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Na miejsce k~tastrof~ _hudowlane}
?~rainej
Łódź, 29 września. wierzchnię dop~owadzono n~esz.czę~liwą ł wia udzielił poszk.o?ow:inym
w go· . do przytomności. Oboje odmeśh liczne · pomocy, pozostawia1ąc ich na mie1scu w z1echały władze sledcze 1 przedstawicie

~ dniu wczorajszym
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fa~~enie

nasze· :o
dzinach -;oludniowych na
go miasta miała miejsce katastrofa budo •

:~:)f;:g;~;.:~:~~Zagadkowa śmierć łodzian 'I
szego czaw dom mieszkailny Katarzyna

r~e';!!~o:'a1~!1j:c~ad~~.!; es~ 32-lelnia Helena Pi·e siakowa zmarła
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Cała choroba trwała około 40-tu miŁódź, 29 września.
ł
·
(gr) - Onegdaj wieczorem, zmarła w nut.
O tajemniczej śmierci młodej jeszcze
okolicznościach
tajemniczych
nader
.
~~· 1.
z
aalarmowano pohcię pogo~owie ra· 32-letnia Helena Piesiakowa, zam. przy kobiety powiadomiono policję, która za,
bezpieczyła zwłoki na miejscu i w dniu
tunkowe. -:W., międzyczasie k.ilku obec-J ul. Gdańskiei 168.
Po całodziennym praniu i sporządze- wczoraj ,zym poleciła ie przewieźć do
nych podczas katastrofy mę,zczyzn poczę!<> wydobywać spod cef!iel 1 de~ek i niu kolacji dla ojca swego, córeczki i prosektqrjum miejskiego, gdzie dokonaPr~edewszystkiem \ sublokatora, Stefana Anioła, Piesiaka- na zostanie sekcja.
oilary kat~~roty.
Przedstawiciel „Expressu" udał się
wyd<?byto cieslę, zatrudnionego przy bu wa poczęła zdradzać objawy jakiejś nie
znanej choroby i nim zdołano sprowa- na miejsce, gdzie zdołał zebrać nas1ępu.
dowl~.
Ktedy mężczyzna przyszedł do przy· dzić pomoc lekarską, nieszczęśliwa ko-1 jące szczegóły:
Ojciec zmarłej był do niedawna dotomnośc1 ·wskazał na drugą stronę gru- bieta wyzionęła ducha.
.- - ---- zów, pod kt6remi znajdowała się właścicielka domu. Po wydobyciu jej na posię detonacła.

SPOD GRUZóW DOBYWAŁY SIĘ
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Wyrodny. Syn

Lł kwidacj• a lecznictwa

spec1·a1istycznego

zorcą domu przy ul. Gdańskiej 168. 0statnio jednak znudziła mu się ta praca
i sprzedał swe stanowisko za 1.400 złoW tym samym domu mieszkała
tych.
córka jego, H~ena wraz z dzieckiem, li·
czącem obecnie lat 7.
Mąż Piesiakowej, przed siedmiu l,aty, po 6-tygodniowem współżyciu z małżonką, porzucił ją i wyjechał z Łodzi w
.Wyjazd jeg::>
niewiadomym kierunku.
awantury na
miały poprzedzić częste
tle zrdady małżeńskiej, J;!dyż już po kilku tygodniach po ślubie zł-apał żonę na
gorącym uczynku. Od tej pory zmienia-

,~1~;:~~~
ti":ics!~~~e:r~r::;ó~1::u
kojakiegoś nowega amanta, którego

do siechliwa niewiasta przyJ;!arniała
bie.
Często nawet ·doclio.dziło do ~orszą·
l.ódź, 29 wrzefaia.
Łódź, 29· rwześnia. utworzone przy szpitalu im. Prez. Mo- cych scen w mieszkaniu Piesiakowej,
znajdowały
iony
zdrad·mne
gdzie
\k). - Jak się dowiadujemy, zapad- śc!ckiego na ul. Zagajnikowej.
(gr) ~e ~si Księż_v Młyn od ~awna
\\ ambulatorjum tern zatrudnionych swych mężów, których uwodziła wiecztoczył s·ię. za1adh• spor na Ue ma1ąt~o· 1ta decyzja skasowania lecznictwa spep~ędzy ~omaszem . Jankowskun 1 cjalistycznego w Ubezpieczalni Społec~ b~dzie zaledwie kilku lekarzy speciali· nie żą.dna miłości Piesiakowa.
~
1
Jakaś starsza niewiasta. żona emery·
stów. Redukcja nastąpi etapami. I nej w fJodzi.
synem !ego, Wm~entym.
Wszystkie trzy istniejące na terenie Pierwsza partja lekarzy przestanie pra- towanego urzędnika poczty, „nakryła"
dmu. wczora1szym, pod~zas sprze
czki. chwycił młodv .Ja~kowski za s~p.a- naszego miasta lecznice dzielnicowe zo cować z dniem 1 października, druga z sweJ!o męża w mieszkaniu uwodzicielki.
~.el i ostrzem u~z.ił 0 1ca tak ~tęznt~, staną zlikwidowane, wskutek deficytu dniem 1 listopada, trzecia z dniem 1-go Doszło wówczas do rękoczynów i cały
dom „był na jednem mizisc'.l". Takich
iz ten padł na zienuę, zalewa1ąc się w Ubezpieczalni Społecznej. Ubezpie- grudnia itd.
Wiadomość o skasowaniu lecznic-I scen było ostatnio coraz więcej.
krwią. Rannego przewieziono w stanie czeni będą się leczyli u lekarzy domoW czerwcu r.b. zmarła matka Pie•
groźnym do pobliskiego szpitala, wyrod w~rch a jedynie w wypadkach ciężkiej ltwa specjalistycznego w Ubezpjeczalni
choroby będą kierowani do ambulato- Społec:tnej wywołała wśród ogółu ubez siakowei. Libacje iednak nie ustawały i
nym synem zajęła się policja.
nie było bodai dnia, bv
-... rjum specjalistycznego, które zostanie pieczonych zrozumiałe wrażenie.
W MIESZKANIU JEJ NIE ODBYWAL Y
.a
~
0
z .onegdaj·
mogąc
Nie
zasłaib.ł~.
nai.l!le
sz~.1 .zabawy,,
był
w •onie rz„du wloskie..c.o
określić przyczyny 1e1 stanu, poł~
bhze1
łiiit
-.
jest bohaterką najnowszej powieści
Mussoliniego minister Federzonł, kryty- żyła się do łóżka i prosiła domowników,
Rzym, 29 września.
tygodnika beletrystycznego
Jak' się obecnie okazuje, potwierdza- kując jego niebezpieczną dla państwa by nie przeszkadza.li jej, .l!dyż chce troją się pogłoski o rosnącem niezadowole- politykę. Równocześnie do króla włos- chę odpocząć. Nieszczęśliwa kobieta nie
niu przeciwko poczynaniom Mussolinie- skiego zgłosił się z prośbą o audjencję ws.ta~a j.uz z. łóżka. Zmarła ona J)o kilku
go. Przedewszystkiem wzrost nastro- marszałek Badaglio. Marszałek oświad- dz1es1ęc1u minutach„.
pod tytułem:
Jest rzeczą absolutnie pewną, ii: nie
jów opozycyjnych zaznaczył się w lo- czyl królowi włoskiemu otwarcie, że w
Jaka była
nie samego rządu, w związku z czem razie ataku wojsk na Abisynję należy zmarła ona na udar serca.
powstały właśnie pogłoski o ustąpieniu się liczyć z generalną klęską, ~lbowiem przyc~yna n~,:!łe!!o z.l!onu Piesiakowej,Obecnego dyktatora Włoch. W czasie' żołnierze nie wytrzymają ani morder- wykaze sek01a zwłok.
odbytego ostatnio posiedzenia rady mi- czego klimatu, ani podstępnych metod
nistrów szczególnie ostro zaatakował walki.
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pióra Stefanii Szczepkowskiej.
Tragedia narkomana - Z nizin na
szczyty - Miłość mac i erzyńska ...
ladacznicy - Intryga i podfość w

Spłonęła

wytwórnia filmowa „Cioes 1'

fotograficzne najnowszej konstrukcji,
Rzym, 29 września.
meble antyczne, między innemi dwa ma
Rzyw
szalał
ubiegłą
noc
całą
Przez
imię najświętszych uczuć.
mie straszny pożar, jaki wybuchł w jed- gazyny z dekoracjami. Straż ogniowa
Nr. 120 C. T. P. przynosi oprócz wymien ionej pow i eści - , humor, roznem z największych włoskich przedsię- zdołała uratować jedynie ory3inalną firywki z nagrodami, nowele konkurprzedstawiającą
biorstw filmrwych „Cines". Straty się- gurę staroindyjską,
sowe. rady pani Ivy, rozm ai tości.
gają blisko 10 miljonów lirów. Z nie- ! r.uddę, wartości 150.000 lirów, podczas
ustal 1mej przyczyny wybuchły płomie- gdy inne temu podobne kosztowne
Do nabycia wszędzie.
_ . . nie w atelier filmowem. Pastwą ognia przedmioty spl·onęły.
.
~ padła drogocenna garderoba, aparaty

i
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Minister Beck przyjeżdża do Kr~kowa

Kraków, 29 września.
Jak nas informują, oouścil Genewę
bawiący na sesji Ligi Narodów minister
sprr.w zagranicznych, o. Beck. który
miał wczoraj wieczorem orzv]echać do
Polski. W późnych · godzinach wieczornych przyjedzie min. Beck do Krakowa i uda się do Łańcuta. 2dzie ma również wziąć udział w polowaniu, na
które zaproszono ambasadora R.ibben'
troppa.
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(rt1 h) w. tt olywoo
d istni~! ó 1edena· cyc~ z czarny1!1i ~oJownikami Negusa tychżołnierzy, których sporo przebywa
1
w Hołlywood w poszukł.wanl~ ~ałecla,
stu lat ateh~r filmowe ,,M1htary Płctu- na piaskach Ab1syml.
tej doskonale prosperu znal~z~ą . grupę. zorga~t1zohwa!I idch,. zahZałożycielami
łzcna
;vłasnćą,
reosmPlctła,,yewrysd,yksctóYrPellnpoowsiaadna
ro za1ac
t czę 1 cw1czyc w rozmai yc
d ,d
b .
.i d "ś •
ą 1 wy w ZQ •
...
ną nrmJę. Osobliwościq tej armji jest, że JąceJ z1 imp:ezy Y1I prze JĘ ~nas u walki na broń ręczną i palną. Pozatem
występuje ona codzień w irty.;h unifor- laty dwaj byli kombatanci ~lem~e~cy, zgromadzili oni duże zapasy umunduromach, zależnie od charakteru filmu, w Voss ,i Vogler, którzy uczestniczyli Jako' wań najrozmaitszych armij i poczęli wy
którym bierze udział. Brygada kawalerii statysci w sce~ach batal!s~ycznych, na najmować swoje „wojsko" rótnym wybengalskiei, walczącej z dzikimi Afgana· grywanych do fJlm~w. Dzrn 1ło ich. wó~.~ I twórlllom filmowym, nagrywającym fil
mi, zamienia. się w piechotę angielską, czas I grilewało . I1tedotęstwo rezyse1 Jl; my batalistyczne.
Interes udał się. Armia Military Play
broniącą Chartumu przed atakami roz- w scenach .bata!Js~y~zn~ch, norlsensy w I
szaldych hord Mahdiego, lub oddział si- I prowadzenm. akc11 I raz~ce btę?y w u- I ers" zyska la uzna11!e reżyserów i kryp~hów franc~skich, atakujących Bedui· 1m»ndurowamu 1 Wyekwipowaniu stron tyki, a dziś· impreza ta jest n!ezbędnem
kółkiem ·w wielkiej maszynerji ttol!ynow, a w naJbliższym być może czasie walczących.
Jako doświadczeni tofnierze posta- I wood.
ujrzymy na ekra11ie armję „Mllltary Play
ers" w roli włoskich strzelców, walczą- nawili zaradzić temu. Zebrali spuśród by I
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Złowieszczy

sen oflary katastrofy

Nr 'J.72

WOLNA TRYBUNA

„STAŁA CZYTELNICZKA EXPRESSU" w
tODZI. Proszę nap! nć il5t do ((omcndy Ołów•
nel Pol~cli Państwowe! \V Warszawle I 1i.pyta~
Jakle kwaliiikacJe wvmagane są od kandydlltek
na polic)antkl. Wiem o tom, te przygotowanie
do zawodu jest cletklo, że trzeba ~ko1icT.yć roi:z
ną szkołę, przyczem f'Odczas nauki CCZCll CQ !llł
skoszarowane, odbywnla porartnc Gwlc~ertlu na
modlę wojskową l t. d, Pierwszym warunkiem
Jest w każdym razie 5tart zctrowla nic pozostll·
w!aJący nic do życionia, Jeżeli choroba oczu
Pani pc>zostawiła po sobie lakiti ślad, to ł11ote
to być Już ppważną przeszkodą. Niech Pani na•
•
_,
·.
pisze wsz.ystko o soblo I noriros 1 o ,"o 1ll~dne '.".
lorma~ie 1 oc:~owlr.idi c:oi 11ą woac.'tl~ moillwoscl
.
.zostania polic,:intką.
PAN z. K. w oLCHOWIE. Wyszuka1m1 od·
noinexo a~tykułu w Dt ennlku Ustaw zaJęłoby
bardzo lluzo czasu: tcn1bardzl~J, że nle podaje
Pan cały ogłoszema wspomnianego artykułu.
Niemnie! Jednak w centr:lll Ubezpieczalni, gdzie
wsiystk~e dane odnośnie ubetpl~czeó spolecz·
nY«:h są prieclłowywane, znaidi•c Pan łatwiej
artykuł o który Panu chodzi. Musiałby się Pan
jednak zwrócić do Ubezpieczalni w wlek11zem

~~:~:~::::;1:~":~~;~~aż~~~~=;~::~:!~~: ~ ~~:

„NIEPOCIESZONA BRONKA" z LODZI. Nie
Pani tyw:ć do nikogo pretensji z te~o PO•
·może
splon~I
zony lotnika.-W chwili; gdy
i
I wodu, że ten, którego Pani pokochnła, me od·
żywcem W &amolOCJ8 z-inlRła pod kołai"nii auta
wzaJomnlł tego uczucia, względnie przestał Pa· -zew
'
(mh) Niesamowity wypadek zdarzył Oeoraesl zachwiała się i upadła, a prze• nadjeżdżający samochód. W kilka go- nią k01:hać, To aą &prawy, które się zdarzają
się na lotnisku w Reims. Sierżant Des~ Jeżdżafące auto zmlc.żdiy!o Jej klatkę dżin później nadeszła ze szpitala wieść doić i:t~sto 1 zresztą naJ!epszy priykład ma Pa·
o zgonie żony 11ieszczęśllweao lotnika. ni na sobie. Pani pr:tecle! również obdarzał•
coux, który właśnie przygotowywał się 1>Jerslową.
Małzeństwo pochowane zostało jed- sympatlll dwuch poprzednich P~nt znaJomycb, a
Matka była świadkiem tragedji. Gdy
do lotu, powiedział Jednemu ze swoich
kolegów, że miat dziwny se11. Śniło nm dowiedziała się już o śmierci swego zię- nocześniej a sąs!edzi i mieszk~ńcy mia- Jednak zapomniała o nieb, a;dy na horyzoncie
się mianowicie, że widzi swój aparat W cia 1 powiedziała, że zapewne córka prze steczka przybyli bardzo licznie, wyra- zabłysnęła nowa gwiazda. Cty jest Pani pewna
czuła katastrofę męża. Prawd modobnie żając gorqco swoje wspóczucie strausz- te żaden z nich nie 0 :41 rpiał z tago powodu tak
płomieniach.
W tej chwili lotnik przebud?.ił się, zn· ta wizja wywarta na niej takle wstrząsa ce, która w tak tragiczny spo~ób straci- samo1 Jak Pani obecnie<;>„
J1111t Pani nie11prawied1iwa twlerdz 11 c, t 1 nu.chowuiąc bardzo dokładne wspomnie- jące wrażenie, że nie zwróciła uwagi na ta jednocześnie zięcia i ukochaną córkę.
tak Ilię stało, tt ni• powinf•n tak 5111 ,
słuszni•
sen
nie dziwacznego snu. Złowiestcty
wywarł na nim przygnębiające wrażea
Panią obejść w chwili, &dy Pani IO kocha I t. d,
nie. Wsiadając do samolotu, zostawił ko
Pani Jednak -w tym 11my111 J1•011 Pine, te ko·
ledze list i prosił o doręczenie go jego
Chała swego pol)rzedniego znajorlł•I01 poczem
•
Ruc k e f e li er o r·1orowa ł o"' m 11·1ony d o l ar ó w na orzą d zenie
żonie na wyńadek, adyby wl„CeJ' nie
uczucie to 1111111110 t wreszcie przeitała Pani 1'o•
..
•
„
wrócił.
i nawet nie wyo~rata sobie obecnie, a!eby
chad
lmpO•
upłększyd
pragną
państwa
Wszystkie
-·
bibljoteki.
Zaledwie aparat wzniósł się ponad
raz leszcz• nawląza~ dawne serdeczna
mo1ła
genewskleł
insłytuctl
siedzibę
nu~ącą
lotnisko, kiedy zgromadzeni na lotnisku
(z) Bleżą~a se.sia Lł11I Narodow j~s~ 1 przedstawiciele prasy korzyetaó bęJf\ stosunki z Poprzednim znaJomym. To 11mo te·
usłyszeli nagle, że motor przestał dziaz własneito kina. dwucb lokali restaura- raa spotkało Panią. Początkowo mote kochal
· tać, a w chwilę później rozległ się huk ostatnią, jaka Jdbvw<.4 się v.. slarym 1
1
eksplozji i skrzydła aparatu r.tanęły w 1 Jtmachu Li~i. S"sja nasfępna .;dbędzie oyjnych, barów, aell .stlmna.Ctcznef 1 t.d. Panl4, al• 1'•ldocznie uczucie to nie musiało by~
płom!enlach. Samolot zwalił się razie·' się już w nowy.~1 pała.ci kt6t'Y w naj· 1 z okazji ibłizaiąceltC> &ię ,:>C>Swięcenia zbyt 11\ne, akoro 11rieszto mu azyblto (tak 11\mo
meł, zarywając się głęboko. Ciało lotni• I bliższych ty~odmac.h zostanie _i11ż całkó · nowe~o pałacu Lll!i Na.rod6w uere~ Jak Pani "' swoim czagfe) J on równlet nie wr•
państw i osób prywatnvch tladesłał licz· obra!a sobie, ze mógłby z Panią ponownie na•
wicie wvkończoi:l\'.
ka wydobyto zu1>ełnle zwęalone.
Jak wiadomo, nowy pała.~. Ligi Naro . nę cenne dary. I tak: miliarder ~ery• wl!łiad serdeczny kontakt. Zupełola ta 11ama SY·
Kolega, u którego slerfont Descoux:
zostawił list pożegrial!ly, wybrał się na· dów posiada 440 pokoi i U wielkich sal, 1 kański Rockefeller ołlarow.t ~ mdjony tua~la. tylko osoby &ostały zmienione Pani 11•
tychmiast do jego zo11yj aby il\ za.windo· przeznaczonych na posiedzenia dla roz· dolarów na urzą.dzenie biblioteki; Fran· ma Dowlrtna wledziQć, :te do uczucia ~la 111otn1
ofa upiększyła nOWlł &iedzlbę Lll!ł c~nne nikogo &inuilć I, te wnelkl1 akar11 w tym wy•
rnić o nieszczęściu. Ody się zbll7at do jej uuitveh korn!5yl.
Główna sala po~iedzeń oblicz<>na mi gobelinami, Włochy ~~ o ile zostaną padku S'ł daremn1t. Jedyne i:o motna zrobić domu ujrzał liczny tłum ludzi. Gdy lot·
nik podszedt bliżej, z domu wyniesiot10 jest na 2200 mlef1;c, Własna poczta, ra· w Lidze - ntają przysłać dwie okaiałe to zapomnieć o wszystklem, l o tym, który bl'·I
djostacfa i kilkaset kabhi tclefonlczn·;rch rnarniut<>w" kolumny1 Hłszpanfa l)rzysła przyczyną cierpień. Pani sprawiła ból Innym.
nosze, które zabrało po1otowłe.
Sąsiedzi poinformowali przybyłego, 1, dla fl>Zblów Jliiędilymi11towych, oddo.- i~ do G,~ne-., m~lar1y1 kł~r.zy _maf- 1;1· kto Inny znów •Prawił ból Pani - rachunek zo·
że żonę lotnika zabrano przed chwila.' nych zostanie do uiytku tvc:h wuyst· p1,kszy~ sufit sab p<>s1edz':n, Holandia stał wyrówna1w, Niech Pani ni• pro11I o uczucie
do szpitala. Uległa ona straszliwemu wy ! kich, którzy biorą udzi-A.ł w sesiach Ligi za1ęła. się ur~ądzeniem 1!ahlit)_etu ~~neral ale zapomni o wszystklem co było, albo tet."
n~go sekretarza Li~f, Avenola; z Fmlai;· wynagrodzi krzywdę uczynioną pierwszemu
trnd!rnwl. Szla razem z matką na targ. Narodów.
P.rzc choctziły przez ruchliwą ulicę. Na· j Pozatem uczestnłev obrad i liczny d11 przybyły portiery i aic>ry; J>anfa of!a ~wemu inaJ0111emu I kontvnuule przyJatń i nim.
gle m!oda kobieta krzyknęła głośno: _ utab ich sp6łpracowników, ~o~de oraz 1 ;owała. P!ękno •włecinłkł; lndft, Pera1a TerH przecleł Pani Jut wie Jak to boli, gdy k~
meble t dywany, Anglja cha się bez wtafelitnoś~I
i Norwe1t1a 1t'r.t"c'."n:i7n-~s 'Fa'!
1
PANI PELA Z KATOWIC. Nie wyriada podzapipatrzyła pałac w zastawY srebrne ł
serwi~v. I. wreszcie % Austrii nad.rzedł chodzld, ani teł sledzled w oknie I wyczekiwać.
guł
~
ł ż
piękny budulec dla uata:włenla trybun Trzeba umled trocht panowad nad 1ob1t 1 tt1Yk
~
, mad na wodzy 1-woJe uczucia, Niech Pani my·
, .
dla i:iublicznolcł.
Oryginalna fundacta młliardera dla łudzi, idolnych
. Niemało kło!'ot6w nuał sekretarz L1· •li o wśzystklem, byle nie nim. Jako lekarstwo
do netwlęltszycb poświęceń
·
~t Narod6w1 Avanoł, z ofiarami l)OUC'H hl zapomnienie I unikanie okna, zalecam il!>a•
,
•
•
.
•
•.
•
•
(z) Prz.e~ s.1edrntU laty łundac:1a Rocke Ai:ieryka~m Frank F1eldtn)t z Mmnesoty J161nyc:h na.rodów. Tu i owd:de 1)r1ed1ta• cery 2 lnrt:vml znaJom:vml I wesołe pogaw~dkl
łellera spolnte z towar~vstwem Ma301 I k~ory 1yp1a na •\ole, przyozel!l codzte;i„ wiciele teito czy łnne.fto 'Państwa przyrze towarzyskie. Narzucać się mężczyźnie nic wy·
1!'1ef1oe , zamiesz~an1a. ka·ją nadesłanie -przedmiotu, który je~o Pada I nie Oil111nle to zreaztlł ładnego celu. NaJ
wyznac:!yła 7.0.000 dolarow na~rC>dy la nie zmi~nl.a
tego. kto w c1ą)tu dwurtastu Jat zdoła do· , W ten sposób w ciąitu ub1eJ,tłych 7-iu lat nastepca uważa za najzupełniej nfoodpo wyłej wykorzysta on sytuację 1 uczyni sobie
, wied~ ł ,:>~esvła to~ innGS~O. Na. ttni z Pani chwilową z:ibawkę, porzuciwszy wów·
wi~ś~ naiwięku~~o hartu ducha i ołiar- FielcJind przemierzył 120.000· klm.
Towarzystwa, kt6re ofiarowały 70 tle sekretarz Lilli Narod6w niu&iał prr>- 1:z111 gtiy będzie Jel miał dość. Pani wówczas
,.
•
nos ci.
Do konkurs? pr:z:yst~p1ły wowczas tysięcy dolarów dla zdobywcy, uważają, wadzić rozle~łl\ kores.pondencję, która w;vJdzl• z optei;JI ze złamanem sercem, zgnęb!o
432 oso.by. W c1ąjfu siecl.nuu lat 79 i niob że konkurs ten -posiada pewne :t.nac:ze- wyma~ała, oczvwifołe, wieile taktu i ta- na, u żranioną dumą, Katda kobieta powinna
mled na tyle antblcJI, ateby nie zdradza~ swo•
·.
lentu dyrplomatycinf~o.
!marło1 a więku:o~ć pozostałych, 11re1y• nit dla nauki,
1
spatl ta6aklłe'Oli lllllillllllllllllllililllillllillillllllilfl1llllHll!i1lilllill!lll1ll!llllllillllll!lllllillllllllllll!i!lllillllllllllllllilllllillllllllllll!llllllllliillll11ill:' 11!1111111!11111111 Ich t1łabośi:I tam, gdzie a'.e tttog4 być odw:r1Jcm
rnbwa!a ~ W<>whd~fn~
nlone i zrozumiane. InaczeJ kol>leta stu,1-~ ~.-!"
'
·
·
c W 1 0 ecne pozos a 0 - - - ·
ry tt zyćia.
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poolu, na:z:wJ.Sk1em Walten, ktory ływ:i ' '
się wyłącznie pillułkami. Ocl •ledmba lat
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lat czeka na wykonanie wyroku

Archłba1d

1

Herron • zekucji, wobec. Ctello Herron

uważany

imleszna, a to Jest

chyb~Jbardzlel

-

~

„

bolesne.

Książka WlelkośCi

znaczka pocztowego

(mh) Z okazji kongresu sztuki Iranu,
1>ię wyłącznie piaułkami l wod4. Lbkarze; ~rzebywa w celt fmlercł więzienia w 'j fest unęcfowo t:a stracon~Jlo,
PewlGn nowo1orskl adwokat Zńdazł1 przypomiano sobie znów o cen nem wy•
twierdzą, że po upływie 12 lat, WaHen 1 Trenton, stanu New Jersey. Człowiek
jesicz.e przez 5 lat puynajmniel, będ:de I ten - .to żywy trup. Nie wolno mu tyć, wy!kie t tej skomplikowane! sytuacji daniu bafek Kryłowa w ksłatoczce 'Wiei
prawnej. Chce on mianowicie wy21yskać lto~ci z11aczka pocztł>wego, a grubości
tnul!iał kontynuowa~ s'Wą oryitinalną clle, a jednak nie może być lłtraconv.

Gdy w 1908 roku skazaxw :został na prawo członków roddny do i4danła wy zwykłego kartonu. Minjaturow:i ta ksią
ferujący wytok sę~zia odroczył 1 dania nv~<>k strac~nesto. Prawo takie' żeczka zawiera 86 stron i 25 ba1ck.
żołądek 1e~ó n1etylko skurczył się do 1)e!!o wykonanie, ponlewaz wydawało 1 przsyłuJlUJe 1ynow1 Archibalda Herrona. ! Cenny ten druk pochodzi z 1855 roku
ostatecznych itranio, lecz nie iHt obec·, mu się, że dowodv winv oskarżonego są Jedyny jednak svn skazańca zniknął i Wydany został w Petersburgu. Ów·
nie wostóle przystosowany do -ł'rzyfmaa nł.edostatoczne. Zanim iednak zapadła: przed paru la.tv i nłe można l!o w żaden : czesny dyrektor „Edycji Papierów Pań•
. I st~vowych" widział na wystawie pary•
,
( ostateczna ?chwała w tej s-pra~e, s~dzla , sposób odStukać.
,
wania z~kł~JtO poiywlenia.
A tymczasem Archibald Herron, s1e· sk1ej podobne wydanie cwangelji, uwaDruit1m kandydatem J0gt kanady1c~yk , :tntatł. Pomewa:t wiadłu,i! przepisów ame
Jack .Richards, .z Winnipest, któr)'. od rykańskich o wvkorta~iu wvroku może dząc '!' c.eli ~mierci. ma do~ć c:tl'l.slt d0 :7an_e za cud sztuki drukarskiej, które po
siedmiu lat sypia stofalc, opatłsty a1ę o decydować tyl~o sędzia, ~tó1·y ~o wv· namysl~rua się _nad tem, 1\\~ .hr.rdzo ~tuzyto mu za wzór. Miniaturowa ksią
• dał, Herron nie moie zastaść na elek- skomplikowane 1est amerykansk1e ol'a· / zeczka wyszła w kilku egzemplarzach
szaię.
ale nigdy nie znalazta się na półkach
Wreszcie _w rachubę wc:hod:ii trzeci trycz.nem krześle. Równocześnie zaś gu· j wodawstwo.
J księgarskich.
,
pret~ndent dQ premii 70.000 dolr.rów1 i bernaitor sta.DAl nie polecił odroczyć 4i~b

tę, zanim wolno :mu będzie, jak pozosta· i

łym ludzi?m, no_rma~nie się odżywi~ć. -

l~młerć,
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Jak żyje świat pracy?•••
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na terenie naszego woiewództwa z pracy
150,000
~ sób żYie

rzemieślniczej

w Łodzi, p. St. ·Doboszem

Rzemieślniczej

Rozrnowa „Expressu" z dyrektorem Izby

28 września. warsztacie mistrza zdaje sobie sprawę lecz w znacznej mierze również od saOdy mowa o Łodzi1 o pracy na na- z tego, że dzięki solidnej pracy usamo- mych rzemieślników. Mistrzowie, znajszy m terenie. na myśl przychodzi prze- dzielni się sczasem i stanie się właści dujqc się w ciężkiej sytuacji. szukają naj
dewszystkiem fabryka i trud robotnika cielem takiego samego warsztatu. Nato- tańszej siły roboczej i nie bacząc na
fabryc.:znego. Niesłusznie zapomina się miast robotnik, pracujący w fabryce to, że mamy bardzo wielu wykwalificzęsto o tern, że roz!ożyste drzewo wy- wie, że zaczyna od robotnika I musi lrnwanych czeladników - bezrobotnych,
twórczości naszej posiada jeszcze inne, skończyć Jako robotnik w tej fabryce. biorą do pracy siły niewykwalifikoniemniej cenne gałęzie, wśród których Stąd wynika tak wielkie przywiązanie wane, lecz tańsze. Odbija się to potem
jedno z pierwszych miejsc zajmuje rze- rzemieślnika do warsztatu i stąd ta wiel na ich własnej skórze, gdyż niewykwamiosfo, Łódź jest trzeciem wojewódz- ka odporność, o której wspomniałem na !Hikowany pracownik usamodzlelnła się
twem pod względem ilości warsztatów wstępie. Dlatego też mimo ciężkich wa po pewnym czasie l staje się Ich groź·
rzemieślniczych, w naszem wojewódz- runków rzemiosło łódzkie kroczy wy- nym konkurentem. Rzemieślnicy powintwie skupiło się 37,637 warsztatów sa- trwale naprzód. Podczas bowiem, gdy ni więc w pierwszym rzędzie sami dą
moistnycb, a jeżeli uwzględnimy ilość w 1930-tym roku bylo na terenie wo- żyć do tego, aby w warsztatach byli
c~eladników i ~zl~nków rodzin. rzemie.śl jewództwa łódzkiego 27.268 warsztatów zatrudnieni czeladnicy wykwalifikowani.
mczych, to do1dziemy do wniosku, ze to w 1934 roku mamy już 37.637 warokoło 150.000. osób żyje na terenie D!1· sztatów, czyli przyrost od 1930 do 1934
Bolączki
szeg~ województwa z pracy rzemiesl- roku wynosił 10.369 warsztatów ---:
A jak wyglądają bolączki podatokofo 39 procent.
.
.
. nlczeJ.
- Czy można ten objaw uważać za kowe rzemiosła łódzkiego?
Jest to pozyCJa, której ignorować
- W Izbie został powołany referat
!1ie ?J?żna, ~arto więc zastanowić ~ię oznakę poprawy sytuacji gospodarczej
dla spraw podatkowych, żeby rzemieślJak zy1e ta foO-tysięczna masa rzemiesl- rzemiosła łódzkiego?
- Niestety, nie„. Wbrew pozorom nicy mogli zwracać się do Izby w tych
ników Lod~i i okol!cznych miasteczek,
jaka Jest JeJ sytuacJa obecna, Jakle ma objaw ten należy uznać raczej za ozna- sprawach. Domagamy się w naszyd1
ona ~roski I co czyni w kierunku polep- kę pogorszenia się sytuacji gospodarczej mcmorjałach do ministerstwa · skarbu
rzemiosła łódzkiego. Objaw ten świad sprawiedliwego rozłożenia ciężarów poszema swei doli.
.AbY_ .?dpowiedzieć na te pytania, czy bowiem 0 tern, że większe warszta- clatkowych, zrównania opodatkowania
z~1edzihsmy szereg . ~arsztatów lódz- ty nie mogą się utrzymać na powierzch- na całym obszarze paiistwa uproszczenia
roz~owy ni życia, a więc redukują czeladników, manipulacyj w urzędach skarbowych
prz~p:owa~zih~my
kich,
z p~ze~stawicielami róz~ych g~łęzi rze- którzy nie będąc w stanie zabrać się do i wprowadzenia i7dnego n~kazu płatnimieslmczych, przekonahsmy się naocz- innej pracy, zakładają własne przedsię- czego na wszystkie podatki. Aby naranie Jak żyje łódzki świat pracy. Zanim biorstwa rzemieślnicze, Zwiększyła się zie przynajmniej częściowo uleczyć te
jednak przedstawimy wynik naszych więc ilość drobniejszych warsztatów, I bolączki propagujemy wśród rzemieślwędrówek po warsztatach w cyklu spra ale zmniejszyła się ogólna wytwórczość. ników prowa'd:Zenie uproszczonych ksią~
handlowych, ale szczególnie wojewódz ..
.
wo~dań, postaramy się zobrazować ogól
two lódzki; nie ma iak?ś przekona~id
rzemiosłem
terenaszym
n~
n~ syt1!ację rz~miosta.
· , U.o tych ksiąg. Inne woiewództwa, iah:
u
me z Jego na1aktualme1szemi bolączkami wedle relacji dyrektora Izby Rze- . - Jak Izba Rzemieślnicza walczy, np. województwo poznań·skie, zrozumiar
ty znacznie tych ulepszeń i we w~zysttnieslniczej W· Łodzi, p, St. Dobosza,' ·z nfelegalnem rżemiÓslem?
·- Nielegalne rzemioslo to bodaj na- kich warsztatach poznańskich księgi zo„
~ którym przeprowadziliśmy na ten tesza największa bolączka obok chałup- stały wprowadzone. Uniknięto w ten
I11at poniższą rozmowę.
n!ctw~. Rze~ieś!nik, pracujący nielegal: ~p~sób prz~najmnie! ,wzajemnych Oskarme, me płaci zadnych podatków am t,en, albowiem dz1s urzędy skarbowe
• '
~
ub~z~ieczeń i d.late.go może prac.ow:ać sądzą •. że są pr~ez rzemie_śl~ik.a oszu~i_ Jak się przedstawia rozwój rze- tanieJ. Dochodzi juz do tego, ze łiyzJer ~a~c i odwrotnie - rzemieslmk uwaza,
miosfa na terenie województwa łódzkie i! goli; a Okrawiec szl.Yśie spoldnle zalk.10 g~o- I zde iest pprzez urząd dskar.bow~ polkrzywl go w ostatnich czasach? _ zwracamy szy ••„ praco~a 1 my ,P an w~ . .1 z m~- I zony. rzy pro wa zenm .ksią!l 1and olegalnem .rzemiosłem i z~rócihsmy ~ię 1W~'ch, bardzo zresztą tamch I łatwy~b
yr. Dobosza.
si·ę _d•o d·
· I
Odporność rzemiosta w ciężkich do p. W?Je;1'-"o dY w ~prawie uruch omie-1 do prowadzen i a, ni e by ł obv t ru dnosc
.
sytuacjach gospodarczych jest znana. nia komisy] lustra cyi ny eh. Pan woiewo: w ustalaniu ~och.o~u ~ze~~eślnik~.
-- C~y istme1ą 1akies zamierzema
.Rzemieślnik jest to człowiek, który wy- da, l~teresulący się bardzo sprawami
kuwa swój charakter, a rzemiosło u- rzemiestnlczeml, potraktował przych~t- fzby w kierunku kulturalno - propagan.
.
ważać należy za szkolę mocnych indy- nie. nasze postu}aty i mamy nadzieję, ze dowym?
Owszem, zami~rzamy ~ało.zyć muwidualności. Muszę również przy tej wkrótce komisie tustracy~ne przystąpią
okazji zaznaczyć o różnicy, jaka zacho- d<! działania .. ~alka z i:1elegalnem rzc ;r,e~1~r sz.tuk c~e_ladniczych i 1?1str~owdzi w psychice miedzy rzemłeślnł_kłem I m10stem zalezy Jednak metylko od nas, ski1-.i. Niezalezme od tego pr0Jektu1emy
a robotnikiem. Terminujący uczeń przy
Łódź,

zorganizowanie wystawy rzemieślnicze!
na wiosnę .1936 roku. Ostatnia wystawa
rzemieślnicza w Łodzi była zorganizowana w 1912 roku, a więc przed blisko
ćwierćwieczem, a wiele przecie zmieniło się w ciągu tego czasu.„ Pod nlektóremi względami może na gorsze, ale pod
wielu względami również na lepsze.
Chcemy właśnie pokazać jak wygląda
ten dorobek naszego rzemiosła na prze·
strzeni ostatnich dziesiątków lat, chcemy dowieść, że rzemieślnik nasz mimo
ciężkic:h czasów nie zatamuje rąk, lecz
patrząc ufnem okiem w przyszłość, pracuic VI 11 trwale dla dobra swego zawodu.
EGO.
I
•

podatkowe

Watk:ii znielegalnem

1

Wiocei· warsztatów a m·1mo to

gorzej.„

S U
Z WOJEWÓDZKIEGO fUNDU Z
PRACY.
Według danych statystycznych Wo)f.wódzkiego Biura funduszu Prac~ w
Łodzi w okresie od 9 do 21 września r.
b. korzystało z zasiłków ustawowych
6%5 osób, w tern 848 nowouprawnionych.
W tymże czasie zdjętych zostało z
ewidencji pob\erających zasiłki 1763 O·
soby. w związku z przystąpieniem do
pracy zarobkowej, względnie na skutek wyczerpania prawa do przysługu.
jąC:\'Ch im świadczeń.
W porównaniu z okresem poprzednim
stan liczebny pobierających zasiłki usta\
wuwe u1egt nieznacznej zniżce.
. KONCERT POPISOWY ORKIESTR.
w niedzielę, 29 bm. odbędzie się zapo·
wiadany · od kilku dni koncert popjsowy orkiest.r
podwórzowych z nag.rodami.
w koncercie tym biorą ud.ział wyróżniont' na
kon'kursie następujące orkiestry: „Zespół Ło·
dzian", „Gwiazda", „Dziesiątka Ł6dzka", ,Zespół
Poznański Przybyła'', „Sylwester" i in.
Dziś

kon~!rtg~7;· d3zi!:i,6z:rn=~ę!~i:nie~i~ ~ł:~jc~l\:~

koncert popisowy o nag.rody (głosuje publicz ·
ność). Progra~ wy.pełnią utwory poważne, l'lk·
kie i taneczne .
Ze względu na niskie ceny biletów, bo po ss
i 50 gr. należy przypuszczać, iż cała Łódź spoti!•a
się dziś w Helenowie.
PRZY RADZIE OKRĘGOWEJ UNJI.
Wobec zakończenia prac organizacyjnych zo·
stała od.dana do użytku publicznego zor~a.ni70WR·
na przy tutejszej Radzie Okręgow~j Unji ZZPU
Społeczna Poradnia Ubezpieczeniowa, której Io·
kal mieści się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 154.
'llm7e.~
Poradnia czynna jest codziennie w godz. 18~
W1J a
20 z wyjątkiem sobót, niedziel i śW:ąt. Biuro
ik
• 1
Poradni udziela bezpłatnie wszystkim zs!łaszająa
paździero
przeciwgruflicza w Łodzi
j uź o d wtorku, d 018
cym się ubezpieczonym porad w za'kresie przy·
l.ódi wstrzymywała się w lecie r. b. od przygotowywania sługujących im ustawowych uprawnień.
Lódt, 29 rwześnia.
Niewątpliwi!! działalność tej placówki, któ rej
(k). - Dowiadujemy się, że w nadbtak dawał się dot.kliwie odczuwać W łodzi. )Ul
zapas ó W 0p8 ł OWJCh
bd d
chodzącą środę, t. j. 2 października zonajbliższ~j przyszłości cieszyć się ~ .~k.ie uż1
Lódt, 29 września. 1 wieństwie do lat ubiegłych - todzianie w
do użytku nowa przypopularnością, zwłaszcza wobec skompl·. ownne·
·
1
·
Stani·e oddana
·
l'
t
·
•
fer
·
d
·
d
·
k
J
'k)
(i . me z.ao~a rywa i ~Ię "'! wę~ie na zimę go i ulegającego ciągłym zmianom ustawodaw·
a się owia UJe!11y ze s
chodi1ia przeciwgruźlicza w Łodzi, kt6ra mie;~.-:ić się będzie w pierwszym miej sprzedawców opału - z dmem 1 paź- w miesiącach letmch i dopiero od paru s-lwa ubezpieczeniowego,
~.,
dziernika r. b. a więc od najbliższego dni, wobec znacznego spadku temparaI D
i
d
· dk
.
WYCIECZKA NA LOTNk..• 0 ·
skim c.sro u z row a przy u • wor- wtorku wprowadzoną zostanie zwyżka tury zaznaczył się większych ruch w
Zarząd Koła LOPP nr. 18 Pracownil<ńw Ur .~-h
. j d k
.
. I po ~ iż szeJ. cen Ie skl a.d'ach 0 I!ał u. p oniewaz
w . węipe
I 1
skiej 1o.
e na ruc pieczalni Społecznej zorganizował rila ~wv"h
Bnk tej przychodni dawał się we cen węg a.
znaki mieszkańcom północnej dzielnicy zaopatrywać się więc będzie można tyl-j ten Jest mimo wszystko stosunkowo członków i ich rodzin wycieczke na ,„,,,~1.„
miasta. którzy d1a za~to~owania odmy . ko jeszcze w poniedziałek, dnia 30 bm .. słaby, wlaś'Ciciele składów opalowych łó~zkie, którl! ?dbędzie się w tłz.isicisz:J „:~-·~·~;"\
dnia. 29 wrzesma 1935 r. w godzinach od 9-cJ co
musieli zgłaszać się do odiległef prz _ lj Cyfra tej zwyżki cen nie jest jeszcze oddają węgiel na warunkach jaknajdo- 12
Y jl ściśle ustalona, a to z wielu przyczyn., godniejszych, bądź to udzielając bardzo .Zbiórka uczestników wycieczki o t:o-'i:. ~ ·"
chodni przy ur. Narutowicza 30.
,,. Sam fakt podwyższenia ceny węgla poważnych rabatów, przy zakupach go- na puystanku tramwajów doji:zdowych p:;:y Pi.
. . .
. kl t
właściciele składów tłumaczą cofnłę- 1 tówkowych, bądź przyjmując należność Reyumontat..
NOCNE DYżURY APTEK.
1
anę przew!ezi:::m ,..~1
czes nicy
D
·
•
·
·
·
8.30 be~~ kur!owa-ó -ood godz. zos
którewyciecz
Nocy ~z1S1e1sze1 dyturuJ" ap.łeki: . A. ance· , cIem przez rzą d od 1 patdzi ern łk a doro- w dl ugo t erm inowyc h we ks1ac h. z t yc h !obusami,
roweJ, Zgierska 57, W. Oroszkowskle10, 11-10 czn.ych rabatów, udzielanych przemy., właśnie względów podwyżka ceny wę- między pnyslankiem „Lotnisko" (M.:n·=ln) n ~o;
· .,
Listopada 15, S-c6~ Oorfeina, Pilsudskfe1o .54 słOwł węglowemu na okres miesięcy gla nie w każdym składzie opałowym tem lotniczym,
ZARZAD
f ·
ż ć . b d . t
J. ChądzyfiskleJ, Piotrkowska 165, H. Remb1e- l tnł b.
l.ódzkiego Obworl;1 Miejskbgo
ł wyra a się ę zie ą samą cy rą.
•
lińskiego, Andrzeja 28, A. Szymaftskie10, Przę- e C
L.O.P.P.
-ow przeciNal~y zaznaczyć, 1t dzalniana 75.
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CORSO
Początek

o godz. 4-ej w sobo-

ty i niedziele o godz. 12-ej.
Ceny miejsc: na l seans
50 i 54 gr.

u.st9ne 54, 8S I 'lrir.09

1.-

li.-

ZŁODZIEJ

SERC
ZEMSTA PANA X

Pikantna i dowcipna komedia
W rolach głównych:

pomyłek

Fredrlc March, Con·
stance Bennet i Fay Wray
Niesamowity dramat.
W rolach glównych:

Robert Montgomery,
Elżbieta Allan i Lewis Stone

Nadprogarm: Dodatki PAT.

...; t • .
\

I
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Pani hrabina szuka synowej

Hallo! Tu rodjo!

omówi Leon Piwiński.
'PROGRAM ROZGł..OśNI , ł..óDZKlEJ
Która kobieta zgodzi się wyjść za młodego, przysto.j nego
20.00-20.45. Koncert symfoniczny w wykonaniu
POLSKIEGO RADJA,
i bogah'!go mężczyznę
Mie-I
Mieczysława
dyr,
pod
R.
P.
Or~estr~
r,
1935
NIEDZIELA, 29 września
I
rze1ewsk1ego,
. . ń K' d
ł
9 OO 9 03 S
1
Pani hrabinia szuka synowej!... Syn przynosi nietyiko całość powieści, 1~cz
.ran· ,20.45-20.50: Wyjąit.ki z pism Józefa Piłsudskiego.!
·8 t -:-- · : X.g n; ~~s~5 beś tka ie
0
1 pani hrabiny, oczywiście - hrabia, jest nadto rozrywki z na.l!rodami, humor, roz
2<>·50-00-21.00 · 1;~iennik włi.ec zornyk, .. f .„
~~15:_ 9.'46: zM~;yka · (pły·ty). : 9.4~ze 9.50:ron:fez:: 21
. ra d y pam. I vy i. t . d .
.
.
t .
ł d
ei 1wows ieJ a1I •
.30. • .•a weso
. _ 2,1Spotkały
. ~~gramu
wca1e I' mai't os. ci,
1 uczciwy
się dwa Mich~!y".
n1'k P?r~nny. 9.5O- 10.OO : Od czytanie
1 m o y, przys 01ny,
Cena 30 gr. Do nabycia wszędzie.
na . dzien bieżący. 10.00-1~.57: 1:r~nsmis1a Na· 21.30-2i.45. „Podróżujmy" _ „W k.raju wielkiej jeszcze nie zrujnowany. Ma pieniądze.
, - _ _ _ _...;,.___ _ __,.._ _ __::__ __
księżnej lwksemburskiej" - wygł, ted. Kazi- , Ma nawet dużo pieniędzy.
bko.z~ństwLa z k?śc10Sła Ma1tkit~oiks.kile1 Osltrbobram:
· · d
.
N
j
miera Muszałówna
umę pon 1 ~ a ną ce e rowac
s 1eJ we wow1e.
a wieś.ć o. t;m napew~~ rue1e no
będzie. J. E. ks. A~cybiskup Metr.opolilta de. Twar 21 .45_ 22 .05 • Transmisj~ fragmentów ogólno ol- ,
skich zawodów sportowych Pocztowegc Przy , serduszko zywie) uderzy, me1edna młodowsk1. - Kaz_anie ~gł. Iks. dziekan Jan Skar·
da i piękna kandydatka do stanu mał·
sposobienia Wojskowego.
bek. Po Nabozeństwie: muzyka z pły.t. 11.57Co t o za h ra
·
· się:
·
. , k'
· · spor t owe ze wszyst - zens·
·22 .05- 22 .20. w·tad omosc1
Warszawy. Heinał
iej!o zamteresu1e
.
b t 'kz Kra·
1215 z R
12 03 czasu
k12.03 Syignał
·
k •
k
b' ? C
kich rozgłośni P R
" ozmowa z ro o ni am1 z
·
. owa.
!~ry n~e
O to za .arysto rata,
10'.'l
farbiarni'' - r~por>taż przeprowadzi red, Edmund 22 .20_ 23 .00_ Muzyik~ t~neczna _ płyly,
29 WRZESIBŃ° 1935 r .
Ba.r!oszek. 12:15-14.00 Poranek muzyi:zny. Wy,- 23.00-23.05: Wiadomości meteorologiczne dla umie w kole zna1omych znalezc soib1e
żony, lecz oczekuie, aż matka to za nie- . Wczesny ranek prz}'niesie pewną drażliwość
komunikacji lotniczej
. k~na,~cy: Onkies.t ra P. R. pod dyr. J~z~fa Oziniezadowolenie i przykre rozczarowania ·w zwi;i~
k'
b
ł t '? I . k' h t
Ił
mbńsk1ego z udziałem Ireny KaszowsktEJ (fort.). 2305-2330· Muzyika leka (płyJy)
rze. a war.un ow, zku ~ p~dwladnymi i rodzeństwem. Godz. 9-ta
1a ie
50 za a
. AUDYCJE ZAGRANICZNE.
.
W P1:z~rwie o godz. 13.00:-13.20: Tea ~r Wy·
nadai~ s_1ę do wyruszen ia w podróż morską i
aby.„. stac s1ę młodą pamą hrabiną?
obrazm: Fragment słuchowiskowy p. t. , Trójka BERLIN Fragment operowe
Jakkolwiek tytuł niniejszej notatki przymes1e powodzenie w nowych poczynaniach.
~ultajska" wodewil ~ana Nestroy'a w przekłodzie HAMBURG. ,,Don ~asquale" '_ op. Donizettiego, t
~astępn y okres do godz. 11-ej sprzyja nauce
1. oprac. '!lf· ~ulew1cza. 14:400-:14.20 Odczy•ta- 'STOCKHOLM. Koncert muzyki skandynawskiej ; brzmi jak oferta matrymonialna, to h b' 1 sztuce i przyniesie niezwykle pomysły i plany
.
• ł d .• W
b
• t
(Szwecja).
me. opow1ad.ania,.Jana Waśniewslciego.P: t. !•'l!/Y·
me. rzebahsitę ku zie. . sp.ommanaN. ra 11 na przyszłość. Krótko przed południem dzia!aią
łup1a~.ty Jozek . 14.00-15.00 „Na1p1ękme1s~a BUKARESZT. Koncert chóru.
n~ 1est o ~ ~; ą pow1e.śc,1, p. t. „ 1ewo niepomyślne wplywy dla spraw sercowych i
pły:ta (ikon.c ert Życzeń) ... 15.00-1?.45 Audy~Ja PRAGA• .Koncert symfoniczn}.
mea zmysłow , a powiesc ta ukazała malżeńskich. O tej porze należy także unikać
dla wszy~tk1 ch - ir.ansm1 ~}a z Wilna. 15:~.:>·-;- LIPSK. ,,Z dawnych i nowych oper'',
się w najnowszym, 120-ym numerze „Co , zatargów z osobami wyżej stojącemi. Ocl godz.
16.00 FelJeton pt. '!Sierad~, - wyg~.~· Kamu:ski. WROCŁAW. Wesoły wieczór taneczny,
12-ej do godz. 14-ej z powodzeniem możemv· staT d · , p · , '"
16.00-:16.15. ,,Łam11główk1 (dla dzieci - podyk- KOENIGSWUST. Audycja jesienna.
C T p rać się o poparcie osób wpływowych i zalatwiać
Y Nzi~n owiesc ·
MONACHJUM. Niemieckie opery komici11•
.
tuie Henryk ~adosz.
· · • sprawy pieniężne. Okres ten przyniesie 'takie
a·1 nows.zy, 120-ty numer
16.15-16.4?. Rec~tal skrzypcowy Stanisława Ja- BUKARESZT. Azje operowe.
PO:"'odzenie u osób pici odmiennej. Międz'.\-\,;go_ KRóLEWIEC. Koncert wieczorny,
. „
rzębskiego.
dzmą 14-tą a godz. 17-tą działają pod każdym
16.45-17._00. Cała Polska. spiew.~ ~ koncert eh~ KOLONJA. Koncert muzyki operowe~
względem ujemne wpływy. Nie należy zafaru m1ewsz~nego !,Mon(lllszko ppd dyJ".„_Sltam- BUDA~ESZT. Koncert ork. operowej,
twiać korespondencji ani zaprowadzać żadnych
•
•
•
•
RZYM. Koncert symfoniczny,
1echow1cza trasm, z oznani . ·
sława
namb1edn~e ~ szym 1zmian. Szczególnie ni epomyślny jest ten okres
17.00-17 .40. rtk'\id~yka \~l~czna w wykonaniu ze- MEDJOLAN. •:I,Dispetti amorosi" - komedia
0
dl~ osób, u~odzony~h w lipcu i ~ierwszej poło·
muz. Luporiniego.
re;t~~alne _ audycj:i mu17 4iP
1
1 wie września; powmny one zaniechać wszyst.
p
· · 1
.
kiego co nie jest konieczne i co można ałatW'ć
zyczno • s owna z oznania.
cz.erem kome~ja muzyczna .ze ~piewami i la~~a- późni~j. Między godz. 17 .fą a godz. 20 .~ą z P~~_-,;;:;.._
JliU• _ ,
18.00-18.30. Recital śpiewaczy S-tan.i Zawadzkiej J
któ
tw· ć
·em
wodzen 1'em
poddaszu.
na
,M1łośc
,
t.
P.
Larock1ego
W.
m1
~·u
,,.~~
.
(transm. z Poznania).
moz Y za 1a 1.a sprawy, . re
.
.
18.30-19 OO. Teatir Wyobratni: Słuchowisko p, t.
\YlZYtY
powmny ~ozostać .w uk~~c~u: składać
~ala . C?eyera. - Piotrkowska 295. ~
_ Sach Giutry (wzno- 1
PodrÓż Czan-<-li"
popoł. 1 prowadzić dyskus
W medz1e1ę, dnia 29 bm. o godz 4.b
W'IY
. . ) T 5 • •
. " ·wie.godzin·~
·
. ·ie. . Pozmeisze
·
·
·
·
a·
k
· 815 ·
LODZKIE TEATRY POPULARNt
ransm1s1a z 1 na.
w1eme
i . ~1ecz. o~e J~ muzyczna ~~ sp1ewam1 t cz?rowe zapow1~da J ą się meszczegolme. Należy
19 00--19 IQ. Za owiedź rogramu na dziefi naunikać osób, ktore nam są wrogo usposobione.
tańcami p. t „M1łośc na poddaszu .
(Ogrodowa 18).
P
P
· t ·
_Dziecko .dziś ~r~dz.one. - pracowite, zd"!ne,
. Do~ Lui;o:Wy - Rzgowska 84.
~ niedzielę, dnia 29 bm. spowodu przed,stal9 1~~l~}5: Wiaidomości sportowe loikalne.
W niedzielę, dnia 29 bm. o godz 4.15 pcp1Jł. dązy do umezalezmema się, oszczędne, zamiłowień w tea brach przy ul. Piotnkowskiej 295 i ul.
19·15_ 19 30· Koncert reklamowy
i ,.8.15 wie~z. (dwa prze~st~wi enia) k~medji ~!· ~v an i e! zdolności do malarstwa, często utega egoRzgowskiej 84, teatr nieczynny.
19'.30- 19.'45 ; Kącidc humoru i muz°yka wesoła.
1zmow1.
W poniedziałek, dnia 30 bm. o godz. 8.15 wie- r~1edrzyńsk1ego p. t. „życie 1est skomplikowane
19.45-20.00: „Co czytać?" nowości literackie-
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KINO

Arcydzieło

grozy i

POWRóT FRA
.~RAKIETA" _
Sienkiewicza 40

'.U •

i

ft

f
dn·I nastopnynh
Dłl.
'I

K ano-teatr

Dziś

1\11

KENSTEINA

,.
K A R L O F F.
W roli głównej: Genjalny
·, ·~·
··"'
~
~
""
J„,
~
.
MARNOTRAWNY".
„SYN
· Nas'tępny program:
Początek w dni powszednie o godz. 4-ej po po~„ w so~ot~, !1iedziele i świ~t~ o godz. 12-ei _w pot., Na .?. ięrwszy. 'se.all. s
·y ' . - . '" _.
"
1 poranki m1e3sca po 54 gr. ·- -· •
· .
/
„

- ie1.· 141.22. ~

nz~ś

niesamowito~~i

7

-

·_

i dni następnych!

Gigantyczny film z

życia

.

--~

Rosji. Hulanki, Zabawy, ::,piewy, Orgje p. ·t-:

carskiej -

„M IRAZ" w 10SK IEWSKIE
NOCE
Anna
Baur

11 Listopada16 (Konstantynowska)
Dziś pocz. o godz. 12

rol.

głównych

„

Harry

i mimo ostrych

~i:!~:!:::
miłość
niż
Wiecej
Żaliski
I - Napisał

lbiego

_. „,...

1

stofowań

Bella

urocza

matki, pozo- 1 czona

własnym

gniewem,

uspokoi .. się.

' stała w swoim pokoju, który opuściła do ' I jakoś to potem będzie!
- Jakżeż mam ci, tatusiu. dziikolpiero wówczas, kiedy samochód hra-1

I

wać za twoje słowa pociechy ~ przy tu
zniknął w parkowej alei.
Po jego odjeździe matka urządziła lita się do niego dziewczyna. :__ Jakżeż
Lusi wielką scenę. Lecz, o dziwo, groź-! wielką jest dla mnie pociechą, żę mam
by n;iat~i. jej histery.czne szl?~hy i zapew ciebie, przy którego boku znajd_~ z~w,~ze
specjalnie dla .Expressu" Andrzej
· ,. .J ·
mema, ze upór córki wpędzi Ją do grobu, 1 pomoc!
Jakoż w tym okresie musiąla Lusia
nie wywarty na dziewczynie większego
„
'" 140
wrażenia. Pokornie przepraszała ją, że · częściej niż zazwyczaj szukać pociechy
Skłonił się nisko i wyszedł z salo- niestety, musi przeciwstawić się jej woli, !u pana Włodzimierza. Oliwska zamknila
Hrabia przyzwyczajonv do potulno
lecz ~e de~yz_ja jej jest s~anowcza .i nig-l~ię v-; :prawd,z_iwą Meduzę, ~iejąc.~ ia'dr m
.
.
.
.
ści Lusi, t~raz, widząc jej gwal-towność, niku.
d!, me wyJdz1e za hrabiego Olg1erdo-l 1 złosc1~. Prozno st~rała się L. ~s_1.a yrze:
na
s1~
n~tkną.t
pokoJ~
sąs~edmm
W
stówac.h
w
Wyczuwszv
zmieszał się.
bt.agać Ją słodyczą 1 ła~odnosc1ą. p~m
.
. .
.
· dziewczyny wrogi ton, poczał ukłaa- podsłuchuJącą po~ drzw1.am1yamą ~1tę. w1cza.
- Lecz me wy1dz1esz równiez za l~1ta szalała w dalszym ciągu, naJ? ehtia- Dlaczego me pow1edz1ałaś m1, kunie:
zynko, że Lusia nie jest wolna? - par- tego konowała Raszka - krzyknęła z Jąc dom skargami na niewdzjęczn )!J ść
. "'
.
.
0
·
'd · · · gorz k'1em1· pogr ó'k
ł
.
o·
.
·
z aml· J· - ~'~'O Ją
pasJą pani i.,1ta 1 wysz a, zatrzasnąwszy l z1ec1,
· f Le b - s k ną1• gwa1•t owme.
f pam. łracie.
.
, .- d T a k ' przyzna3ę
:·. .. ~
.,cierpkością.
Rita, wściekła na Lusię, zacisnęła za sobą drzwi.
~wia ~żyny s'YoJe s or.m.u owa em ~r
Pan Włodzimierz jak mógł podtrżvL .
ł ł
C ł t
dzo mefortunme. Powm1enem kwestJę pięści
" , .„
k
d h . d
ł
us1 oa a a scena wywo a a w
tę postawić inaczej
niesmak. w dalszym ciągu ko- i;nywa na UC u Je ynacz ę. Stara h ; Slę
r - . Ta dziewczyna jest jednak bar- gromny
d . 1.
h n :
zó
1
się na- ma szepuą dziej uparta niźli przypuszczałam! Ale chała matkę lecz patrząc na nią coraz !Ją rozweselić opowiadaniami !- da\vn.ych
ł n. w poc Y
krytyczniej, 'pojmowała bolesną prawdę. ,czasów: A j;.i.ż najczęściej b.a:vil ją y.~:Y:
znajdę środki, ażeby złamać jej upór.
C
st umwnyi:n głosem: .
Sai;>nęł~ kilka razy gniewnie. poczem ż~ pani Rita nie wyleczy się nigdy ze wl~Irnmem roznych wspo~men z ~.z1~E 1f~
-. ~u.sm, ~o~ha!11 cie szcz.erze. zy
stv. a Jan~sza Raszka, kto re go p1 zcci.cz
swego samolubstwa i uporu.
zwróciła się do kuzyna:
rówme~ 1 pam me Jestem ob.01etny?
. ,
. t ry- znał od memowlęctwa.
. . . me
. b ynaJmmeJ
Zd
_ Ni'e przeJ'muJ· si'ę tym koszem'·
głowa.
Lusia. potrząsnęła
· ..
egustowana 1
·
· h b' 1 b'
N
kochany
i
dobry
wsze
za
to
Był
zwychwilowego
swego
ze
umfująca
im
się
kierujące
dziecko,
jeszcze
to
Lusia
m~
~ana,
ie
u
IO,
.--: ,ie,. pame ra
- powtarzał
chłopiec
·
· 01ca.
. d o po k OJU
• się
. t wa, u da1a
że m pulsami chwili · Owszem • prawda 1·est • że c1ęs
kategorvczme,
mmeJ
·· promie. • a Lusi~
.
'
, k ·
t
·osw1adczam
d
.
Wt d · mała.
k'1
'd k · d
N
bawiąc latem nad morzem, zetknęła się
g Y me zos anę pans a zona. ·
0 kzi~ · Lecz, siedząc tak na fotelu w swdim
~eł~nactzb . :pan!
Aleksander Olgierdowicz zaczął coś z kimś, kim sobie zaprószyła romantycz . a wi 0
1
.. 1<1.. ·!•
. .
ewe
1w1e
o
zar
przymruzy
mierz
t
.
.
.
L
k
•ó
rozumi'eć.
am.
1 u, pan w•10 d z1m1erz.
01 .1w~
. o o. poko'k
.
.
ecz wierz m1, ze sprawa a
ną g1 w ę.
.
- N?o 1 cóz: ko~kurent , ~dJechat. z nie przypuszczał, jak straszny czc!rn go
- Czy kocha pani kogo innego? -- jest zupełnie bez znaczenia. Minie parę
·;
. . miesięcy, a epizod ten zatrze się najdo- koszem: Matka musi być wsc1ekla, me- cios.
zapytał rwącym się głosem.
z
Yniósf
prz
postaniec
tego
Poranku
prawdaz?
kie
A
- Tak! - odparła z moca .. dz1ew1· szczętniej w pamięci dziewczyny.
- Tak, tatusiu. Jest mi z tego powo- 'poczty przesyłki trochę w czdniej Hiż
cza wdowa" - kocham kogo innego l dy wówczas ponowisz swe oświadczywyjdę tylko za niego! Mówie oanu ta ny, otrzymasz z całą pewnością przyję- du nie~ymo~nie i;>rzykro! ~ai;na je~t 1 zazwyczaj. Pan Włodzimierz , ujrza\v"
na mme obrazona, Jakgdybym JeJ zrobi- szy go przez okno, ucieszył się.
jak dżentelmenowi i mvśle. że ustosun- cie przychylniejsze, aniżeli teraz.
I - Kto wie czy nie dostatem d ziś lisTak . mówiła pani Rita. Ale nie potra- ła największą krzywdę.
kuje się pan do tego faktu. iak prawPan Włodzimierz z czułośc i ą pogbs- tu od s wego chto paka !.„ Bn Ron1''.:' k
fila zmienić humoru hrabiego: Aleksandziwy d ż entelmen.
strasznie ju ż dawn o nie dał o sobie ża'. dW źr e nicach hrabi ego zami g otały . żal der Ol gi erdowicz pokręcił się jeszcze kat jed ynaczkę po wł o sach :
'
- Nie przejmuj się tern, malutka. nego znaku życia .
i gniew. Podniós ł si ę i oś wi a dcz y ł sucho: przez parę kwadransów po dworze po-)
~~
INie możesz przecież dla kaprysu matki
- Wiem najlepiej, jak w takim wy-lczem wyjechał.
<Dalszy dą2 jutro).
Lusia, - jak i za poprzednim razem złamać szczęścia dwojga osób: swojego j
padku powinien iem postąpić. Żegnam pa
'"'·
- nie uważała za stosowne pożegnać się i Janusza. Matka wysapie się, aż zmę-r
·
nią i życzę jej wiele szczęścia.
'~
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„T,dy nie możnal Prosze wrócić do rogul"„.

Jak się odbywa nauka chodzenia po ulicach? Jedynie tragarzom wolno
Jutro wykłady zostaną zakończone
przechodzić w środku odcinka.

()ryginalny protest kupców z ul. Nowomiejskiej

·~aretnE KOSffiETYKf ~

l

ELO'BIL~
WARSZAWA

!1Gl000000<!>00000"=)000000~088000000

PARCELE
BUDOWLANE
•
:

przy ul. Krzemieniec:kiel I
Retkińskiel do sprzedania.
Zgłoszenia: Piotrkowska 40,
Zarząd spadkobierców I. K.
Pozna_ńskiego, w dni powszednie od 10-12 i od 4
do 6 popołudniu.
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Z tajemnic wielkiego miasta
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Ko ot . -Arcy ·si~ż,na-żebraczka
Nieprawdopodobne dzieje panny Wilhelminy Adamowicz,
która <•mal nie została następczynią tronu austro-węgierskiego, a umarła .Jako żebraczka warszawska
·
Wrszawa, 28 września.
Przed paru dniami grabarze na cmentarzu bródnowskim nad świeżo usypa~ą mogiłą postawili wyblakłą, tanią tab
hczkę z następującym napisem:
„ś. p. Wilhelmina Adamowicz, zmarra dnia 18 września 1935 r., przeżywszy
lat 58".
·
Nad grobem stały jeszcze cztery żeib
raczki, odmawiając półgłosem „Wieczne odpoczywanie" ... Oddawszy ostatnią
posługę koleżance spod kościota, odeszły wreszcie, wspominając jak to niedawno jeszcze nieboszczka kłóciła się
z niemi o dziesiątkę, rzucona Przez milosierną osobę. Kłóciła się o dziesiątkę ..• A tymczasem Jeszcze lat temu trzy
dzieści błyszczała w pałacu w'ród zbyt·
ku, komfortu, bogactwa. Ale o tern
potem....
.
.
. Bo'Y1em przed paroma zaledwie miesiącami sypano. w Berlii:ie mogiłę innemu n~~z~rzow1, 67-letmemu Leopoldow~ W,oif~1ngowł. ~ !emu nieraz_ brakfo
dziesiątkt, a przeciez przed womą...
Przed wojną był to świetny pułkownik armji austrjackiej, kuzyn cesarski,
arcyksiążę Leopold Habsburg, najstarszy syn i następca tronu Ferdynanda
IV, księcia Toskanji oraz arcyksiężny
'Alicji, z domu księżniczki Bourbon-Parma. Sic transit gloria mundi...

ryżu, Mónachjum i Berlinie.

Po ukoń- mszy świętej. Skutel~ tej gry okazał się większej awantury i wtedy b. arcykslę· _
czeniu szkoły morskiej otrzymał sto- niebawem: arcyksiążę Leopolu oświad- cłu otworzyły się oczy: przekonał się,
pień pułkownika, podróżował po dale- czyt się o jej rękę i zażądał od ojca, że Willi poślubiła go tylko dla kariery. ,
kich morzach wraz ze swvm kuzynem, . Ferdynanda IV-go, pozwolenia na za war Po trzech latach Leopold rozwodzi się. następcą tronu Franciszkiem Ferdynan- cie ślubu z „polską szlachcianką„ - jak z żoną i wyjeżdża do Szwajcarji, gdzie ·
dem.
pisał - „panną Wilhelmina von Adamo przyjmuje obywatelstwo szwajcarskie..
wicz„. Pozwolenia. rzecz prosta, nie ! · Po uzyskaniu rozwodu piękna Willi
uzyskał. Natomiast dwór schonbrunnski przyjmuje liczną służbę, zaprowadza
przysłał rozkaz natychmiastowego zer- 1'. w swoim pałacu dworski~ obyczaje i _
Pułkownik ~ naukowiec buntował wania stosunków ze znaną kokotą, albo.„ gra przed samą sobą komedie arcyksięż·
się wciąż przeciwko surowej pragmaty- żądał zrzeczenia sic: przywilejów ksią· ; ny. Wkrótce, przy tym trvbie życia ·
ce dworu ttabsburgów. Tern sobie na- żęcych. Leopold wybiera to drugie. Re- , kapitały jej wyczerpują się. Aby zdobyć .
raził cesarza. Wśród książąt uchodził zygnuje dobrowolnie z tytułu, przestaje środki do życia, eks-arcyksiężna ponawet za rewolucjonistę, obawiano się, nazywać się Habsburgiem i otrzymuie wraca do dawnego trybu życia. Ale tym
że może doprowadzić do skandalu. O- paszport na nazwisko pana Leopolda razem powodzenia nie miała. Dawni ko- ·
bawy te nie okazały się płonne. Arcy- WOlflłnga.
I chankowie odwracają się od niej, nowi .
książę zakochał się w pięknej awanturNaturalnie, żona jego jest mocno ' nie są tak hojni. Wkońcu dwór wie· .
nicy. Nie był to człowiek zepsuty, prze- z tegó obrotu rzeczy niezadowolona. '. deński każe jej opuścić Wiedeń i odtąd
ciwnie zawsze stał daleko od teQ'o ży- Nie poto wychodziła zamąż za arcyksię- llPiękna Willi stacza się coraz niże).
cia, jakie wiedli jego putkowi koledzy· 1cia, żeby nazywać się „Fra u WO!fling" !
Dawny jej mąż żeni _ ~ię tymczasem _
Willi nie bylo więc trudno omotać naiw- Kazała się tytułować królewską wyso- l w Szwaicarji po raz drugi z Marią Rit·
nego kochanka. Przedew3zystkiem zer- kością. Na tern tle wynik ty między mal ' ter, lecz i to matżetistwo wykolejonego
wał a z d'awnemi znajomościami. Zaczę
ła prowadzić życie odosobnione, co niedzieła można ją było spotkać w katedrze św. Stefana, gdzie szła wysłuchać

Cnotliwa Zuzanna

„

l

Upadek z Tarpejskiej .
Skały
·-

Oboje dziwriem zrządzeniem Opatrz- staczają się coraz niżej. Leopold ·
utraciwszy w czasie wojny cały mają- _
Piękna
tek, próbuje kolejno szczęścia w róż
Wróćmy teraz znowu do osoby'riH\nr · I· 'r
... - · nych zawodach. Występuje nawet w pe-s
· ny Adamowicz. Dziecko malei podkarwnym kabarecie berłhisklm, kreując :.
packiej rodziny jakąś pr.ze·dtiiwną ~koleją. · 1,".
v;·wesółych -operetkach role„. arcyksią~1
losu, do czego bez wątpienia przyczyżąt. Byt przez pewien czas aktorem m::.Y'
niła się jej niezwykła wprost, fascynumowym, urzędaikiem banku, dziennika--;
jąca uroda -:- zjawia się na bruku wie- '
rnem, w końcu - nigdzie nie zagrza w--"
deńskim.
Miała wielkie ambicje. Jak
szy miejsca - otwiera we F1orisdorfie
ów Lucjan de Rubemore balzakowmały sklepik spożywczy.Po oaru lata~h
ski postanowila przebojem zdobyć stonawet sklepiku nie daje mu się utrzy!
licę nadidunaiską. Rzuca się w wir zamać, przenosi się do Berlina i żyje z za· _
baw, budząc podziw eleganckich austropomóg, jakie od czasu do czasu przesy- .
węgierskich ofice·rów. Zwano ją pięk·
łają mu Habsburgowie. Otrzymuje też ·
ną Wilłł • . Zaczyna się fantastyczna karIpod koniec życia posadę agenta ubeziera pięknej Willi, którą zaczyna jako
pieczeniowego.
t
,
kurtyzana oficerska, aby niebawem stać Z Teatru Popularnego
Przed dwoma laty - niepoprawny
się ... żoną arcyksięcia. Leopold wystąpił.
romantyk w wieku 65 lat żeni się po
Już byt wprawdzie ·z wojska i przestał
raz trzeci z Klarą Pawłowską, wdową ·
być następcą tronu (tytuł ten przeszedł
po kupcu berlińskim.
.
na Franciszka Perdynandla), ale był
Komedja
w
3
aktach
Stefana
Kiedrzyfiskiego
A
tymczasem
Piękna
Willi
przeżywa-:,
wciąż jeszcze Habsburgiem.
_
Rezyserował Marjan Bielecki
równie dotkliwą nędzę, jak jej pieny· ·
. Kiedy ją pożnał, była kochanl{ą mło
Drugą
skolei
premjerą
Teatru
PopularnegoI
Kiipiąca
życiem
komedia
Kiedrzyńskiego
zaaszy
ma lżone~: Wyg~a~a. Z Wiednia, OO ,
dego oficera, br. Otto von frentenburg.
Gdy . mttość. hrabiego ostygła, przywozi po melodyjnych ,,Skalmierzaokach" - była f.ry- 1lazła doskonałych wykonawców w komedjowym l te_m z A_ustrJl: . przy1ezdz31, do Polsi:J.
Bierze s~ę naJP~erw do r?zn~ch pode]·
on kochankę do Wiednia, zostawia jej skająca humorem, jedna z najlepszych komedii zespole Teatru Popularnego,
Stefana
Kiectrzyńskiego
p,
t,
,,życie
jest
skom-1
A
więc
pTZedewszystkiem
rei.
M,
BIBLECKJ
r~anych mt~re~~w. ale wiek I zgtyzoty .
tysiąc koron na otarcie łez i... poleca
płikowa.ne",
, wprawną dłonią zmontował sztukę, nadając jej i me pozwalaJą. JeJ walczyć na tym podeJopiece kolegów.
Komedja ta święciła zasłużony tryumf przez . właściwe tempo, zaś dekorator teatru art.-111,al, I rzanym terem~.
.
..
.
wiele wieczorów w teatrach stołecznych, dzięki B. RYSffiWSKI postarał się o estetyczną, milą
•Pr-0boszcz Jedne] z parafn warszaw"'."
świetnie podchwyconym typom z naszego życia ' dla oka wystawę.
sk1ch pozwała fe~ wkoncu tebrać pod
Koleazy gorliwie spełniali swo.je. obo- potocznego, doskonale rozwiązanym teatralnie j Z wykonawc6w wyr6:bd~ należy przedewszy- koścłołem. Od tei pory - od lat trz;ch
wi~zki. Pocieszali' opuszczoną kochankę sytuacjom i poczuciu rzeczywistości, która cha-; stldem p. MARJĘ WINKLEROWĄ. śwletna ta - dawna kochanka ,arcykslą~ąt I w1el}ak mogli. Ona zaś dawała się pocie- rakteryzuje Kiedrzyńsklego.
·komedjowa artystka w roli Miry Veczery :i:apre- kich panów - dzien lV dzł;n zaJmuje ·
szać tym tylko, którzy płacili. Wieść . Wszystkie postacie tej komedii - to nasi , zentowala z najlepszej strony swe możliwości 1I .swoJą pozycję. U br:am koscłelnych i .
o pięknej córce podkarnackiej mieściny dobrzy znajomi, spotykani co d11ta na ulicy, w, aktorskie, poparte opanowaniem techliicznem, utrzymuJ~ się z Jałmuzoy. .
szybko rozeszła sie po Wiedniu. Włłlł blurz~, w kawiarni, w domu; w tramwaju, w są· · urodą i wdziękiem,
.
Odiy wreszcie umarła - kilka dni te- .
stała się modna, a bywanie w jej pała- dzie, w urzędach,~ kancelari~,•d.wokackiej,
Bardzo miłą sekretarką. mec, OmUowiczalmu - na f!1iej~ce wiecznego ~poc~y_nku ,.
tyku przy Argentinierśtrasse należa·to
Maj&ter szewski, Wyrwas1nsk1, z małżonką, ~ była p, M. LELSKA, stanowiąca doskonały na- odprowadziły Ją cztery kołezank1-zeh- ·
do dobrego tonu. Jej siwki _ arabki bu- foh córka kancelistka starzejącego się ramola , bytek dla Teatru Popularnego w rolach naiw- raczki, rade w głębi duszv. że dawna
dziły zazidlrość rasowych koniarzy, a jej adwokata, który obcięta ję swemi niewczesnemi nych.
arcyksiężna ni~ będzie im odbi~rać
biżuteria mogła lfonkurować z precjo- zapędami erotycznemi, działacz rzemieślniczy
Kapiitalnę parę, wywołującą wybuchy śmie· „dziesiabka". Wystarczy jei .. Wieczzami monarchji. Wtedy wlaśnie przed- Czupur.ek, urzędnik pan referent Ro~oJewski 1 chu na widowni i oklaski przy otwartej kurtynie, ne odpcczywanie".
OUIDAM •.
stawiono jej pana, który· karjerę jej miał wreszCie kapitalna figura mecenasa Orndowicza . tworzą pp, ST, CHRZANOWSKA l ret• .M. BIE!SMF&WBiiiiifNi::#*
www
UKOronować.
l jego ex-kochanki Miry Veczera, to lillury, LECKI (Wyrwasiński), pełnym W)'razu mee.
zrośnięt,e z naszem bytowaniem, tryskające ty- nltowiczem, komicznym przez swe sztuczne da.o
GWARANCJA JAKOŚCI.
1
Krółe\VICZ Z
ciem, energfą, prawdą psychologiczną.
stojeństwo prezesem Liii Obrony Ducha był p.
Naiwiększem ·powodzeniem zazwyczaj cieśrodowisko doskonale znane kddemu wi- z. STROżEWSKI, ·
szą sii, wy roby wielkich firm, mających iuz U• .
- Jego królewska wysokość, arcy- dzowi, pnedstawfone w ostrem skon1rontowaniu j Całości dopełn.iafą z powodzeniem pp, .K. stalon:i reputację.
„
łislątę Leopold przedstawiono jej satyrycznem, doskonale podchwycone wprawne- 1CHOR:zł:WSKI (Czupurek), b, obiecujący l utaWeźmy naprzyklad żarówki elektryczne. Z
mężczyznę wysokiego wzrostu o smut- mi chwyiami sytuacyj scenicznych pełnych praw- lentowany młody arty•ta, kt6ry zwrócił naszą wyglądu trndno odróżnić żarówkę Wysokiej ia·
nych, czarnych oczach. Był od niej dy i szczerego humoru, przechod~ącego w finale; uwagę na ,~almierzanka~h" oraz Z, Przeradzki ~~~fe~d ar:~;d~~t~:r~~~~~1~.g~~ ~e;ra[i~0ś~ci~~~
starszy .o lat 9.
w akordy szczerego sentymentu,
i (Rogojew1ki) amant o UJmujęayoh warunkach prornien!owanego światła w stosunku do ilości
Młody arcyl(sh\~ę bardzo r6żnil się
Nieodzowny happy-end wykazuje zwycięstwo ' zewnęt.tznych,
zużytego prądu.
ol1 swoich ksla,tęcych kuzynów. Pro- uczucia i· najszlachetniejszych odruchów, i w re- '. · Cało§6, te się tak wyrażę, trzyma się kupy . Pod„tyn;i względem .na s.p~cJal~~ wyróżnie
wadzll życie uczonego, ·czem naraził się zultacie sympatyczny Czupurek ofiarowuje swe Przecłstawłenłe d~bre utrzymane w tonie pełne nie zas,uguią Super - zarówki Ph1ltpsa ze sreb
.
k
d • d
• . .
.
.
'
.
'
1 rzy~tym cokołem, które, ~ięki zastosowaniu
cesarz~wi Franciszkowi Józefowi. który serce M1rze, tórą po nosi o godnosCJ zony 1 humoru, odrywa1ące widza od codziennych trosk pcdwói·ne 1· spirali zarzen·ia dai·" ziJac ·
. e'1
·
·
k'
.
.
.
• .
•
• .
.
. .
. ,,
zme więc
nie mógł mu <larowa Ć , że tt absburg straznicz -1 domowego ogruska, zas Rogo1ewsk1 1 kłopotow, nada1e się pod kazdym względem do swiatla
z pobranego prądu, niż wszystkie do·
brata się z całą tą ~11iwersytecką ho- będzie. dobrym mężem Anusi Wyrwasińskiej, któ- repertuaru Teatru Popularnego, ma zapewnione tych czas.owe żarówki Philipsa.
lota. Rozmiłowany w botanice. praco- rą · ratuje od małżeństwa ze zblazowanym mece- !powodzenie.
N
Kupuiąc Super - żarówkę Philipsa, nabywca
w n..
_··.- ...... .
.
,1
.
.
• ma pewność, że otrzyma pełną ilość światła za
uu
rll
·
Wał naukow o na uniwersyteta-1..
pieniądze, jakie wydaie na prąd.
ności
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,,Zycie· jest skomplikowane''
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CZŁOWIEK

Bogdan Lot.
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STRESZCZENIB POCZĄTKU POWrnSc1

tamtej sprawy, nie przypuszczam, by ! jeszcze całą kupę do przeczytania i pod doszli do wniosku, że inaczej nie można
Pomiędzy dyrektorem fabryki rur kanalizacyj· policja miała więciej wierzyć panu, niż ' pisania... Ja sam na was zadzwonię... r postąpić.
.
nych Alfredem Krauserem a jego sz~ferem Ja·
d
·
nem Rogoszem doszło do gwałtownej sceny w mnie ... Jakie pan ma
owody przeciw-I
Zrębski · przyszedł o godzine wczeRozmyślając nad temi sprawam1,
gabinecie dyrektorskim. Rogosz został wyda- ko mnie? Głupstwo zrobiłem, że dałem , śniej, niż zapowiedział. Wypomadowa-1 Werner wyciągnął z kieszeni otrzymany:
fony z pracy za to, te ujął się krzywd·· -Policz- te sto tysięcy, ale teraz nie dam ani ny, star.annie u? rany i przesadnie ~-,przed chwilą l.ist i zabrał się do czytania.
kowanej
przezwczesnym
dyrektorarankiem
robotnicy.przed fabryką grosza
Nazajutrz
... .
.
. grzeczmony, wm Ós ł ze so b ą zapac h s11- C o też W alcza k owi· przysz ł o do
~ausera jakaś przechodząca kobieta n<.tknęła
°\YYPOW1edz1awszy to wszystko n.1e~ nych perfum.
głowy, żeby pisać do prokuratora? się na trupa mężczyzny z odciętą głową. w za- mal Jednym tchem, Werner odsapnął c1ęz
Werner obdarzył go nienawistnem Werner przerwał czytanie na pierwszej
~ordov.:anym rozpozn:'-no Alfreda Krausera 9: V.: ko i otarł pot z czoła. Udawał pewność spojrzeniem i nawet nie wyciągnął ręki kartce, zastanawiając się przez kilka mi
~=%~~ni trupa znaleziono kartkę 0 następuJceJ siebie, łudząc się nadzieją, że potrafi' zde na powitanie, ale Zrębski udawał, że nie · nut nad tą kwestią. - Przez piętnaście
„Do wiadomości policji... Jeżeli ja, Alfred cydowaną postawą wytrącić Zrębskie- spostrze~t tej zniewagi i zajął miejsce lat korzystał spokojnie z moich pienięKrauser, zostanę zabity w tych dniach, to zawia· mu broń z ręki. Ale w duszy jego czaiła w klubowym f~telu.
dzy, a pod koniec, jak Rogosz odsiedział
dam~am,. że ~~~ord?wa~ mnie Jan ~og?sz, lclói;y się trwoga. Z lękiem tedy czekał na to, . - Proszę s.1ę stresz.czać ... -- nadra- J"uż karę, ruszyło go nagle sumienie ...
troz1ł m1 dz1s1a1 śm1erc1ą za wymó' ~ "1" pracy .
d
·
b k"
b
. Jan Rogosz został aresatowany a w dwa mie- co O pow17 rę S 1.
.
.
\Yern~r ~m~ .. -. Nie m?gę ~anu po-. Prostak, niewdzięcznik!...
11ące pótniel. st~n!\ł przed sądem, któ!Y skau.ł go
~. Panie Werner.„ - rozległ się po sw1ęc1ć w1ę~eJ, ~iz p1ęt.n~śc1e mmut...
Werner aż zadrżał na myśl, że tak
Da 15 !art w1ęz1enia za zamordowanie Kra~sera. chw1h głos w słuchawce.
- To mi naJzupełmeJ wystarczy...
mało brakowało by list doszedł do rąk
. Za Rog~sze~ zamknęły się drzwi wfęz:enne
- Słucham...
- Więc słucham O co panu chodzi?
k
t
r
'
Mmęlo długich piętnaście lat Rogl)SZ prost goCh .
. b
.
h
. w
.
,
.
pro ura ora ....
rąco naczelnika więzienia, aby zwolnił go na
- . .c1ałbym, ze ~ się p~n. troc ę - wycedził. . erner przez zac1smęte
C" k
. k'
ób
. ł o
dwa tygodnie przed terminem, gdyż musi wy- uspokoił 1 wysłuchał mme uwazme ... Do- zęby, podp1suJąc bez przerwy list za
ie .;we, ?' .l~ 1 spos , ~HL!ą g
1
Jechać do Warszawy i dowieść, że nie zamor- brze? Albo lepiejby było, gdybyśmy po listem. Udawał, że je pilnie czyta, ale l_rębs~ ; ··: Mtoz.e ~ LB szcdzębscieb, .ze .tak
dowal Krausera. Prośba jego została odrzu- mówili osobiście ... Za trzy godziny będę kącikami oczu śledził bacznit: każdy się .wiasme s aio. ··· 0 g Y Y Y.10 .m~cona. Vf u~yśle ~o~o~za dojrzał fanta~tyczny u pana...
gest szantażysty.
czeJ - brr - Werne~ otrząsa się 1 me
plan uo1eczk1 z w1ęz.1e~1a autem naczelmka:
_ To się na nic panu nie przyda,
Przez kilka sekund panowało milcze chce nav:et o tern mysleć...
.
.
. Po uc!eczce z w1ęz1enla Ro~osz udał się do pan1·e Zrębsk1· p·en1'ędzy
ni·e mam i· n1'e ni·e
Zabrał się do dalszego czytama. Mimo,
1
mieszkania Walczaka, który miał mu wyj aśnie.
···
·
·,
• d k• d · k ·d
••
·
kto był mordercą Krausera. Ale nie dowie- dam...
Werner położył właśnie swój podpis• ze zna1 o 1a me az Y szcze~Ot, op,idzial się tego, gdyż Walczak, chory na gruźlicę
- Dopraw'dy? Nie da pan? Nawet na ostatnim arkuszu, gdy Zrębski prze- ~any prz7z yYalcz~ka, wchla~1ał tresć
skonał, nie ~dążywszy wyjawić tajemnicy _
wtedy, gdy przedstawię panu pewien do mówił:
listu z v:1~lk1~~ zamteresowa~1em ...
Pani Elżbieta W~rner~wa, żona Hu.gona Wer- kumencik który będzie dla pana więcej
- Przystąpię wprost do sedna spra- Dawno JUZ mmwne wydarzema pJwsta
~~~· :~f~!f~ ~~~~~aH!~a~:b~kts~!~~rch~~,wart, niż ~to tysięcy?
wy ... Otóż, mam przy sobie list, który ~ały znowu w jego wyo?raźni .i napełswym nowym kochankiem, szoferem - Andrze·
- Dokument? O czem pan mówi? Walczak pisal do prokuratora ... W liście maly serce męczącym mepokoJem.
Jem Łubko~skim.
- zaniepokoił się Werner.
tym jest szczegółowo opisana pańska
. Przec~ytać, przeczytać ten list iak~oprzedm kocha!lek ~erneroweJ, Jerzy Zręb- O pewnym dokumencie który zbrodnia przed piętnastu laty Szczegó- naJprędzeJ, a potem - podrzeć w strzęsk1, który zaprzysiągł iel zemstę za odrzucenie
.
' .
•
. .
··· .
.
l' ć
· t "ć z t t
·
jego uczuć, staie się przypadkowo właścicielem może pan o~eJrzeć na 'Ylasne oczy 1 s~m tOWO -:-- ze wsz~st~1em1 drobiazgat?I:··
py, ~pa 1 , umces w1 . os a a mu Jes~listów Walczawa.
oszacować Jego wartosć ... Mam wraze- Jak więc pan w1dz1, rozporządzam sc1- cze Jedna kartka., gdy nagle rozległo się
Listy, pisane przez Walczaka, zawienał~ s~me nie, że sześćdziesiąt tysięcy nie będzie slym materjałem dowodowym, a nie jak pukanie do drzwi.
rewelacje. Walczak pis~ł, że Rogosz nle Jest zbyt wysoką ceną za ten papier... No, pan sądził - luźnemi wiadomościami,
Werner przykrył arkusz dlońmi i
mo11dercą, bo Krauser nie został zamordowany,
· Ja
· k?. · R:rzwJm1e
· · , .rn~
• pan.• parne
· kt orym
•
· mog1a
• by ~Ie
· d J ć .wiary.
·
•
•
•
tyje dotychczas i powodzi mu się lJardzo«lobrze• .więc
po l':c1~
wrzasną1 na ca1y g1os:
Trup, którego znąleziono przed fabrytką, był bru· 1Werner? Pogadamy o teJ sprawie?
Za ten, własme dokumencik chciałbym
- Kto tam?! Co to? Mówiłem żeby
p~m ~bcego .mężczyzny.. KTauser sfingo:wał-.całą
Dobrze.-;. - zg-0dził się przemy- otrzymać sześćdziesiąt tysięcy... Sądzę, mi nie przeszkadzać!...
'
hl&t?rJę, gdyz ~ył uhezJ>1ec~ony na życie. ~am sL wiec i odłożył słucha w.kę . -Co to że warto go kupić za tę cenę...
S d ·
• · · d
.
·
odciął głowę nteboszczy.kowt, kt6rer1o znaleziono
d ~?
t
. ł . .
p k .
1·
po z1ewa1 się, ze o gabmetu weJza miastem, a potem do kieszeni trupa wło:ty1 za on.ument - zas .an~w1a się J~szc~e
o az pan ten !SL. - rzekł Wer- dzie woźny tymczasem jednak nap o
swoje ~okumenty i ~.artkę do ,.,olicii.
. dlugo potem! podp1S1;1Jąc mach~nalme ner.
.
ukazala się' siwa głowa Alberta Ł rk.~~
Po 1ego „śm1erc1 Krauserowa odebrała pie· korespondencJę. Pukame do drzwi wyr- Wybaczy pan, ze wręcz1;: go po k'
k . ..
. . . u m
nl,ądze w towarzyst~ie asekuracyjnem a .Po .kilkll wato go z zamyślenia. Do gabinP-tu otrzymaniu pieniędzy.
Ale mogę prze- sdó1ego, prezesa om1sJ1 rew1zyJneJ zakta
latach Krauser wrócił do Warszawy, zmienił nadł
ź
.
··
.
W przemysłowych ,,Monaco".
zwisko na Werner i założył nową fabrykę...
wsze wo ny.
czytać„. Juz z samego początku pan się
A h
b
Jerzy Zrębs:ki, który przyipat:llkowo znalazf aię
- Co znowu? - warknął Werner zorientuje co do dalszej treści ... Więc?
.- c • Wpan prezeBs... -d wy ąkat
w posiadaniu t.ego listu, P?trafił należycie wtko: opryskliwie.
_ Czytaj pan...
zmieszany
~mer. -:
ar zo, przeprar~ys.tać .,.tUfcJę. Zagrozi~ "'!f ernerowi, ie Jeśli 1 - Czy można już zabrać koresponZrębski poprawił monokl w oku 1
. za- szam, ale myslatem, ze to wozny przenie da mu 100 OOO zł. don1es1e o wszystkiem P<•
•
•
•
szkadza m1· w pracy MoJ'e us
lic"i.
·
'
dencJę, pame dyrektorze?
czął czytać. Przeczytał zaledwie Jednak .
···
zanowaJRogosz, dzięki protekcji Łub!Cowskiego dosta- Nie!... Widzicie przecie, u licha, jedną kartkę, gdy' Werner zawołał głu- me ... Prz~p;aszam ...
Je pracę u Wernera.
że jeszcze nie podpisałem .wszystkich cho:
- Dz1en dobry, kochany dyre 1 .to rze
.Jerzy Zrębski zdobywszy drogą ~~antażu 11t<? listów
_ Dosyć! Dam panu za ten li"st - uśmiecha się wyrozumiale Łukiński.
tysięcy złotych otworzył „salon gry do apółlci
••••
. .
·:··
T ·
·
· · ·
·· „
z Hildą Pożarow, włucicie1k11. domu schadzek.
- Przepraszam bardzo pana dyrek sześćdz1es1ąt tysięcy ... Dobrze!...
o Ja raczeJ po~1memem przepros1c, ze
Pewnego dnia zwróciła się do niego Elżble-1 tora ... - ukłonił się woźny trwożliwie,
Rzekłszy to, wstał z miejsca i wy- zakłócam spokóJ.
ta Wernerowa, prosząc, aby wciągną! do swe- bo bat się panicznie, jak zresztą cały per szedł z gabinetu. Po kilku minutach wró
- Ach, nie szkodzi, nie szkodzi.. - go ~l~bu AndrzeJa Łubkowsk1ego. Przewrotnelisonel biurowy i fabryczny złego humo- cił trzymając w ręku paczkę z bankno- uśmiecha się Werner sztucznie i niekob1ec1e zależało na tem, aby Andrzej, który
f
' ·
·
h ·
1 •
·
odtrącił fel miłość, zdefraudował pieniądze gdyi ru sze a.
tarni.
znacznem1 ruc ami pa cow wsuwa list
w ten sposób będzie go miała .w ręku. '
W biurze i fabryce wiedzieli, :te jak
Bez słowa wręczył je Zrębskiemu, Walczaka do koperty, a później - kop er
Dyrektor Werner by! tego dnia w kiepskim Werner jest dobry, to można go do ra- który przeliczył je wprawnie.
tę między stos listów, leżących na biurhum~rze. f'.o ~izycie żony, która. zno~ wzięł_a ny przyłożyć, ale - uchowaj Boże - Zgadza się. Sześćdziesiąt tysięcy. ku. - Czem mogę służyć, prezesie?
od mego pieniądze,
do siebie k1erow01· k' d · t d
A t
·
C ś k
· k"
ka firmy każąc mu wezwał
sprowadzić Rogosza.
ie Y Jes z enerwowany.
eraz proszę, oto· 1·1st„. Niech
pan
o o ropnego, Ja
1 ten prezes
Ledw~ ten wszedł do pokoju Werner zaoząłj
Wtedy przyczepia się do byle głup- sprawdzi, czy wszystko w porządku...
Łukiński jest gadatliwy i ugrzecz.1iony!
na niego krzyczeć, pytaiąc się gdzie są jego do- stwa i nie liczy się z nikim i niczem.
Werner obejrzał przedewszystkiem Zanim przystąpi do właściwej sprawy,
kum.enty. Rogosz zdradza ktm fest i zmieisca
Naprzykład ta ostatnia awantura z kopertę z napisem, skreślonym nie- wypytuje o to, o ow., odpowiada dlugo
tra:\ ~~;~asem Andrzej Łubkowski udał siei do takim cichy.m, spokojnym szoferem. I .od wprawną rę~~.: „Do Pana Prok:uatora i szeroko na zadane pytania - straszklubu Zrębskiego, aby oddać wręczone mu r~zu .wylec1~ł. szofer z posady, chociaż w Warszawie :
.
ne.
.
.
.
przez Wernera pieniądze. Przyleła ~o bardzo me me zawm1l.
Potem wy1ął zapisany
drobnym
Werner Jest podmecony 1 słu c ha z
życzliwie Hilda Pożaro~. spólnic~ka Zrebskie·
Więc woźny kłania się i wychodzi. maczkiem podwójny arkusz i przerzucił roztargnieniem, o co też się teraz rozgo: który ~ostał polecenie wclumoc!a Łubkow- Ale w połowie drogi zatrzymuje go głos pobieżnie okiem jego treść.
chodzi Łukińskiemu. Aha, pragnie kusk1ego
w sidła
hazardu. oczekuhlc Andrzeja, szu dyr ekto ra. .
· dvn~~z k'1.
Elżbieta
Wernerowa.
- W. porzą dk u.? - zapy t a ł rę b s k'1 Pl'ć spo.r t ~we au t o dl a ~weJ· .ie
ka ukojenie w narkotyku. Przychodzi Jerzy
- Zaczekajcie!.... _
z drażmącym spokojem.
Oczywiście auto marki „Mouaco , bo
Zrębski i opowiada, że Andrzef miał szalone
- Słucham, pame dyrektorze...
- Tak jest. .. W porządku...
to są gwarantowane maszyny, no, a poszczęści~ i wygrał ?<J·OOO złotych.
,
- Jak tu przyjdzie pan Zrębski Zrębski pochylił w uklonie wyporna- zatem trzeba popierać przedsiębiorstwo
Naz~iutrz Zrębski dzwoni do Wernera 1 do- zapamiętacie? - Zrębski, to możecie go dowaną głowę.
w którem się pełni zaszczytną rolę pre~
maga się 60.000 złotych za milczenie.
· k
·
za ł a t w1·1·ś1 my spra- zesa k om1SJ1
· ·· rew1zyJneJ.
· · ·
wpu ś c1"ć o d razu... I przez t en czas, Ja
- D owi'dzema...
_ Niech się pan uspokoi, panie Wer ~en będzie, niech mi nikt nie przeszka- Y"ę, . jak dżent~lmeni ... - powie~ział z
- Prawda„ panie dyre.ktorze? .
ner, bo niema sensu tak się rzucać •.. Po- dza~~
.
.
1romcznym uśmiechem, którego Jednak
- Naturah:ue •. nat~r~lm7, prezesie ...
wie pan jeszcze jakieś głupstwo, kt<>ś u- Ta~ Jest, pame dyrektorze...
Werner nie dostrze2ł...
- . \Yerner mec1erphw1t. się co~az ba~słyszy i będzie się pan miał spysz.n~.„
- A hsty dostaniecie później ... Mam
dz1eJ. - Zaraz zadzwome do kier~wn~• Dlaczego pan się tak denerwuje, kiedy,
R
d i •
ka sprzedaży, a on panu przedstawi naJ25•
pan jeszcze nie wie jakie są moje propoOZ .... Z a
nowsze .mod.ele...
.
zycje...
6', • , 4
Nie, ~i~„„ - ?P~nu!e z uśmiechem
- Wiem, wiem ... Sześćdziesiąt tylprezes kom1sJ1 rew1zyn!eJ: - ;Zależy mi
sięcy Ale oświadczam panu jeszcze raz
·
na tern, żeby pan osob1śc1e m1 doradzil
że ni~ dam już ani grosza. Żegnam pana'.
Dlugo jeszcze po wyjściu Zrębsklego tysięcy, bo ucinał bezapelacyjnie łeb po kochany dyrektorze ... Dobrze? Pan
_ Nie tak ostro panie Werner... Pan Werner nie mógł przyjść do siebie, choć twornej hydrze szantażu.
na t~m zna lepiej, niż inni i jak mi pan
igra z ogniem...
'
silił się na spokój całą mocą woli.
Teraz Zrębski nie ma już w ręku żad; w~b1er~e maszynę, b~dę pewny, ~e bę- Ja się tego ognia nie bnję i wolę,
Rozmowa z tym zimnym, wyracho- nych konkretnych dowodów, a gołosłow Idzie ~aJlepsza z naJlepszych•.. Nie pożeby wybuchnął dzisiaj, niż za dwa ty- wanym szantażystą kosztowała go du- ne twierdzenia można zawsze obalić. I~hlebiam~ ale - wszyscy są zdan~a, ~e
godnie, albo za miesiąc, pan rozumie? 1 żo zdrowia, ale ostat'ecznie - rzecz zoZresztą, Werner powziął jeszcze u- :~~t pan Jedynym autorytetem w teJ dz1e
Ja się potrafię z tego wykręcić , ja już: stała załatwiona pomyślnie i be~ reszty. biegłej nocy ważkie decyzje, które zmie.
sobie wszystko obmyśliłem ... Czy pani
Posiadłszy zeznanie Walczaka, Wer. po wprowadzeniu w czyn - zamknąj
(D
. .
.
S?GZi, że ja już zapomniałem o pańskim:1 ner doszedł do wniosku. że dokument Zrębskiemu usta raz na zawsze. Roz-•
ciąg
zamachu na l'lloją kasę?. O, nie ... A, Ct) :do ten był .wart .więcej, niż sześćdziesiąt mawiał o tern długo z Elżbieta, i oboje ł
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UL. PILSUDSKIEGO St, tel. 170-03.
Przyjmuje 8-12 I 3-6 po poi.
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F.Kopciowska
powróciła. Przyjmuje od 9-3-ef,
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Ścisło badanie dermataloi'iczne wy· ginaloego, francuskiego
przepisu zna0
!;.is~:~.~eP;~r:k:2~!:l:
1::.cóii. ::: ::o~~j:ir~i~;:;;::, !;;.:d~~ :i~n~'i
Jlie ochrania joj Daturalnero biocol'u
odiwieżone i ożywione nowem iy·
olejku młodości, wysnszaj11ce działanie
norstkiej wody, powietrza ł duszny~h
pokojów, powoduje nybkia tworzeala
aię okropnych linji i 1mar11czok; twarz
Hbiera stareą-o, awiędłeiro wy2!11du.

•Il

(• jako wyciu 1
11wien11t. Jeat oa obecnie nwarty
• w Kremie
. To„a
I. Ioa
leoIoru
wyl11c1n1e
róiowero, spreparowanym według ery.

1walc11 wszelkie wadJ cery i czyni
puder przylera1·,cym. S1c1ęśliwy wy·
nile przy atosowaniu Kremu Tokaloo
awaraatowany, lub awrot pieniędzy.

ciem podczaa inu. Zmarnczki ., wy·
gładzone, zwiotczałe mi~śnie twaray
wzmocnione i fędrne, cała twarz przy·
biera młodazy WYJrl11d już po tej pierw11ej, domow~ próbie. Raoo zaś aa·
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Na tern miejscu wyra!amy publicznie nasze serdeczne podziękowanie WPanu Dyr. J.
Rapaportowi wybitnemu specjaliście dla chorych na ruptury, skrzywienie kręgosłupa i róż
ne kalectwa, zam. w Lodzi, Zawadzka 8, 2 a
umiejętne i celowe zaaplikowanie bandaży rupturowych i leczniczych aparatów ortopedycznych, dzięki którym uniknęliśmy operacJI i zostaliśmy zupełnie ulec;zeni i Jesteśmy dziś zupełnie zdrowi.
·
nasze! wdzięczności podajemy
do publicznej wiadomości.
Łódt. dn. 20/IX 1935 r.
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po cenach bardzo niskich. '
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no 'rosie

lódź-Hollsz-lódź-. Rekordowo

lit:zbo zawodników niezrzeszong<h

~ dniu dzisiejszym nisza z lodzi I 113. Kopała Leon (Towarzystwo Cy~
arm1a kolarzy, by na trasie 231 kim. ł klistów, Kielce).
zmierzyć swe siły w wielkim wyścigu j
114. Chudzicki Stanisław (Tow. Cy,,Expressu Ilustrowanego•'.
. klistów, Kielce).
Obok kolarzy renomowanych o· wy- 1
115. Stolarczyk Tadeusz (T. S. Ekg,
robionej Już marce widzimy zawodni- tódt).
ków o nazwiskach jeszcze nie znanych 1
116. Pabisiak Piotr (T. S. Bieg, Łódź)
szers~emu ogółowi, ldórzy ufni w swe i
117. Trzankowski Stanisław (I\.SZ'1 .
słły, id~ poraz pierwszy w bój.
Ostrowiec).
. Trudno mówić o szansach, czy o fa- 1 1.18. Trep.per Fryderyk (RTSO, Ruda
WOrYtacb. Stwierdzić jedynie należy, i Pabjanicka).
że cel propagandowy naszej imprezy i
119. Pietraszewski Marian (Resursa,
został w stu procentach osiągnię ty. Sze- !
ŁóC.ź).
rokiem echem Odbiła się bowiem impre- j
130. Janiak Józef (Swit. Ł6d7,).
za "Expressu Ilustrowanego" po całej
134. Domański Józef (Port Bema,~
Polsce. Ze wszystkich stron kraju podąWarszawa).
żyły rzesze Sporto~ców, by wziąć U·
135. Komornicki Józef (Fort Bema,
dział w tej wielkieJ próbie sit kolarzy.
Warszawa).
Możliwem Jest, że pierwsze miejsce
136. Wasilewski Stanisław (Fort Be
W wyścigu „Expressu Ilustrowanego"
ma Warszawa).
przypadnie zawodnikowi faworyzowa'
11emu, który Już w niejednym boju sta191'A
•
czai walid, który niejeden sukces ma za
l,,.;g~ ·~ ~ nC!OW
sobą, ale die iest również wykluczone,
1.Jachacy Jerzy (Tłuszcz) p. War·
że Zpośród szarej masy nieznanych naszawą.
2Wisk wyłoni się wielki talent, który
2. Furmańczyk Andrzej (Wiskitno)
zagrozić potrafi mistrzom koła i stawi
3. Roge Alfred (Łódź}.
im zacięty opór.
4. Brzeziński Hen.ryk (Łódź}.
Oczekiwać jednak należy, że wałka
5. Marciniak Józef (Złoczew).
na trasie toczyć się będzie w atmosie6. Oziemblewski Lucjan (SKS, Łódi '!
rze dżentelme1iskiej.
·
7. Myśkiewicz Szczepan (Łódź}
Niechaj zwycięzca w wyścigu kolar·
. 8. Kasprzak Józef [Lódźl I
skim „EllJressu lJustrowanego" będzie
9. Kuźnik Ignacy (Zd. Wola}
doprawdy naitepszym z pośród wielkreJ
mtraassiye.kolarzy, którzy
na

N" or

wałczyć będą

a11":.

10. Kędzia Tadeusz <Zd. W~la?
11. Łuczak Stefan (Łódź)
12. Kunczak Alfred (Zduńska Wo.Ja,!
wieś Henryków)
13. Modro Aleksander (Łódi)
14. Galiński Kazimierz [Łódź)
15. Łuczak Stanisł·aw (Radogosi:cz).
16. Lata1ka Józef (Strzeilec Gos1yń)
17. Radwański .Józef (Strzelec Gostyn)
18. Bartkowiak Józef <Strzelec Go-

I

styń)

19. Sowiński Zygmunt (Łódź)
20. Kucharski Stanisław (Łódź)
21.
22.
. 23.
24.

101·ono

lłro
.

•

1

Łódź).

40. Mazurkiewicz Wladvstaw (Strze

lee, Głowno).
41. Piesiakowski :Eugenjusz( Strze"
lee, Głowno).
42. Knopf Ryszard (Posteo. Zduńska
Wola).
43. PoUwoda Stanisław Ctódź).
44. Karpiński Edward (Łódź).
45. Kauc Józef TZS (Łódź).
46. Skoczek Stefan (TZS Łód7,).
47. Kabat Teodor (TZS Łódź).
48. Kołodziejczyk :Edward (Łódź).
40. Orszulak Antoni (Ziednoczone.

I

Tomala Bolesł-aw [Łódź}
Dmowski Antoni (Łódź)
Kaczmarczvk Józef (Kalisz}
Brzeziński Stanisław (Kalisz\
25. Miarka Kazimierz (Łódź)
26. Roth Julian <Bie~, Łódź).
27. Marciniak Edward (Łódź)
38. Bulak Antoni (Łódź}
29. Wojtaszek Kazimi.e rz [Łódź)
30. Wierzbicki Henryk (Błaszki)
31. Piątkiewicz Na:poleon (Błaszki)
33. Kal Stefan (WIMA, Łódź)
33. Chylewski Stanisław (Pahjanice)
34. Pets-ch Witold <Zbiersk)
35. Michalski Maksymilian (Baranowiczel
36. Gesparski Wacław (Łódź}
37. Kulawiński Klemens (Łódź),
38. Kotlicki Bolesław (Swit. Łódt). I

39. Dobrowolski Wladvstaw (Swit,

Łód.t).

Izrael Adolf (Nowe Złotno).
Derwisiński Stanisław (Koluszki)
Rosiak Zenoa . (Łódź).
Przybyt Wincenty (Łódź),
Czarnecki Edmund (Łódź).
55. Rudnicki Ludwik (Łódź).
56. Pietrasiński Wactaw (Łódź}.
57. Wieczorek Ignacy (Orle. Zgierz),
58. Bednarek Marian (Strzelec Zd.
Wola).
59. Bednarek Stanisław (Strzelec
Zd. Wola). ·
60. Pieńkowski (Strzelec. Otowno).
61) Szyprowski Tomasz (Strzelec,

50.
51.
52.
53.
54.

.Głowno).

Wi~cek

Kołodzie 1czyk

i

zdyskwallflkawani przez ŁOZK
Zawodnicy, którzy zgłosili się do
.
Łódź, 29 wrześnfa.
wyścigu redakcji „Expressu" wyruszą l
ŁU..io!!z"'
„-Łibdz·
Pamiętne zl~kceważeni7 ze·szłotygod
punktualnie o godz. 6.30 . z Helenowa
~
vM
~er..
u
. mowych zawodow kolarskich przez z.aułicą Pomorską,
Placem Wolności,
K.Jmlsja sędziowska wyścigu kolar• widzianych przeszkód. .
wodników lód.z.kich Kołodzieiczyka i
Piotrk~wską • do lokalu redak~ii „Ex- skiego „Expressu" objechała jeszcze
Trasa powrotna przedstawia
się , Więckka dockzekał~. się w dniu wczorajpr~ssu. , ul. P10trkowska 49 gdzie odbę- I raz w piątek trasę i dla urozmaic.enia
i
_
.
, szym onse w,enc11.
dz1e się honorowy start. Na znak hono-1
,
.
w ęc następuJąco: Kalisz - Opatówek
Łódzki Okr. Z. K. długo się tą spra·
rowego startera ruszą kolarze ul. Piotr- wyscigu postan?w1ła zmienić trasę po- - Błaszki, Sieradz - Zd'1ńska Wola - wą zaimował i postanowił z.dvskwalifikowską na Plac Reymonta, skąd nastą- wrotną. Decyz1a ta spowodowana zo- Lutomiersk - Konstantynów. ul. Ko- kować o.bu zawodników za bezprzykład
Pi właściwy start.
stała również faktem, że część ul. Piotr stantynowska - Plac Wolności - ul ny post~pek.
Wyścig prowadzi przez Pabianice, kowskiej Jest rozkopana spowodu na„ Pomorska - Aleja Ansztadta - Hele~ I . Pier~s~v z.n ich Ko~odzie·iczyk za
Kolumnę Łask Zduńską Wolę Si"eradz
ó
mestaw1eme s1ę na starcie został zdy3'
'
.
'
' prawy bruków i kolarze w drodze po- n w.
skwalifikowany na przeciąń 1"edneńo
ro6
Błaszkł, Opatówek do Kahsza, gdzie na
.
"'
Stadionie Miejskim odbędz1e się półme- 1 wrotne] natrafiliby na szeree: ·nieprzeku, Więcek nato·m iast, który zasłużył
tek. Po krótkim odpoczynku, w czasie
sobie na okoliczności łago.dzące otrzyktórego zawodnicy będą mogu się po„
m.ał dyskwalifikację trzymiesięczną.
silić, nastąpi start do droKI powrotnei,
~ gu
Ostre konsekwencie wobec zawodni
która prowadzi tą samą trasą przez Opa•
U
i~
Ui
k6w, którzy lekceważą sobie nietvlko
tówek, Błaszki, Sieradz, Zduńską Wolę,
Dla uczestników wyścigu przeznaCukiern~a Żródło" Przejazd 1 ze- honor miasta, <lle i wprowadzaią w błąd
Lutomiersk, Konstantvnów, Konstanty- czona została nienotowana jeszcze w gar biurkowy,"
'
'
P;thlicznoś~ zapowi~dzią ~ s~o1m star•
nowską, Plac Wolności, Pomorską do Polsce liczba nagród.
Prezes Jerzy Wolf, a:lhum skórzane. I c~e P~z~wita~ nalezv .z w1ełk~em uzna·
Helenowa. M~ta znajdować sie będzie j
Poza przechodnim puharem l teto~
R.ed. Edwin Wiener z Katowic tecz- niem 1 zyczycby sobie nalezało aby ł
w Helenowie, gdzie też nastąoi rozdanie nami wydawnictwa, piękny zegarek na kę skórzaną,
'
inne związki w ten sam sposób tępił\
nagród.
rękę dla pierwszego ufundował zarzą•d
P. Jan Placek, statuetkę kolarza z nieobowiązkowość.
Na półmetku wKaliszu zawodników m. Łodzi,
bronzu,
··
Warto zaznaczyć, ze karę na siebit
o,czekiwać należy między godz. 11 a 12.
Akwizycfa ogfoszeń S. Fuchs zegaKonsul Walsfeld, neseser podróżny, nałożoną odbędzie Więcek zdaje s.ię
- Na mecie w Helenowie zawodników na- rek kieszonkowy,
R.ed. Gostyński, album skórzane,
poza Łodzią. N<,>is·i się on bowiem z zależy oczekiwać między 2odz. 15 a 16.
P. S. Kopel kompletny rower.
Dyr. Bronowski z Krakowa, wieczne miarem opuszczenia Lodzi i przenies~eP H Kozakiewicz srebrn~ papie pióro t ołówek,
nia się do inne~o miasta. W uwa~ę wcho
Dla orientacji zamieszczamy POniżel
' :
·
. "'
„
dz·i przedewszystkiem st0Hc1a, która, z.da
nazwiska startttiących zawodników zrze rosmcę,
.
Dyr. Piętka, kupon do „Konsumu" .
k
d
k
1ec a,
szonych licenclowanych i niestowarzy.
Dyr. Orosser zegar biurkowv,
przy Widzewskiej Manufakturze dla od- niem
aie znaicznfo wie sze
szonycb według kolejności zgłoszeń.
Dyr. Szcze~aniak z Katowic, piękny bioru przedln:tiotów co:dziennego użytku, możliwości kolarskie aniżeli pro,Niiicja.
Nazwiska zawodników którzy zgłoslli aparat fotograficzny,
Tyber, Piotrkowska 49, statuetkę,
.f\. WiW~k
zamia:u. końcj"'.ć ~arsię do wyścigu w ciąg~ dnia sobotniego
P. Kielmowicz srebrną papierośnicę,
Ch. Tenenblum, Narutowicza 16, pa- ieryg.
~ce -4 rklba tR~ zwo !;1eme z
i w niedzielę wraz z numerami startoDyr. Wołczyński przybory do pale~ rę opon rowerowych marki „Semperit", swe 0 0 ecne,,.o u u " esurs·a ·
wemi przynosi dzisiejszy numer „Ex- nia:,
.
_
.. _
ZJedlrtoczone Tow. Węglowe 5 korcyl
pressu IlustrO\V'anego".
.
P. Akawię _Jfomplet skórzanv (port- węgla.
.
.
Pł
i
fet, portmonetlfa i papierośnica),
Red. Oilczewskł z Katowic, wiatrów- ·· YWICJ
przesplą l
H. Spikulltzer, Piotrkowska 50, ICom- Kę zamszową,
.
.
Warszawa, 27 września.
pletny rower własnej wytwórni „:es:F'irma R. .Borlfonhag~n. portfel,
Pol.ski Związek Pływacki projektuje
101. Szyic Leon (Bieg, Łódź).
Ha·", koła torowe z gumami, siodełko i
Firma Oatke statuetke. .
sprowadtić na zimę znaikomitego trene102. Leśkiewicz Ludw. (Wima. Łódź) bidony).
.
,
~
Firma „Argus", Doły 2/4 2 oary ohrę ra węgierskie.gó, Vertessy'ego, któryby
103. Kacsprzak Jan (Wima. tódź).
S. Opatowski, Piotrkowska 70, rama czy,
ewentu!łlnie pozostał w Polsce jeszcze
104. Jaskulski Ozesław (Wima Łódź) rowerowa i organki dla ostatniego za·
firma: ,,rJufalen'', PiotrJiows!Ca 58, przez lato.
105. Banaszek Marjan (Wima Łódź). wodnika,
pleca!C,
W zimie projektowane iest również
106. Steigert Rudolf (Wima).
„Prema", Dowborczyków 25, dwie
Zakla:d fotograficzny :C. L'al{sa, „Po- zo!l'ganizowanie na basenie YMCA. w
107. Bober Leonard (Orkan. W-wa). pary obręczy,
toris" przy Al. Kościuszki 22 portfel i Warszawie międzypaństwowe~o meczu
108. Maślankiewicz Jan (Orkan, War
St. Rędzia, Bałucki Rynek 9, ramę sześć pocztówek dla pierwszego lodzia- Pc;lska-Austria.
szawa).
rowerowa:. kierownik, widełki i fańcuch, nina,
Rozpoczęto również pertraktacje w
109. Szos.tak Edward (Orkan. W-wa) J „As", Piotrkowska 67, swetr wetnia„Plutos", cukry,
celu· sprowadzenia do Polski, mającej ba
110. Odartus Wiktor (ŁKS. Łódź).
ny,
,.Arkadia", czekolady,
wić w Europie reprezentacyjnej drużyny
111. Iżykowski Z'.!non (ŁKS. Łódt).
A. 'J. Ostrowsl{l, PiotrKowska 55,
P. C. Ullrichs - puhar.
jaipo.ńskiej luo ewent. amervkańskiej.
112. Kirchner Ryszard (ŁKS, ŁA@). teczkę na biurlto.i

Iw drodze powrotne1· wyl.cinu
il=-
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Codzienna nowelka „Expressu 11 •

Tragedja szofera .
Na wieży

ratuszowej

biła

godzina

dziewiąta, gdy samochód osobowy, pę

dzący z dość znaczną szybkością wjechał do miasteczka.
Nie zwalniając biegu na skręcie ulic
gwałtownie skręcił w lewo. właśnie w tej
chwili gidy prokurent Walter przechodził

drugą stronę jezdni.
U!ica była źle oświetlona i prokurent
myślał, że samochód jedzie prosto.
Nie zdążył już się cofnąć.
Kierowca samochodu, skręcając w boczoą ulicę. w ostatniej chwili dojrzał
przed sobą człowieka na jezdni.
Nim zdążył o czemś pomyśleć, rozległ się krzyk i cień człowieka. odrzucony przez lewe skrzyidlo samochodu, rozpłaszczył się na ziemi.
Wszystko to trwało zaledwie jeden
ułamek sekundy.
A w następnej sekundzie auto w szalonem tempie pomknęło dalej,
Kierowca nie zdawał sobie sprawy z
tego, co czyni.
Krzyk człowieka, którego zabit
brzmiał mu ciągle w uszach.
Mknął coraz szybciej i szyibciej.
Po chwili zdołał ooanować swe my·

na

śli.

się

Pat: - A ja ci mówię, ie to jest najPat: - Jazda, zaczynamy„.
Tylko
Pat: - Nie można powiedzieć, żeby
lepszy pomysł... Orkiestry podwói'zowe nie mam po1ęc1a
jak się J!ra na takim tu mi'esz.kali sami litościwi ludzie„. Czło
robią dziś kokosy.„ Zarobimy dużo for- : „mteresie".„
wiek pra·.-.ie całkowicie się wydmuchał,
sy.„
1 Patachon: - Rób iak ja: - wypu· . a tu ani c:rosza nie widzi...
Patachon: - Nie mam nic przeciw- S7czaj powietrze„. Innego spa.sobu niePatachon: - Możeśmy ich tak nczako temu, żebyśmy sobie przysporzyli tro ma„.
rowali n::i.szą muzyką, że nic mogą ruchę złotówek.„ Zima za pasem, a my już
Wicek i Wacek: - Patrz muzykan- szyć z miejsca? Trzeba będzie kropnąć
od pięciu lat chodzimy w tych samych ciarzel...
jeszcze ognistego sztajerkał
garniturach.

I

Zabił człowieka.

Nie ulegało wątpliwości,
Jest mordercą!
Czuł, jak z Przerażenia
włosy na głowie.
Mordeca ! ! Morderca! -

że

tor.

zabiU

zjeżyły

mu

huczał mo-

Kierowca nadawał coraz szylbsze tern
po samochodowi.
Zdawało mu się, że pędzi za nim cie(J
zabitego człowieka.
Ogarnato go coraz większe przerażenie, coraz potworniejszy strach.
A w uszach huczało coraz głośniej:
Morderca! Morderca!
Nachylil się nad sterem.
Byle prędzej, byle prędze.i. Byle ucf ee przed śmiertelną trwogą!
Nagle„.
Co to?
Maty metalowy djabelek. który stał
zwykle na chłodnicy samochodu. odwrócił się teraz w jego stronę.
Powiększa się, rośnie, w-yciąga do
niego pazury..•
I wolnym krokiem zbliża się do niego.
Kierowca krzyczy, krzyczy coraz

o

o

oo
o

Wicek~ - Żeby mu się iepiej grało,
Pat: - Sił już pewnie
nie mam„.1
Pat: - No, nareszcie!„. Słyszałd? „
zakorkuję mu tę fujarę„.
Dmuc-ham i dmucham i nic ... Nie mogę 1 Rely!... A lo co ?„. Szybę wybiłem!.„ Ta
Wacek:. ·- A ia mu trochę mydlin wydobyć żadnego tonu„. Pah„. pah..
I kiego efeki:u nie spodziewałem się "Ncawleię do te:i trąby„.
Patachon: . - I moia orkiestra
za- le!...
Pat: - Jak grać, to 2rać.„ Jazda!„. trajkowała.„. Bul2ocze tam coś, jakgdyPatachon: - Wziąłeś widac nazbyt
TYJl~o z ogniem i uczuciem, żeby wszy-j by ta trąba dostała nagłe chrypki...
m·f oM tony „ Na podwórzu trzeba grać
stk1m leka torom serce ze wzruszenia
łagodnie, z umiarem„. Co teraz będzie?
pękło, czego im najgoręcej życzę!
ł

głośniej„.

Ratunku! Pomocy!

Djabełek jest tuż.
Przysłonił sobą catą szyibę.

Morderca! ! !
Samochód wrył się swym dziobem w
przvdrożne drzewo.
Rozległ sie huk i brzęk tłuczonego

Pan N. .dolepszy:
Panowie instruPat: - Chodź, bracie„. Przejdziemy
do
stu
par
bębn.ówl„. Fora na imu; podwórze„. - Tu, widać mieszszkła.
ze dwora! „ Uciekajcie pókim debry, bo kają sami niemuzykalni ludzie .. Gro~.za
Nastąpifa eksplozja benzyny,
dru~i raz nie dam sobie nabić f!uza 1 •
nie dali i jeszcze wymyślaiją.„
Samochód momentalnie stanął w pło
Pat:
Pan
dobrodz.iei
szanowny
wy
Patachon: - Trudno, taki :uż jest
mieniach.
'baczy, ale to się stało z wielkiego nat-,los prawdziwego, wielkie2o artysty„. U
Następnego dnia 'P oranne pisma przychnienia„. Przytrafiło
nam się, można swoich niigdy uznania nie znaidzie„. W
niosły następującą wiadomość:
powi~cizicć . nieszczęście...
Ameryce by)iśmy milionerami„.
Wczoraj pod wsią Górka miała miejsce wstrząsając.1 katastrofa samochodowa.
Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn
samochód osobowy, prowadzony pooolino orzez właściciela. "W'Padł na drzewo i ,·
wskutek eksploz.ii benzvny spłonął (fomentaliści,

I

Pat: - Ale musimy wycofać się z
honorem„. Zagramy im na pożegn:rnie
coś wesołego„„ Naprzykład -- mar2z:i
żałobne)!o„.
.
Patachon: - Wszystko jedno„.
U
nas każda melodia wychodzi jak m :'. .:.:Z
pogrzebowy.„ Wal na całego!...

szczętnie.

Na

miejscu

Katastrofy

znaleziono

~ę-glone zwtold mężczyzny. Prwpuszcza się, że kierowca był nietrzezwy.

Do tej pory nie zaołano ustalić jego
nazwiska.
A na innej stronie w l{ącil{u zr.a)dowała się mała notatKa:
Wczoraj wieczorem, gay prok'urent
Walter przechodził przez iezldin!ę na
skrzyżowaniu ulic Pięknej i Głównej został potrącony przez szybko przejeżdża
j~cv samochód.
Na szczęście poza kilkoma powierzchownemi zadraśnięciami naskórka, -prokurent Walter nie odniósł żadnego szwan
ku.

,;

c::r

qg

oo
Pan Małolepszy: _ Jeszcze jesteśPan Mołolepszy: - Precz stąd, bo
Pat: - Czuję, że to najlepszy
me·
cie tutaj?!„. Co to?.„ Cóż to za: bomby?. zowołam p~licjęl... Głowa mi iuż puch- ment do ucieczki, bo za chwilę może już
Może to gazy trujące?„. Ja was nauczęi. tiie bd waszego rzępolenia!... Idźcie do 1być zapóźno. Nie mam zamiaru cierpi2ć
. Patachon: - Jakie bomby?„. Rze- lasu z ta:ką muzyką!
dla sztuki„.
·
czywiście!...
A mówiłem, że coś tam
Pat: - Jak się panu nie podoba, to
Patachon: - Rety!... Ktoś mi głowę
bulgocze!... Pierwszy raz widzę coś po· ,pan sobie uszy zatkaj, a prawdziwych rozpłatał!... Jeżeli iakiś litośchvy czlodobnegol.„
artystów obrażać panu nie wolno!..
wiek rzucił nam datek, to sądząc z c=c;żaru, jest to conajmniej tysiąc złotych!
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