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Sir. s. HOARE,
angielski m'n, spraw zagra·
nicznych, złamał uos 1tod·
czas ślizgawld

MOBILIZACJA W EGI Cl
w

z zaostrzeniem zatargu włosko-abis~ńskiego.
Silne oddziały angielskie przybyły do Egsptu

·związku

Londyn, 18 grudnia.
. Sytuaoj~ w~wnęfrzna i zewnętrzna
Eg1ptu stai1e się co~!l!Z bardziei niebezpieczna i wywołuje poważne .zianiepokoje.nie zarówno w kołach woqskowych jak
.

skiem ministerstwie wojny, pod przewod 1 Biura poborowe mają spr~wdzi~ il gielskich ostatnio ~nowu zna?znie s~ę
nictwem ministra Taufi~a Abdu'lli-Pa-1 przeds.tawić w .n~jkrótszym czasie spisy w~.mo~ły, ale o~ecme są one k1ero".'an~
głown~e. do Uadi Nałrum (w P'-!stym za
\ostatnich rocznikow.
szy, uchwalono w zasadzie
Transporty amunicji i żołnierzy an- chodme1, '100-120 kim. od Kairu).
POWOLAC pod BRON REZERWISTÓW
.

l

wielka bitwa nad

!~rz~;w:1~~~~:roi!!:u ~!:~~:ii:g.:

rzek~

T kazze

I
I
c1owcow, ktorzy w dalszym c1ą~u prowa
dzą usilną akcję za natychmiastowem
ogłoszeniem opozycji•.Wczor.aj obradopółnoc
wała również najwyższa rada obrooy
państwa, która idą.c za poradą wielkiego
włoskJ.e poniosły porażkę
komisar~a brytyjskiego, zdecydowała się
Rzym, 18 grudnia. Iprzyznają się do tego, że ponieśli poważ-1 dobnie około ~.OOO w?iownikó~ zaata·
wydać szerej(
wywołał we Wło- ; ną porażkę nad rzeką Takazze. Jak wy- kowało włosine oddziały wyw~adowcze
wrażenie
Wie.kie
ZARZĄDZEI~ WOJSKOWYCH,
komunikat wo- !nika z meldunku marszałka Badolgio, zna 1 11.=ad r.zeką T~kazz': koło Mai Tmket. wczoraj
ogłoszony
szech
mających na celu ochronę J!ranic w ratym włosi ' czne siły nieprzyjacielskie prawdopo- ~yw1~za~a się ::ac1ęt.a :val~a w rez1;1ltakomunikacie
W
73.
nr.
jenny
zie niespodziewaneJ!<> ataku w związku
cie ktore1 włosi musieli się cofnąc do
~•
z zatargiem włosko-abisyńskim.
przełęczy Dem Bedżina.
~r•&
Kair, 18 grudnia.
.
Inne oddziały abisyńskie wtarf!nęły
(Pat) - Na po.siedzeniu wyższych ofido prowincji Szire, przyczem ludność tu
cerów i ur.zędników wojskowych w egip
bylcza złożyła im akt uległości. Celem
wojsk
okrążenie
było
abisyńczyków
Lódź, 18 grudnia. 1 postanawit uwzględnić żądanie Zarządu włoskich.
M_anewr. ten sp~·tkał ~ię z silnym op~(v) Wczoraj Odbyło się w dyrekcji 1Miejskiego i Obniżyć tarylę za przejazd
się zazarta walka. Btc·
COJ rem i w-yw1ązała
A
•
•
,
· I
L 'd ~-· • zapowie•
I( J • r:;I ·'·t
.
/
0
0
wa toczy się jeszcze obecnie. w walce
. ,11or 1a.1nv ,ra111wa1anu -uo „ :;t.r szy.
o Złl1e1
o et L ea ryczne1
Łódź, 18 -grudnia.
(k.) W firmie wlókienniczej R.ichtet dziane posiedzenie Zarządu Kolei Elek- zaś się tyczy terminu, od którego ob-1 biorą udział czoł~i j samoloty. - Po stro
przy ul. ks. Skorupki wybac,hl ostry za trycznej poświęcone sprawie obniżenia niżka ta ma wejść w życie, zarząd K. nie włoskiej padło do chwili o•hecnej 4
i 9 żołnierzy, a trzech oficerl"W'
taryfy za przejazd normalny tramwa!a- E. L. porozumie się z przedstawicielami ?ficerów
tarn.
h
t
W związku z matą ilością zamówiet
1
firma zredukowała 150 tkaczy. Zglosili mi, zgodnie z wnioskiem uchw~lonym Zarządu Miejskiego. Konferencja w tej •easmlll!ablll1:nymaZ.mwms&·lll*• • • • • • • • • •
Tymczasowej Rady sprawie odbędzie się w dniach najbliżsię oni do związku klasowego z pro~bą na . posiedzeniu
1 szych.
o. interwencję, oświadczając... że firma Miejskiej.
Łódzkiej!
Elektrycznej
Kolei
zarzad
obowiazuw
stawek
im
!1Ie ~ypłacał3;
odleciała na front
·
1
JąceJ wysokoscl.
Addis Abeba, 18 grudnia.
Różnice do stąwek wynoszą okoto
(PAT) Starsza córka cesarza - żona
25 procent.
rasa Desta - od·leciala samolotem na
uchw:.11on~
Związek klasowy skomunikowaf się
front do męża. W Addis Abebie czyniła
li
U
U
z inspekcją pracy i celem zlikwidowania
o zapewnienie pomocy lekarh
k b
•
•
zatargu wyznaczono na nadchodz:{cy
1 starania
skiej i dowozu środków opatrunkowych
Darowanie grzywien 1 kar s ar owyc
piątek konferencję, która odbedzie się
W3:1'szawa, 18 grudJ?1a. 1 Ogółem ~nestia o~eim!e. 150.000 spraw dla armii męża, jednocześnie zorganizo.
na terenie fabryki.
W dmu wczorra1szym odbyła się w tego rodza1u. W dziedzm1e przestępstw, wala odldzial sanitarjuszek i sanifarjusejmie dyskusia nad ustawą amnestviną, :rngrożonych karą do 3 miesięcy aresztu szy, który już wyruszyl w drogę.
'POSłrzelOny
po.czem sejm przyjął ją w drugiem i trze i grzywną do 3.000 zł., amnestia jest całSłużąca otruła · SiA
Lódź, is grudnia. cieJ? ~zytani1;1 .. Amnestia wejdzie jeszcze kowita i obejmuje prawie pełn~ 100 P.ro~.
I
k
I tych spraw. Poz,a tem amnestia obe1mie!
(gr) -- Nocy ubiegłej powracał do w zycie w biezącym tygodniu.
wasem SO nym
Z dobrodziejstwa amnestii skorzysta- 1o.lwło 98 proc. skazanych przestępców
domu Stanisław Dobroszek, zam. przy
Lódź, 18 grudnia
ul. Dworskjej 62. Kiedy Dobroszek ją t. zw. przestępcy skarbowi. Amnestja za zbrodnie poispo1ite. Amnestia w dzie-1
(gr) - W mieszkaniu swych chleboznaj·d owat się już w pobliżu domu, po- daruje całkowicie kary pieniężne w 75 dzinie przestępstw po.litycznych, jest dwa
czul nagle silny ból w kolanie. Zalewa- proc. o~ółu spraw karno-skarbowych.- i razy szersza, aniżeli w grupie prze- ! dawców przy ul. Piłsudskiego 74 otrustępstw posp?litych. Amne~tj~ o?ejmuje 'i ta się ~wasem solnym. 22-letnia. służąca,
l
jąc się krwią, padt na bruk uliczny.
skazanych, az do 10 lat w1ęziema. We- StefanJa Golec. Do rlesperatk1 zawePrzybyły na miejsce lekarz pogotodłu~ ~rt>wi7:_orycznych ohli<:zeńf amnestja,. zwano pogotowie .miejski~. Dyżurny
wia Czerwonego Krzyża skonstatowal
obe1~e 02ołem. 27.000. oso~. Sp~d a.m- lekar.z. v,rzeph-:lrnt me~oszteJ . samobóJpozbawionych obywatelstwa
ranę postrzałową kolana i w stanie ponest11 wyłączem zo.stah zb1egow1e, po- czym zo1ądek I w stame powaznym prze
ważnym przewiózł Dobroszka do amnieważ sejm stanął na stanowisku, że wiózł ją do szpitala im. Prez. Mościcbelgijskiego
bulatorjum szpitala im. Prez. Mościcpaństwo nie może kapitulować przed kiego.
Berlin, 18 grndnia.
kiego.
P_rzyc~yną rozpaczliwego kroku był
(PAT) z Kolonji donQszą, że . czterech przestępcą, który uchyla się od prawoKiedy postrzelony przyszedł do
zawod miłosny.
przytomności oświadczył, iż dokonano niemców, którzy wyrokiem śądu apela- mocnego wvroJ .u.
6 6 6
na, niego zamachu, gdyż widział jakiegoś cyjnego w Leodjum pozbawieni zostali ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. . . .•••• • • •••••. . .~·-~-~•..!!.!
otrzymali
belgijskie-go,
mężczyznę, ukrytego w bramie domu, obywatelstwa
strzelającego do niego. Władze śledcze już rozkaz opuszczenia Belgii pod groż
dochodzenie. bą zastosowania przymusowych środ
wszczęty niezwłocznie
Najbliższe godziny wyjaśnią tę tajemni- ków policyjnych. Muszą oni do środy
hiórg dosJfoł białej ztoHrqczki
Iwieczorem wyjechać z obszaru państwa I
czą napaść uliczną,
Ii do mieszkania Sobolewskiego, dostał
Lódź, 18 grudnia.
'
belgijskiego.
on ataku furii na tle białej gorączki i rzuzawezwano
ei
z
dzisiejs1
Nocy
{gr)
·····················~
pogoitowie Czerwone~o Krzyża do po- cił się na przybyłych. Chwycił przedetwoirnego wypadku: pny ul. Szopena 43, wszystkiem za oknof które wyrwał z .'fra
żona miała porąbać męża siekierą,a cięż mu.gi, rzucił w Werunku sanitariusza, a
ko ranny mężczyzna rzekomo dogorywał kiedy widział, że chybił, usiłował rz~ić
spotkał się ze sprzeciwem we Francj"i
Na miejsce udał się niezwłocznie dy- na lekarza maszynę do szycia. Walka 'z
teczności paktu, bez równoczesnego o- żurny lekarz wra.z z dwoma sartitarfu- furiatem trwała około 20 minut. Po ro'Z·
Paryż, 18 grudnia.
(PAT) Projekty reformy Ligi Naro- ~ twartego przyznania się do niepowodze- sza.mi. Dopiero wówczas okazało się, że paczlhyej walce, uległ Sohr~lewski przedów budzą dużą nieufność w niektórych nia Ligi Narodów. Doświadczenie - w domu tym nie miał11 miejsca żadna wadze ratujących go sanita.rjuszy i wstał
kotach politycznych Paryża, czemu da-'. podkreśla publicysta - wykazało bo- zbrodnia, natomiast pijany 45-letni Ro- unieszkodliwiony.
Walce i demofowaniu własnef1o miesz
je wyraz m. in. puiblicysta Verdier w ! wiem, iż pakt ma taką wartość, jaką : man Sobolewski, spadł z kanapy, wzbił
„Le Petit Bleu", który twierdzi, że na-! chce się jemu przypisać. Dlatego w o- sobie głowę i przez złość do swej żony kania przyglądało się kilkunastu sąsia
leży odnosić się z dużą nieufnością do! becnej tragikomedii sam pakt nietylko za czynione mu wymówki ciągłego pijań J dów. Stan denata nie był g·roźny. Po n,awszelkich manewrów, ZIJ?i~rzającv.ch odgry,wa, rolę.• il~ przedews~ystkiem ua- st~a, opow.iedział sąsiadom o jej rzeko-{ łożeniu m~ opaitrun~ów, pozostawiciino
.
odizmy,
go pod oip1eiką r1
rzekomo do reformy paktu L1g1 Narodow rody, ktore się mm posługuią. To samo 1. we1 zbrodni.
a w rzeczywistości do zniesienia sku- można powiedzieć o każdym pakcie. I Kiedy lekarz i sanitarius,ze wkroczy-
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,WOLNA TRYBUNA

Załoba wrodzinie monarchy brytyjskiego

PANI HELENA K. w KARTUZACH: Los
r,ani jest rzeczywiście nic do pozazdroszczenia,
~e sprawę komplikuje fakt, że ma Pani prze.„ cie.z z tym człowiekiem dwoje małych d~ieci i
' dzieci te winny mieć za~wnioną opiekę. Teraz
luż zsp6źno narzekać na swoją lekkomyślność,
ale należy tak postępować, aieby ne ucierpiały
dzieci. Musi się Pani poświęcić dla ich dobra,
plhowiem jest Pani Matką i ich opekunką. Na. nze dzieci mają dom, ojca, chociaż nieślubnego
i mają utrzymanie, Jeżeli się Pani rozejdzie ze
'Swym przyjacielem, niewiadomo czy zechce on
·· 'j;,łacić alimenty w wysokości wystarczającej na
, utrzymanie, : Nawet sąd nie przyzna Pani zbyt
wysokiej kwoty, gdy przecież ojciec dzieci powoła się na fakt .istnienia ślubnej żony i ślubne•
go dziecka. Oczywiście pewna kwota zostanie
Jej przyznana, ale będzi.e ona niedostateczna
na Wasze utrzymanie. O pracę jest również dzisiaj bardzo trudno, tembardziej dla Pani, wobec
faktu, że przyjaciel Jej spalił dokumenty i świa
dectwa. Musi Pani jeszcze zatem trochę cierpieć i czekać, aż dzieci podrosną i nie będą
wymagały tak skrupulatnej opieki.
Pisze Pani o oddaniu dzieci do sierocińca.
Mam wrażenie, że jednak nie miałaby Pani sił
na to, ażeby się z dziećmi rozstać, z drugiej znów
st.1'ony wątpliwem jest, czy można będzie dzieci
w sierocińcu gminnym umieścić chociażby z tego
powodu, że 1trzecież mają one zerówno matkę,
jak l ojca.
Pódkreślam raz jeszcze, że serdecznie Jej

Księżniczka Wi.ktorja była uosobieniem szlachetności • dobroci·
Cale swe źycłe poświęciła cierpiącej ludzkości.--Wzrus7.ające

wspomnienia z

źycia

siostry króla Jerzego

(z) P~aisa angielska poświęca wiele' podczas uroczystego przyjęcia. Pewna J piących. ~ostawiła sobie za ~łó;vne ~
miejsca osobie zmarłei niedawno siostry j dama dworu, niewi·asta bard·z o kor.pulent danie życia p~oc. ~hol"fm i ni· 1 dołęz•
króla Jerzeao, księżniczki Wiktorji, któ-I na, potknęła się, składając przed królo- 1nym. Podczas wi~lkie1, wo1ny, p.raoowała
ra była jedną z najsympatyczniejszych wą głęboki ukłon. Chcąc utrzyma.ć rów- 1z wielkiem poś;wu~.cen1em w Czerwo:n~
ksi~czek ain~ieilskich.
nowagę, dama dworu chwyciła za ręka~ Kr;zyżu, . oir~a;mz:,u1ąc pomoc dla belg11Z.mada była czwartem d.z ieckiem kró- st0ijąceS!·o obok szamhe.Iana. Ten ze sweJ sk1ch uc1ekm1e~ow. . . .
.
.
la Edwarda i królowej Aleksandry i przy 1striony, zachwiał się pod nieoczekiwanym
W . młod0iśc1 . ks.ięz;ii1czka Wiktoria
szła na świ.a,,t w 1868 r. Pełne j.ej imię . ciężarem i omal nie wyciągnął się jak uprawiał~ z zanułowante~ s~or~: . b~ła
brzmiał·o: Wiktotja-Aleksandra, Olga-' długi. Krótowa Wiktot·ia ściąl!nęł.a gnie- mistl'\Zyntą w fecht~\lliku t duzo 1e~dz~1a
Marja. Od naij·wcześniejszel!o dzieciństwa wnie b.rzmi. Scena była jednaik tak ko- n.a roweri:e. Ostati:ie lata srweRo, z~cia,
księżniczka zdradzał-a czułe pnywiąza- miczna, że mafa księżniczka Wiktoria s1os~r1a k~c~ta sp~dz1ła ;v. o~o~o.bnie.nm. w
nie do S1Wej matki. Kiedy zapytano ją spojrzała na brata sweS!o, księcia Jerze- swe.i J?<>.s1adłośc1 podm1e1sk1e1, ądzte. ieniegdyś, dJa.azeS!o nie wychodzi zamąż, go, obecne~o króla, i wybuchła głośnym dyną 1e1 r~rywiką. ~y~ 01lrod i kwiaty
księżniczka Wiktoria odpowiediziała:
śmiechem. Książę zawtówwał jej we.sol? oraz fortepian. Księzmcz.ka by~,a 00>.iko- Nigdy nie opusiczę ma.t ki.
Za to prze.kroczenie etykiety d<Wor-- jn.ałą piainis~.ką i S1Pęd!z~ł~ przy. 11~st; u~en
Od decyzji tej księżniczka nie od:>tą- skiej, mała księżniczka została wez:wan.a cie, sła.!l'ow1ącym dar 1e1 rodz1cow, w1epił-a i była niet>ozłączną t.owa>!'zyszką kró I do swej wielkiej babki, która nie oszczę le J,!o~zm;
. .
.
loweij Aleksa1ndirv aż do śmierd tej dziła jej słów surowej naJ!any.
Miłi0śc do dz1ec1 była 1e~ną .z . di,:tl·
osła tniej.
Jako młodziutka d1ziewc.zvna, księż- szych ujmujących c.e ch zmair łe1 . księzmcz
Wiktoria była nfozv.rykle posłusznem niczka z.aoa.dła na pewną odmianę reuma ki. !'labyiększem święt~~ pyły dla niej
dzieckiem. Mimo to zdairzyło się kiedyś, tyzmu. Cho~oba ta doikuczała iei przez odW1edz1ny małych ks1ęzn1c~e~ Y.o!ku,
że ściągnęła na siebie ~niew swej babki całe życie i może dlaiteito Wiktor-ja pme- dla których wvmvślała na.1·p1ękmc1sz.e
i imienniczki, królowej Wiktorii. Było to , jawiała wiel~ wsp6łcz.ucia dla ludzi der- zabawv.
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współczuję

dzi Pani, zmuszona
do współżycia
z człowfokiem
i rozumiem
jakie cierpienia
przecho- brutalnym, ale wszystkie poświęcenia czynione
są w imię dobra dzieci. Dopóki ojciec dzieci
kocha, tak długo nie ma Pani prawa pozbawiać

zCBll. Wl'fJ. . enne·1 do salonu 1ryz1·erskt'ego...
z·ł

Uroczy szpieg w spódnicy zasypywany jest propozycjami wytwórni filmowuch a ofertami matrymonj·a1nemi. - Martyrolog1·a
Szwajcarl«i,
o
stanu

ich opieki rodzicielskiej. Pozałem powinna Pani dążyć do tego, ażeby rozwód z poprzednią
~
żoną został jednak przeprowadzony i dzieci
pięknei
oskarżonej
zdradę
otrzymały oficjalnie ojca. Niech się Pani jeszcze
.
.
p.oinformuje, czy nie udałoby si~ wpisać do me. ~z) Jasnowłosa czaru1ąca ?zwaicarka wa!d podzie!Ha się swemi wrażeniami
Jean d~ Forsvilłe, w którym. Lidla b~ła
tryk dzieci imienia ojca na podstawie aktu L1d11a Oswald, bohaterka głosncgo pro- korespondentem „Daily Mail".
nazabóJ zakochana. forsv1ll drw1eprzyznania do ojcostwa. Przypuszczam że oj- cesu szpiegowskiego w Paryżu, odsie- To były najstrasznłeJsze pr!-eży-1 dziawszy. się, że została oficjalnie uznaclec zechce sam uregulować tę spra~ę, tem- j dzi~ta już swą karę "?" Breście i ni~z~rto- cia, ta rozprawa sądowa i więzieme, -- , na za szpiega, zerwał ze swą ukochaną.
bardziej, ie dzieci podrastają, i niedługo 'zaczną czme po opuszcze:im murów w1ęz1~n- - Twierdzę stanowczo, że wszystko
Pierwsze miejsce, dokąd udała się
uczęszczać do szkoły. Lepiej zatem, ażeby ta I nych, .~ostała wys1edilona poza gram ce polegało na strasznej omyłce.
Oswald po przejściu francusko-szwajgprs.wa uregulowana została zanim dzieci zetkną 1rranc11.
.
. .
Jak wiadomo, w sądzie stawał rów- carskiej granicy, byt„ salon fryzjerski.
się w szkole z brutalną prawdą. Powinna Pani
Po przybyciu do Genewy, Lidia Os- nież oficer marynarki francusldej, hrabia Wizyta w salonie tym usunęła wszystkie
.o wszystkiem zapomnieć, eo nie wiąże się bez- PSU&
A
fi
fi i
'Mllllf!IM
f
i
'M *
niemal ślady, jakie na „jasnowłosym
p'ośrednio z dobrem Pani dzieci.
ł
szpiegu" zostawił pobyt w więzieniu, w
(L-IST BEZ PODPISU) z KRAKOWA=
'
!
którem _:_jak twierdzi - wcale nie bygniewam mę za tytuł „Droga Pow;ięrniczko", al- .
, . 111
.
, „
l
l~ tak roz~osznie. · Jedy~em. uroz~a~cejest
trafny. Poza-1·
Oblubieniec pa.d l
w
stanu cywilnego
mem
szarzyzny zyc1a
tem nigdy n.ie gniewają mnie tytuły nadawane
.
.
•
•
• •
• , Du
nego były hczne listy, napływaJące do
mi przez moich korespondentów, albowiem są
f~bJ W 1 e!~ 1 e poruszenie wywoła~.~, pannę młodą,,czy z~awr się J>OJą~
uwiezionej ze wszystkich krajów•
. one p.rzecież wyrazem ich życzeń. Co się tyczy całe1 Ru~un1 1 ~t~a~zny. wypadek,.. 1a.kt brc;wę ~a męza. Pytane to Mar1a po
Niektóre z nich zawieraly propozycje
o~p-0wie:!zi dla Peni (szkoda, że zapomniała Pa-r zdarzył .się w mt~SC!e Kisonow. M~eJSC?-1 łwterdził~.
. ,
wystąpienia po odsiedzeniu kary na sceni list podpisać), to spieszę odpowiedzieć, że wy kup~ec, Dymitr Du1?1b,ra~a, miał się!
.Skolei zwr~>cił się z tem s·amem
nie wzgl. na filmie, napisania pamiętni. właściwfo nie było najmniejszego powodu do po!ączyc węzłenl: małzensktm z młodą , ~amem urzę'!ntk d.o. narhc~one~o,. k
) ków, szeregu artykułów dziennikarskich
zrywania korespondencji z Jej znajomym, tem-1 dziewczyną, Marią Pawel.cu~. .
.
i l':dr;~k w tei chwtłt :zac wiał się ~
! Itp. Nie brak też było propozycyj ma·
bardziej, iż odnoszę wrażenie, że ani on Pani,
r.:1-łoda pa.~a kochała. się 1uz od wielu 1niez-ywy. Przybyły lekarz stWie
trymonjalnych, których autorzy zakoani Pani jemu nie jest obojętna. Fakt jego nie· lat, 1edn~k ,me. mogła .się l?ołączyć .wę:- zJ!<m w~kut~k ataku serca..
.
. chali się w bohaterce procesu z jej fostosownego zachowsnia się zasłużył na nauczkę, łem małzenskim, poi;iewaz s~tuaqa fi·
Pomewa.~ pan ~ł'?'dy me ~oiwiedzt~ tografij czy też zach~ciła ich „aureola
ale nie na zemstę. Od.powiedziała Pani odmow-j nan:sowa ku~ca była 1e~zcze mez~yt .po- słowa „t·a k ' małzenstwo me z~s;tał romantyzmu", otaczająca
złotowłosą
rlie, oburzyła się, w porządku, gdyż tak właś- 1:1ydn~. Dopiero. ostatnio, w stame iego 1l uz.naifle za za,~ade. Painna młoda ~e m~j Szwajcarkę.
niepowinna Pani była postą:uić Al
.
prawa do maiątku zmarłe~o, pomewaz
L'd' O
Id
t
l
.
G
1 9 fma.nsow nastąpiła pewna poprawa.
żało tei' sr.rawy wałkowac' •1• z.'ądaće Dletnae,
Młodzi stanęli przed urzędnikiem sta- 1 nie zost·ała iego żoną.
.1 Jad ~wa . .za rkzy_ma.a.s1ę W . e„
zwro u pa·1
któ
tał
• ·
1
new1e g zie zam1esz UJe JeJ zamęzna
~iątek. !eżcli si~ Pani zob~czy. ze swym zna- nu cvwi n':ao,
ry zapy
nayptcrw
siostr~. Gdy tylko młoda kobieta za-
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1omym, D!~~h Pani w ro~mowie Die porus.za żad- c
kończy la swą rozmowę z dziennikarzem,
nych drazhwych tematow, ale prowad.z1 pogaoczekiwała ją nowa niemiła niespo. _wędkę w ta~im tonie, jakgdybyście się tydzień
•
•
dzianka. Ody wsiadała do taksówki, aby
fcmu rozstali w najlepszej zgodzie. Moie go to
Orygmalne kreac1e, lansowane przez dyktatorów mody udać się do siostry, podeszli do niej dwaj
trochę. zaskoc.zy, ~le, t? o·bof~tn~. .Gdyby. zaś
(sb) W związku ze zbliżającym się cingu.
urzędnicy, którzy poprosili o towarzy.
nie miała Pani m.oznosc1 zetknięcia się osob:ste- karnawatem wielkie poruszenie wyKobiety będą nosić stroje, które by· ,szenie im „w celu dokonania zwykłe)
go ze swym zna1omym, to poprostu może Pani wohila zapowiedź nowej mody,
iaka ły używane w haremach. Czy moda formalności".
nadal po~t~zymywać ~dawk?wą. ~o~e~pon~encję, zostanie lansowana w bieżącym roku. ta spotka się z przychylnem przyjęNa twarzy k01biety ukazał się wyraz
t~mbardzie1, ~ takie. 1est row?.iez. 1 Jego 27cze- Ponieważ wszelkie ekscentryczne strn- ciem przez szeroki ogół - narazie nie rozpaczy:
Die••sprawę .listów. 1 foto.grafµ niec~ Pa~i .zo- je znudziły się już, postanowili dykta- wiadomo. W każdym razie ekscen- Czyż nigdy już nie zostawią mnie
~::
7
w zawie~zeDiu: g~yz. to obecDle 01 ~ 1es~ torzy mody
sięgnąć
do
wzorów
tryczni
milionerzy
skorzystają
z
niej
J·w
spokoju?
- zawołała, zajmuj<ąc miej:.
1
n~, a.i ohawirun się,, ze załow:ałaby ~~ 01 s~e1 wschodnich.
napewno„.
sce w policyjnym samochodzie .
. d~cyzfl, „dyby zerwanie n.ast~p!ło d~hD1tywn~e.
W pierwszym rzędzie zostanie zaNie trzeba zresztą tak wtelk1e1 wagi przyw1ą·
d
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"'wości ponowienia niemiłej dla Pani rozmowy su ien ~zy yc
o .Yc. czas na wz r
'na poprzednie tematy, a wszelkie tego rodzaju zachod~IO - europeJSk!.
•
·Pierwsze próby dały niezłe rezultaty
napomknienia zbywać milczeniem, udając, że
Kobiety będą nosić spo~me. sporzą
Lot przy pomocy mięśni ludzkich oraz niezmiernie małej wadze 35 kg. Wi
się ich niedosłyszało lub nie rozumie. Wkradło dzone z wzorzystych i ciezkich mate· przestał być utopją.
Marzenia cal.ej ple- kahinie p-lota, przed jeJ!o siedzeniem, są
Się po:prosfu pomiędzy Was nieporozumienie, rialów. Będzie to kontrastem do do- jady konstruktorów
i wvnal1azców prze- umieszcrone dwa pedały, poruszając
·które jednak powinno minąć jeżeli znajomy Pa- tychczasowych spodni
sportowych. kszfałciły się w rzeczywistość. Są to do- któremi pilot uruchamia przy pomocy
traktuje znajomość Waszą poważnie, jeżeli Spodnie będą noszone przez kobiety w pie-ro pie.rwsz.e ptróby, a już osiągnięto
przekładni śmiS!ło. St~rowanie samolo' zaś nie - no to wówczas dopiero wyciągnie życi.u codziennem. Moda wschodnia o- pewne rezultaty. Mniejwięcej pirzed
dwo tem odbywa się wyłącznie rękami, gdyż
, Pani odpowiednie konsekwencje. Ażeby się bowiązywać będzie nietylko w
ciągu ma laty p01titechnika we Fran.kfurde wy nogi
pilota są zajęte napędem śmigła.
~dnak o tem przekonać należy.„ czekać.
dnia, ale również wieczorem. na wszel- znaczyła nagrodę pieniężną temu, kto
Wa.runek naigrody wymaf:!ał, aby lot
„ANIOł. śMIERCI'' z CZĘSTOCHOWYi kiego rodzaju publicznych zgromadze- pierwszy przeleci określoną przestrze6 odbył się na przestrzeni 500 metrów. W
• Niech sobie Pan nic nie robi z· wyrzutów ojczy- niach, a więc w teatrze, na balu i dan- na samolocie poruszanym wyłącznie siłą pierwszym locie osiągnięto wynik 195
ma. Nie jest Pan jedynym, którego los pomięśni ludzkich.
metrów, przelecianych na wysokości 1
.stawił w tak smutnem położeniu bezrobotnego. zajęcie. Niech traktuje to wszystko jako poDwaj młodzi inżynierowie niemieccy metra. Na.stępny !.Ott trwał już 22 sekunPrzecież to nie Pana w.ina, ale wina wytworzo- życzkę, która będzie mu z procentami zwrócona. przystąpili do budowy samolotu, które- dy i osiągnięto odłel!l<>ść
235 metrów.
O Legji Cudzozłcm~kiej proszę nie myśleć i go motorem byłby człowiek. Ze względu Osiągnięte wyniki są bardzo skromne,
nych witrunków. Pan ma dobre chęci do pracy
' i stara się o nią. Że przychodzi to Panu z tru- nie opuszczać bezradnie rąk w staraniach o na dość ograniczoną i krótkotrwałą ilość ale pamięt.a.jmy, że pierwsiZe kroki w lot
dem, to jest w dzisiejszych czasach zuprc?łnie pracę. Jest dziś o nią trudno, ale nie bezna- energii, jaką mogą dostairczyć mięśnie nidwie były niemniej skromne. Trudno
zrozumiałe.
Narazie nie ma Pan dokąd iść 1 dziejnie. Narazie niech Pan się chwyta wszyst- ludzkie, po.s tanowiono zbudować samo- przewidzieć,
jakiemi dro-ga.mi pójdzie
·musi korzystać z opieki rodziny, to znaczy za- kiego co Panu wpadnie w ręce. · Jakakolwiek lot niezwykle lekki o własnościach a ero dal.s.zy roizwój lotów mięśniowych. Wi
r6wno matki, jak i ojczyma. Ojczymowi proszę praca dorywcza, domokrążny handel, czy jaki- dynaimicznych, szybowca. Po dwóch la- każdym bądź razie dalsze próby nape•
powiedzieć, że przecież to wszystko co wykła kolwiek zarobek, który pozwoli Panu przetrzy- tach wytężonej pracy i szereJ!u do·świaid- i wno przyniosą znacznie lepsze reztdta•
da narazie na Jego utrzymanie zostanie mu mać zły okres, również jest pożądany. Niech czeń został zbudowany płatowiec kon-1 ty niż doiychcza.sow~ ·
zwrócone w dwójnasób, jak tylko otrzyma Pan Pan nie traci żadnej okazji, ani nie traci nadziei. strukcji drewnianej o rozpiętości 13.S m.l
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Ctr. 3

Nr 352

30.000 rodzin wŁodzi bez środków do życia
Nędza

jest większa niż przypuszczano -5 kuchen wydaje bezpłatneobład.y

Urzednicy

samorządowi

Ló.dź, 18 grudnia.

.

opodatkowali sie na rzecz pomocy najbiedniejszym

ciele władz w osobach p. starosty grodz . dzieci

najbiedniejszych,

przyczem

Dobrowolny podatek na ten cel pła-

(v) W dnm. wczoraiszym od!byto ~i~, ld~go dr. Wrony, podinspektora Niedziel I gwiazdka ta obejmie wyłącznie dzieci eony będzie w ciągu czterech miesię..:y
wieku przedszkolnym względnie po- zimowych, przyczem pierwsza rata od.·
p_od przewodmctwem p. pulkowmka sk1ego i nacz. Wisławskiego. Z spra-

Vogla, zebranie przewodniczących i za- wozidań poszczególnych dzielnic wymstępców ~~ielni~?wych Komitetów Po- ka, że komitety dzielnicowe pracują
sprawnie, przyczem wiele 0sób zgłosim~cy NaJłnedneIJszym.
Na zebraniu obecni byli przedstawi- to się bezinteresownie do pracy. Godne
podkreślenia jest również stanowisko
rzeźników i piekarzy, którzy dobrowolnie przyjęli na siebie dostarczanie mieGłówna
sięcznych kontyngentów żywności na
okres 5 lub 6 mies.
Stwierdzono, że w niektórych wypadkach, delegaci komitetów dzielnicowych
którzy obchodzą swoje reJony z prośbą
1o udzielenie datku, spotykają się z nieuprzejmą odmową. Centraluy komitet
na .N't 7 4130
postanowił wysyłać do odmawiających
pomocy swoich delegatów dla wyJaspadła dn. 14 b. m. w Znanej i szczęśliwej
nienia celu prac Komitetu Pomocy.
kolekturze
W Lodzi istnieją obecnie 4 kuchnie
dla najbiednieiszycb, które łącznie WY·
dniu
dają 1.700 obiadów dziennie. W
<l'zisiejszym przy ul. Łagiewnickiej
!otwarta zostanie piąta kuchuia, oblłczyn1
na na 300 obiadów dziennie.
W · dzień wigilijny kuchnie, we właPoleca.my szczęśliwe losy do kl. 4.
snym zakresie, urządzają gwiazdkę dla

Jw

!li••••••••••••••
wygrana Ili kl.

- lł.100.000

L. TARliDWnlK
m1erzbowa 7, (Pl.Teatralny) .
Ylalslawa'

••••••••••••••llii

Każdy wi~zień

zaszkolnym. Dzieci obdarowane zosta· ciągnięta zostanie z pensyj
ną żywnością i łakociami. W dzień wi- wych.
gilijny najbiedniejsi otrzymają podwó!·
ne porcje obiadowe ze względu na to, ł
.....__
że kuchnie unieruchomione będą w pierw •
~
szy dzień świąt.
Do Komitetu wptynęła pewna ilość
materiałów na ubrania, przyczem materjat ten zostanie rozdany natbiednleJszym.

styczttilk<
:

____
RA
DID

•••

Jak wynika ze sprawo~d'ań przewodniczących, liczba ubogich rodzin w Ło
dzi jest większa niż dotychczas przy.
puszczano. Według prowizorycznych
obliczeń, około 30.000 rodzin w Lodzi
pozostaje bez środków do życia.
**
Z inicjatywy p. *prezydenta Gtazka,
przewodniczącego Obywatelskiego Komitetu Pomocy Najbiedniejszym, WSZ'5'stkie związki pracowników samorządo
wych powzięły uchwałę opodatkowania się na rzecz komitetu pomocy nai·
biedniejszym.

otrzyma pomoc

przygotowania w związku z zapowiedzianą amnestJą
Fundusz Pracy rozdzieli deputaty żywnościowe i opałowe

wlesz zgórv. że łllJl/łj

PHILIPS
jest · najodpowiedniejszym
dla Ciebie odbiornikiem:
najwyższe zalety techniczne i akustyczne óraz niebywale dogodne warunki
spłat decydują o wyborze

Gorączkowe

szu :eracy przy ut. Podleśnej 6, złoży
tam podanie i następnie otrzyma kwaDo nabycia według systemu ratalneio
lifikacje. O ile więzień posiada IiczniejPhi!Lpsa w firmie
H· GOTLIBOWSKI
szą rodzinę, otrzyma większe deputaty
Łódź, Zgierska aoa, tel. 163-71
żywnościowe I opałowe.
Z pomocy doraźnej będą mogli koktórych
rzystać otylko b. więźniowie,
stałem miejscem zamieszkania Jest Lódi
~
Wszyscy inni zwrócą się do Patronatu
'
.
peowiaków z województwa
rmd więźniami który dostarczy im ilezłód f •
płatnych biletów kolejowych, celem u ·
z uego
możliwienia im powrotu do domu.
fYZYSOWe
W niedzielę, dnia 15 grudnia rb. odJak się dowiadujemy, Patronat przygotował już odpowiednią liczbę biletow byl się IV Zjazd Okręgowy delegatów
' kolejowych di'a więźniów zamiejs..:o- Związku Peowiaków z terenu woje·
wych jak również wszczął starani~ o wództwa łódzkiego. Zjazd zagaił prezes
Okręgu p. Wilczyński .Edmund, wita!.ą:
riewien zapas odzież;z, obuwia itd.
gdyż jest tani,
Patronat jest w stałym kontakcie z przybyłych p .. ~ 1 c.ewo1ewodę Poto~k1~
zużywa minimum prądu
wojewódzkiem biurem Punduszu Pncy go, przedstaw1c1eh Związku Leg1om·
O zasięgu europejskim
/. którem współpracuje. W najbliższ:vcli ·stów.. Kilincza~ów„ i Enzeterowcó,w,
Sprzedaż ratalna
dniach posiadać już będzie dokładną „Legionu Śląskiego , Zw. Rezerwisto?'
w firmach:
liczbę więźniów, którzy opuszczą wie- i komendanta Wojew. Federacji mJr.
„ELEKTROS'' - Sródmieiska 5
Kromhold-Sokolskiego oraz wszystkich
·
zienia w zwiazku z amnestją.
„ISKRA·RADJO" - Narutowicza 7
delegatów.
RADJO-REICHER. Piotrkowska 14Z
Tematem obrad była kwestia dalsze·
go skonsolidowania sU peowiackich i
wypełnienia testamentu Marszałka. Poruszono również sprawy bezrQbocła w
szeregach pe<>wlacldch.
Kokocińskiego .Ogólnie dalo się wyczuć na 3jeź·
w terenie
Dalej następują nieczytelne podpisy Nasuwa się wobec tego pytanie, Ile ~at dzie, że peowiacy prowadzą
systematyczną pracę, zmierzającą do
kłóBrudzew,
gminy
\mają pisarz i wójt
wójta i pisarza oraz stempel gminy.
ugruntowania idei Wielkiego Budowni·
Jeżeli Kazimierz Kokociński nawet rzy wystawili mu ten niezwykły dokuodrazu po przyjściu na świat udał się ment, będący swego rodzaju curiosum, czego - Swego Komendanta.
Po dyskusji nad sprawozdaniem
które należałoby corycbleJ sklerowa~
do gminy po dowód osobisty,
Ziazd wyraził serdeczne podziękowanie
do muzeum.
to ma on obecnie 713 lał.
b. prezesowi p. Berkowiczowi Leonowi
za nader ofiarną pracę dla org;rniza:ji
oraz wszystkim członkom ustępującego
Zarządu, poczem przystąpiono do wyboru władz Związku w następującym
IJdzieliło pomo«:g „.~ osobom
sktadzie: prezes kpt. Budzyński Zyg.
Arndt Piotr, BarSamobójców zanotowało pogotowie1 munt, członkowie
Lódź, 17 _grudnia.
(gr.) - W ubiegłym miesiącu r. b. miejskie 23-cb, w tern otruć 19, 2-a po-· czewskl Jan, Bastei Kazimi'erz, Braun
Pogotowie Miejskie Ratunkowe udzie- strzały, jedno powieszenie i jedno rzu- Tadeusz, kpt. Gronczyński Bolesław.
Jil.o doraźnej pomocy 782 osobom, przy- cenie się z wysokości. ()gółem zmarły fulmyk, Wilczy1iski Edmund i Zaiącz·
kiewicz Józef, o.raz zastępcy Nowa·
czem na miejscu wypadku - 371 oso- 3 osoby~
Balcerzak BoleWreszcie ciekawa jest statystyka kowskł Władysław,
bom, w ambulatorium pogotowia w 421
wypadkach. · Wśród osób, korzystają- wypadków ulicznych. !;>od sainochodt:m sław, Majewski Piotr i folt Zygmunt,
cych z naglej pomocy lekarskiej znaj- znajdowało się w miesiącu listopadzie Komisja Rewizyjna Fornalski Tadeusz,
dowalo się 364 mężczyzn, 348 kobiet i rb. 6 osób, pod tramwajem 3, pod inne- Plac Zygmunt, Busłakiewicz Wacław
oraz Adamala i Pawlak-Orwid. Sąd UoDo szpitali odwieziono mi pojazdami 9.
80 nieletnich.
W końcu wzywano pomocy lekar- norowy, dr. Feliks Henryk. Salm Witold
227 osób, do domów - 45.
W wypadkach zatruć pokarmami, skiej do 11 wypadków obłąkań, 86 po- Wdówka Marjan, Wróblewski, Adamczewski Józef i Piesyk Stanisław.
gazem i zasłabnięć i omdleń na 174, - rodów . i 17 upadków z wysokości.
Zjazd postanowił wystosować deW dwuch wypadkach skonstatował
7 osób zmarło na miejscu.
Najwięc.ej wypad~ów. b.o a~ 496, wy- l~karz _s~mulację i w. 14 wypadkach- pesze holdownic.ze .do Pana Prezydenta
gen. Rydza darzyło się w czasie bóJek 1 rozpraw rnewłasc1we wezwame bądzto do ch-0- Ignacego Mośc1ck1ego,
nożowych. Ran ciętych i kłutych od- rych już od d}'uższego czasu, bądźteż Śmigłego, Pani Marszałkowej Pitsudniosły 193 osoby, 3 rany postrzałowe, alarmowano pogotowie „dla kawału"l skiej i premjera Zyndram-Kośc\atkowskieirc.
26 zlamań kości, i cały szereg innych do nieistniejącego wypadku.
uszkodzeń. .

. Lódź, 18 grudnia.
,(k.). W z~iąz~u z zapowiedzianą
amnestJą w m1esc1e naszem trwają go~a
rączkow~. przygotowania, mające
celu przyJscie z pomocą znacznei ilosci
:więźniów, skazanych przed dniem 11
~istopada r. b.t którzy jeszcze przed
Sl!1ętamł Bożego Narodzenia opuszczą

styjnej, otrzymają talony na chleb, kam
szę~ słoninę, mydło i t. d. oraz talony
na węgiel.
Każdy więzień będzie musiał zwrÓ··
cić się do biura wojewódzkiego fundu -

W dlniu wczorajszym wojewódzkie
biuro Funduszu Pracy w Łodzi skomunikowalo się z glównem biurem w Warszawie, celem poinformowania się, w
jaki s~osób ma być udzielana pomoc
b. włęzniom, którzy po opuszczeniu więzienia znajdą się bez ciepłej odzieży,
środ~ów do życia i bez pienię®y.
. Bmro giłówne Funduszu Pracy zakomunikowało, co następuje:
. Wszystkim więźniom ma zostać ucf.zielona pomoc doraźna. Pomoc ta dz1elić się będzie na pomoc żywnościową i
pomoc opałową. B. więźniowie, których
obejmie dobrodziejstwo ustawy amne-

na k

więzienia.
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Łodzianin,
Niezwykły

LóDZKIE TEATRY POPULARN!
(Ogrodowa IS).
w środę, dn ia 18 bm. o godz. s.15 wiecz. i
dni na s~ępn y ch ci~sząca się wz r asta iącem po·
w:>dz~~~ em k~medi~ w .3 .akt. Katerwy P t.
kfe~~s w rezysem 0 · Mieczvslawa Nawroc-

·

o

CZaSyr"

Kontynent

ó ry ma ... 713 lat!
kt_

dowód osobisty Kazimierza

Lódź, 18 grudnia.
(k.) Niewielu zapewne wie o tern, że
w mieście naszem żyją jeszcze dziś ludzie, których dowody osobiste wysta:wione zostały w„. XIII wieku. A jednak
tak jest w rzeczywistości.
Przed kilku dniami do administratora domu przy ul. Piotrkowskiej 80 zgło
sił się Kazimierz Kokociński, robotnik,
który odnajął mały pokoik na czwartem
piętrze i zostawił swój dowódi osobisty,
celem zameldowania go.
Dowód osobisty Kazimierza Kolfourzą<l
cińskiego wydany został przez
gminy Brudzew, powiat kolski, ziemia
kaliska. W dowodzie tym figurują wszystkie niezbędne rubryki a więc: imiona
ojca i matki, data urodzenia, rysopis, ~td.
itd.
A pod tern wszystkiem wydrnfowane jest: „WYDANY NA ZASADZIE
KSIĄO LUDNOSCI WSI JOZEFAN
TOM XII, 4/39 - W DNIU 18 WRZEŚNIA 1222 ROKU.

zaliczka zł. 17.ratv mies. po zł.17.so

Jak pracowało Pogotowie wlistopadzie

1

z1·azd okragowy

ts.xn · L:I.flft~ 19sS

f all.a •' Tu. tadJ.tr!N DORAŻNE
śRODA, 18 grudnia 1935 r,

1~.1J-12.30. ,,Hodowla roślin pokojowych w zi·
m1e - pogadanka
wygłosi Wanda Dobr:zań·
ska. 12.30-13.25 ~cert zespołu Mieczysława
Pas:zkieta (z Poznania). 13.25-13.30 Chwilka
gospodarstwa domowego. 13.30.L.....14.30 „żołnie·
rze idą.„" (płyty). 14.30-15.12. Przerwa.
15.12-15.15: Przegląd giełdowy łódzki.
15.15-15.20: Wiadomości o eksporcie polskim.
15.20-15.30: Przegląd giełdowy warszawski.
!5.30-16.00: Muzvl<a lekka z płyt.
16.00-16.20. „Wędrówki dookoła globu", „W kraju dziewczynki z zapałkami" - po·
gadanka dla dzieci starszych w opracowaniu
Tadeusza Markowskiego (z Poznania).
16.'20-16.45. Recital śpiewaczy Walerii Jęodrze
jewskiej (sopran) ze Lwowa.
16.45-17.00. Rozmowa muzyka ze słuchaczem
rad ja.
17.00-17.20. „Dyskutujmy" „0 samoksz'ałceniu'•
- wygł. prof. S:efan Baley.
17.20-17.50. Muzyka symfoniczaa - płyty. Objaśn1ema dL Ern 'ji Elsnerćwnv.
17.50-18.00. świat się śmieje - (przeiiląd humo·
ru zagran iczne~.l).
18.00-18.30. Schuber·l: Trfo B-dur op. 99 -- wykonawcy: Lidja Kmitowa - ekrzypce, Rafał
Halb er - wiolonczela i Ignacy Rosenbaum -fortepian.
18.30-18.45. Odczyt p. t. „Potrzeby beletey·
styczne młodzieży" - wygłosi prof. Lieb·
feld.
18.45-19.10. Arje i pieśni w wyk Mieczysława
Saleckiego - płyty.
19.10-19.20: Za.powiedt programu na dzid na·
stępny.

19.20-19.35: Koncert reklamowy.
19.35-.19.40: Łódzkie wiadomości sportowe.
t9.40-19.50: Wiadomości sportowe ogólne.
19.50-20.00: Reportaż akiualny.
20.00-20.45. Muzyka lekka. Wykonawcy: Orkiestra P. R. pod dyr. Stanisława Nawrota
i Zofja Terne (piosenki).
20.45-20.55: Dziennik wieczorny.
20.55-2.1.00: Obrazki z Polski współczesne!.
21.00-21.35. XVI audycja z cyklu „Twórczość
Fryderyka Chopina" (1810-1849) w opraco·
waniu Zdzisława Jachimecikiego. W-ykonaw·
ca: Leopold Muenzer (fortepian).
21.35-21.50. „Poezje Konstantego Mikiewicza"
- kwadrans poetycki.
21.50-22.00. „Okno, które sprzedaje" - pogadanka dla kupców.
22.00-23.30. „Podrót po Europie'' - retransmisja ze etacyj europejskich.
W przerwie około godziny 23.00-23.05
Wiadomości meteorologiczne dla komunikacji lotniczej.

zawodowe w Łodzi. - Interwencja
w ministerstwie .o powołanie specjalnych komisyj
dla kontrolowania fabryk

I

wyroku skazującego za łamanie umowy Lotne komisje na miejscu interwenj'p::..
Lódi, 18 grudnia.
walyby w zatargach i w razie stwięr·
{k.) - Onegdaj odbyto się ogólne zbiorowe).
W toku ożywionej dyskusji delegaci dzenia jakichś uchybień wyznaczałyby
zebranie delegatów fabrycznych ZZZ.,
na którem omówiona została szczegó- fabryczni doszli do konkluzji, że kon- doraźnie mandaty karne przemysłow.
łowo obecna sytuacja w przemyśle włó trola nad fabrykami i zakładami pracy com.
w Lodzi winna zostać zwiększona. DlaZdaniem zebranych miałoby to barkienniczym.
tego też powzięto rezolucję, domagają- dzo skuteczny rezultat, gdyż przemy·
Wskazano, że liczba zatargów w cą się powółania w mieście naszem słowcy w obawie kar nie omijaliby obo·
fabrykach zwiększa się coraz bardziej specjalnych lotnych komisyj, których wiąiujących przepisów, przez co liczba
i że coraz częściej zdarzają się wypad- zadaniem byłoby obchodzenie poszcze-1 zatargów zmniejszyłaby się raptownie.
ki omijania obowiązują,cych pr.z episów gólnych fabryk i sprawdzanie czy hoW związku z tą uchwałą w dniu juumowy zbiorowej
usta wy o czasie norowana w nich jest umowa zbiorowa 1 trzejszym do ministerstwa opieki spopracy przez przemysłowców.
I ustawa o czasie pracy.
łecznej i spraw wewnętrznych uda sie
Zebrani przytoczyli szereg cyfr z
W skład lotnych komisyj wchodzi- delegacja ZZZ., która przedstawi boląreferatu karnego przy okręgowej ins-, liby przedstawiciele władz, delegaci mi-1 czki świata pracowniczego Łodzi i propekcji pracy, wskazując, że niema do- nisterstwa opieki społecznej oraz ins- sić będzie p. p. ministrów o powołanie
słownie dnia, aby nie wydano Jakiegoś pekcji pracy i związków zawodowych. do życia instytucji lotnych komisyj.

I

Dookoła
Nazywa

życia tańcem
bułgars:kim.
Występuje
pięknych kostiumach.
Podobają się także bardzo
występy
duetu
Ney, kttóry powiększył i częściowo zmnienił
swój repertuar. Programu dopełniają występy

tancerki Sonii Milskiej.
Do tańca przygrywa doborowa orkies.tra Weinrota.
D,iiś o 5.15 odbędzie się fajf z pełnym pro·
gramem artystycznym.

Dyżury
Dziś

a;>tek

w nocy dyżurują następujące apteki: A.
Potasza (Plac Kościelny 10), A. Charemzy
(P)morska 12). E. Millera (Piotrkowska 46), M.
Eosztajna (Piotrkowska 225), Z. Gorczyckiego
(Przejazd 59). G. Antoniewicza (Pabianicka
50).

kobiety

była żebraczką

ków, użebranych u lokatorów domów
i wreszcie - nałogowa alkoholiczka.
Tragiczną
noc spędziła Mielczarkówna prawdopodobnie w towarzystwie jakiegoś przygodnego znajomego.
Rezultat analizy żołądka wyjaśni,
czy Mielczarkówna zmarła śmiercią
gwałtowną, czy też, po spożyciu alkoholu, pogrążona w głębokim śnie, umarła z zimna. Nie jest również wykluczone, że uleR"ła ona zatruciu alkoholem,.

1polilo
·ma:io!
Sll!aszna-i„zbrod

Łódź, 18 grudnia.
(gr) - Poznali się w Łodzi przed
kilku miesiącami. Jan Maciejewski, robotnik fabryczny, zamieszkały przy ul.
Rokicińskiej, zakochał się od pierwszego wejrzenia w mło-dei i nadwvraz urodziwej Pelagj.i Plucińskiej. córce wła
ściciela sporej zagrody we wsi Ksawe·
rów.
18-letnia Plucińska bawiła w mieście podczas świąt u krewnych i w ten
sposób zupełnie przypadkowo oozinała
swego przyszłego męża. Początkowo
młodzi bardzo się kochali. Minęło kilka tygodni. Plucińska dios.zła wreszcie
do wniosku, że Maciejewski nie odpowiada jej pod każdym wzl!.'ledem i dopiero wówczas spostrzegła. że wcale
swego męża nie kocha.
Młodzi u,dali się w
podróż. Kiedy
zawitali do rodziców do Ksawerowa,
Maciejewski przypadł teściowi tak do
gustu, że o powrocie do miasta nawet
słyszeć nie chciał.

•

pieniężnych.

ona w

ona Mar.ta Mielczarek i

żono

Narutowicza 9.
Telefmaken
Kosmos I In.
Tel• .117·'Z9. ~
-DŁUGOTERMINOWE SPŁATY

pełnym

śmierci

{gr) kobiety, znalezionej w komórce, przy
Władze śledcze, po przesłuchaniu
ul. Lutomierskiej 104, nie została do- zaraz po wykryciu strasznego wypadku
tychczas wyjaśniona.
właściciela komórki, wypuściły go na
W dniu wcz.orajszym przeprowadza- wolność, gdyż okazało się, że Swiderna została sekcja zwłok denatki, która . ski nic o tragicznym wypadku nie wie·
nie dała pożądanego rezultatu. Sekcja 1 dział.
bowiem nie wykazała jaka była bl.!Z-1 Dzięki intensywnej pracy policji śledpośrednia przyczyna zgonu, a jedynie czej została
ustalona wczoraj tożsaograniczyla się do przesłania wnętrz- mość denatki. Była nią Marja Mielczaności do Instytutµ badań chemicznych. rek, urodzona w Łodzi w r. 1901, bez
W tym stanie rzeczy hipoteza, jaką wy- stałego miejsca zamieszkania i bez · oSU..P~ł w dniu wczorajszym „Express··, kreślonego zawodu.
Należała ona do

I

Dziecko dziś urodzone - pracowite, sumien~
ne, posiada zdolności w różnych kierunkach,
ambit~, sprawy erotyczne w tyciu odgrywają
wielką rolę, lubi samotność.
„SPOTKAMY SIĘ W „TABARINIE",
Dz.iś wszyscy wyznaczają sobie spotkanie w
W}"łwornym lokalu „Tabarin". gdzie do r'ana wre
ochocza zabawa i g.dzie zapomina eię o smutkach.
Czas umilają nam występy artystyczne, w
których udział biorą najlepsze siły. Sensacją
programu jest duet Gonda et Irena, popisu1ący
się doskonałym stepem i świetną grą w obraz·
kach charakterystycznych.
Dzielnie dotrzymuje im kroku światowej sła
wy tancerka Didi Spassowa, która zachwyca na~
doskonałym tańcem
azjatyckim i oryginalnym

sią

tajemniczej

Lódź, 18 grudnia.
że denatka paść mogła ofiarą otrucia, jednej z wielu włóczących się bez celu
Tajemnicza sm1erć młodej znajduje dotąd potwierdzenie.
kobiet, żyjąca w nędzy z drobnych dat-

ISK RA Odbiorniki radjowe
RADJO - Elektrlt
Philips
Tekafon
Na ta wis

18 GRUDZIEN' 1935 ROK.
Godziny ranne nadają się do załatwiania
spraw, które powinny pozostać w ukryciu oraz
do kupna i spnedaży domów i gruntów. Począwszy od g.o~z. 1ą-ej ~ziałają ujemne wpły·
wy dla . techniki, wo1s.ka 1 robotników fabrycznych. Nie nalety wtedy także rozpoczynać pro·
ceaów ani przyjmować podwładnych do służby,
Koło .P?łu~nia nara~en! jesteśmy na rótne przy·
krośc1 1 n1eporozum1en1a z osobami płci odmien·
n~j, D,ziałajl\ również niepomyślne wpływy dla
m1łośc1, spraw małżeńskich, ruchu i komunikacji. Między ~odz. 13...fą a godz. 15-tą oczekuje
n~ powodze111e w przedsięwzięciach, mających
związek z kinem, elektrotechniką, radjem aptek!'-1'stwe~ i rolnioh':'em . .t:last~pny okres' przy·
niesie za1nteresowame życiem &połecznem i po·
lityiką. Godz. 17~ta przyniesie niepomyślne wpły·
wy dla stanu zdrowia, szczególnie na dzieci
o słabej konstrukcji fizycznej należy bardzo
uważać. Między godz. 18-tą a godz. 20-tą ocze·
k~je ·nas powodzenie w miłości i miłe przeży
cia psychiczne. Wieczór zapowiada się nie·
szczególnie - należy unikać osób, Móre nam
SI\ wrogo uspooobione i nie załatwiać interesów

KARY na ·PRZEMYSŁOWCOW

proponują związki

...............................
GeeeeeooG,..eeaed~ee,•••••••GMte

Nr. SM

nfa ... pod Lodzi._

Pożycie małżeńskie psuło się jed- chciały się pozbyć niewygodneg-o mę- •·
nak z dnia na dzień. Pelagia Macie- ża i zięcia.
jewska pragnęła za wszelką cenę poW dniu wczorajszym obie niewiasty
zbyć się znienawidzonego meża.
zostały zaaresztowane i odesłane do
W zupełności zgadzała sie z temi dyspozycji wła:dz sądowych.
poglądami jej matka, która od pierw- „ -;:;;;::=-::~----..._-.."""""......-==..
szej chwili była przeciwna ich związ-1
Czy goli się Pan noty·
klem, czy brzytwą, zaw·
kowi.
sze, aby otrzYJ11ać dobre
Na,dszedł wreszcie dzień. w którym
ostrze, potrzebny Jest
planowana zemsta p.rzybrata realną
Panu aparat

formę.

Naid ranem mieszkańcy wsi Ksawerów ujrzeli olbrzymią łunę, unoszącą
się nad domem Pluclńskie~o.
Nie pomogły wysiłki miejscowej
straży
ogniowej - dom poszedł z dymem i nawet nie pozostały po nim szczątki.
W gruzach, jak zdołamo ustalić,
znajdowały się również
zwłoki
nie·
szczęślłwego małżonka.

W czasie dochodzenia policH koniń
skiej ustalono, iż pożar wvbuchł od
podpalenia, a czynu tego dokonała M.acieiewska i Plucińska. W ten sposób

Zgc:ie Pobjoni«:
POŻAR MŁYNA.

~·

Firma ALLEGRO, wyspecjalizaw ma od
w :elu lat, stworzyła n'etylko słynny aparat do ostrzenia nożyków, ale i o.,ełkę
dJ brz~ew ręcznych.
Aparat ALLEGRO
mod. standard
niklowany
zł. JO.oksydowany zł. 25.Aparat ALLEGRO
mod. special
niklowany
z!. 16.0sełka ALLEGRO
o giętkim kami~n u
zł. 9.50
W sprzedaży we wszyst·
kich perfumeriach oraz

piętrze, dokąd zostaje przeniesiona siedziba
nad miastem zajaśniała luna. Z. O. R.
składach
nożown·czych.
Przeciągły ryk syreny strażackiej rozlegał się
W dniu 4 stycznia w sobotę w salonach p. l
Ski. gł. D/H Paryż·Wardlugo i żałośnie. Palii się młyn w Szenkielowie i Budzińskiego odbędzie się bal oficerski, który 1
szawa. Warszawa, ulica
pod Pabianicami, własność Krauzego.
ma już wyrobioną tradycję i uchodzi za najPierackiego 18.
Pierwsza na miejsce pożaru przybyła strat lepszą zabawę w sezonie. Wejście tylko za za-1·-----~~~~-------·
z Pabianic, wkrótce zaś nadjechały straże z proszeniami.
Chocianowic i Górki Pabianickiej. Pożar zlokalizowano, straty znaczne.
PABJANICKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW.
U
P. T. C. w roku przyszłym świętuje 30-lecie
ofiarnwaJ
Zw.
Pru.
M e!skrch
POLO W ANII!.
swego istnienia. Wobec powyższego postanoNa terenach wsi Boryszew itm. Grabica wiono, dla uczczenia rocznicy, urządzić wielki
Lódź, 18 grudnia.
PGW. Piotrków Pabainickie Towarzystwo My- bal w wieczór św. Sylwestra to jest 31 b. m.
(v) Sekcja pomocy dzieciom pr:t:y
śliwskie urządziło polowanie. W 14 strzelb za- O północy nastąpi powitanie Nowego Roku. bito 98 zajęcy.
Zarząd z prezesem p. Józefem Renszem na cze- Stowarzyszeniu
Pracowników MiejsKrólem polowania został pan Kupiński.
le dokłada starań aby zabawa wypadła jak naj- kich postanowita przystąpić do obdarookazalej. Bal odbędzie się w lokalach p. Buwania przed świętami dzieci szkolnych,
ZWIĄZEK REZERWISTÓW.
dzińskiego przy ul. Zamkowej Nr. L
któremi się sekcja ta opiekuje.
W lokalu przy ul. Zamkowej Nr. 61 w czwartek 19 b. m. o godzinie 20-ei popołudniu rez. L.
OPŁATEK.
Jutro o godzinie 5-ej po południu w
Kneblewski wypowie referat p. t. „Zadania kaDnia 25 grudnia to jest w dzień Bożego Na- gmachu s'zkoły powszechnej przy ul.
walerii i współdziałanie z piechota".
rodzenia chór mieszany Stow. Śpiewaczego im.
W niedzielę dnia 21 b. m. w tymże lokalu o św. Plorjana, urządza dla członków i zaproszo- Staszyca Nr. 1/3 - 170 dzieci otrzyma
godzinie 16-ei odbędzie się Jasełka dla dzie- nych gości opłatek w sali Ochotniczej Straty paczki żywnościowe, łakocie i odzież,
ci członków.
Pożarnej przy ul. Kilińskiego. Początek o godzi- której zebraniem za.iąt sie ruchliwy Zw.
nie 16-ei.
Pracowników Miejskich.
ZWIĄZEK OFICERÓW REZERWY.
Dnia 22 b. m., w niedzielę o godzinie lZ-ej
REPERTUAR KIN.
odbędzie się zebranie towarzyskie członków Z.
Oświatowe: - „Zmiana' Serc''.
O. R. i zaproszonych gości w nowootwartym
Nowości: „Burza w Szklance Wody"
lokalu przy uL św. Jana Nr. 8 na pierwszem
Luna: - ..Le1<jon Nieustraszonych".

Nocy

ubiegłej

Odz1·ez· dla 170 ..tz1·ec1·

Napisał specjalnie dla .Expressu•: Bogdan Lol.
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CZŁOWIEK SZUKA SPRAWIEDLIW05Ct„.
Sensacyjny romans

".

współczesny

103
- To niema znaczenia, co en powie·
- To nie ja powiedziałem, wszyscy I
A o czem właściwie mówicie?
dział... Bo mówić można tak, a myśleć
Dostrzegł nieufny błysk w oczach ro- tak mówili„.
r'naczeJ·. Ja J'emu n1'e w1'erzę, to J'est cz•o. k'rem prawem om. t a k mó Wł·1·?
, . h
.
d .
t
a jego sz.ferem
Krauserem
Alfredem doszło
nycb Rogoszem
l
!.
- A Ja
w bOtIll'k a, a PO em ZlWny Jego usm1ec .
scenyJa·
do gwałtownej
nem
-

STRESZCZENIE POCZATKU POWIESCI

'Pomiędży dyrektorem fabryki rur kanalizacyj-

· .i

gabinecie dyrektorskim. Rogosz został wyda· Przez kilka sekund trwało milczenie, Przecież mnie nie znają i nie mogą wie- wiek Nugata, tak samo, jak Maczuga._ dzieć, jak ja postąpię ... Przedtem trzeba Szpicel, pewny jestem ... łio, ho, z niejed
olicz· wreszcie robotnik powiedział:
lony z pracy za to, że ujął się krzywe'
· · W Ł OdZl.·
· '' dO czymema
· k'iem poga da Ć , a po t em go Są- nym t a k'Im m1at~m
· 1e, ~ t e~ ~amem... Z CZ ł OWie
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_ .Mó Wlę
1c:.botnicy.przed faoryką
dyrektorarankiem
przezwczesnym
kowanej
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a
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t_uówi,
zawsze
Taki
dzić...
Krausera jakaś przechodząca kobieta 1. '.knęła O straJku ... A wy cosc1e mysleh?
- No tak ... - odparł niezdecydowa- człowiek, bo co innego ma mówić? ..,
O jakim strajku? - zdziwił się
się na trupa mężczyzny ,_ odciętą głową. W za·'
nie robotnik. - No tak... Ale nam bylo Zamydlić nam oczy chce, żebyśmy mielł
~ordo~anym rozpozn!lno A!freda Krauso.ra ': ~ Jan.
No, ogłosiliśmy strajk w tartaku ... powiedziane, że wyście człowiek dzie- zaufanie do niego ... Cwany typek, ale ja
~:;:~ 01 trupa znalez.iono ·artkę "" ępu1ce1
„Do wiadomości policji.~ Jeżeli ;a. Alfred Wszyscy, jak jeden mąż ... I myślę, że wyj dzica ... I że z Maczugą trzymacie sztamę. cwańszy od niego... Słyszycie, Nawro- ·
- Bzdury gadacie, nic więcej!. .. ·- tek, co wam powiem? Szpicel, szpicel! ••
Kra~ser, zostanę zabity w irch dniach, to zawia· z nami, prawda? .. Trudno przecie pracodam!am1: :te .z~II?ord?wa~ mnie Jan Rogc;lSZ, któ~y wać za te psie grosze co nam płacą, a oni oburzył się Jan. - Kto rozpuszcza takie Pamiętacie, jak on tu przyjechał? Ra· ha l'1.. I U Ma· k d ·
t
· CZ10~Je
· Ja
· ? A
• · . ga.dk'1 O l?Ille.
NO, gad aJC!e.
Ć
b
groz1ł m1 dz1s1a1 śm1erc1ą za wymó · .„~ pra-:y • h . I' ·
. ~Ie- zem Z Nuga t em b rycz k ą JeC
. n~m
. Jan Ro.gosz został aresztowany a w dwa mie· C Cle 1 JeS~cze O. erwa ...
, dz1ca, amm przy3ac1el Maczugi ... C1ęzko czugi zamieszkał... A jak ubrany? Czy
s1ące później stanął przed sądem, który ska?:ał go wy z nami, czy me?...
wami, z wami. .. - przytaknął zarabiam na życie, tak samo jak i wy tak ubiera się robotnik? Taki on robotnik
na 15 lat wię~ienia za. za.mo_rdowanie Krauser:i.
.
wszyscy a jak trzeba bronić naszej spra jak ja generał!...
Rogosz. ucieka z więzie~ia na dwa. ty~odme' skwapliwie Rogosz. - Jakże inaczej?
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przed terminem wypuszczenia go, udaie się do
trzybędzie
nami
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No,
.
wyjawić,
mu
mi.al
który
mieszkania Walczaka,
mal... - odezwał się nieśmiało Nawrokto był mordercą Krausera, ale nie dowiedział mk głową I usc1snął mu rękę. - A mys- wa póJdę z wami ... Rozumiecie?...
W słowach Rogosza dźwięczała nuta tek.
~ tego: bo Walczak„ cho;y n~ gruźlicę skonał, my między sobą gadali, że wy nie będzieb h ł
1 · 1
. . . d
.
.
k
, . .
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. t
nie zcfązywszy zdranz1ć ta1em01cy.
e azia ( wy uc ną •
szcze~osc1 1, prze on.arna„ memmeJ Je Pani Elźbieta Wernerowa. żona Hugona Wer- cie rzyt?-a I naszeJ s rony...
- Nie wiedziałem, Nawrotek, żeście
- Niby dlaczego?- zmarszczył Jan nak meufnosc robotmka me została przenera, głównego akcjonariusza fabryki samochodów pojechała piękną limuzyną na spacer ze brwi. - Niby dlaczego miałbym nie łamana. To się dało poznać z łatwośdą taki durny ... A co miał wam powiedzieć? ,
1
~wym nowym ~ochankiem. szoferem - Andrze-· pójść razem z wami? Czym nie taki sam po jego zachowaniu: kręcił się uiecierpli Że przeciw nam pójdzie? Ze szpicel, że
robotnik, jak i wy? Nie rozumiem tego wie na miejscu, chcąc zakończyć jaknaj- zaufany piesek dziedzica?
J
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d ·
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ernerowe,
oc ane
oprze n1
- Ja się tak na tych sprawach nie
Pr.ę zeJ. tę rozmowę. ?był upo~czywe1!1
.
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Zrębski, staje się przypadkowo właścicielem lis- ga arna...
1
Tamten wzruszył ram1onam1 I zasę- 1 m1lczemem grad pytan, któremi zarzucił znam jak wy... _ odpowiedział Nawrotów Walczaka, z których dowiaduje się, ie
Kra~ser nie został. zamordow~n~- Po „~mierci~ J?il się-, Milczał,, choć .widać po nim było, 1 go Rogosz, poczem, przyłożywszy dłoń tek p~kornie. - W żadnych większych
fabrykach nie pracowałem więc i nie
do czapki, mruknął:
swei od:bral p1emądze. zm1eml nazwisko aa ze chciałby cos powiedzieć.
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Werner 1 załozył nową fabrykę.
1 ząc ~ lepwne.
wyna1mu1ą specJaldz1edz1ce
ze
-. T ~ze ba mi· I'ść • bom ~Ię
w ~tę
Zrębski szantaiuie Wernera, wymusza od
niebardzo
mówiąc,
Prawdę
ludzi...
nych
niego 100.000 złotych i za pieniądze te zakłada Rog?sza, zm~eszał S!ę mec? I wyciągnął Żelaziakiem ... Czeka na mme...
rozumiem, co taki szpicel, jak powiada,
. . .
I poszedł:
, .
salon gry do spótki z Hildą Pożarow, właściciel- do mego dto!1 na pozegname.
Pilnuje nas żeRogosz me czynił JUZ staran, by na - 1 cie ma do zrobienia
- Do w1dzema ...-mruknął pospiesz
. . .
ką domu 1;chadkzek.
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Rogosz, spot awszy towarzysza celi w1ęz1en· nie
1
om go o rozmowy 1 ruszy w powro bysmy me kradli drzewa na opał?
. .
•
nej Birunia, prosi go o pomoc w odszukaniu listu
1
_ E, tam!.. _ żelaziak wydął po. .
.
ną drogę.
CzekaJc1e ... - ~a!rzymał go
Walczaka.
Początkowo-ko_rc1ło go, by zaJrzeć do gardliwie ·b ezkrwiste usta. _ GtupstVla
. Biruń pod poz.orem wydosta a .t~go Us~u za- g:osz. - D~kąd wan;i spieszno_? Ma~
.
. . .
d . . t 1 W'd
co się tam dzieje
btera Rogosza na wyprawę do w11l1, gdzie za- czas, to mozemy sobie pogadac D tern 1 o tartaku i zobaczyc
•! ga ac1e I y e... I zę, ze się me znacie
,
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Zamałoście czytali •
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· t ot co! ... Są dwa światy,
· Mag da Jes
· ł so b're, ze
" · gdY przypomma
a" 1" mę c.zyzna z 0 te- i pa rzycie na mn·e
1. spodełb·
rozumiecie?._
a, cho 1,;iaz,
.
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.
tą._ .Rogosz jest mimowolnym świadkiem gwał .
kapitaoni
i
robotnicy
My
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My
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domu.
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d!ac~ego_...
wiem
~ie.
~rnły.'
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mi
Jak
że
wynika,
której
townei sceny i rozmowy, z
!lJtżcz):zna ?W.• ~apitan frankenstein, szantażu- I .ter~z P.ow1edz1ehśc1e t~k dz1~me, ze . - Skorzysta~ z okaz31 i pogadam z ' liści, fabrykanci, burżuje ... To tak, jakby
dwa wojska naprzeciwko siebie staly
mby Ja me będę po waszeJ strome ... Dla- mą... - postanowił.
.
•
ie ko?1ke!ę, 1m1eni~.m Erna.
···
·
·
· ·
·
·
i
z1ę 1 protekc11 Emy, znane1 tancerki, Ro· czegoście tak powiedzieli?
Nas Jest w1ęceJ I po naszeJ strome praw· ···
gosz dostaje dobrą posadę. Zakochał się w pięk- l
da, ale oni, chociaż jest ich garstka, mają
Rozdział
.
nej _ko~ieci~, ~t6ra da~zy ~o wzaiei;nnością.
narazie większą siłę... Pieniądze mają
„Dm.-t<>ira nakazuie Ro~oszow.1, aby wróci :
'
·
· · d
I
d
do swei żony, a gdy Jan me chciał 0 temsly·
P'.emą ze .... za ,te premą ze. kupuJą so- .
J//IB„ńDI• ~
Q~pl{, 411
~pl{,~
szeć, został znienacka napadnięty i ugodzony
/
b1e sprzym1erzenców„. I szpiclów ... PoIii.I
ł!.m
".-;
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lfa!
nożem w plecy. Rannego zab i erają :Io szpibla.
co im szpicle, zapytacie? Powiem wam:
.
Przy łóżku jego czuwa Wikta. która nle wie,
--:-- Przyj~chał,. ~ jak zobaczył, ze I to tak, jak jedno państwo posyła do dru-.
A tymczasem ów robotnik udał się
.
.
.
że RogJsz jest. jej ~iciem„.
giego szpiegów żeby wyw h
straJk, to ani chwili me pobył...
Rogosz opuścił szpital. Spotykaiąc s!ę z W1k· de Żelaziaka, o którym wspominał.
ąc a I, co Slę
.' .
. .
- Do Grzędzicy pewno pognał
Żelaziak był bardzo młody, liczył SOtą, dochodzi do wniosku, że kocha Się ona w
. dz1eJe U przec1wmka... Tacy to węszą,
. ···
M
. d
.. k d d ,
nim, nie wiedząc, :i:e jest on jej ojcem. Przera- b'
donopotem
a
podsłuchują,
podpatrują,
i
poJechaL:
str~nę.
~amtą
W
...
hm
wa ziescia s1e em
re nie więceJ, Ja
. .
tony tem .odkryciem wyje~dża.
P~zez mafe, memal . dz1~c1ęce 'Ya~gi I szą swoim ... Zaraz zaraz ... Pamiętacie "
pociągu zawarł zna;omość z 1ak1mś star- lat, a jednak miał wśród robotników
. '
k
B d
ł
Żelaziaka przemknął 1romczny usm1e- ' j k t
szym panem, któremu usiłowano skraść teczkę. wielki mir i posłuch.
Uważany byt przez nich za przywód- szek, zapadłe jego policzki pokryły się , da. ło w złes,z ymdro. ud . ar :ycze łP?dWlke?Rogosz ode~r~ł tecz~ę. 1napakstnikp~i i ws~czął
Zia W Z OSCI O Zie ZICU, ze t,1 aJ a .
. ,
. .
b
k
tóry: 1est zameporozmowę z 1e1 właśc1c1e em,
. I w godzinę potem wyrzucili go z tartacę, za ierownika gromady ro otniczej eremem rum1enca.
kojony teJll, :i:e Rogosz fedzie do Kurkowa.
'·
- No, tak .. : - mrukn~ł, potrząs.aJąc ku ... A kto doniósł 0 tern Nugatowi?
R!Jgqs.z po . przyjeździe do Kurkowa otrzy· w Kurkowie i Zaborkach.
„.
Stanowisko to zdobył głównie swoją szybko głową 1 wymachuJąc rękami. - No kto?
mal pracę w tartak~. Nugata.
~ :-"
„
.
·
'
A tymczasem Eizbieta Wernerowa. spotk~ła niespożytą energją i radykalnemi zapa- No, tak ... Krwiopijcy muszą się naradzić,
- Wszyscy 0 tern wiedzą, ze tJ Mapokręcić trochę muszą ... Będą chcieli złaJerzego Zrębskfego, .sv:e~o D~Pr.zedme~o ko trywaniami na sprawy społeczne.
czuga go wsypał..
.
. .
.
.
,
P
chanka. który pozwohl 1e1 u s1eb1e zamieszka
. . · . .
. . . ·
ozatem - pracował już w Łodzi w mac straJk, drame, ale to się im me uda...
pod warunk !em, że będzie wciągała graczy w
wielkich zakładach przemysłowych i był Jeden za wszystkich, wszyscy za jedne- - A w1dz1cie ... Teraz JUZ rozumiecie
grę i będzie tJwarzyszyla im przy kolacji„.
poco fabrykantom są potrzebm szpicle?
Zrębski prosi We;nera, aby odwiedził jego nawet delegatem fabrycznym, co podno- go, prawda?...
o ?. 7
potwierdził robotnik Bo oni się nas boją i chcą. wiedzieć
- Prawda
Przemy~łowiec p.rzysze<łł .z Maksien_:i, sito jego prestiż wśród niezorganiz. owasalony
• '
Ó ·
·
•··
.
graźnym opryszkiem któremu polecił skraść h- A Jakby się znalazł jakiś tarni- czem mym wimy, co zan;!erzamy, zeby
nych robotników tartaku.
'
sty Walczaka.
Mimo więc młodego wieku, cieszył strajk ... - syknął Żelaziak z ogniem w nai;n W. porę przeszk?dz1c... Buntu się ' . '
Maksio zamordował Zrębsk~e~o i zah.rawszy
się Żelaziak ogólnym szacunkiem i trzy- oczach i nie dokończył zdania. Pięści boJą, więc wyrzucą kazdego, kto odw\\ŻY . _
listy Wa}czaka wyszedł spokoime na uhcę„ Werner iekst. bardzzobzkd.e~erwowtaałny, gdyżż w ied- mał w swych rękach wszystkie sprawy, tylko zacisnął i potrząsnął niemi groźniej się powiedzieć
t o nich kcoś nieprzyjemne- ·-~;
· k
.
nym z po 01 u re s 1e 6 0 zas .„ swą onę.
go, Ja na en yrz:y }ad Bardyczek... . ·
Po morderstwie udał się do knajpy ,,Kaca- mające socjalne podłoże. On to urządził w powietrzu.
- Takich chyba wśród nas nie bę- O tern trzeba wiedziec, Nawrotek ... '
pa", aby ?d~brać lis~v ~alczaka od. M~ksia. -:- ten pierwszy od czasu istnienia t~rtaku
Słowa Żelaziaka śmigały w 'poOkazało się iedna~. ze listy te .Maksiowi s~radh. w Kurkowie strajk, przyrzekając wyzy- dzie ... - szepnął robotnik.
· b'rczys k a.
· k uderzema
· t rzu, Ja
· k wre
· ... · wiem
·
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k
b
dworu • aby k
Rogosz uda! się do „Czarciego
_
e1azra
n.ie
- N're wiem,
kracie piwnicz- s .iwanym ro otni om poprawę ytu.
wyświetlić jego tajemnicę.
Nawrotek słuchał uważnie, z wyra·
Inna rzecz, że obecny moment nie na podszedł do .ok~a 1 przylgnął c~olem do
nego okna za?-ważył o~łąka~ą twarz &tarca, który krzyczał. ze zna ta1emm~ę Kra?-se~a. Uczy· dawał się zupełnie do tego rodzaju akcji, szyby. - N1ew1adomo, co w kim drze- zem skupienia na pooranej zmarszczkami ·
· przyznac, racji mło r·.,
· t warzy. N'Je mÓg ł me
· t em t a k'1 pewny, czy me
· t przygo towane znacz mie :·· Ja . n·re !es
· mia
Posta- t t kb
mło to na Rogoszu olbrzymie wrazeme.
ow1em
nowił sprowadzić zaraz policję i uwolnić starca ar a
ne zapasy .towaru, na kt.óry w okresie zi- znaJ~ą się. wsród n~s parszywe owce.:„, demu zapaleńcowi, mimo, iż nie wszystz kajdan.
· ·
Słabi ludzie, rozum1ec1e? Tacy, co się ko stało się dlań jasne. Mruknął tedy:
Obląkaniec znikł jednak w tajemniczy spo- mowym me było prawie zbytu.
_ Tak, tak ... Mądrze 0 tern wsz stTo t~ż właściciele. ta_rtak~ - N1:;1gat groźby. przelękną i. P?.Jdą na obiecanki
.
.
s6b.
będą r.apewno kiem mówicie żelaziak ... Dobrze myaci·e
- pow1tah w1adomosć o cacanki ... Bo te krw10p1JCY
Które.godś dna, gdbyt~koógoszkts~edl śdo; pdracy1 1tGrzędz1ca
'
t p
f
ć
ł
. t 1. .
d .. t k
1
d .
ory o w.a czy
w,
s~Jtkal ie nego z to om
s. r~J'k u z pra z1wą u ~ą, g yz I a nosi:- s ra .1 się prze af!la _nasz· r~n ... rzez w głowie„.
mu że nie m1 już poco chodzić do tartaku.„
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Żelaz'ak
h się oddawna z zamiarem przeprawa- sw01cb. będą dz1ałah... Taki Maczuga,
niem . 1 . u miec .ną1 si~ z za owo1edzenia redukcji robotników, a nawet Łubkowski...
I - Łubkowskiego spotkałem przed . } ':VYCrągnął z kieszeni blasz.ann paokresowego przerwania pracy.
prer?smcę. Poczęstował papierosem
Strajk tedy był im na rękę, czego chwilą i gadałem z nim...
- O czem gadaliście?- zaniepokoił v.:dzięc~ne.go słuchacza, poczem nJ.rzuŻelaziak, ujmujący sprawy powierzchow
. .
erl na siebie, k~rtkę.
się Żelaziak.
nie, nie przewidział.
- Chodzcre ·- pow1ed~1at - . d~
- No, o strajku ... Pytałem go, czy on
Gdy ów robotnik, z ktprym Rogosz
~arcttmy... !rze~a h pogadac z lud_zm1
rozmawiał przyszedł do Zelaziaka, ten z nami, czy nie...
1 po rbzytma. c w. me ducha ... O. straJl~o- A on?
powitat go lakonicznem pytaniem·
v.:a ro o a, to ~re taka łatwa rzecz, Jak
-Powiedział, że z nami...
- No, i jak?
SIG wam wydaJe„
- Tak po.wiedział?
zorientował sit; Ro- 1 - Wszystko w porządku „ W tarta·,
(Da Iszv ci ąo- „~ utr O)
-:- T~k; .. ·
iakicś nicporoZLttnie- i ku. oprócz !"'aczugi, niema ani żywe i!
e ~
Żel.az1~k odrzekt oo oewnvm na-1
~
sie nieco i rzucił t>Y-j duszy..
myśle.
- A Nttgat 1

Potem. zaciągnąwszy się kilkakrotn:P dymem, zapytał:
- A skąd wy o tern wiecie?..
Robotnik wzruszy! ramionami i odpart, patrząc tępo w ziemię:
_ Ano dla mnie to nie nowina. bośmy się szykowali do tego oddawna ...
I wczor:-ij postannwiliśmy, że dłużej nie
można iuż czekać
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DZIŚ I DNI NASTĘPNYCHt

Najweselsza, najmelodyjniejsza l nalnowsza liomeifła w!ededslia

4 Muszkiet erów
TJ[iEMN I CA EX p RE ssuwelNr:···s
-21

W rol. gł.: Szoke Szakalł, Otto Wałburg, Tlbor Felix Bressart, :E!rnestVercbes, Puffy (Grubasek)
Nadprogram tygodnik dźwiękowy P.A.T.
Passepar tout i bilety ulgowe prócz urzędowych n i eważne.

orai NASI CHLOPCY MARYNARZE
w

rolach głównych:
Następny

GLORIA STUART. PAT O'BRIEN

prograr:n ,,Wałka o życie". W rol. gł. Paweł Muni.
MWM

Or. 6USTAW KOHN

F.Kopciowska

specjalista

powróciła.

Przyjmuje od 9-3-eJ,
GDAiqSKA 37, tel. 232-55
od 4 - 7-ei w Lecznicy,
PIOTRKOWSKA 294, tel. 122-89.

•kuszer-atnekoloq
UL PIŁSUDSKIEGO 51, tel. 170-03.
Przyjmuje 8-10 I 4-8 w.
_

JEDYNA i NIEZASTĄPIONA ZA~
PRAWA DO PODtOG. ODŚWIEŻA
zN1szczonE PosAozK1, L•NoLe~
UM i FARBUJE MOMENTALNIE

Dr. W. BALICKA

B IA

SIEl'.'fKIEWICZA 52 (róg Nawrotu)
Nr. ceL 194-03.
.
Choroby 15;.Moe i weneryc•·ne
przyjmuje kobiety I dzieci od 12.45
'
do 2.15 i od 6-8-e).

ł:.

&
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p O D -t, O G I

NA MAMON LUB ORZECH. §

.
„........................................ ........
Dr.me~. H. LUBICZ or. HENRYKOWSKI or. NITECKI

or
m~d.

Wołk owysk.I

1pec. chor. wenerycznych,
h
· ł ·

Spec. chorób sórnych, wenerycznych Specjalista chorób skórnych
h'
I
k
h i
powrócił
1 moczopłciowych.
se sua nyc
CEGIELNIANA Nr. 7, telefon t41-32. wenerycznyc
98
262
•
•
Przyjmuje od g. 8-10, 12-2, 5-8 w. TRA_U GUTT_A 9 ~ tel.
W niedziele i świeta od 9-11 rano. od 8-ll 1 6-9 w, ntedz. I święta od 9-12.30
.

WŁODZIMIERZ

łADZIEWICZ
Specjalista chorób

DR.

M~D.

•

i

.

D Kl ·k

POWR CIL
uszu. nosa, gardła I krtani ·
GDASSKA 37, tel. 232-55,
Lódt, PIOTRKOWSKA 164, teł. 125-26
_2!ZYimuie od 7-8-ei wiecz.
_ Przyjmuje od 4 do 8 wlecz.

ilCZ

owa

POŁOŻNICTWO I CHOROBY

ó

-~~~

ME~

s .Krynska
or.

LECZnlCA

z

KOBIECE.
PIOTRKOWSKA 99, tel. 213-66·
_ przyimuie codz. od 10-12 i 5-8 wiecz _

Dr. J. NADEL H. s;;.~~c11er Dr..
AKUSZER Qll'łEKOLOQ

swięta

w

SPEC. CHORóB SKóRNYCH, WENE·
RYCZNYCH I MOCZOPŁCIOWYCH
NAWROT 32, front 1 p. Tel, 213-18 CHOROBY SK~RNi:: i ~~NERYCZNf
(kobiety 1 dzieci)
od 8 do 9.30 rano i od 5-9 wiecz.
SIENKIEWICZA 34, telefon t46·10
W niedz i święta od 9-12 w poi.
orzyJmuie od 11-1 I od 3-!ł po oo!.
~
·

Al KDPCIO\VSkl r.
1

skórnych

j I • P c1lolwycł., 238 02
emana ł e• od•9·1
eg
od 8-12 i od 4.9 niedz. i
(

~ ·

Dr. Med.

ZAPOWIJ:mż.

LEKARZ·DENTYST A

PIOTRKOWSKA 294

~r~~j~. pl~~~ar~·e
ra~~yd~~~~~~
wszystkich specjalnośc ach.

WO

GABINET DENTYSTYCZNY
od 11 rano do 8 wiecz :
_ _ __
-~-O~~AP~·~Z_L.

RóżanerDr.H.liutsztadt

AKUSZER·GBNEKOLOQ
CHOROBY SKÓRNE i WENtRYCZNE SpecJahsta chor:· wenerycznych, skór·
·
nych 1 seksualnych
PIOTRKOWSKA 56 tel 148 '62
•
T1-:J:~52
NARUTOWICZA tel. 128-98.
~p • • '
~d •. 9-1_. od.
T~l:~~g
Przyjmuje od 10-12 i od 5-7 wiecz
Przyjmuje od 9-1 i od 5-9 w.
w medz1ele 1 św1eta od 10-1.
przyjm. od 10-12 I od 4-8 w.
PR MED
UWA!1A! . NJwootworzona .wypożyczal111a 11a1elegantszych sukien ślub·
nych, balowych, smok.ingów i fraków,
•
•
142-42
tel.
Q Ł Ó W ft A 9,
Gdańska 64.
SPEC. chor. SEI<:SUALNYCB
Przyjmują lekarze we wszystkich spe AKUSZERJA I CHOROBY '<0BIECE
wenerycznych i skórnych (włosów) DO ODDANIA umeblowany pokój. tel.
cJalnościach. - Gabinet dentystyczny.
Wiado:ność u Bornsztaina, PiotrkowANDRZEJA 2, telefon 132-28.
Analizy lekarskie, zastrzyki. Roentgen
lampa kwarcowa. Porada 3 złote. Przyjmuje od 8,30-10 zrana : 4-8 w. przy jmuje od 9-11 i od 6-8 wiecz. ska 85, m. 58.

ANDRZEJA 4

2

L EC Z " I c A Ot1E6A

9

5-9

ZACHODNIA 66

R
B
li
n
I
b
K
Dr
H KR AUS Ko P F
.

.

-----

- ---

Zg1· erska 15 113-47

Jedząc

obiad. podziel

się

Podaje się do ogólnej wiadomości
1) ni1żonaty Stefan Jaworski, po·
sterunkowy Policji Państwowej, za•
Orłowi e Mor•
mieszkały w Gdyni skiem przy ulicy ~wierkowei - Ko• ·
misarjat Policji Państwowej przedtem
w Falenicy, )>;)Wiatu warszawskie10
i Łodzi, syn Franc;szka Jaworskiego,
robotnika i jego żony Stanisławy z
domu Brzychcick·ieJ, zamieszkałych w
Łodzi przy ulicy Zielnej nr. 1-3, 2) nie·
zamężna Stefania Olbińska, szwaczka,
za'.llieszkala w Gdyni - Orłowie M:>~
skiem przy uHcy Limbowej nr. 88,
przedtem w Łodzi, córka Stan i sława
' jego żony
Olbińskiego wyrobnika
Józefy z domu Krzywan·ów, zatniesz·
kalych w Łodzi przy uJ,jcy Zle!Mi nr,
13, chcą zawrzeć zwjązek małżeński.
Obw:eszczenie za.powiedzi nast:ipić ·
w inno w Gdyni i „Expressie Ilustrowanym" w Lodzi.
9dynia, dnia 14 grudnia 1935 r.
Urtędnik stanu cywilnego
(-) Reinhardt.
że:

miesięczn'.e 2 pok·Jic z ku·
s1oneczne do wynajęcia. Aleja
I-go Maja 91.

ZL. 45chnią,

2 PALTA zimowe damskie z futrem b.
eleganckie do sprzedania okazyjnie b.
tanio. Piotrkowska 85, m. 49,

POKOJ umeblowany, frontowy I·sze
piętro przy ul. Piotrkowskiej 2Z5/7 m.
!Za do wynajęcia od zaraz. Do ·Jbel·
4
rzen 'a od 12-5 godi:.
NA RATY palta męskie, damskie, ubra·
nia męskie i dziecinne i futra, kożuszki·,
Markowicz, Pl· Wolności 7.
"'
-ANOlł!(..SKIEGO konwersacll i litera·
tury udziela rutynowany nauczyciel.
UJ, Zawadzka nr. Zł, m. 8-a, front. co
dzienn ie zastać od godz. 4-8 po poi.

*

z biednym Dla ciebie ·rzecz niepotrzebna

za pośrednictwem Obywatelskiego
Komitetu Niesienia Pomocy Najbiedn.

Przyda się Obywatelskiemu Komitetowi
Niesienia Pomocy NaJbiedniejszyml

l

nie jest pani obcem jego zachowywanie nych zbożami pól. Gdzieniegdzie widw Wiedniu. Otto w dalszym ciągu 1niały już tylko puste rżyska.
Ewa przyłożyła do szyby rozpalone
i do reszty rujnuje swoje zdrowie. I
pije
1
Chciałem odrazu umieścić go w sana to- . czoło i spoglądała w aksamitną ciemrjum dla nerwowo - chorych, ale nie ność nadchodzącej nocy.
Od Częstochowy zaczęły ukazywać
zgodzil się na to. Odyiby jednak pani
się rzucone w daleką perspektywę świawiplynęła„.
Łagodny ton głosu Witmana uspo- tła fabryk i różnych hut.
Powieść współczesna
Mokrzycka znużona myślami usnęła .
koił Ewę. Na twarz jej wystąpił deli58
godzin.
kilka
na
zwynabrały
oczy
a
rumieniec,
katnie
'1~~
...
'
·~
,
„
.
. .
.
.
Obudził ją jasny świt. · Za ~zybanij
j kłego blasku i uroku.
.
- Mogłaby pani pojechać do Wied- wagonu niebo gorzało blaskiem z::irzy.
.Krystyna Witmanowa opuściła:W.męża i płacić. Oby pan nie przeszarżował, pania i przekonać Ottokara. On dla pani Złoto-czerwona powódź światłJ uteimdzamieszkała ze swym bratem, • ilJamem nie Witman!
. · coraz szerszem1. k ręgam1·
• .zi.em1ę
h ~a1a
· '
' ł
· ł pow1a
' dzia1~,
' k'im t o ~owie
T on, ~a
Zoltanem.
na wszystk o uczym' ..Po dwuch mies1ącac
Ottokar, pragnąc zapomnieć 0 tern. rzuJasnosc1.
się
odzwyczaiłby
sanatonum
w
pobytu
Drgnął
lękiem.
dziwnym
Witmana
duszę
en się w wir zabaw i zapoznał fordanserkę
Z twarzy Ewy rozwiała slę re5zta
od picia i anormalnego stanu, w jakim
nieznacznie i odwrócił głowę.
:Ewę, z którą zaręczył się.
mroków. Myśli jej wyprzedzały Lic.;g po·
się teraz znajduje.
:Ewa stała gotowa do wyjścia.
.Mąż E~. Wilewski, sprzedał starem.u
Wyjąt z kieszeni kopertę z pieniędz- ciągu. Jeszcze kilka godzin.
- Dowidzenia panu.
w 1 tmanowkł1 dte stam en t poprzednfket6go właśctd·
I
. d .• Ott Ol\ara
. .
1 fomcz:i1e
T ee
w·. ięc me. zgardza się. Pam'?
1 1 a za a 6w, 8 c11urmana. ry prze
ce
z~w1a om11a
mi i położył ją przed Ewą.
śmiercią usynowił Zoltana, zapisując mu
0
..
.
- To na podróż. Niech pani pomyśli swym przyJeźdz.ie.
- Nie.
olbrzymi majątek.
Jeszcze do teJ porł" drzala \~ JeJ
nad tern o co proszę. Przecież oboje Jed- Zate~„. .
Witman perswaduje fwie, że powinna
nakowo pragniemy szczęścia i zdrowia us~ach szalona radośc, wybi..chaJ~1ca
- Dow1dzem~ panu ~ powtórzyła.
zerwać z Ottok~rem.
z Jeg~ głosu.
Przytrzymał Ją za rękę. Zrozumiał, Ottokara
Jeszcze niżej spuściła głowę, Oo oczy że w ten sposó~ nie dojdzi~ do swego
Miał przygotow~ć w hot.e!u i:okój.
PodniÓsł się i uścisnął rękę MokrzycJej przesłaniały się mglą łez. Po ustach celu. Postanowił spróbować mnych wY· kiej, poczem wyszedł energicznym, sprę- . G.łowę Ewy, owiał? dziwne u.sz\ !oWitmana ślizgał się zwycięski uśmiech. krętów.
żystym krokiem. Ewa powiodła za nim m1P.me marzen, , zmiennych _c ·br_:JZ?W
. .
.
.
.
- Nie chcę pani krzywdy, rozumiem,
- Żle mme pam sąd~1. Przecie~ Je- wzrokiem do samych drzwi. Twarz jej wyr~tych w umy~le. Pn„csuwaJą sit: Jak
że syn mój zabrał pani sporo czasu. Pro- stem , ~jcem 9t~okara ~ prag_nę ie~o rozjaśniła się blaskiem radości.
~" biały.m ekranie, w~snute . z t~śm~
ponuje, żeby pani wyszukała sobie odpo- szczęscia. W1dz1ała pam, co się z mm
k . filmoweJ. Wpatrywała się v. nie z 1<1l·;ąs
ł
a
W d sz . .
0
„
. . o rr11Ja. mys, 1ąc 1uz
z , czą
. k , t ć k ólu yk'JeJk nanow
. t chorv. cz ł owie
T o Jes
· •
· dzia10.
wiedni sklep, który mógłbym pani ku- os ta ·t mo
d b o1esną roz k oszą, me
. 6roz. . w1. t
r .ews. i wia szczęscia„ .::>Wia ?· jącym czasie.
pić. Może perfumerję, albo coś w tym któremu należy przywrócić spokój my- a
Do przedziału wszedł konduktor.
śli i duszy. Jeszcze kilka takich miesię- mość UJrze~i~ c;>ttokara rozśpiewała się
rodzaju. Miałaby pani stały dochód„.
- Proszę pani, Wiedeń już blisk•l ...:.
.
Nie dokończył, bo oczy EwY błysnęły cy, a Otto staM>y się nalogow:vm alko-Iw um~śl~ piesmą trrumfu.
Wielkie i ~pragmone oc.zy Ewy. spoJ~ przemówił uprzejmie, kłaniając się Mo- .
w jego stronę z nienaturalnym, ale prze- holikiem.
- Czy chce pan powiedzieć. że tołrzatr. wd~l, Jakgdyby chc,iały V! Jedn~J krzyckiej.
rażającym ogniem. Podniosła się.
Ewa zerwała się.
chw1h zmierzyć przes.trzen, dzielącą ~ą
~ Jeżeli oan uważa, że pozwolę o- Jest moja wina?
_ Dziękuję panu.
- Ależ nie. Proszę się nie unosić. od u~oc~anego człowieka. Ods~nęto ~1ę
brażać się w dalszym ciągu. to jesteś w
Pospiesznie zaczęła zakładać pbszcz
Już jest inaczej. Pomyliłem się• nie cale. zyc1e, prz:sztoś~ pełna mepokoJu.
błędzie.
i kapelusz. Gdy świst lokomot.v \\'Y •maj
- Nie rozumiem dlaczego się pani znalem pani. Ale teraz.„ chodzi o Otto- Życie zaczęło się dopiero teraz...
- mil jej bliskość Wiednia, zadr7.nl~ k l<ko.
- kara. Czy pani nie uważa. że należało- obraża.
Pociąg z błyskawiczną sżybKością
- Owszem. pan rozumie. tylko pan by oddać go do sanatorjum. W domu
{Ciął! dalszy jutro),
jest człowiekiem bez serca. Panu się WY- doktora Radke syn mój korzysta z na- pochlanial dziesiątki kilometrów. MijatJ
'daje, że pienię·dzmi można wszystko o- Z'byt duże.i swobodv. Przyipuszczam. że male stacyjki i szachownice rozfalowa-
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rem1suje
Węgrowski
OZPN
K
'
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z
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0
1
~~ =,~/ :~:'s~t~
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CO m Wł arzą
aJmY
'w~i:n~ i°~~~~ ,dr~~ d'1;!;;:~~
niedosz
udziału zawądn.ków Wisły

Posłuch

·w sprawie

Przed · kliku· dolami donosiliśmy o I zatargul dzieliły zup~nie bezinteresownie. Dopieoo u
Jaki riowstał w l(rakowle między 1/arządem skutek tego. .te prezes 'KOZPN .~groził 1lymlsu1
Reprezentacfa IJ.<rakowa oraz, wobec watności spotkallia - łnteriwencJą
KoiPN•u, a Wisłą.
1
l
młała J-k w adomo odbyć tourueE> rpo Grecji u państwowych czynników w Warszawie, Wisła
wzgl~dnłe JliiOSławll• Inna rzecz, że i oba pro- w ostatniej clrwili zgodźila się na ~nteresowjekty spallły na paoęwce, WYiazd pllkarzy\ue oddanie :raczyA R.ównleż w rok.u Jm Wisła,
krakowskich został odwołany jednakiie zatarg mimo up,rzednłego przyrzeczenia me dala gramlęllzy władzami plłkarskleml a '\Wisłą trwa czy do rieprezentacji l(rakowa przeciwko Berrinowi w Krakowie J wyJechała w tym czasie do
/
nadal.
Belgjł
•
•• dzen e rs Włs ła, iż dl a t ego d om.agat a
Jal<
1
b wiadomo Wisła zgodziła się.J.ina oddanie · T w1er
swyc zawodników do reprezenta~i Krakowa si.ę wysłania swego delegata na koszt KOZPN,
tylk,o w wypadku 0 ile Zarząd KOIPN-u zgo~ gdyż w pol)rzedn1eh ekspedyc]acb wyleidżali
się na cztery warunki. po.s tawione przez kie- Już delegaci Cracovii i Garbarni, nie jest .ścisrownictwo Wisły. Kie~ownictwo sekcji piłki łem. Delegat oficjalny Cracovii nigdy nie wynotntł T. S. Wisła w 115tach rozesłanych do Jeżdżal przy padobnych imprezach na ko'>ri
prasy starało się wyfaśnić swO'Je stanowisko.w KOZPN
odpowłedzł otrzymaliśmy list z Zarządu KOZPN Istni~o pomlędzy klubami ligowemi w Kraktóry ze swef strony oświetla tę sprawę, która kowie a KOZPN porozumienie w przedmtoau
prawdopodobnle znaldzłe oddźwięk na dorocz- urządzania wspóhtych imprez, ale porozumiente
to odnosiło się do Imprez, iakie urUłdzać miano
nem walnem zebraniu PZPN-u.
w ten
sezonu• . KOZPN
w okresie
KOZPN-1'". 'Oto co
·
·
„Imieniem T. S. Wisła w Krakowie p. Dr. sposob odszkodować kluby ligowe, które przez
Adam Obrubański sprecyzował na piśmie 5 wa- oddanie swyclt graczy tracą swofe terminy. Tak
i
runków, J>Od któremi T. S. Wisła zgodzi się na j

chc1ał

pełnego

płsz. e Zarząd

czasu ollnosi wspaniale sukcesy. Ubie·
glei niedzieli zmierzy•a ..się ósemka Ma..
rynarki z Gedanją, ·z:wycię,tając ią w
stosunku 10:6. Sensacją riaw-ódów było
Choiny z W ęgrowsk.łm. Maspotkanie
ło doceniany pięściarz Marynarki uzyskał z Chomą wynik remis po walce,
której orzehiea był niezwykle interesu-

teł zr-0zumianą 'była sprawa udziału koleinego
dełeptów JdDl)ów Uguwscb w związku z wy-

\

I

Jamami. w kookretnym wypadku wyjazd dru-

.ŻJ'Dl' D'.akows1d:e] do Orecli, względnie Jugo'slawli n;a$tąpić miał w okresie, gdy sezon Piłkarski był ukończony i gdy Wisła nie była na6
rDona na żadne straty. Domaganie się udziału •
•
delegata Wisły w WYieździe na koszt KOZPN 1ący.
·• ater·
·• · .
B . Ritt
tem samem było nieuzasadnione, tembardziej, że
ermanow1e Elllllu W ~
rae1a
r6Wl1ie dobrze mogła się te"'o domagać Cra- t
słuzobecnie
l1 poliści • Cracovii odbywają
„
•
,
•
cov1a.
1 „ 1•
1
.Z
ZWmąUJ.U
W
Zreszti TS Wjsła nie dotrzymała warunllów j hę WOJSk?Wą W „Wilme
porozumienia, skoro mimo wyraiotiel w swoim tel!1 zasilili sekctę hokej.ową Ogniska.
czasie zgody, odmówiła graczy na mecz Kra~ ktora dzięki tiemu została poważnie
.
••
kowa z Berlinem w Krakowie I wyjechała do wzmocniona.
•
.
*
Belgji. Tak więc żądania Wisły w związku z
Dyrektor PUWF gen. Ołszyna-Wdzamierzonym wyjazdem do Grecji wzg1ędnie
, czyński ?fiaro~ał nagrodę przechodnią
Jugosławii były nieuzasadnione.
KOZPN nie widział powodu dla którego Wi- dla zwycu:skie1 druzyny w marszu narsła miała być lepiej traktowa:a, niż Cracovia i 1 c~arskim. szlakiem Marszałka Józ;~
Garbarnia które to kluby doceniaiąc w całei j Piłsudskiego. Marsz ten _na trasie u
tilno
finansowe KOZPN, zgo-1
trudne
•
ap sy P zy
1 • i:. - 2" u ego.
d 'k •
h
1 dd „
i
zawo m ow zupe me Nieciecki, Wilno, ul. J.agiel101iska nr. 7,
dz ~Y s ę o ~" swyc
.
....... m. 7•
W'iid!H
bez;teresowme.
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Ipełni
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zagranłcznel.

··Nato.młast zarząd KOZPN nie zgodŻlł się na:
J) .zaplacente TS WISła, względnie na partJ·cypowanłe teJte w dochodzie w wysokości JedueJ
czwarte!, 2) na wysłanie na koszt KOZPŃ dele·
gata TS Wisła.

ze sportu zagranicznego

I fi

eh·

I

!

.......

Sekcja

zapaśnicza

c)alnego.

Kruscheendera

Niemieccy szermierze:
zwyciężają

I

\VC11szawa, (; itru1J1aia.
.Warszawianka ustaliła Jut skład swef dru·
tyny pJęściarskleJ na niedzielne spotkanie . z
mistrzem Lodzi IKP. Mecz odbędzie się w słed
mlu wagach, przyczem w wadze plórkowel od·
bedą się dwie walki.
W wadze muszel walczyć bedzłe Abramo·
w kogucie! Rainlewskł, w piórkowej
włcz,
Krzemiński (ważący 55 kg) I forladskł, w lek·
kleJ Polus, w półśredniej Brzózka. w średnie!
Zaremba I wreszcie w półciężkiej Wezner.
Mecz rozegrany zostanie o godz. 12 w PO•·
ludnie w Cyrku.

hokejowego w

Poznań, 18 grudnia.

W

W skład reprezentacji Frankfurtu wchodzili
reprezentacyjni szermierze niemieccy, którzy
bronili barw Niemiec na meczu z Polską w
,W arszawie. Zarówno w szabli, jak i w szpadzie, zwyciężyli Niemcy.
W szabli Frankfurt w składzie Eiseneckcr,
Vahl, Joerger I Hełm pokonał Poznań nieznacz
nie 9:7 !}rzy stosunku trafień 63:61. Nallepsi u
Niemców byli Wahl i Eisenecker, którzy odnieśli po trzy zwycięstwa. U Polaków słabo
zaprezentował sh) tym razem Dobrowolski.
W szpadzie Niemcy w składzie Geiwltz,
wygrali wysolm
Roethłg, Uhlmann, Lerson
111/2 :41/2 przy stosunku trafień 43:23. Tak, iak
i w Warszawie, nallcpszym szpadzista nlemicc
kim był Lerson, który wszystkie cztery spotkania rozstrzygnął na swoJą korzvść.

I

· na riledziejny mecz z IKP.

I

.
Jest Jedną z naJsłlnleuzych w okręgu .łódzkim.

·
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Otwarte przed ktlku dniami lodowi-

Łodzi

Pierwszy mecz hokejowy w
sie już najbliższej niedzieli o godz. 11 przed
K·
poi. na lodowisku przy Al. Unli
S-em a teamem poz·Jsta!ycli klubów klasy A:
Union-Tourlngu i SKS-u. Mecz ten, który zapowiada slę b. ciekawie odbędzie się na rzecz
ŁOZHL. Ceny biletów dla uczniów po 25 gr.
Zostal już ustalony terminarz meczów hokeiowych ·J puhar dyrektora PUWf-u w Łodzi
29 bm. grają: o godz. 11-ej UT. - Hakoah I
SKS - Makkabi, 1-go stycznia ŁKS. gra ze
zwyci~zcą mecz~ S~S .. - M~kkabi, zaś .5-go
styczma odbędzie się imał między zwycięzcą
tego ostatniego •eczu i zwycięzcą meczu UT.
- Hak1:>ah. Nie ulega kwestii, że w finale spot
kają się ŁKS. i Union-Tourinio

w Po znaniu

poniedziałek późnym wieczorem zakoń
czyły się w Poznaniu miedzynarodowe zawody
szermiercze pomiędzy reprezentaclami Pozna·
nia i ł'rankfurtu n/ Menem.

Osemka Warszawianki

SBZDTII
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„
też W dużej mierze do oddania przez ,
ryich JUZ meraz zarpommano.
o amery ań SC)ins
,.
Przed niedawnym czasem dopiero IKP walkoweru drużynie stofecznej.
koszykarze przegrywają
pyskwalifikacj~ W~rma , ~ałożon~
syignalizowaliśmv powrót w szeregi ćwiW Warszawie
czący.oh dawnego pięściarza Ziednoczo- n~~ przez k1~1b konczy się .włas~11e w naJ
nych Rostawa, który zabrał się obecnie bhzszych dmach. Wurm Jak się okazu- r
W~rsz~~a, 18 grudni~.
.
znów energicznie do pracy i już w naj- je nie zrezy;gnował jeszcze z kar jery!
Druzyna koszykówki chmsko-amerykanska
bliższym czasie ma zamiar znów „zade- pięściarskiej i zabrał się znów na serjo
rozegrała wczoraJ spotkanie z warszaws~ą
a'o ·p ra·cy.
bJ'utować" W ri·ngu.
YMCA przegrywaiąc le w stosunku 43:22
(17:10). Goście ole zaprezentowali niczego sp~~••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••„
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Otwarcie

OWO

SAROSI znakomity piłkarz węgierski i Jeden
z naileps:iych napastników w Europie uzyskał
przed kilku dniami dyplom doktora medycyny.
ASTON VILLA znana drużyna I-el llgl an·
gielskiei vokonana została przez Arsenal w stoCharakterystyczne, że wszystkie
sunlm 7:1.
bramki dla Arsenalu uzyskał świetny napastnik
Drake·
środkowy napasnłik
BRAINł: znakomity
Fają się bowiem wszyscy najlepsi pię- ło. s1~ t? ~late~o. ze W~irm bez i:spra: J s art praskie! uległ ubiegłej n1ł.ldzleli Elamaściarze łódzcy1 często również z innyc~ w1edh.w1~ma się i OCZY'>'.'1sta be~ z'.'ldneJ 11 1 r:ki.
HAKOAH WIEDESSKI rozpoczął przed kilklubów. Obok stałych bYWaków. sah powazneJ pr~yczyny ~ie stawił się d~
mamy_ tu <?d :za~u ~o c~a,s~ sensacJe w meczu o druzynowe 1?1.strzostwo ~ols~1, k d 1 i t
110 północne! Afryce 1 Francli
posta~1 poJ.aw1ema się P~~sc1arzy o któ- z warszawską Makab1 i przyczymł się u n am ournee

ltiP

ciężką sYtuacJą fł~aosową, spowodowaną zmszczenlem trybuny•.- Argument ten n~e był przekonywufący, llete KS Cracovia ponlosł podobną
szkodę a mimo to, podobnie jak Garbarnia i Podi
odzł
1 s ę natychmiast oddać swych za1ór:te ZI
wodnlk6w bezinteresownie I bez Jakichkolwiek
zastrzeted. Zresztą TS Wisła nie poraz pierwszy podobne warunki stawiała. Jut z okazll
wyjazdu drutyoy krakowskie! do Berlina w roku 1934, Wisła odmówiła swych graczy, nato·
miast była skłonna Ich oddać pod warunkiem,
że KOZPN podzieli się z nią dochodem. Mimo,
Iż Cracovia ł Garbarnia zawodników swych u-

odzbędizie Strę wjmdnuJ'ełachredod

~ólw „ Wł

położenie

•ł1na·
R'iit6R
oddanie s"t;rcb zawodników do reprezentacyjne1
Bł S
1111\S 11.H
'1111.
WW
drużyny Krakowa na tournee po Grecii wz~. W1'
Jugosławii. Zarząd KOZPN zgodził się na trzy
rozpoc:zą• już rłłlll"tfHDindi
warunki, a mianowicie: 1) na ubezpiecząpie Pi~ściorz
Dziś notujemy znów jedno nazwisko
Łódź, 18 grudnia. J
graczy TS Wisła od wypadku w Towarzystwie
Sala treningowa IKP przy ul. Sre- na liście pozyskanyieh. Treningi rozpoAsekuracyfnem, 2) na zwrot graczom utracouego zarobku, Jeśli cl przedłożą udokumentowane brzyńskiej jest jakby żywym barome- począł były mistrz Łodzi wagi pókiężoowody, 3) na interwencję w sprawie zwolnie- trem łódzkiego „rynku" pięściarskiego. kiej Wurm. Wurm walczył w roku unla, wz1łędnle urlopowania graczy. Te same Tam najlepiej można się zorjentować biegłym po powrocie z wojska w barzresztą warunki zastosował Zarząd KOZPN z kto ubył z szereg·ów pięściarzy, a kto je wach IKP, został jednak pod koniec rok~ zawieszo_ny przez kiero~ni~two ~el\1
I
.
wlasnei inlcJatywy w stosunku do wszystkich zasilił.
Przez salę tremngową TKP przesu- CJl ~a przeciąg <lwi:nastu m1es1ęcy. „ta1rączy, którzy mięli wz;ląść q~zlał w ękspedycU

Zrazu TS Wisła w enuncfacJI prasowe) tł?maczyła tądaołe partycypowania w dochodz~e

0

1

em tournee

w
po Grecji 1 Jug slawji

•
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Doroczne Walne Zebranie Łódzkiego Okręgowego Związku Plywa::kieg.) została przełożone n:i p;ątek, 20 hm. 1 odbędzie s;ę w lokalu
ŁKS-u przy ul. Wólczańskiej 140 0 godz. 18-ei
w I-szym terminie i 0 godz. 19-ej w ll-!m.

sko helenowskie cieszy się olbrzymiem
powodzeniem. Od rana do DÓŹnej nocy
przewija się przez lodowisko helenowskie masa łyżwiarzy, korzystają,c z wy
Doro:zne Walne zebranie ł:.ódzkiego Okręiątkowo W tym sezonie sprzy}ających
~~~e1~ ~~~~~~ ~~~~r!~~J~~~J:;~ni~1b!dzli~k~Jci warunków atmosferycznych.
Na miejscu zna•duJ'"' się trenerzy,
...
,
ŁKS u
„
s
'"''
- •
którzy prowadzą naukę . dla początkująu
zaawansowanych.
Walne Zeoranie Łódzkiego Klubu Sporto-1 cych

„„

w~gQ

.odbi:dzie.

~ie

4nia 26 st:v.cznia 193ó r.
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w

Łodz&
będzie
czwórmeczu koszykówki

Nie

Wart< 7 awa, 18 grudnia.

Zarząd PZGS projektował zora;anizowanle
w Lodzi w dniach 5 I 6 stycznia czwórmeczu
koszykówki reprezentaclł czterech miast Kra-

kowa, Warszawy, Lodzi i Ślaska. w dntu
wczorajszym zarząd PZGS postanowił prienle.ść turniej ten do Warszawy.

*

„•

Również w dniu wczoraiszym. zarząd
LOZOS, który rozpatrywał tą sprawę postanowił przystąpić zgodnie z propozycją zarządu głównego do organizacji tea;o turnieju w
Lodzi. Warszawa sprawiła jednak to, że uchwała LOZGS staje się zupełnie nieaktualna.

;l

o•••••M•M•••N•••MetM90e4H1oeo
,

.

~

·
.'\:

"'
.,_,

~ ~·

,.,

RORZRUCHY W KAIRZE.

Coś

o

każdym

Anatol

fest zdecydowanym przeciwnikiem
małżeństwa. Panna .Kicia chce go Jednak koniecznie namówić do ożenku,
- Życie w samotności jest przecie straszne!
żona osłodzi panu nędzne \>ytowanłe„. - stara
się go przekonać:
Anatol uśmiecha się gorzko, wreszcie odsiowiada:
- ·chce pani wiedzieć so sądzę o malżed·
stwie?„. Dobrze„. Powiem pani.„ Ot6.t proszę
sobie wyobrazić kosz, w którym leży Jeden wę·
gorz i dwadzieścia węży„. Kandydat na mal.tonka wkłada rękę do kosza i łud'zi się, że natrafi
aa węgorza1.„ ·

.„ ,
••

Na ulicy stoi wychudzony, blady człeczyna z
iV}'ciągniętą ręką. . Przechodzi pan w futerku.
- P~ie szanowny, co łaska„. - błaga że·
brak. - Jestem bezrobotny.„ Od dwuch dni nic
nie jadłem„1
- Phi„. Wielka rzecz.„ ~ burczy p1µ1 w fu· ltalja wysyła dalsze oddziały na front afrykański. Na zdjęciu widzimy dywizję
ochotników, ~tórą, przed wysłaniem Jej do Afryki, Iustmje król Wiktor Emałerku. - Dni są teraz takie krótkie.„
I
Do apteki wchodzl chłop i powiadas
nuel.
- Prose pana, może mi pon do jakie coś na
kasiel„,
- Co wam dać?„. Mamy różne środki na
kaszel„.
- Moge zakaślać, to pon zobaczy co la mnie
pasuje,oe

W stolicy Egiptu w dalszym ciągu no·
towane są wystąpienia antyangłelskłe.
Na zdję_ciu wid.zimy grupę aresztowa„
nych demosntrantów w: drodze do .wfę„
zienia.

I

MGŁA

W LONDYNIE.

"'"'*

Pewna dama żeliła się przed Fryderykiem
Wielkim, że mąż źle ją traktuje I wyraża się
o niej w jef obecności bardzo nietaktownie.
~ To mnie nie obchodzi.„ - odparł król.
- Ośmielam się również dodać, że on tak
samo niewłaściwie wyraża się o Jego Królewskiej Mości„ •
- To pani nie powinno obchodzić„. -- brzmla
ła odpowiedź· króla.

•••

Rodzina pana Kalasantego powiększyła się o
nową osobę. Szczęśliwy ojciec przygląda s!ę
uważnie świeżo upieczonemu synkowi i zwraca
się do żony:
- Jadźka, wiesz, jednej rzeczy nie mogę zrozumieć„. Ja mam oczy niebieskie, ty też masz
niebieskie, więc dlaczego nasz nowy dzieciak
ma piwne?„.
- Słuchaj, mój drogi - odpowiada :i:ona· _ Dąże.nia separatystycz!1e w Chinach. Północnych wywołały poważna reakcję
tylko bez głupich podejrzeń„. Jeżeli całe noce w wielu miastach, m•. m. w SzanghaJu, gdzie dokonano szeregu napadów na
chlipiesz w knajpie piwo, to fa,ie oczy ma mieć japończyków. Na zdjęciu widzimy jak iaJ)ończycy pod eskortą uzbrojonych
twój syn?.„

marynarzy

przeprowadzają się

na teren

neutrałnei

Od kilku dni panuje w Londynie tak
gęsta mgła, że w ciągu dnia trzeba palić na wszystkich ulicach wielkie znicze

koncesji,

Nazywam się Lo-Sang. Urodzilem
Wan-Tu nie odzywał się d 0 nich zuw Nowym Jorku i nigdy nie widzia- pełnie. Nie dziwiło ich to wcale. Lu
łem naszej ojczyzny, ale kocham ją ca- ISang również milczał uporczywie i nie
lem sercem i chcę dla niej poświęcić utrzymywał z nimi żaidnego kontaktu.
Japoński generał Surataika. wysłany więcej nic powiedzieć.
życie. Skazano mnie na dwa lata za
A tymczasem w osobnej celi, przew specjalnej misj1i do Nowego Jorku,
Po zeznaniaich kilku świadków któ- 1pobicie policjainta. Nie brałem żadnego znaczonej dla skazanego na śmierć, Iezamieszkał w jednym z najwytwornier rzy nie wnieśli do sprawy ża~nych udziału w awanturze ulicznei. Byłem żal na łóżku Lu-Sang.
~zyc~ hoteli
.
.
istotr;y~h r:iomentów, sąd wyniósł wy- 1 tylko prz~padko:"ym świa.dkiem. , . .
Twarz jego_ w dalszym ciągu proP1erwszego dnia , w godzmach p_.) - rok sm1erc1.
Ale me uwierzono m1. Wlasc1wi mieniała szczęsciem.
1
p. ołudniow:ych, o.dbył k~lka kon~e'eni.:yj .
~ zmierzchu samoch.o<t?w~ karotka . sprawcy zbi7gli, a mnie . wymierzo"!'lo
Prze:z cale życie ma:rzyl 0 tern, by
Po yołudmi: wz1ął.u~ział w _ Vvvdc.tnym · odw10zta W~r;-Tu do więz1e111a..
dwa lata. Siedzę tu od mies1aca.
poświęcić swe życie dla ojczyzny. I tena. Jego czesć bankiecie, a w .eczói spę. Młody chmczyk był zupe!me Sipo- 1 Jestem małym człowiekiem i nie raz jego gorące prngnienie sie ziści!
dz1l w teatr~e..
.
koJny.
. .
. I potrafiłbym przysłużyć sie naszej oj_ K' d b d ·
k
· k?
Około potnocy za1echał autem przed
Wydawało się ze wca'le nic przeJął '
• ·
ie Y ę zie wy onany wyro ·
hotel
się wyrokiem
,
czyAzmte. . t , . ,,k. b h t
T - spytał dozor,cę, g'dy otrzymał posi.
..
.
.
,
•
.
y Jes es w1e1 lm o a e,rem. a- tek.
W. .chk~1h, gdhy dzam1ebrl~at. ot:"'· 1~ZkY,~ t ~ ~odcy ?Pał twadrd•1, z1a:d! dz ~pedty- i cy ludzie, jak ty, są potrzebni Chinom! _ Nie śpiesz się, braciszku! _ ud~zw1cz 1. samoc. o u, z .zy. ~1ę Ja 1s em sma ame, a. g Y w DO~u n!e . o- , Nie wolno dopuścić do tego, by '.;iebie ś · h ł · d
mewysok1, nędzme ubrany mezczyzna. zorca wyprowaicrz1t go z. celt. cswiad- stracono'
miwec ną siLę oszorca..
•
,
·
ł
6
·
1w ...' r i· cza3ąc,
·
· mu przys rugu.e
. i P ó1go dzmny
·
W yc1ągną
z k'1eszem· 1ew'.>
ze
Jutro · po spa,c erze pójdę do twojej
N nocy h u-n ang. me m .·g-1. usnąc. .
dat kilka str~ałów.
spacer, uś~iechnął s'. P, ! po \'liedzial ła- celi, a ty zajmiesz moje miejsce. Nikt
~g1e ~c ~ ~ Y si.ę drzwi !ego cel!.
Oe?eral Surataka, prze_s~yty trzema maną angielszczyzną:
nie zauwa.ży zmiarny. Będę szczęśliUirzał Jak1~s dwie post<l!cie w kapc- '
kulami, padł trupem na mie.iscu.
- To bardzo dobrze.
wy że zginę za ojczyznę r:
Juszach, nasumętych na oczy.
Szofer samochodu, młody, ~ilny tiNa podwórzu więziennvm znajdoJeśli si z adzasz na ~o·ą pro oz •
- Szybko! - szepnął jeden z mężzycznie amerykanin, puścił sie biegiem wato się ju.ż kilkus.et areszt~ntów. .
cję to' ki;nijg głową gidy ~nie ~o.b;- czyzn po chińsku. ~ Za chwilę bęza z~macho.wcem.
.
Wan-Tu oparł. się o mur 1 oocząt ob- cz' sz na s acerze '
dz1esz wolny!
,
. .
, .
UJął go 1 przemocą sprowadZ!'ł do serwować z zamteresowaniem towaY
P
•
Lo-Sang.
- Co to ma znaczyc? Kim .iestesc1e?
urzędu policyjinego.
rzyszów niedoli,
- spytał.
Sprawcą zabójstwa okazał się WanGdy zauważył kill.ku chiń.czyków,
Wan-Tu do późnej nocy zastana- Jesteśmy członkami organizacji.
,Tu, dwudziestokilkołetni chińczyk, czło- twarz jego ożywiła sie.
wiat się, co ma uczynić.
Przekupiliśmy dozorcę. Przed gmanek tajnej organizacji na·cjon-11'.stycznej.
Jeden z rodaków przykuł it~gu uwaPoczątkowo
postanowił odrzucić chem czeka samochód. Śpiesz się, bo
W czasie dochodzenia orzyznat się gę. Był do niego zdumiewaiaco podo- propozycję.
nie mamy ani chwili do stracenia.
do winy.
bny.
Później jednak poczęły się w nim
- Nazywam się Lu-Sang - wybeł- Nie boję się śmierci - mówił. -Młody chińczyk spoglądał również · budzić wątpliwości.
Odgrywał prze- : kotał. - Muszę wam wszystko wytluSpetniłem mój obowiazeik.
na Wan-Tu.
.
~ież czyn~ą rolę .w organi-zacii i rn~gl maczyć.
Proces który odbył się po paru tyPo kilku minutach zbliżył si.: do za- 1eszcze wiele zdziałać dla dobra Chm.
Nie mieli ani chwili czasu.
godniach 'wzbudził dttża z::iinteresowa- bójcy generała i wcisnął mu do ręki ja- li · A Lu-Sang nie przyniesie krajowi
Zuchwały plan ucieczki m6gł się nic
nie.
'
kąś kartkę.
żadnego pożytku. Jeśtli chce poświęcić 1 udać.
Spodziewano się ogół nie. że w toku
- Teraz nie czytaj - szepnął tnu do swe życ!e, powinien to. uczynić!
Po kilkunastu minutach Lu-Sang
obrad sądu wyj.dzie najaw zakulisowa µcha. - - Dopiero w celi.„
,
NazaJutrz · w . połudme Wain-Tu znów znajdował się i'uż' na wolnei stopie.
działalność tajnych chińskich .1rganizaWan-Tu .ukrył · tajemnicza kartkę. 1z11alazl się na podwórzu wieziennym.
Władze nigdy nie dowi edziały się,
cyj terorystyczinych, których emisarjuA gdy wrócił dJ swei. ponurej celi,
Lu-Sang szuka! go oczami.
że zbieg n'.e byl sprawcą zamachu na
sze, według krążących wersv!. tyli g~ę- począł czytać: ·
.
I. Ody Wan-Tu kiwną~ n:u .głową, na generała.
~
sto rozsiani po całej. Am~ryce. .
Oglą~alem. twoje ,zC11ec1e V: p~s- J.e~o twarzy zablysknąl usm1ech szczę- !1 Czl?nkow.ie tai?t:J .organiza~.ii, min:~
Proces nie przymóst iednak zadny;:ll j mach. Stw1eJ'ldz1lem wowczas. ze ie- scia.
, wszelkich us1lowan, me zdołali ,_wolrn.::
sensacyj.
I steśmy bardzo podobni. Teraz, gdy cię . O godzini.e wpół pierwszej Wan- Wan-Tu z więz i enia.
Sprawca zamachu milczał uoo 1czy-1 ujrzał~m, zrozumiałem, że nawet r?- r ,1 zna~az! s 1 ~ VI( ceh sw~go rodak.a. , I . P.o roku Wan-Tu nab awił si c g rn '.~ .
l dzonei matce trudno byłoby nas odróz..
Znaidowah się tam Jeszcze J3'cys hcy 1 zmarl w zak ła dzie karn vm.
wie.
I
I
Przyznał się, że zabił , i nie chdat . nic. ·
dwaj włosi, zawodowi włamywacze.
DoL ·

Codzienna nowelka „Expressu11•
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