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BEATTY,

admirał

brytyjski, b. pierw

szy lord admlralicil, prze·
szedł w stan spoczynku.

RADA REGENCYJNA W ANGLJI
Na czas choroby króla, rządy w jego imieniu sprawować będzie
rada stanu, do której powołano sześć osób
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przew()1dn.iczący tajnej . rady król~wskiej w którym leży chory m01I1aircha, odbędzie
~acdonald, lord kanclerz Haił~haim i mi się przy ,oitwar~ych d~zwi~ch: łączący~h
ruster spraw wewnętrznych Simon. To-I oba poko1e, p-osae.dzenie taJ)ne1 rady krowairzyszyć im będzie sek etarz tajnej lewskiej, która powoła do życia spe,cjalrady królewskiej i sekrefarz rady mini- ne kole.gjum radców stanu i p.rzekaże mu
uprawnienia korony na cza1S choroby
strów Henkey.
W pokoiu, prrZyle!!aiącym do pokoju, króla.

Londyn, 20 stycznia
(Pat) W stanie zdrowia króla wedfug informacyj otrzymanych w nocy
h '
,·
p ,
nie zaszła żad~a zm'
. tana. rzy 1ozu c 0 •
'
rego stale czuwaJą doktorzy.
Londyn, 20 stycznia
(Pat) Dzisiaj rano w Sandringham

W. posiedzeniu taijnei _rady lirólew-skieij uczestniczyć będą ks. 1W:a.lji, . ks.
Jorku, ks. Kentu, axcyb. Canterbury,
który również przybył do Sa111drigham ~
sekretarz króla 1ord iWi!!r.am, Są om
wszyscy również tainymi radcami kró·
Jewskimi.
1
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Zawiszy
ulicy
przy
petardy
wybuchu
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roby króla będzie pełniła jego funkcje.
Członkami rady stanu zostaną: książę
Walii, Książę Jorku, ksiażę K.entu, arcybiskup Canterbury, prezes rady ministrów oraz lord kanclerz.
PosJedzenie prywatnej rady królewskiej odbędzie się w jednej L sal sąsiadu
jących z poko!em króla.
Londyn, 20 stycznia.
(PAT) Dziś przyjadą do Sandringham następujący członkowie rządu:

e net z o 1ar wypa

U. i'mpu owano wczor J

nog~

Frania Jakubowicz {Franciszkańska 57). tłomaczeniu matce ofiairy wypadltu, te
ł..ódż, 20 stycznia.
(gr) - Jak wiadomo, onegdaj wie· Poszkodowanym udzielił doraźnej po- w razie :niedokonania amputacji no:gi,
czarem na1Stą.pił wybuch silnej petardy mocy dyżurny lekarz po!!otowia miej- grozi gangrena, a skutki je;j mo!!ą być ow sklepie Blumy Borowieckiej przy ul. skiego, poczem przewiózł je w stanie płakane, około godz.iny 8-ej wiecz orem
chłopiec poddany został operacji.
Wybuch był potężny, nie budzącym obaw do domu.
Zawiszy 24.
Dochodzenie policyjne, spoczywa,jące
Stan chłopca ie-s t na.dal bardzo poże przechodzący koło sikilepu 15-letni
syn szewca, Karol Zb()rzęcki, zam. przy ważny. Jeszcz;e w sobotę, w późnych w rękaioh komendanta P. P. na miasto
ul. Zawiszy 15, odńiósł zrnfa.żdżenie pra- godz.ina-eh nocnych przystąpili lekarze łódź, pinsp. Elsesser • Niedzielskiego,
wego podudzia. Ponadto chłopcu ode· szpitala do of!lędzin uszkodzeń Zborzęc· posuwa się w s,zybkiem tempie. Najpew
rwały odłamki pocisku palce prawei sto- kiego, Jednogłośnie zadecydowano, że niej najbliższe godziny przyniosą n.')we
nieszczęśliwy chłopiec poddany być mu sl:cze.g?ły ~,rzucenia peta•dy do sklepu
.
.
. .
py. .
.
Borowieck1e.1.
Na m1e1sce. plzybył mezwłoczme le· si amputacji nojli.
.\Vfadze sledcze pl.'owadzą w te1 spra
. .
.
karz porgotow1a: Czerwonego Krzyża,
który przewiózł ofiarę tragicznego wy- . Zro~paczo?a matka meszcz~śhwe1 .o- wie nadal ene,rgiczne dochodzenie. Do
fi.ary m~ chcia!a nawe! słyszec o odw-, tej chwili zaairesztowano 2 osoby, które
Genewa, 20 stycznia
padku do sz.pifala św. Józefa.
Okazało się, że ranne zostały rów· cm ~ogi,. tak .ze n~az1e le~airze zmu- podejrzane są o w~póuidział w podr,zu(Pat) W czo raj wieczorem przybył do
ceniu petardy.
Genewy premjer Laval. Prezes rady mi nież znajdujące s'ię w sklepie dwie sio- szem byb zamechac operac11.
Dowiadujemy się, że wczor·a.i, po wy·
nistrów zapoznat się z treścią depesz, stry, Chana Jakubowicz (Wesoła 11) i
zawierających sprawozdanie z obrad i
decyzyj komitetu wykonawczego stron
nictwa radykałów socjalnych.
Lava! uchylił się od udzielenia w tej
sprawie jakichkolwiek oświadczeń prasie. Dzisiaj premjer francuski weźmie
venizelis~ami
udziat w posiedzeniach rady Ligi NaroAteny, 20 stycznia lstwa sprawiedliwości w sprawie zajść zarówno Venlzelistów, którzy wywołali
dów i prawdopodobnie odbędzie szereg
(Pat) Rada ministrów pod przewod- jakie miały miejsce w Atenach w sobo- zajścia, jak i zwolenników Kondylisa,
rozmów z przedstawiCielami innych nictwem Demerdzisa wystuchała srira- tę wieczorem.
którzy przyjęli napastników strzałami
państw.
Raport stwierdza odpowiedzialnosć rewolwerowemi. Policja spełniła swój
wozdania władz policyjnych i ministerPremjer pozostanie w Genewie przy
obowiązek.
najmniej do środy.
Wszelkie pogtoski o zamierzonem odwołaniu prefekta policji są nieprawdziHarałdra
we.
Podczas sobotnich zajść Jedna osoba
~rzewlezieni zostali do więzienia na Sw. Krzy2u
Lódź, 20 stycznia.
utraciła życie, a 8 jest rannych. Rząd
.
?
•
(kg). - Nocy ubie!!łej dom noclegoma wydać surowe zarządzenia uniemoKielce, wO stycznia . nych na dożywotnie więzienie.
.
.
wy przy ut Cmentarnej 10 był terenem
yY .medz1elę o godz. 11,40 przybyh
Po odejściu pociągu skazańcy pod żliwiaiące powtórzenie się podobnych
niezwykł~j tra!!edji.
Jeden z mieszkańców tego domu, .34- P?C1ąg1em .osobowym z W~r~~awy d~ silną eskortą odjechali z dworca do wię incydentów.
letni Bronisław Arnol.d wskutek braku Kielc pod silną eskortą pohCJI, główm zienia na Swięty Krzyż. Rozmawiali oni
śr,odków do życia pop~łnił harakiri. _ Si;>rawcy zabójstwa ś. p. min. Pierac- głośno w języku ukraińskim 1 śmiali się.
dżlś
Wszyscy ubrani byli w jesionki i kape. .
.
Wstał o godz. '?-ej w nocy i przyłożyw-1 kiego.
fran
głowie
na
miał
Przed dworzec zaJechat w1elk1 auto- lusze, a tylko Łebed
Łódź, 20 stycznia.
szy nóż do brzucha oparł się z całej siły
bus, w którym policja z zachowaniem cuski beret. Większość z nich posiadała
o ścianę.
Komuniikail łódzkiej stacji meteor.olo·
gicznej przy miejskiem muzeum przyrod
Jęki rannego zbudziły śpiących pen- wszelkich środków ostrożności uloko- paczki.
O godz. 13 po załatwieniu formal- niczem w Pairku Sienkiewicza.
s-ionarjuszy, którzy pospieszyli rannemu wała kołejno Banderę, Łebeda, Karpyń
Dziś o godz. 7 rano termometr wska·
z pomocą. Lekarz pogotowia opatrzył ca, skazanych przez sąd na karę śmier ności kancelaryjnych umieszczono skaci, zamienioną na podstawie amnestji na zańców w przygotowanych celach wię- zywał - ·- 2,9 st., barometr 736,3 mm.
Arnolda i przewiózł ito do szpitala.
·
Udożywotnie więzienie, następnie uloko- ziennych.
Tendencja ba~ometryc.zna stała.
mia.r kowane w~atry 'P.ołudniowe.
wano Kłymyszyna i Pidhainego, skazaNajwyższa temperatura doby ubieg4,4 s·t.
łej wynosiła 1,9 st., nainiższa Rano przymrozki. W cią°l!u dnia za·
chmurzenie zmienne. Tempe-ra.tura w
o godz. 3-ej po południu
przejechany został przez samochód
porbliżu zera.
ukaże się specjalne
Warszawa, 20 stycznia.
chodnie przenieśli do pobliskiej 3lJ?teki,
(PAT) W . niedzielę w południe padł gdzie lekarz pol!otowia udzielił pierwGwałtowny
ofiarą nieszczęśliweJ!o wypadku znany szei pomocy,
poczem przewiózł ponad Stanami Ziednoczonemi
szwankowanego do szipitala św. Rocha.
literat Stanisław Miłaszewski.
przechodził jezdnię
gdy
chwili,
W
Nowy Jork, 20 stycznia.
zanie
wypadku,
sprawca
Szofer,
zawierające pełną tabelę wyStanami
ulic Ordynackiej i Nowego trzymawszv się ani na chwilę, zwiększył
zbiegu
p'rzy
Południowemi
Nad
(PAT)
granych 13-godnia ciągniooia
najechało na niel!o auto, jadące szybkość i uciekł.
tu
Swia
przeszedł gwałtowny hura!!an, który
IV-ej klasy Loterji Pań
z wielką szybkością.
W zamiesza'niu nie zauważo•no nawi>t. szczególnie dotkliwie dał się we znaki
stwowej
Rannego ze złamaną kością lewego numeru auta..
na Florydzie. 17 osób utraciło życie, 35
Jpodudzia i o.l!ólnie portłuc.zonego prze- r'
jest rannych. Straty bardzo znaczne„ ~
\
1
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Laval w Genewie

w

Grecji znów rozruchy

Krwawe starcie miedzy

is zwolennikami gen. Kondylisa
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Stanisław Miłaszewski
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Jak rodża si' aktualności na taśmie filmowei

•
•
zdo·
Niebezpieczna praca foto-report~rów, którzy z narażeni~m zyc1a
bywają sensacje. ~ W chwili gdy twórca emocjonujących zdjęć znajdowal się na stole operacyjnym,

na ekranach

(sb) - Gdy siedzilllY w ki,nie i oglą
damy tak zwane „aktualności". nie zdajl!lmY sobie wcale sprawy z tego, ie s·1
to zdjęcia, dokonane olbrzymim nakła
dem kosztów i pracy.
Aktualne dodatki, to najtrudniejsza
praca, wymagająca siły fizycznej, odwagi i przebiegłości. Wytworzyb. się specjalna kategoria reporterów kinowych,
którzy pełnią swą pracę wśród najwięk·
szych niebezpieczeństw, grożących nieraz utratą życia. Niedawno depesze doniosty o tornado, które szalało nad Miami. Żaden z operatorów kinowych nie

wyświetlano już tragiczną katast. rofę
I

filmowania ważnych . spo~kań bokser-1 wylądował na ,Szpicbergu ze swego lotu st~mtąd sanła,!Pi:. zaprzężoneml w psy
skich. Podczas spotkama między Demp- : do bieguna połnocnego - oczekiwało 1 do1echał do naJbhzszego miasta. Samoloseyem a Gibbonsem zdołali reporterzy l go kilkullastu operatorów amerykań~ 1 tem poleciał przez Berlin, Paryż do Cher
towarzystw konkurencyjnych przekupić skłch. . Między nimi znajdował się słyn- bourga, skąd okrętem transoceanicznym
.właściciela bufetu i pod słodyczami ny reporter Dored, który zrobił zdjęcia przybił do Nowego Jorku.
Gdy inni reporterzy przybyli wre- ·
ukryli aparaty kinowe, filmując cały z pogrzebu Lenina I z pożaru Smyrny.
: Wszyscy reporterzy mieli dostarczyć i szcie normalną drogą do Paryża - zdJę·
przebieg walki.
Samo zrobienie zdjęcia jest wielokrot filmów do Nowego Jorku, więc musieli I cia zrobione przez Doreda były już od
nie ni'czem w porównaniu z trudnościa- przebyć 6000 kilometrów. Dored posta- tygodnia wyświetlane w Nowym Jorku.
mi, jakie piętrzą się przed reporterami nowił prześcignąć wszystkich. Zamiast Oczywiście, po upływie tego czasu ich
· zdjęcia były już bezużyteczne. Dored
jeśli chodzi o jaknajszybsze dostarcze- ' okrętem, udał się w drogę niewielkim 1
nie filmów do centrall. Gdy kapitan Wił· ' kutrem rybackim, zamówionym drogą! wyarał wyścig na przestrzeni 6000 kilo·
kinson, znany podróżnik podbiegunowy, radiową i przybył do brzegu Norwegji,' metrów i zarobił olbrzymią sumę.

Ameryka

tyle odwagi, by po„
~~~~ćsi;,~~o~?;!i~:.
Jeden tylko reporter kinowy. najsłynniejszy

z nich, Gus Parkinson -- nie

cofnął się przed

n.iebezpieczeństwe~.

Gdy przybył do miasta -

znalazł

Je

całkowicie opustoszałe. L~dno~ć wyle-

w krzywem zw1·erc·1adle
·

·

rewolwerami ••• - Sklep
dla ••• kociej kliJenteU. - Jedyny abonent spółki telefonicznej

z
pod parasolnml
Bandyci
"
~·

Wyt'e.lowąnemi

.
, .
. .
.
gła na pola, poczem przeJechat autem
(z). - Dz1en~.1ki amerykansk1e z~m1e- zresztą długo, bandyci usilnle osłaniali go jednego abonenta telefonicznego byprzez ulice w chwili, gdy dokoła waliły
sz~zaJą z okazu. N?w~go Roku ,nieco- się parasolem przed ulewnym deszczem. najmniej się nie kalkuluje.
się domy i drzewa.
Reporter kjnowy zatrzymał się przed dzienne wypadki z zyci~ poszczegolnych
Również w Kanadzie, w mieście ToW Nowyr_n Jorku meJa}rn Mary, Bryan
garażem, chcąc uzupetnić zapas benzy- stanów.
W Chicago, noszącem smutną nazwę otworzyła magazyn, ktorego gtownym l ronto, wydarzył się wypadek, ·jedyny
ny. Pod wpływem szalejącej wichury
~~tOW· 1 w swoim rodzaju, a jednocześnie mają„
zerwał si~ jednak dach i nakrył samo- ,.stolicy gangsterów", wrogo.wie ładu prtykuł:m s~.k lek~rs~la ~lad
0
a owy cy tragiczne podłoże. Oto dziennik „Tochód Parkinsona i jego samego. Mimo publicznego, którzy nie obawiają się na- racz .ego. Ja ? ar ~ u
doznanych ran zdołał się on wydostać 1 wet kul policji, usiłują wykonywać swą sprzedaJ~ się nairozmaitsze zabaw.ki dl~ ronto Star" wypuścił specjalne wyda·
spo.d gruzów i udać się w dalszą drogę.~przestępczą działalność w możliwie naj- ~ych zwi~rz~t. Mary, Bryan . twi~rdzi, nie w ilości„.. jednego egzemplarza.
Po kilku minutach silna trąba napo-I dogodniejszych warunkach. . Jeden z ze przeds1ęb10rs.two J~J, ~t~re Jest iedybył przeznaczony
Egzemplarz ten
d nem teg~ rodza1u na swiec1e, doskonale
. k , Ed
Ch'
wietrzna porwało auto i rzuciła ie na 1 • k , 6
dla pacjentki miejscowe) kliniki polotni·
war prosperuie
1cago, pie arz
. ' miesz anc w
. b
br kl e po1e. z P.0 ł amane,!Pi ze.
czej. Zawierał on wszystkie wiadomo·
rami Brown, wyjeżdżając podczas ~ilnej ulepo Js
't ści, jakie zamieszcza się w kaźdem in·
l d b'l
·
·
z
że obok
ząbrał operator swoJ aparat t pośpieszył wy . ze swego garażu ' zauważyt
. nacz~1e go_rzeJ wyg ~ a 1 ans spo .
·
,
.
na lotnisko. Samolot, którym chciał
wrócić do Nowego Jorku, zmuszony byt stElJ~ pod . parasolem 1acys. ~w.aj u1ęz„ ki telefomczneJ w m1eśc1e rrezburg w nem numerze tego pisma, z wyjątkiem
lądować po drodze i rozbił się podczas l c~yzru.. Kiedy ~row.n przeiezdzał ~bok stanie Ohio. Spółka ta powzięła na ~o: wzmianki o aresztowaniu jednego z mie·
burzy. Dopiero po dwuch dniach dostał meznaJomych, c1 sktę~?wałi ku, memu ! .sie~zeni.? zar~ądu. uchwałę całkow1t~J s2kańców Toronta, zatrzymanego pod
się on do N. Jorku. Oddał nakręcone swe. rewolwery, P?d k orych grozb~ za- !Jkw1dacJJ, po~1ewaz te!elony m. freze1- zarzutem zabójstwa. Aresztowany był
zdję~ia i kaza? się odwieźć do szpitala. br~h. f!lU cał~. g~towke, poczei:n :na~SP?- , burg posiadaJfł zaledwie Jednego. abo· mężem kobiety, która przebywata w zaPo upływie dwuch godzin, gdy ran- koJmeJ oddahh się. Brown stwie!dz1ł, ze 11enta. W związku z te;n utrzy~ame ca~ kładzie położniczym i nic nie wiedziała
nego przewożono ze sali operacyjne) do podczas catego rabunku, który me trwał łego sztabu personelu i dyrekcJJ dla te- o zarzucie, ciążącym na jej mężu.
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go. Dwa tygodme musiał Parkinson spę„
dzić w szpitalu.
poszukiwaniu
Między firmami filmowemi, które na- Czarni nurkowie penetrui~ dno morskie W
kr~cają aktualne ctod~tki, t.oczy się stale cennych ozdób urody kobiecej. - Polów i przemysł koraIowy kwiln=- na wybrzeżach wyspy Curacao
zazarta ~a_lka konkurerycyma .. Gdy zna_,
ny rozbó1mk Pancho Vdla rozpętał wojnę domową w Meksyku nie mając pie- ' (mh) Skąd się biorą piękne korale, większe lub mniejsze łodzie, a ponadto le, gdzie mnlejwięcej motna ~naletć cenniędzy na prowadzenię ~alki - zawarł któremi kobiety tak chętnie zdobią swe odpowiednio wyekwipowaną załogę. Za- ny materjał do połowu i poprzestaje poumowę z pewnem towarzystwem filmo-, szyje? Mowa jest oczywiście o kora- toga małej lodzi składa się przeważnie prostu na zanurzeniu sieci, zaopatrzonych w ciężary. Sieci te następnie zagar
wem, obiecując za cenę 100.000 dolarów lach prawdziwych, nie o szklanych pa- z 4 do 6 ludzi.
o świcie przedsiębiorca wyrusza ze niają korale.
zezwolić przedstawicielowi tego towa- ciarkach, :''yt-~bianych .w hutac~. Kor~le
Korale bywają najróżniejszego garzystwa dokonywać zdjęć z bojów, przez te wyl.awia się z. gl~bm dalekich morz 1swoimi czarnymi ludźmi. Pofawiaczami
I poludmowych. Nie Jest .to prac.a łatwa 1 korali są murzyni, bardzo marnie zresz- tunku. Korale ziemne, posiadają minimal
nfego prowadzonych.
Operatorzy przedsiębiorstw kouku- i tak _bardzo poetyczna, Jakby się napo-1 tą płatni i źle odżywiani. Łódź sunie po ną wartość. Małowartościowe są rówI falach, stojący na jej dziobie właściciel nież korale martwe, między któremi jed.
rencyjnych nie dali jednak .za wygranę. zór zdawało.
Najsłynniejszym ośrodkiem tawic k.o: !sondui'e zapomocą kamienia, przywiąza- nakże znajdują się i piękne okazy.. PoWytiaięli kilkuset Meksykanów, którym
.za sowitą opłatą kazali staczać boje. ralowych jest wyspa Curacao. Przy JeJ i nego do sznura, dno morskie. Po ozna- nadto są korale czarne, bardzo cenne.
W rezultacie zdjęcia z rzekomej wojny wybrzeżach, na dnie morskiem, tulą si~ 1kach, tylko jemu wiadomych, orientuje Slużą one specjalnie do wyrobu klejnowypadły bardziej frapująco niż reporta- do .siebie. ~rzew~ ~ora~owe: Tam . tez 1 się on,, gdzie może być największa ilość tów żałobnych: Obok nich również cenże prawdziwych walk. Towarzystwo, naibardz1~J rozw1~1ęty Jest 1 zorgamzo- krzewow koralowych. Wtedy na dany ne są korale białe i czerwone.
Oczywiście, że nie cały materjał ko.
które „~inans~wało" Ville, straciło swoje wany połow korali..
1, zna~ łódź za~_r~ymuje się i czar~i nurJak wygląda taki połów? Jest meco kow1e, przeb1Ja1ą wodę, doclera1ąc dol ralowy zostaje zużyty do wyrobu b'100.000 dolarow.
Poważne przedsiębiorstwa kinowe z J podobny do połowu ryb. Istnieje cały! dna. Tam starają się oni zebrać jaknaj- żuterji. Część służy do wyrobu wa n~
zasady wykupują sobie prawą łączności. szereg przedsiębiorców, posiadających większą ilo.ść korali w wiel~ą s.ieć; któ- i Na wyspie Curacao wznoszą się olb~zy~
~.!>~,· ~6r~rzymaJą, poczem Wyc1ąga;ą Ją nalmie ~.ece, ktlórych wyd?b~te z dna
k'~
~M---71„~:';()!}!)~d
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Olbrzym~a

fortuna

b~ chłopca

Cs.b) Sensa.icją dnia jest obecnie w
Londynie pol!'~ucenie pracy zawodowej
prze,z Joe Childsa. Jest on dżokiejem i
liczy w chwili obecnej 52 lata. Obe,cnie
właśnie mija 35-lecie jego pracy na tem
polu.
· Childs jest nestorem dżokejów angielskich. Należał on do na~bardziej
czvnnych i , kfilrjerę swą rollopoczął jako
chłopiec st·aienny. Był on jednym z tych
nielicznych, którzy cl.la fortuny narażali
kilka razy dziennie życie po to, aby
mieć zapewnioną starość. Los uśmiechnął mu się i Childs ani razu nie spadł,
nie złamał sobie ani rąk ani nó2. W ciągu 35-letniej kariery swojej ujeździł tysiące koni.
W opinji publicznej panuje przekonanie, że tylko posiadaeze wspaniałych
~oni robią fortuny. Zna.ne jest w,ię,c, że
Aga Khan lub Lord Derbv zarab1a1ą po

k• h•

ang1e S IC .

stajennego

k

s?;z~śc<l~sk~~~~!
1
............................................................„
0

czasem o~bywa ~ię b~z ~urkowania. :~~, ie~~zet~~:~afą
Zdolny poławiacz onentuJe się doskona- wapno.

20.000 funtów szterlin1!6w rocznie na
swych koniach. Za..rohki dżokejów są
„asy" jak
Słynne
również -0,Jbr:zymie.
Frank ·Fox i Joe Childs zarabiają po
Nehlca modernizuje SiG:
15.000 funtów rocznie. Childs w ciągu
.
.
kó
.
J e<l
swojej kariery zarabiał przeciętnie wię
ynem miastem, ,t re .me. ch~iałe n)_'ph oraz do tramwajów elektrycznych
cej niż premier anl!ielski.
Stu dżokejó..v ujeżdża w katdym se- dot~chcJas wpro~adzac ~ siebie zad- ktore bę~dą t:irzebiegać ulicami miasta.
zonie 4.000 koni, jednak tylko dziesięciu Mekk u oikonalen te1hficznych by1a Ruch uhczny, który odby~ał się do·
1 1e a uważano ta!ll tychczas, przy pomocy wielbłądów i
rz3z we
wybija się pona.d po,ziom i zdobywa mil· ~ a.
jony. Zarobki ich są jednak nieznane. I~rmo'ris~~ z obycze, t~l~ury za wrogie osłów zostanie zakazany. Poza tern
przewidziana jest budowa kanalizacji, uOpinja publiczna dowiaduje się o nich a re .gu muz.u ~ans e •
Dopiero ?becm: postano~lono Mek- tworz~nie wielkiego basenu ze słodką
dopiero po zakończeniu ich ka,rjery.
Childs, który był biednym chłopcem 1I kę zm~dermzowac. Z proJektem tym wod1ą 1 budowa wielkiego nowoczesnego
~tajennym, dziś ma zamiar nabyć pała-I wys~ąp1t król ~rabski Ibn. Saud,, w!ad~a hotelu. Ponieważ pobyt w świętem mieC'yk i wielkie dobra pod Paryżem i spę· j !'f e~zasu , .na ktorego terenie znaJduJe się ście Mahometan jest dla innowierców
dzić w nich resztę swego życia. Gdy sw1ęte miasto Mahomet~n. Mekka ?- zakazany _ więc wszystkie te inweznudzi mu się życie w zamku francu· trzyma przedewszystk1em olbrzymią stycje będą przeprowadzone przy pomocy techników i inżynierów tureckich
sklm, uda się własnym i·achtem w po· elektrownię.
Będzie ~na 4ostarc.z~ć światła elek- i egips~ich i nie będą 0.gJądane przez
dróż dokoht świa:ta.
(sp)
trycznego do m1eszkan i lokali prywat- europeJczyków.

Tram·waje zamiast

wielbł~dów

i

osłów.„

I

( i

N

~o

~fl•tl'I

20 I

SV. 3

1986

ŁODŻ JEST PLOTKARSKIEM MIASTEM,
me•
w którem wszyscyowszystkiem wiedzą-stwierdza
Iancholijnie włłtściciel biura detektywów prywatnych
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się

wykrywa systematyczne

Łódź, 20 stycznia.
(v) Kto uważnie czyta ogłoszenia w
pismach, zwrócił napewno uwagę na powbrzając..e się coraz częściej wzmianki
4
mwae+m•••••••- o biurach prywatnych detektywów. Biu1w•1111HllMl!li-!'.llB111G411
ra prywatnych detektywów istnieją nieUWAGI OBYWATELA
mal w każdem większem mieście - we
wszystkich państwach. W Polsce istnieje kilka tego rodzaju biur w WarszaNowe draigi zatrudnienia bezro- wie i niewiele na prowincji.
Łódź, drugie pod względem wielkobotnej młodziety
śc.I, miasto w Polsce ze swemi rozlegfo.
.
. . .
~ dz1~·dz.~m.e walki .z bezrr1-~oc.:1e.m mi stosunkami handlowemi, skupieniem
wś~od mł~dz1ezy na.stąpiła t)Statmo po- warsztaiów pracy i życiem towarzywazna ~miana : uch;wał!:\ w~lne1go x,gro- skiem, powinna być dobrem polem pra:cy
mad~ema ~h.~ło hk~1dac11 ~towarzy- dla wszelkiego rodzaju biur prywatnyr.h
:m:n~e Op1ek1 nad Niezatrndnrnną Mło- detekts wów. Tymczasem w Łodzi łstd~:e~ą (~OMl. Agendy .Stowarzyszeń nieie jedne tylko biuro, które, nawiasem
p;~e1ął Fundu.sz Pr~c}, ktorv ."a.dal bę- mówią· c, niezbyt d•brze prosperuje i
J„, e prowadził akc1ę zatrudmenta mło- stosunknwo niewielu liczy inten:santów.
Zezwolenie na otwarcie biura t:letekdz, eży w d~lt:'.ynach iun.'lckich.
Dzia_łalnośi: .stowarzyszr.n!a. :)pi 1~ki: tywów me każdy może otrzymać. Trzece-, ,1.1 złożyć podanie bezpośrednio d<J Mi·
Młodz1ezą
nad Niezatrudruoną
szyła się w Polsce dużą sym~atją. Jego 1nisterstwa Spraw Wewnętrznvch, któfc
~as!ugą był10. ~o.pularyz.owame u nais , po zasiągnięciu opinii o petencie, może
idei zartrudmama młodzieży w obozach· udzielić koncesji. Petent poza tern musi
pracy i wychowainia iei w o.parciu o pra-! złnżyć kaucję w wysokości 15.000 złopełni ostatniego se-1 tych~ Czy potrzebne są jakieś specjalne
cę ze·społo;wą.
zonu robót publicznych w oorodkaich, kwalifikacje dla prywatnego biura depracy znai!azło zait.;udnie.n ie około 18 ! tcktywów? Zasadniczo tak, chociaż żaty~. !unakow. Tys.iące bez.r-0botn~j mło- !den przepis o tern wyraźnie nie wspod~1e~y otrzymywafo w c1ąf!u szeregu i mina. Właściciel biura detektywów
m:es1.ęcy oµ1ekę, dach nad J!łow<\, wy~y- musi mieć przecież pewne policyjne
w1eme t skromne wynaJ!rodzenie pie- .1 zdo!ności, musi posiadać instynkt śledniężne. W ten s??,sób wielu młodych · czy, znajomość psychologji ludzkiej, by1
chłopc~'! ~chroruhsmy o;d ~lodu. bez- strof\ć obserwacji i wiele jeszcze innych
wy. zalet, które konieczne są w tym, tak
domnosc1 1, co za tem idzie .
•, .
1trudnym, zawodzie.
stęp~u. .
Właściciel tego jedlynego w Łodzi
~1e c~c~my tu zesta'\\l'łać, bilans~
datnich 1 · u1emnych wairfośct rozwiąz.a-,
ODVZ SA JUŻ NASLAOOWN ł CTWA .
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w fabrykach

biura detektywów prywatnych zapyta- ctwo fabryki nieraz nie zdaje sobie z te·
ny o powodzenie jego przedsiębiorstwa, go sprawy. Skandal wychodzi na jaw
wzdycha tak samo, jak wszyscy w Łodzi ·wówczas, gdy się zaczyna w mieście
kupC'y i przemystowcy. Kryzys I tutaj spotykać towar po cenie tańszej niż go
dał się we znaki. Mniej jest wszelkiego sprzedaje fabryka. Oczywiście daje się
rodzaju afer, nadających się do biura de- znać władzom i mnie. Rozpoczynam tektywów prywatnych. Kto narzeka na !wówcza,s obserwacje ludzi podejrzanych
brak pieniędzy, tego się nie trzymają , Badam ich tryb życia, zachowanie i WY•
awanturki miłosne, niema czasu na śle- 1datki w stosunku do zarobków. Jeżeli
dzenie żony, kochanki lub narzeczonej, a 1ktoś wydaje więcej niż zarabia, jasnem
jest, że powiększa sobie dochody z ta~
zresztą szkoda wydatków.
- Łódź jest strasznie niewdzięcznem jemniczego źródła, które należy ujawnić.
polem dla tego rodzaju pracy - opowia- W ten sposób trafia się zawsze na tr?P
da właściciel prywatnego biura detekty- zfodzieja, którego należy jeszcze póź~1ej
wów w Łodzi. - Mimo, że jest to duże schwytać na gorącym uczynku, co JUZ
miasto pod względem ilości ludności i jest zadaniem stosunkowo łatwem.
- Czy podczas dwuletniego okresu
obszaru. to jednak w gruncie rzeczy
tódź jest prowincjonalną dziurą, gdzie pana pracy w Łodzi miał pan jakiś cle·
wszyscy o wszystkiem wiedzą nieraz lkawy skandalik małżeński do wyświe·
szybciej i lepiej, aniżeli ja. Zanim się o- tlenia?„. - zadaję pytanie.
Ciekawy?„. Niebardzo. Chyba
szukany mąż dowiaduje o zdradzie jego
żony, wie już o tern cała „Ziemiańska". tylko to, że pewnemu przemysłowcowi
Jeżeli żona chce wiedzieć czy mąż ma żona uciekła z Jakimś młodzieńcem I
przyjaciółkę i za czyje pieniądze kupiła !zrozpaczony przyszedł do mnie, ażeby
sobie ona nowe futro, nie potrzebuje · odszukać jeJ adlres„.
Czy chodziło mu o to, ażeby od.zwracać się z tern do mnie, bo o tych
szczegółach już wróble na dachu świer- . zyskać napowrót niewierną żonę? .„ jpytam.
gocą„.
- Bynajmniej. Chciał tylko, żeby
Takie plotkarskie miasto, jak Łódź, .
nie nadaje się wcale dla pracy prywat- l mu oddała część zabranej gotówki i pro·
n ego detektywa. Ze spraw, jakiemi ~ sił, żeby Jej wcale tutaj nie sprowadzać.„
- A jak pan ustalił adres niewiermnie dotychczas obarczano, najliczniej-I
sze były zlecenia w sprawie fałszowa· nej?„.
nia znaków towarowych, lub systema- j - O tern wiedziało całe miasto za
tyczne kradzieże w zakładach przemy- wyjątkiem męża„. - odpowiada właści
słowycb, co w wielkich fabrykach jest,1ciel biura prywatnych detektywów w
!Łodzi i śmieje się z tego, że łodzianie są
na porządku dziennym.
Drobne, ale systematyczne kradzieże najlepszymi detekt.ywaml i właściciele
dokonywane są tak często, że klerowni- biur maj.ą tutaj ograniczone pole pracy.„
·
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kolportowane były w
przez fryzjera i jego znajome
łodzk1e

rak.owie

rekrutacja.I
Obie zeznały, że nie wiedzialy, iż z Walczakową trwały jakiś czas i ie
Łódź, 20 stycznia.
Wbrew istoitnvm zaiłoiżeniom akcji za-I
1
(•~g) Swegio czasu policja krakowska 1 koliportowane przez nie monety są fał-, po śmierci Walczakowej interesy pro·
trudnienia młodzieży do ośrodków praicyl
rekrutowano częs:tokro.ć młodzież wiej- i wipa.dła na trop fałszerzy monet, które szywe, a otrzymały je od swego znaio-1 wadziła Janina Kulisowa, która dostar·
ską oraz młodzież w wieku poborowym. f były fabrykowane w Łodzi przy ulicy : mego Adama Drukiera, fryzjera. które- · czała Drukierowi dużych partyj monet.
Tymc;zas:em licząc się z realneim! możli-1 Brzezińskiej 23 a kolportowane w skle- 1 go poznały na dancingu w lokalu „Ital-,1 . W piątek .Dmkier, KU/Usowa i Olmerówne stanęli przed sądem okręi_~owym,
ja".
wo,śc1am1, nale.ży przeidew.s7:ystk1em za- pach w Krakowiie.
Na drwgi dzień Druikier został ujęty. który skazal Drukiera na 4 i pół roku
trudnlać młodzież, znajdującą się w naj.I Do jednego ze skle1pów cukiernic.z ych
krytyczniejszych warunkach żvciowych. w Krakowie przyszła jakaś młoda ko- W mieszkaniu jego przeprow3'dzono re- ' więzienia, Olmerówny po półtora roku
Chłopak na wsi zawsz.e łatwiej znajdzie bieta i lru:piła słodyczy za pół złote•go. wizję i znaleziono 25 sztuk fałszywych więzienia, zaś Janinę Kulisową uniewin·
możliwości oparcia i wyżywienia, ~dy Zapłaciła ona to-złotową monetą. Jak- I monet :?·złotowych oraz około 200 fał-! nil.
1
tymczasem iu!1'!cv z ośrodków .mi~jst?cb kolwiek moneta ta wydała sie wfaści-1 szywych monet 10-złotowych.
„
W wyniku doc:hodzeniia policja krasą. to .'P~Ze":azrue b~omne dz1e~1 uhcy. cie'lowi cukierni p'o dejrzana. to jednak.
g
!@•
Not~tn I
kowska stwierdziła, że fałszywe moneRowmez. wiek - 1ak to oibec?1~ pr.ze- przyją,l ją- i wydał klijentce reszty.
'""~
Historia powtórzyla się następnego ty pochodzą z fabryczki mieszczącej się
prow~dz 1ł Fundusz Praicv - .w1i;1en być
W lokalu okręgo~ei komi~ll z~l<izków z~oigr~mc~ony d? 21 -~1!0 roku zyci~. . D~ <linia. Kwpujiąca znów zapłaciła 10-zło- j y.r Łodzi i że Drukierowi dostarczyła
dru~yn J~nack1ch ~nna b~ć przy1mowa tówką, a wyszedłszy ze sklepu spotkała'1ich Janina Kulis, którą ten poznał na wodowych odbyło s.ę wczorai ogolne zebrnme
ś~usarzy, na ~tórem omówiona z.ostała spra~a
J
na 1edyme mł?'dziez w wieku. przedPo- się z jakąś kobietą, z którą wsta.ipila do dancingu.
Ona też wskazała Drukiierowi adires I n:ehonorowama umowy zbiorowei· Postanowiobo~o;.yym, .~dyz w tvm. ty~o wi,ek;i m01że p.ob'Hs1kie·go magazynu modniarskiego.
Ponieważ klUentki wydały się wla- Małgorzaty Walczakowej, zamieszkałej I no zwrócić slę o interwomcJę do inspekcil
by? 1edyn~e mowa o 1aik1emko,lw1ek ~ddz.iaływaniu wychowawczem obozow ścicielowi cukierni moono podejrzane w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 23, mó· i pracy.
***
.
.
sprowadził posterunkowego, który oby·lwią· c, że Walczakowa może mu dostar-j
pracy.
Straz ogmowa wez_wana z?stała wczoral o
Zatrudnienie w ohozacn 'pracy winno dwie kobiety zatrzymał. Okazało się czyć fałszywych monet, w jakiej tyliko
godz.. to-el ra~o do pozaru, ktory wybuchł przy
mieć przedewszystkiem charakter wy- wówczas, że są to Machela Olmer (Ta- zechce Hości.
Okazato się że stosunki handlowe" ul. P:otrkowsk1el 55 w sklep!e czekolady ,.Pluch0<wawczv i dać junakowi pełne przy- tarska 1) i siostra Jet Raizla Ołmer.
tos". Wskutek nadmiernego rozgrzania s:ę ru·
"
'
·
15.otow ą nie do przyszłel!o samodz1alnego
ry od pieca zapaliły się drewniane skrzynie.
.
żyda społeczneJ!o.
**
Oto zasadniczP p1ostulaty, kt6're maWedług ostatnich ;prawozdań wojewódzGłup1·e
my nadzieję, że Fundusz Pracy-zgodkich biur funduszu Pracy liczba bezrobo!nych
·
nie ze S'NYm . ustawiowym celem: zatru.dterenie całego kraju wzr<>sla w ostatn'ch
na
chłop
Poparzony
wozu._
szosą
jadącego
po:iar
spowodowały
nienie mło.dzieżv n.a zasada.~h wychodwuch tlrgodnlach o 45,727 osób. W samej Lod
wavrr; zych - zdoła zrealizować.
o sAdu
wniósł spraw~
· k prze d•
· Ja
· t eraz PYt ante,
Nasuwa się
dzl przybyło w tym czasie 7,020 bezrobotnych.
"'ł
'\f
u
Łódź, 20 stycznia. 'przebudził się i z przerażeniem skonsta·
stawi <i się obecny stan akcii zaitrudnia"' odbędzie swe pierww
do
obe1'mu1··
n.tnia
ęzyki
J
że
tował,
Ignacy
·
'chrowski
i
Ma·
Jo'zef
_
("r)
pracy.
nici n1 lw:hieżv w ośrodfo11ch
1
Rada Miejska w Lodzi
•
"'
-i;
15
b SOM
•
P o 7. d emob i lizowamu Przez .
Bolesław Kaczmarek nnwracali w dniu całości.
sze budżetowe posiedzenie w czwartek b, ty.
W h
"'v
p
k' h F d
·
· d
ie e·r zdążył jeszcze w biegu ze- godnla. p. prez. Głazek wygłosi na pos'edzen!u
19 października r. ub. Szosa„ Pabi'anicką k
un usz N racy
r11żvn mnac 1c
częś ci
·
1
• k6
7 t ys, Jttna
'
'
ł
.
a ezy do domu. Oba.i., byli mocno pod I§tłazem, s oczyć 'łz d wozu i przedewszystkiem
w.
nrze1<1.. 0 ·11.0,0
tern expose o zamierzeniach skarbowych zarzą·
k .
• d
b'l'
d
,
•·
o stłdyż brali udział w Hbaci'i, urządzone1' na przystą,pi o ratowania om.
11za.cia
emo
że
czyc,
zazna
m
1e
rirzy
du miejskiego m. Lodzi.
•
.1 •
·
, ł
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"'V a si ę 111Ż zgo,oUie Z wysuwanemt przez ich cześć przed Wstąpieniem do wojska.
F<undus?: Pracy dezyderatami, to zna·czy, Postanowili jeszcze „w cywilu" zrobić nie było. Wszystko spłynęło doszczęt· BBBJJDBfJl'JEECEE!e~:-t~
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' odk ' P'r zede·
• -'- '
_[·
BJ
i konie.
w !'z":::l )d '?m JUlla.t1<.0W z osr · ow m1e1- bawę.
ł
~
W czasie dochodzenia policyjne-!!o tt- ~
Kiedy znaleźli się na szosie, napotslrl:-'1.
~ES'~·:'·•.!
~r ~
T1k v.r7ghdaią zmiany w dziedzinie kali w drodze wóz chłoipski, nrupełnfońy stalono, że Majchrowski i Kaczmarek BJ,J'i
~
~
U .Y
U t
spowodowali p.ożair, nie zdając sobfo wi- ~
słomą.
walki z b~zrobociem wśród młodzieży.
ręcznej roboty
Jeden z nich wpadł na genialny po- ,1 docznie sprawv z konsekwencyj głupie·
D yż ury aplek
~ LIL I HIRSZ MA N [{:'
. Nocy dzisieszei dyżuruią nastepujące aipteki: mysł. Wyjął z kieszeni zapałki i pod- go żartu.
t <11
t
f
.N
J"
Sąd skazał ich na 8 miesięcy więzie-1 c.~! And
K Leinvebera (Plac W ol.n ości 2)_. J. łfartmana ! szedłszy cichaczem do wozu, podpalił
~:t,·,·
rze 'l~el. 1•23- "'127 ' ron
"I
( J\~ l vnarska 1), ~w. Dani;le~ke~JO (Piotrl-. ow. -lsłomę. Rolnik Teodor Wicher drze· n~.a., darując im polowe karv z amne- ~:
t.::;:
„ -„
N '1 k'
k 'l
'.
ł
ska 127 ). ,\. f>erc1nrnna (Cel{1elmana 32), J, Cy·
f.il
~1
age, , te- st1i.
nl',;,ra (\\ólC1ai'ts ka 37 ), f. Wójcickiego ,<Na- ma w tym .czas.te na oz e;
1
.Co).. dy płom.i.ewe dota.rłv do te.flo odziefy
oió rk(}wski e1ro 27).
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,,Expressu'' po
Rynku

przebrać

W.ędrówka

"'·.

20.1

Bałuckim

Łódź, 20 stycznia. J katar, ból zębów astmę, dusz~ość - jakiegoś miasta włoskiego lub hiszpań- da kobieta: „Wybrać, przebrać po czterGwar, hałas i okrzyki, wszystko to 1 tylko „W}'lgodal"L.
skiego· Odylby nie było nam tak zimno dzieści groszy!" Niema tu v.'łaśdwie co
w stopniu silniejszym niż gdziekolwiek
i gdyby ci ludzie nie mieli sinych od mro wybierać. Zwykłe, ści~nne kalendarz:e
w Łodzi, syignalizują nam bliskość Ba- GeYSTA RIDZA I PODE JRZAN.E ZE- zu rąk i nosów. Rzadziej tu widać· „do- bliźniaczo do siebie podobne. z odmienłuckiego Rynku. Pozatem i oczy rolbią
OARKI. ·
morosłe" jaibłko niż zamorską, południo- nemi tyiko „malunkami" nc< okładce.
~woje. Miów~ą nan:, . że oto tramwaje
Przerzucamy się do innej branży. wą pomarańcz czy mandarynkę.
Idziemy dalej wąską, zapchaną uliczJakby tu sobie umow1ły randkę. Pełno frontem do dwor.c zyka kolejki usado. z naszym melonikiem i czarnym pła- ką, po której jednej strnnie wiszą, stoją
ioh zjeżdża się ze wszystkich stron. wiło się kilk.anaście skladów żelaza. szczem wyglądamy tu trochę podejrza- i leżą prymitywne lalki i zabawki. Lalki
S~otyk~ją się tu .Poza tern z~ swo~mi Składy leżą na płachtach, rozłożonych nie na tle szaryioh chust i łatanych kur- przyglądają się wielkiemi oczyma babhskm~1 ku~ynam1, z podobnem1 do mch na ziemi i wy1glądają właściwie na sterty tek. Więc się do nas zbliża jakiś jegJ- jęcznie kolorowym kramom naprzeciwwagomkam1 Ł. W. E. K. D.
zardzewiałego żelastwa ... Tryby, kółecz- mość i usiłuje nam do kieszeni wc1,ma,ć ko. Szale, krawaty, bielizna ...
Na ~awałku jezdni ul_. Zgierskiej, ka, kłódki, klucze francuskie i zwykłe, ładne zegarki. Oczywiście za dopłatą,
Tuż przy peronie dworca stara kobieprzylegaJącym do RY'llku Jakby stale stare łyżwy i pełno równie zardzewia- zresztą bardzo małą. Ale zbyt nam to cina rozłożyła w koszu księgarenkę.
zator.
łyicJh .i na bezużyteczne wyglądających zalatuje paserstwem, więc idziemy da- Przyglądamy się tytułom książki. Zaprzedmiotów. Wszystko to jednak ma lej. Przyiglądamy się z pewnej odJegło- czynami w końcu spośród różnych poNAJTAŃSZA „PRZYGHODNIA" DLA tu swoją wartość. Najczęściej w gro- ści, jak jegomość z zegarkiem zręcznie wieści wyławiać Oorkija, Pierre'a, BeUSZU, OAlRDŁA, NOSA.
szach alibo jego ułamkach ale ma.
lawiruje między straganarm. żeby unik- noita, a nawet kod:eks karny faszystowPrzedostaliśmy się szczęśliwie !P<TZez
Potem :przechodzimy między zwarte- nąć spotkania z policjantem.
ski. Wszystko to w sumie kosztuje nas
gęstwinę koni i wozów. umknęliśmy mi szeregami straganów przez które nie
aż ..• zloty i dziesięć groszy. Staruszka
sprzed nosa kolejce, nadjeżdżającej z Ra widać świata. Tylko buty i pantoflę.. Wy- OORKIJ ZA DWADZI.E2iC:A GROSZY. patrzy z podziwem, ale i podejrzliwie
dogoszcza i wmieszaliśmy się w pierw- glądają nie na stragany z wiszącemi buPrzechodzimy obok rz;;du kojców z jak wyciągam z jej zapasów conajdrożp
sze stragany na Rynku. Odrazu się do- tarni. To jakby ściany, zbudowane z gdaczącemi kurami. Niektóre z nich sze sztuki. Mówi iprzytem ostrzegawbrano do naszyd1 przewodów oddecho- pantofli i butów. Proste t.o, ale dla ludzi !bezwstydnie znoszą jaja, na podłogę koj czo: „Ale za to się płaci zloty i dziesięć
wy.eh.
biednych praktyczne. ~10 tanie i trwałe., ców, nie krępując się ani kiepskiemi wa. groszy". Nie przywykła do takich za- Kto z państwa kaszle, jeden grosz Gruba skóra, czasem C:rewniana pode- runkami klimatycznem1 aiii ciekawemi kuipów. Czasem tu u niej kupi ktoś za
i po krzyku. Niewiele r~zykuje. Za je- szwa, gruby wojłok.
spojrzeniami tłumu.
czterdzieści, pięćdziesiąt groszy.
den grosz cukierki euhlintusqwo-leśne.
Stoły i kosze z owocami mo·głyby naZza stolika, zarzuconego kalendarzaPrzestaniemy już chyba buszować
Najlepszy środek na kaszel!
sunąć myśl, że jesteśmy oto na rynku mi, wydziera sie hu przech(!dn:om m1o- między straganami. Doś·ć już naoglądaW tej chwili sam sprzedawca zaczyliśmy, jak bieda biedzie sprzedaje biedna kasłać. Kaszel męczy go przez
•
rzeciy.
(mz).
cihwi1ę i przeryWa potoczyste słowa rea.padł
ręku
kłamy.Chociaż ja, państwo, kaszlę to nic
•
rzemieślniczy
dziwnego, bo kto stoi na zimnie tak jak Za ciężkie poranienie przechodnia posiedzi 2 lata w więzieniu I
muszą siĘ rejestrawat
ja, to logiczne (!), że musi sobie od czał.ódź, 20 stycznia. f dalii się. Awainturnik, nieza,dowofonyl
ł.ódź, 20 stycznia.
su do szasu zakasłać.
. (g~) - T:ideusz Che~lak, 26-let~i m~o · z~ sp.oso:bu t;a.ktowauia ~o, pobiegł z.a
(v) Iz.ba Rz.einl;ie~lnicza. przyi>~~na,
Całe swoje „logiczne'' przemówienie dz1emec, ktore.Ro nazwisko z.upełm.e me .Jozehak1em i ze słowami oheli! na u- ii należy przedłuzyc temnn waznosc1 ureklamowe wykrzykuje sprzedawca o- o·dpoiwiada je.go sile fizycz.nei i tempe·· stach, pchnął l!o nożem w ramię.
mów z termjnatorami, w wypadkach.
derwanemi kawałkami zdań. Robi to raimentowi, znalazł się w dniu wczora-0Po.lała się krew.
Józefia!k stracił w których termin umowy wyJ!asł, zaś
dziwne wrażenie słuchowe.
szym prze,d sądem. Cherlak odp.0 wia· przytomność. Zawezwano doń pogo.to- nauka wstała przedłużona. PoszczeNa tern się jednak medyczne środki dał za napad z no,żem w ręku, w czasie wie miejskie, które.)!o lekarz; stwier&ił gólni te.rminat0irzy winni nadsyłać do
Rynku Bałuckie.go nie wyczerpują. Za któr.ego ciężko zrarnił powracaiąceg10 do i p0iwaiżną ranę flamienia z przecięciem Izby swoje leg!tyma:cje, wraz ź"zaświacl
chwilę slyszymy .obok bardziej płomien- domu ul. Pabjanicką, 44-letn.iego Włady ,I żył.
czeniem mistrza, iż nauka odbywa się w
ne przemówienie.
sława Józefiaka.
'
Napa;dn.ięty przebywał przez dłuższy dalszym ciągu.
---:.. ...na to wszystko, pa(1stwo, - doCheda.k był krytyczne)!o ~ dni·a „po-9 i czas w szpita.1_1!. Qkazafo się, że stracił
W dalszym ciąigu Izba przypomina o
biega nas trochę óchryply głos z nad in- gcwem". Gdy spotkał się oko w oko z I on władzę w ręku i prawdopodobnie ni- konieczności rejestrowania umów z ternego stolika - nasz inhalator „Wygo- nieznajomym mu Józefiakiem, zaczepił 2dy jej już nie odzvska.
minatorami, o ile umo•wv takie nie zodal". Chwalą niejedni różne proszki go i żądał pieniędzy na wódkę. PrzeCherlaka do.prowadzono do policji, a stały dotychczas zawarte i poświadcz.oKogutki .i Uniwersale .. Ale to wszys.tko chodz~eń,. widz~c, że ~a do czy.~ienia z IP.~ przesłuchaniu odesłano do dyspozy-, ne przez Iz?ę,
.
prowadzi do zguby! Niszczy nerwy 1 o- człoW1ek1em, me z·daqącym so1b1e spr a- c11 wł.ad.z sądowych.
Zgfoszerua terminatorów przez misłabia serce. Tylko „Wygodal" leczy, wy ~e swych czynów i wpół nieipO'czy-l
Sąd skazał niebezpie.cz.nej!o nofowcal strzów winny być wypełnione na s.pepaństwo. Ody masz szum w uszach, talnym, z.był f;!o jakiemś słówk.iem i od· · na 2 lata więzienia.
cjalnych formularza.eh lz,by
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Zbliżała się północ. .
f lecz zanim zdążył dotknąć jej ręką, naInspektor rzucił okiem na ustawiony· gie zgasło światło, jakgdyby la powie-

kącie

czasomierz. Po głowie jego za- wem silnego wiatru.
pytania.
- Czy wybije dziś godzinę półXXXXI
nocy?
l(TO TY JESTEŚ?
Matczak doznał wrażenia, że jego
Slońce przechylało się ku zachodoserce
zwalnia
tempo
bicia.
Usiadt
powi.
Plomiennemi barwami rnalowato
Powieść współczesna
nownie i zapalił papierosa. Nie mógl ze- wodę w stawie, a na śwież0 zakwitłe
-r
brać myśli. Nerwowym ruchem znów nenufary rzucało retleksy różu i ptyn... •
.
wyjął swój zegarek.
nego złota.
·
Krystyna Witmanowa opuściła męża i ściem, lub nagłą śmiercią. Mó\:iono rów
- Trzy minuty do dwunastej...
,. Witman wolno posuwał się na ·J hrze
zamieszkała ze swym
bratem, Wiljamem nież, że w dniach szczególnych wydaInspektor zgasił niedopalonego pa- giem wody, mając przy sobie zamvśloZol tanem.
. Ottokar. pragnąc zapomnieć o tern, rzu- rzeń na zamku zegar ten wydzwaniał pierosa. Ręce drżały mu jak w febrze. nego syna. Ottokar przystawal niekiePoprostu czul w pewietrzu jakiś niesa- d:; i ciekawie rozglądał się wokól siecił się w wir zabaw i zapoznał fordanserkę godzinę północy.
Inspektor
Matczak, po zebraniu m~~ity ~.astrój. Napróżno. usitowa~ ch~o bie. W twarzy jego widoczny był wyEwę. z którą zaręczył się.
Ale stary Witman nie chce słyszeć o szczegółów o zamku, postanowił zba-1 dz1c. swoJ !lmysł rednem1 atuta~.1. Nie raz ~?umienia i podziwu. W pewnej
malż ·~ństwie
jego syna z fortancerką
dać tajemnicę która jego zd.rniem mu_I zdązył zorientować się w sytuacu, gdy chwili przystanął. Badawczo spojrzał
wszelkiemi sposobami stara się oddzielić
siała posiadać' odmienne podłoże od krą 1nagle posłyszał ~źwięk meta.la.„
w twarz o.ica. i rzucit cicho.
OttJkara od Ewy.
żących wokół legend. Lecz nastrój i je-'
- Raz.. drugi raz... trzeci... czw ar- . - Gdzie Jestem?
Ottokar dostał po'llieszanla zmysłów.
Zamieszkąt
wraz z rodziną w starożyt mu mimowoli udzielił się. Inspektor j ty...
:
Witman drgnął. Radość za tamowała
nym zamku. Ponieważ w podziemiach pierwszy raz w życiu odczuł ro.zluźnieU~erzeni3; następowały wolno, ale mu oddech. W oo·bbny sposób Otto
1
„straszyło", Witman sprowadził inspektora
nie swych nerwów, zawsze trzymanych 1 przec1ąg!e, Jak długo wytrzymywane z:'-'racał się pierwszy raz od wielu miepolicji, który wszczął dochodzenie.
1
.
,
s1ęcy.
.
Nocą inspektor obserwuje twarz „Tajem- na wodzy. Nie bez pewnego niepokoju akordy załobnego m~rsza. . .
niczego Władcy".
śledził słabo oświetloną twarz „Tajem-I ~nspektor w ?,aneJ ch~1h. nie mogł . -. G_dz1e jestem - powt61 zyl nieniczego Władcy" i od czasu· do czasu so?1e uprzytommc, skad dzw1ęk docho- cierpliwie. ,
Jaką rolę odgrywała ta postać w rzucał okiem na zegar, jakgdyby wycze' dz1ł.
- Jestes w Dobrobo,·zu, Otto. w
morderstwie?
kiwał na dźwięk nieznanych mu tonów
- Zegar?
Niemożliwe! Legenda, naszej posiadłości. którą kup1!c111 speInspektor dopiero teraz czynił so- starego czasomierza.
bajka! - tłumaczył sobie, a jednak czuł c_.Jnie dla ciebie.„
bie wyrzuty, że nie zainteresował się
Reszta sali tonęła w chłodnym pół- wzrastający niepokój w duszy. Prze- Dla mnie?
.
bliżej „Tajemniczym Władcą".
mroku. Na dworze pan?wała cisza. sta~ liczyć u~~rzenia. Ile ich było? Pe-,
- Sąd~ił.em •. że snok~i i przvro~a
Po dłuższej chwili wzrok inspektora Czasem tylko poderwał się ·gwałtow- wme dwanasc1e.
dobrze poozialaią na t'YoJe nerwy. Nie
zaczął oswajać się z półmrokiem, zale- niejszy zryw wiatru i z głuchym jękiem
Spojrzenie Matczaka pobiegło · w pomyliłem si~. pra wd;1?
gającym salę.
.
uderzał o szyby. Po ciele inspektora stronę popiersia i spotkało się le straszOttokar nie spuszczał \vZroku z
Tu i owdzie poczęły rysować się kon przebiegał mimowolny dreszcz, jaki nemi oczami „Tajemniczego Wtadcy". twarzy ojca.
tury umeblowania. W jednym z kątów wstrząsa ludźmi najsilniejszymi w chwi Oczy w rzeźbie były straszne, ale w tej
- Więc nie jestem w sanatorium?
najbardziej uwypuklał się duży zegar, li gdy przeczuwają walkę z czemś nie- chwili przeraziły inspektora. Nie były
- Nie chciałeś tam być.
który podobno przestał chodzić od bar- określonem.
to oczy, ale dwie puste jamy.
- Nie chciałem?!
dzo dawnych lat. Wbrew pierwotnym
Powstał z siedzenia i karcąc się w
Inspektor chciat krzyknąć. ale opa-1 . Oczv n:itodego Witmana znów stały
zarządzeniom młodej Witma'.lowej, ze- duchu za uleganie nerwom, kilkakrot- nował się. Potarl n:ką czoło i wbrew się mętne 1 straszne. Głos jegu cha rczat
gar zdecydowano z:1<;tawić na miejscu. nie przeszedł się wzdłuż sali.
łykowi .. jaki go ogarniał. postanowił \\ gardle.
Podobno sprzęt ten był nieodstępnym
Sam nie rozumiał. dlaczego mijał zbliżyć się do popiersia i dokhdnie obej
-;-- Nie chciałem? Czy nvtat mnie
towarzyszem „Ta jemniczego Władcy". ścianę, '" której tkwiła rzeźba „Tajem- rześ je w tej chwili.
ktos o to? Czy sam uctat~m -:ie d.i saStużha głosiła, że ktukolwiek chciał wy niczego Wladcv". Tłumaczył. to sobie
Nie mógł wierzyć w halucynacje. na tor Jum? Nikomu nie wiem· T n 1:1 kiś
nieść zegar z sali lub przesunąć go na obserwowaniem go na odległość. Sięg- A jednak - skąd te oczodoły?
nowy podstęp! Nienawidzę w"zvst 1:«.:h!
inne miejsce, spotykał się z' nieszczę- nął ręką po swój kieszonkowy zegarek.
. Matczak szybko podbiegł do rzeźby,
(Ciąg dalszy jutro),
w

częty snuć się różne
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Napisał specjalnie dla .Exprusu•: Bogdan Lot.
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stał za to grubsze pieniądze!... Nawro-1
Dtugo dobijał się służalczy MaczuPomiędzy dyrektorem fabryki rur kanalizacyj- tek, gdzie jesteście?... Odezwijcie się ga do bramy „czarciego dworu", zanim
aych
Alfredem doszło
Krauserem
a jego sz-ferem
nem Rogoszem
do gwałtownej
s(',enyJaw i' św1'adczc1'e o prawdzie ... Nawrotek!... zbudzony ze snu Hulka przybył z klugabinecie dyrektorskim. Rogosz został wyda- Nawrotek!... I wy, Janaszek, odezwijcie czami.
lony z pracy za to, że ujął się krzywi'
'llicz· się!. .. Odzie jesteście?...
Usłyszawszy znajomy głos, otwokowanej przez dyrektora H1botnicv.
~ Jesteśmy, jesteśmy!... _ rozleg- rzyl odrazu bramę.
Nazajutrz wczesnym rankiem przed faoryką
C
· t t ?
t ł
Krausera jakaś przechod1:ąca kobieta 1.. ~knęła ły się W ciemnościach dwa głosy.
O Się S a1~ · :--- zapy a , przerasię na trupa mężczyzny L odciętą głową. w za- Sluchajcie!...
Czyście
złapali żony impetem, z Jakim Maczuga wpadl
mordowanym rozpoznano Alfreda Krausera
Łubkowskiego, jak uciekał? Powiedzcie na niego.
pan dziedzic kazał mu puśc;ć. t.:trtak
Jan Rogosz został aresztowany a w dwa mie- głośno, żeby wszyscy słyszeli!... Zla- Nie
siące później st11nął przed sądem, który ska-iał go
6 '?
N twoja
d · rzecz!...
d 'I Jest dziedzic? z dymem„. Djabel to, nie czlow1ek, ten
na 15 l~t więz;enia za zamordowanie Krausera. paliście go?...
,:,pJo. ··· O, ga aJ, ga aJ....
Łubkowski!...
Rogosz ucieka z więzienia na dwa tygodnie
- Złapalim!... - odrzekli tamci jedHulka chciał odpowiedzieć, ale Ma
- Łubkowskiego złapali, jak podpa- .
przed termineM wypuszczenia go, udaje się do nogtośnie.
czuga był już przy budynku. Pchnął lal? _ Nugat przerwał na chwilę tibie- ·
mieszkania
Walczaka,
który ale
miałniemudowiedział
wyjawić,
_ Miał J'eszcze ogień w ręce, J'ak drzwi, pobiegł schodami na górę i ranie. _ No, to poco ja mam uciekać,
kto był mordercą
Krausera,
k
d
· ł N
się tego. bo Walczak. chory na gruźlicę skonał, uciekał? - pytał dalej Żelaziak.
wskoczył do po oju, g zie sypia
u- kiedym i tak niewinny? Powiem tym, co
nie zaążywszy zdra.<lzić taien111icy.
- Miał!... zeznawał publicznie gat.
do mnie przyjdą, 'że to nie ja, że to tamPani Elźbieta Wernerowa, żona ttugona Wer- Nawrotek - Nie tylko myśmy go wi. - Panie dzi~dzicu!..-. Panie dzie-1 ten, Łubkowski... Czego oni chcą ode
nera, głównego akciona1iusza fabryki samocho- dzieli, ale Janaszkowa także, no i jej dz1cu!... - darl się, staJąc na progu.
mnie ?„.
,
dów
piękną limuzyną
na -spacer
ze dzieci!„. Prawda, Janaszkowo?
Panie dziedzicu!„.
- Nie, nie!... - zatrząsł się Maczuswympojechała
nowym kochankiem,
szoferem
Andrzejem Łubkowskim.
- Prawda, święta prawda! ... - poNugat zerwał się z łóżka i zaświecił . ga. - Oni panu nie uwierzą„. Nie dadzą
Poprzedn i kochanek Wernerowel, Jerzy twierdził głos kobiecy.
zapałkę. Widocznie obudził się dopiero l się panu tłumaczyć i zrobią panu krzywZrębski, staje się DrZYPadkowo właścicielem lis- No, i widzicie„. odezwał się zno- w tej chwili, bo oczy mial nieprzytom-: dę„. Panie dziedzicu, niech pan ucieka!..
tów Walczaka, z których dowiaduie .się, że wu Żelaziak. - Tak ci jest wszystko, ne, jakby niewidzące. ·
\ Żelaziak ich prowadzi, a to jest zawzięta
Krauser nie został zamordowany. Po „śmierci"
I(
? K
?
• •
ł h
1
swej od~bral pieniądze, zmienił nazwisku na jak ja mówię. A czy wiecie wy. kto kato to.
to to. „. zawo1a1 z j sztuka„. Ja go znam!„. I pos uc ma u u
Werner i założył nową fabrvke.
zał temu „pańskiemu pieskowi" podpa- przerażeniem. - To ty, Maczuga?...
dzi kurkowskich. Co im każe, to zrobią„.
Zrębski szantażuie Wernera,
lić tartak, kto mu za to groszem sypnąl?
- Ja, panie dziedzicu„.
Niech się pan ubiera, panie dziedzicu, a
Rogosz zawiera przY'Padkowo znajomość z Nugat, Nugat. psia jego dusza!... · Żeby
- Coś ty? Oszalałeś, u licha?„.
ja skoczę do Hulki, żeby zaprzągat koErną Sziigetti,
znaną tancerką, jednak
dzięki pracę,
której asekuracJ'ę teraz dostać, bo tartak za- Panie dziedzicu!... - bełkotał Ma
otrzyma!
dobrą posadę. Traci
b r;ie!.„ Za J·akieś piętnaście minut tamci
gdyż posądzono go niesłusznie o kradzież.
m~ło zarobków przynosił... Ludzie, lu- c~uga głosem, st~zępi~ny~ przez szy - już tu będą!...
.
,
Obcując z :Erną, Rogosz dowiedział się o dz1e .... Tartak się spalił, jedyny nasz k1 oddech. - Pame dziedzicu!„. - sapał11
- Dokąd mam Jechac? - zawył Nu
istnieniu kapitana Frankensteina, znanego awan- warsztat pracy, jedyny nasz zarobek ... ze zmęczenia. - Niech pan ucieka!... gat. _ Dlaczego mam się ukrywać. jeturnika, który szantażował tancerkę a następnie Bez tartaku pomrzemy, jak bezpańskie Prędzej, bo oni zaraz przyjdą.
żeli nic ztego nie zrobiłem?„. Zostanę
~e~e~g_wą, która okradła swego męża i uciekła psy, my i żony nasze, i dzieci!... Dokąd
- Kto idzie? Co ty gadasz? Upiłeś tutaj, niech mi oni spróbują zrobić jakąś
„Din-t)jra" nakazuje Rogoszowi. aby wróci pójdziemy szukać pracy? ... Do kogo się1 się? - wołał Nugat w ciemnościach.
krzywdę!„.
do swej żony, a gdy Jan nie chci31 o tern sly zwrócimy?...
ł
Panie dziedzicu, tartak się spalif„. 1 Maczuga już go nie słuchał. Wybieglsz~ć. został znienacka napad~iętr ; ugod~ony
- Chodźmy do Nugata!... __ zawo-j Docna się spa!H caluteńki tartak„.
szy na dwór, zawołał na tiulkę i wysłał
nozem ': ple.cy. Rannego zab eraią, do szp1t1~a lat ktoś w gromadzie. Zmusimy go
- Co? - Nugat podskoczył do Ma- I mu dyspozycję w imieniu dziedzica. Ze~rzy lózku .Jego. <:zu~-~ Wi.kta. ktora J 11 e wie, żeby post.awH nowy tartak„. A jak się czugi i chwycił go za ramiona. - Co ty 11by bryczka była gotowa w tri migi! Bo
ze RogJsz Jest JeJ 01c1em„.
. ·z.go d·. Zł,. to·. za b'.IJemy go, zabuemy!...
..
,
•
?
d . d . b d ·
· · d · •1
1 mow1sz.
Ro,gosz opuścił szpital. Spotykając się z Wik- I me
.
zie z1c ę zie wyJez za1.
t,, do~hod·~i dó · w?io~ku.-· że .~·eh.a ~ się oiia' w'I
L::_~ DcY'Nuga1aL.' Do Nugata!... _ za~ T~rtak się spalił, panie. dzi.edzic~!
Prędko, ruszaj się, ślepaku, bo ci
mm,
ze wy
1es~eżdża.
.on 1e1 01cem. Przera- w alo
· _ Ch od,zmy k upą....
1
- powtorzyt chłop. - A ludzie się zmo-1 łeb urwę!... - krzyczał niewidomemu
tony me
tern Wledząc'.
odkryciem
rz
w tł umie.
.. · t
·d b
'I
p
·
1
PJ przybyciu do zapadłej wsi - Kurkowa I Nie wypuścimy go z „czarciego dworu"! wi.1i, z.e u ,~r~:y_J ą, .o mys.ą„. ame nad u~hem. .
.
dostaje fam pracę w tartaku dziedzica Nugata , aż nie przysięgnie na klęczkach aż nie , dz1edz1cu, pozmeJ powiem,
leraz czaWidząc, ze przerazony Hulka zabrał
Zrębski prosi We.rnera, aby odwiedzJł jego I podpisze papieru, że nie pozw~li nam: su szkoda„. T~lk? patrzec, Jak tu C.fi1a !' się energicznie do roboty, Maczuga wrósalony Przemysłowiec j:'t'Zyszedł z Maksiem, um1· c'
t d '
N
. d
' gromada przyJdzie„. Tylko patrzec!„. cil na górę
groźnym opryszkiem któremu polecił skraść lize z giO u„„
a naszeJ nę zy on I N' h
. k
b
.
. li .
. . .
. '
.
sty Wal~zaka.
·
.
.
się wzbogacił!... Krew naszą pił!...
1 1ec pan ucie a,., o 0111 ~anu. wie (ą i
Nugat by! JUZ gotów,. ale Jeszcze me
Maksio zamordował Zrębskiego I zabrawszy I
k . .
k .. '
j krzywdę chcą zrob1c„. Żelaz1al( ich pro- I byl zdecydowany na ucieczkę. Jeszcze
listy Walczaka wyszedł spokojnie na ulicę. - 1l -ł ż zr ~J~e,~z~' ~c~e ...•
Nwo- 1 wadzi!... Zabiją pana, zabiją!...
I się zastanawiał, jeszcze się wahał.
0
R~go~z ~dał si~ do. „Czarciego d.won(. !ibY i ywa -~ azia. ·
. OJ ziemy.
,ugaNugat ubierał się pośpiesznie, wy- [
- Dokąd ja ucieknę? Po drodze bęwyśw1ethć 1ego t.aiemnicę. W kracie p1w~1cz- ta, ale ?!t;rweJ .mi:s1my uradzić, z i.:zem I czuwając z chaotycznych słów swego d · , d V I · k dl
?
nego ·okna zauwazył obłą.kaną twarz s.tarca, ,.;tó- mamy isc!.„ Nie iak stado baranów, ale
ę Jez z.1 .
ia
U~O ·
.
.
,
ry krzycz11ł, że zna tajemni~ę Kra~se;a. Uczy- jak uświadomieni· robotnicy.
p~cholk~, ze, grozi mu Jak1es powazne
- Niech pan ucieka, pame . dz.1edz~niło. to na Rog~szu olbrzyll!1': v.:razeme. Posta.
.
. mebezmeczenstwo.
cu„. - powtarzał Maczuga, mec1erphnową sprowadzić zaraz pohcJę l uwolnić starca
Udało m~ Się . zatr~Y_mać ~la chwilę I
Zapinając drżącemi palcami guziki, wiąc się coraz bardziej. - Jutro oni się
z ka1dan.
gromadę
miała JUZ, dośc
· na któ re JUZ
· · uspo k oJą
· 1· b ę dzie
· pan m óg f wroc1c,
, "
Obłąkaniec znikł jednak w taiemniczy spo
d . : ktora
.
Al czczego
. dł · za dawat g orącz k owe PY t ama,
sób.
ga ama 1 ?~agnę 1.a czynow: „e me .u- 1odpowiadał Maczuga, drżący tak samo I ale teraz nie można tu zostać!.„ Tak myDo Kl!rkowa przyjeżdża .Erna Szigetti. bylal go pozw?hh mu Jeszcze mowie podme- ze strachu.
ślę, że oni puszczą dwór z dymem„. Są
przyiaciólka R~gosza. Wy~iera ~;ę ·Jna z J~- cem ludzie.
Powiedz mi jeszcze raz, bo nic nie źli, jak wściekle psy.„.
.
1
1 nem do „~za~c1ego dwl?ru . gdzie Rogosz UJDo Nugata.„. Do Nugata.„.
rozumiem.„ Kto chce mnie zabić?...
_ Pojadę do Otrębie i sprowadzę po
rzal na śc i anie fotografię obłą kanego starca z ozwały się znów okrzyki _ Pogadamy
W
1 u b t ·
. ·
t 1·• N
·
'I d
cledykacią: „KJchanemu bratu. Józefowi. W1 ·
.
. k t
b 1
•
szyscy, w~zyscy„ .._ J.,o o mcy 11cJę„. - s rze 11a
ugatow1 mys
o
!ery".
z mm, Ja rze a„„
j z tartaku mby!„. Bo im Żelaziak głupstw glowy. - Bo i poco mam uciekać, kieMaczuga nama"'.'ia R.ogo~za do wyiaz~u zj
r;rie c~;:~c utracić miru,..., Żelaziak nagadał..„.
dym nie popełnił zbrodni?.„ Taka w..:iecz
Kurkowa, _ale Jan n:e. che~ się na tJ zgod~ 1 ć; musial pOJSC za wolą ogółu. Leskoczyłl
- Jakich głupstw?...
ka zwróci tylko podejrzenie przeciwko
1
kurf-~w~~f~~.'.11Jed~~a~l~ic~: K~~~lk~~~k~~ ~g; I 1~ pień.ka. na ~tórym s:at dotychczas 1 :--- ?e pan dzi~dzic k~zat ta:tak P~.d- m~ie, a ż!l~n~go pbżyt~u nie ?a ... że
wiada, że słyszał, iż Nugat chce podpalić rzucił gromkim głosem.
.
pahć, zeby. dostac pre~Ję. z ~sekuraCJł„. tez wczesmeJ o tern me pomysla I em„.
tartak. .
. .
- Chodźmy do Nugata!„. Usłyszy- . - Wanat!„. Przecie Ja me kazałem To Macz;iga mnie tak zakołował!...
Robotnik Nawrotek p1lnuie tartaku. ale sen my, co on nam powie!... Chodźcie,, nikomu podpalać...
Powziąwszy ostateczne postanowiezmoNrzył go. .
. R.
dl · chodźcie!...
- Ja wiem, ale oni są pewni, że pan nie, Nugat wypad! na dwór. Wsiadł do
1
a spaceruiącego
w esie ogosza napa
N'kt
· zauwazy,
· ł ze
· przez cały kazał ··· Żelaz·.1ak 1c
· h t a k. po db ee ht a1•1•• „ b rycz k'i 1· ~awo ł a1:
•
w nocy
Oszalały brat Nugata i zranił go w gloI'
me
,
wę. Rogo~~ ~lą?~i po. c.ie~1mym lesie, nie mo- c~!ls stal .nieco zdała od. wszy~tkich ja- A ~ubkowsk1~g.o złapah, Jak pod~ład~ł
- Jed.z, Hulka, co k,on wY'.sk~czy!...
gąc znalez~ .iak1eiś ściezkl.
.
, ; kis człowiek, przysluchuJący . s 1 ę wszyst ogień ... Pewnikiem on to pow1~dz1ał, ze Do Otrębie na posterunek pohcyJny!...
Po dlug1ei tułaczce wydostał s i ę nareszc;e kiemu, co mówiono z wielką uwagą
R
- I
z lasu i zapuka! du chałupy Janaszka, w kto'.
.
.
ozdzmu ·~ 2
rej pełn i ! dyżur tej nocy Nawrotek·
Trudno go było zauwazyć wśród
W.kilka minyt po )ego odejściu wy~uchl po: cie~n?ści, ~koro nikt nie widział nawet rlfl'.. ońo/Q~
llDll!...A>t!!J!DiA>.tJ>~~fta..4~,,- A>
żar tartaku. Meszkancy Kurkowa go~uą Rogo SWOJeJ d!om.
~j
łi
;,~
.._,„._,;liłf -a liłlliL-~J~"l..- ~ fi'iLJli! łJtrJ ~
j~~· ~;:;;e~gya~i~.' :~zi~) z~~:~~~~~alt~:!f~ . Ów czfowiek, gdy ~ały się sły~z:ć
Ody ludzie, prowadzeni przez ŻelaOdnaleziono go po niejakim czasie
Nugata , od którego nie może się jednak ni- pierwsze ~losy,, ~awo!u~ąc~ do PÓJŚ~1a ziaka, przybyli do „czarciego dworu" w pustym gabineci e Nugata, po którym
czeg J dow · ed z!eć w sprawie za bójstwa Kra u- pod „czarci dwor . pusc1ł się nagle bie- zastali niezamkniętą bramę. Bez prze- błądz it z zapaloną zapałką. Co tam rosera.żelaz iak. dy sząc chęcią zemsty, wola do giem
przez pola.
szkód
wdarli
B łnaprzełaj
M
Ó
h
b się wtedy do wnętrza i bi!? Nikt go o to nie pytał, bo .inne s1n-arobotników, że to Rog)sz podpali! tartak.
Y to aczuga, kt ry, połapawszy urmem w iegli do głównego budynku. wy byty teraz ważniejsze.
się, że jego panu grozi niebezpieczeńKilku robotników wpadło do pokoju,
(D ~~ szv cią2'
W bujnej swojej wyobrażni widział stwo, postanowił go przed niem ostrzec. gdzie na stole płonęła naftowa lampa. ..-m/il® •l'!łe~
siebie teraz, jako trybuna ludu, przemaPo kilku minutach stryj Magdy był Wówczas stwierdzili, że łóżko iest puste. 1
„
wiającego do nieobjętych okiem Hu- już w swojej za.grodzie. Wpadł do staj- Nawrotek domyślit się odrazu:
!
Konkurs 9'~xpre®su
.mów. Z! chwilę, gdy skończy, porwą go ni i wyprowadził z niej kościstą,_ nędzną
- Uciekł Nugat, psia dusza!. .. Mu-I
11 .t. „t.ov.limy wszyscy rybki!"
krzepkie ramiona i uniosą ponad wszy st szkapinę.
siał zwąc~ać ~ismo n?serr!...
'
!
kie głowy, wysoko, :vysoko, a wdzięcz-li . Pośpiesznie :vskoczyl na jej grzbiet
Uciekł.... Uc1ekL.. dotarła .
ni ludzie będą wolah:
1. uderzył butami po bookach.
wiadomość z błyskawiczną szybkością I Dziś ztowilem naętępujące rybki:
- Niech żyje Żelaziak!.„ Niech źyje I
- Wio!.. Wio!...
do innych.
·
i
nas·z wód z. nasz hnhater!...
Koń nie był przyzwvc.zajony d~ ja~Nastrój w gromad~ie. upadL
t~- I:
Taki e t0 ohrazv p o dsuw a ł a mu pod dy wierzchem, dr e ptał więc powoli. me raz? Wszyscy stloczl1 się na rnew1elk1m ,
oczy choro bli 1a fan tnja . Wi ęc m(Jwit, pewni e.
,
.
. .. d~iedzińcu? ogarnięci apatią, zniecbęce- ;
mówił, bu llc7-11cz11ie, jak aga :
Zawszec sz e dł Jednak prędze], mz 111. ztamam na duchu-, .
.
~·
- .„ to t.n hkowski. 'ten „p a ńsk i pie- cz towick. Na szosie wyciągnął .nawet,
~~cz~to w.zywac Zelaziaka, który
Ogó1em rybek:
sek" podki:lyt ogic'11 pod tartak. bo do- kłusa.
.
gdzies się zawieruszył.
~•••••••••••••mir'
STRESZCZENIE POCZATKU POWIESCI
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Bollo ! Tu rodjo !
I

na alt-saxofon w wykonaniu Marcelego Mu·
Poniedziałek, dnia 20 stycznia 1936 r.
.
le (płyty).
6.30-6.33: Pieśd ,,Kiedy ranne wstają Z()•
rze. 6.33-6.34: Pobudlka do gimnastyki. 6.34- 20.45-20.55 Dziennik wieczorny,
20 STYCZNIA 1936 r.
6.50: Gittlnastyka. 6.50-7.50: Muzyka (płyty). 20.55-21.00 Obrazki z Polskt wspólc2esnel. d
W przerwie około godz. 7.20 Dziennik poran· I 21.00 - 21.30 Koncert Orlciertry 58 p. p, po
do godz. 10-e i zapowiada się
dzisiejszy
Ra.nek
Poznania).
(z
Chmielewicza
dyr. kpt.
ny.7.50-7.55: Odczyt. protiramu na dzień bienieszczególnie. Odczuwamy ntczad owoleni e i
. .
W programie . intermez.za.
tący. 7.55-8.00: Parę informacyj. 8.00-11.57:
Pll'zerwa. 11.57-12.03: Sygnał czasu z Wau,z. 21.30 - 22.00 W1ecz6r hteracki, poświęcony drażliwość i nie należy załatwi ać mterc•;(Jw hankowych ani przyjmować służby d Jmowci. M i ~ '
Wacławowi Siero•zewskiemu.
Hejnał z Krakowa. 12.03-12.15 Dziennbk poł
12.15 - 13.25 Muz)"ka salonowa w wyikonaniu 22.00 - 23.00 Koncert Symfoniczny. Wyko· dzy godz. 10-tą a godz. 12-tą z pawodzcnicm monawcy: Orkiestra P. R. pod dyr. Grzegorza żerny ubiegać się i obejmować po::.ady, . mające
Małej Or1kie&try P. R. pod dyr. Zdzisława Gó·
ŁÓDZKIE TEATRY POPULARNE
związek z żelazem, węglem i baw ełną. Okres
Fitelberga i Aniela Szlemińslka - ś.piew.
rzyńskiego. 13.25 _ 13.30 Chwilka gospoda.r(Ogrodowa 18)
·
W IJ011iedzlałek, wtorek, środę, c:>.wartek l stwa domowego. 13.30 - 14.30 „Z komedyj 23.00-23.05: Wiadomości meteorologiczne dla ten sprzyja także wojsku i przyni esie niezwyk le
idee i projekty na przyszłość. Oli godz. l 2- ej do
żeglugi powietrznej. .
piątek, codziennie o godz. 8.15 wiecz. peeln wer- muzycznych" 'PłY'ty). 14.30 - 15.12 Przerwa.
godz. 14-ei działają ujemne wpływ y dla górni 123.05-23.30: Muzyika taneczna (płyty),
wy i karnawaloweg. humoru montaż sceniczny 15.12-15.15: Przeglą,d giełdowy łódzki.
ków i hutników, grożą wypadki ; ka tas trof y.
AUDYCJE ZAGRANICZNE:
w 2-ch części1ch _0 .17-tu obrazach p, t. „Co 15.15-15.20: Wiadomości o eksporcie polskim.
Godz, 20.00. WIEDE~• .Koncer ork, Dyr. Baum· Kobiety urodzone w sty czniu i kw•etni u 1 owinny
15.20-15.30~ Przegląd giełdowy warszawski.
chcesz _ to masz".
garten. KOPENHAGA .Muzyka francuska. o tej porze zaniechać wszystkiego. co ni e Jes t
15.30 - 16.00 Muzyka salonowa w wykonaniu
STOCKHOLM. Koncert radloork. SZTUT· . kon ieczne i co można załatwić pćiźniej. Po go dz.
o?OCies~·ry Al:berta Sandlera (płyty).
AK ZACZĄĆ TYDZIE""T
BUKA· 14-ei sytuacja stopniowo się pol.:psza odczuwaKoncert rozrywkowy.
GART.
16.00-16.15: Lekcja języka niemieokieJ!o - l'tk·
.
1~:
J
RZYM. my wzrost energii i zainteresowanie sztuk ą i JiRESZT. Muzyka współczesna.
tor dr. Jan Piprek.
.Po pracy v.:szyscy odw1edz~ ~zis V.:Ytw~rny 1
teraturą. Kolo godz. 16-ei dobrze jest k u powa ć
Koncert symfoniczny.
1 ~epre~ent~~YJUY lokal „Tabann , gdzie na1m1-116.15 - 16.45 Koncert ze&połu Pawła Rynasa.
16.45 _ 17.00 ,,Życzenia noworoczne" - skecz Godz. 21.30. WIEDEN. Pieśni austriackie. i sprzedawać sprzęty domowe i !' '.ll poczynać 'no.
lei I na1lep1eJ upływ~ czas.
ANGLJA (Reg. Progr.). Recital P. Hinde- we Interesy. Następne godziny i) TZYfl"JS il pop/!1 Arkadjusza Awerczenki w opracowaniu
Tu kazdy .zapomma o smutkach 1 bawi się
mitha. Godz. 21.45. BUKARESZT. Muzyka wodzenie towarzyskie i po'.Jlyśl n e wp ływy dla
Józefa Wittlina.
ochoc~o do białego rana.
sztuki, sportu i turystyki. W ie1.:zór również zawiedeńska.
Wiele zadowolenia sprawia oglądanie WY· 17.00 _ 17.15 „Gospodarstwo domowe a przemysł" _ pogadanika, wygłosi pro!. Wac· Godz. 22.00. STOCKHOLM. Muzyka taneczna. powiada się pomyślnie i sprzyja w ynala zc·J m •
stęp.ów artystycznyc~. Pod?ba nam sie bardzo
Dziecko dziś urodzone - up arte. r,~ zczę dne,
RZYM.
BUDAPESZT. Muzyka jazowa.
łow Iwanowsiki.
Vana L~ska znakomita śpiewaczka. czarująca
Rec~tal wiolonczelowy. G~dz, 22.10 WIE· zrównoważone, amb itne, posiada zd ol ności lites~m pięknym. gł?sem. Spi~wa Piosenki ~Io- 17.15 _ 17.20 Minuta poezji: Wiersze Or-Ota:
Lekka muzyka wiedeńska. Godz. rackie, skłonne do krytyki, okaże mato po ciąg u
])EN.
o Warszawie recytuje Stanisław Stanisławsk1e, h1szpańsk1e 1 cygańskie, a akompaniuJe
22.15. OSLO. Kwartet a-moll Brahmsa. do małżeństwa, chętnie podróżuj e.
siki.
sobie sama na gitarze.
Go.dz. 22.20. BUKARESZT. · Muzyka lek- ;;_"':~0000~00r.v.or..r.i~(.)(.)(.)(.')t"l(.)~g:·,
Niemniejszą atrakcję stanowi duet mulatów, 17.20 _ 17.50 Recital §;piewaczy Stelli Dort~
ludowa 0
Muzyka
FRANKFURT.
ka.
heimer.
czekoladowych tancerzy i zarazem śpiewaków
Schwarzwaldu. Godz. 22·36 WROCLAW. 0
- Kent i Maxya, którzy bawia nas doskonale, 17.50 - 18.00 „Żywe spadoch.rony" - pogadan0
·
0
Muzyka na dobranoc.
Siedlecki.
prof.
ka,
w przebojowym repertuarze.
©
występy 18.00 - 18.30 Recital fortepianowy Leona Ginz· Godz. 23.00 ANGLJA (Nat. Progr.). Muzyka ka
dopelniaia
programu
Reszty
KOENIGSWUST. Prosimy do 0
meralna.
burga.
dwuch cl.obrych · tancerek: Suzy D'Ewy oraz
Godz. 23.10 BUDAPESZT •Muzyka
18.30 _ 18.40 .,Sen zimowy burego Misia" Miry Mill.
g.·
!ł
cygańska. Godz. 23.30 ANGLJA fReg. :.
A gdy gaśnie światło i parkiet pogrąźa się pogadan~a przyrodnicza dla dzieci - wyipowie ,
0
Proiir.). Muzyka taneczna. Godz. 23.35 0
Stanisława Aletowa. .
w dyskretnym półmroku rozpoczynaia się tańprzy ul. Krzemien iec:klej I ~
BRUKSELA {frimc.). Muzyka taneczna. ~
ce, do których przygrywa doborowa orkiestra 18.40 - 18.45 o. w.sz)'.19tk1.em potroszilu;1.
\Veirnrota, grająca najnowsze szlagiery mu- 18.45 - 1.9.10 Arie 1 pieśni w wykonaniu Józefa
Retkińskiei do sprzed an ia . ~§0::
~::0
Sohm1.dta (płyty).
zyczne.
Zgłoszenia: Pie>trkowska 40.
DR. MED.
Dziś 0 5.15 odbędzie się fajf z nelnym pro- 19.10-19.20 Zapowied~ programu na dzień nastęspadkobierców I. K.
Zarząd
pny.
.
gramem artystycznym
p
.
19.20-19.35 Koncert· reklamowy.
oznańs k iego, w dni pow- ·
'
1 ·
19.35-19.40 Łódzkie wiadumości sportow1:J.
szednie od 10- 12 i ocr 4 0
Choroby dzieci
19.40-19.50 Wiadomości sportowe "góln6.
do 6 popołudniu.
0
Tet. 127._8 •
POMORSKA 7 •
19.50-20.00 Pogadanka aktuaina.
!,!)
0
~
20.00-20 30 Audy cja żołnierska.
'~
00000000000000000000000000<W100Q
przyjm. od 2-4 p. P.
20.30 - 20.45 Drobne utwory w transkryipcji
·
g
+f M

TEATR MIEJSI(l.
.
. Dz1~ w ,Ponie· dzfałek i we wtorek o godzinie 7.30 wieczorem dana będzie świetna saty·
ryczna komedja pełna a:ktualn-0ści „Sz:koła po·
datni.ków".
W wodę i czwartek o godz. 8.30 wiecz. szam
patis.k~ iś~ie. ~~rnawałowa farsa Brade1la „Chcę
właśnie c1eb1e . Wszystkie te widowiska dane
będą po cenach zniżonych.

!

I

Michał

wygłosi

popisując się

g
20

tańca.

.-·
Y4r t d

PARCELE
·
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film najnowszej produkcji sowieckiej p. t„

Ostatnie dni I

~

o

"•N
To lubią
Anons! Nast. program:„
. mężczyżni

NADPROGRAM DODATEK PARAJ\\OUNTU I PATA.
@"***?&iiMW,

Dziś wznowi enie premJery! 'Najweselsza komedja doby obecnej
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FLAPi

I

o
en

Różane r
Dr. chor.
Dr. B RA UN SpecJallsta
.
Pierwsze
wenerycznych, skór·
nycb I seksualnych
s1. tel. 100-s1
KDPCIOWSkl PrwwafnePoaotowi eLekarskla Spec.PIOTRKOWSKA
NARUTOWICZA 9 te1. 128-98.
c)lor. skórnych i wenerycznych
- •

DR. M:o.

12 333

2~2-ss
tel. w1ecz.
Gdań~k~
od 7-8-el
przyimu1e 37,
DOKTOR
H. Sz11111acher

Legjonów 6
(Zielona)

CHOROBY SKORNE I WENf.RYC.ZNB
PIOTRKOWSKA 56• tel. 148- 62•
Od. 9-1. od 5-9 pp,
w niedziele i świeta · od 10-1.

czynne bez przerwy _ całą dob~.
Szybka pomoc lekarska we wszystkich specjalnościach
••••&lif.02lllilllllliillil:l!l!'.!!\lllllZ!ł.lllt!l'iiH!i!BllPlll•llllm111s11•a•••&eW&llillllll••••

y„llRfon•
•
Wr ~

reumalyz·
mu. cierpieli wątroby, nadmiernei otyłości,
artretyzmu, uderzeń krwi do głowy. uśmie·
rzają hemoroidy, czyszczą krew I przy skłon·

234-12
Z na
Z a W8-12a. .d
2--4. 6-9 wiecz.

"r. GUSTAW KOHN
u
„

• DOKTóR

•

MlkolaI Bornst e1n
CHOROBY KOBIECE
I POŁOŻNICTWO
przeprowadzli się na
PIOTRKOWSl\A Nr. 29:;;
(Plac Re'J'Tlonta'. .
PRZYCHODNIA

ZAWADZKA 1

telefon
122-73.

cz~nP~>~~6Ara~o z~~o~E~iecz.

JAKOBSON

Zapieu1cie
swe

niemowlęta

K dl~ Ml I „
noiciaa;,:~ot;~~:~~;!!:::J~~~=-środ·
ern
" rop I
Utycie. 1 do 2 pigułek na noc.
aptekach i skła-\-..__,dach z „ZAKONNIKIEMu. ~.,,..

Żądać w

l1•••••1111•••••••••11•1111••••••••11•••••••••••••••••••
mDerd.

WŁODZIMIERZ
·
ZIOMKOWSKI ŻAD""r111w1c•
Dr. Med.

„

JlrR
spec: cbor. wenerycznyclt1 skóruycb,
SpecJallsta chorób
włosów I moc~opłclowycb
uszu, nosa, gardła I krtani
~-go SIERPNIA ~. tel. llS-33.
Przy1mule od 9-12 I 3-9 w niedz. i Lódt, PIOTRKOWSKA 164, tel. 125-26
Przyjmuje od 4 do 8 wlecz.
święta od 9-12·

„

-

or. med. N1ewiażski Dr.

Spec).
wE~ER0LoG1~z11A
1 skórnych.

Leczerue chor. weneryczn.

wieci-

J "' st a
bi
s pec. CHIRURO
c rurg a ..o n •

ZftK~ftHIK ...~ DAR.ST,ERLl~GTR~~i2~kowotT:gowa)
I
I
•
Matki!
Regul~Jll i~r~d:k, 1~~;o~~:~d

spęc~~~i:!~c:.ho~~~z:i,~~:~~~~ych,
6 tel
Iz

_ _ _P_r,,_zy...,j_m'""u;.:..ie~8_...;t.-O-'i-4-""--.8-w_.'--_ 1

•

REf OftMft[KJE ~ 1 ~~!~!

0-0któ_r_T-R--E-P-M--A-N

akusze;~c~~=ekoloa
UL. PIŁSUDSKIEGO st, tel. 170-03.

i seksualnych
przyjmuje od 8-1 i od 4-8
DR. MED.

w.

---

cbor. wenciycznych, skórnych SIEl'tKIEWICZA
i seksualnych
1 4
Ctiorob."N!;.~~. ~ :!ier„.~,!ne
ANDRZEJ.\ 5, telt:ibn 159-40.
Przyjmuje od I.\ --1 1 rano i od 5- 9' przyjmuje ·•kobiety I dzieci 'V
od- lZ.45
_
d~~-od 6-S-ei.
w niedziele 1 święta 9-~~~

Dr. J. NA DEL
AKUSZER-GINEKOLoa·

ANDRZEJA 4 .T-;1;~~; 2
przyjm. od 10-12 I od 4-8 w.

powrócił Sp e cj alista choró!> skórnych.
· moczopłciowych.
CEGIELNIANA Nr. 7, telefon 141-32. w eneryc'2 nych i s e ksualnych
KOBIECE.
Przyjmuje od g. 8-- 10. 12- 2, 5-8 w. TRĄU(iUTTA 9, tel.
PIO rnKO\VSKA 9'l, rei. 213-66.
prżyJmuie cod z. od 10~ 12 i 5- 8 wiecz W 01edziele I świeta od 9-11 rano. od 8„11i6•9 w, nledz:. i ś wl~ta od IM2.J

262-98.

CHOROBY WEWNĘTRZNE
i ALLERGICZNE.
Gabinet Elektro- i świ atlo l e czn i czy

ul. NAWRO"I' N !! 7
godz.

Tel. 164·21.
przyjęć 5-7.

Piotrkowska 45,

te l. H 7-44
Lecz. chor. skórnych l seksu alnych.
Czynna od 9 rano do 9 w iecz.
Kobieta lek. od 12-1 i od 5-7
PORADA 3 ZL.
LECZHICA PIOTRKOW SKA 2\14
przy przyst. tramw. pahjan.
2 razy dziennie przyjm. lekarze we
wszystkich s pe c i alnośc ac h.
OABINET OENTYSTYCZN~
od 11 rano do 8 wie.:z
PORADA 3 ZL.

LEKARZ-~ENTYSTA
F Kopcnowska
or. NITECK I
I

•

SPEC. CHORóB SKóRNYCH, WENE·
RYCZNYCH I MOCZOPŁ C IO W YCH
NAWROT 32, front 1 p. Tel. 213-18
od 8 do 9.30 rano i od 5-9 wi ecz.
W niedz. i święta od 9-- 12 w po ł.

Przyjmuje od g-a.eJ.
ODAJQSKA 37, tel. 232_55
od 4 _ 7-ei w Lecznicy,
PIOTRKOWSKA 29~ tel. 122-89.

DENTY~Lecznica
8 NUSBAUMOWA
1

•

.

_

.

przy1muei

--

ze stałeml łóżka ·
DLA CHO R Y CH N

0d

I I
4-8 PJ pote·

P•OtrkOWSka 51

121 ; 23

Dr. KlacżkmMa ~!;~eLtt:..~.~~.~~.~ or. HENRYKOWSKI Dr. Rundsztein
POtOŻNICTWO i CHOROBY

Dr. Jlłrt POLAK

n Poradnia Wenerologiczna

Akuszeria i choroby kobiece
śRóDMIEJSKA 47, telef. 108·10.
Przyjmuje od 4 _ 7 wiecz.

BALICKA --~ARZ
52 (róg Nawrotu)

Przyjmuje od 9-1 i od 5-9 w.

uszy, nos , a d~o li
dróg oddechowy ch
61
Piolrkow

Tel. 127 · 81
od9 r.-2 p. 4-8 w. prz:yjm. Dr . Z. Ra kowsk i
wezwan ia na miasto
NAJELEGANTSZE sukn ie ślub 11~
AKUSZER. GINEKOLOCi
T1e217e·f8o4n !owe w now ootw o rzonej w ypożycza l·
ni, Głó w na 42, porp rzecz na oftcyna, :
I piętro.
Przyjmuje od S-10 r. ł ~-eJ.

POMORSKA 7,
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Wracać ciągle do kwestii sędziJwskiei w; r;;espod-i; ;ewanym wyn '. kiem remrnuwvm

I
1

~;~b; ::;~ą~=~lss~~~: zn~~ąei~z~~.kse~:~i~~~i Rezygnują
w o~ronę s.ędzió~
sze~ł on ~awe~zedalej i. w~iąl
rnterweniowal 1edyn1e
będz · e

stwierdzając,

eh

s~n~aoi• teg;:i meczu było spotkanie p~mic:· · skiego.
Wyn 'ki walk byly następuhice.
dzy ~wirkiem a Sip'i\~'{!;i1. Legenda o Sw1rk 1
W wadze muszej Sobl~ow : ak (W) pokonał
została Jut ostatectn ie rozwiana. Pe> P(Jrażkach !
doznanych przez te"o zawodnika w sp:itka- ~ pewn ie na Ptmkt,r Mrozka (!KB).
W w:i.d ze ko.-:>;t1c iej Jarząbek OKB) po !adniach z SewerynJakiem i Taborkiem z3sta! on j
Gbecnie bez wysiłku pokonam' p:·zez Sip iń· I nej w alce w 1•r ?;r.:..:towa t Koziołka (W). .
W wadze ;i . 0 1ln-,i·c i P nta (IKB) po n ezwy·
·

na terenie śl\ski '.n za~oi1cz1rł się zupełnie
6.
bo~~ie nie jest rzeczą ani mlą, ani też jak się, N'e ll"Prawiedllwfa Warty bynajmniej fakt, te
okf!uJe ~uteczną. Cala op nja sportowa Polski: wystąpiła ona bez Kruszyny i KaJnara, gJyt
W$~1lZUie iui dość da 'OO na anomalia dziej ące również i pozostali zawo<ln1:y zapreze11t'1w1li
się przy ferowan iu wyn ików walk p i ęściar ski ch, s'ę 1fość blado.
1
m:zególnie w m ' str~Jstwach. drużynowych ~olLódt, ZO stycznia

tochlow·

wł

z sa IQI y.M.c.A.

:~e (~~rrtej
w

wadze lekk :e ; t\awa

punkty

.

walnego zebran2a

walc:J i: o'.rn nal

Jareck;~g :i

na

punkty Voig·

(IKB)

PJkonal na

(i-, )

w wadze póU re.ti11':j S ' p 'ński (W) ~~kona~
Ł.O.Z.G.S.
Don1osła uchwała
w .wypa.dku . \Vy r~zme rażących ·J~zeczeń sę·
s.abszego techn cz;1,c· ::C1·n rka (IKB) S1p : ńsk1
dziowsk rch. fak Jakby tych wypadkow dotycbZ wniosków, które uchwaliło zebranie na- walczył początk o \i 0 tc :iórzl iwie, lecz później
Lódź, 20 stycznia.
·
.
czas jeszcze nie było.
.
.
.
_
,
W dmu wczorajszym odbyło sle w lokalu leży zanotowa~ wniosek b. zarzadu, dotyczący
.
.
. . .
.
Obecnie sytuacja z~111en 1 się moze nareszcie LKS-u doroczne walne zebranie Lódddego znmlelszenla Ilości klubów w klasie Ą. Rok goro~al znaczi~1e r; oa względem techmczny11
nt lepsze. Na wczoraiszych zawodach IKP ze Okręgowego Związku Gier Sportowych. Prze- 1936 zostanie potraktowany lako rok .kwaliiika- nad sląsk .m krolem k. o.
1
1cyJny, pocze~ w roku 1937 ilość klubów w IdaW wadze śrcd:i'ej P lecha (IKB) pokJnal na
1
S~odą rozegranych w stolicy, w c.zasie których wodniczył zebr»;nlu p, Wardęszklewicz.
1
florys aka (W). florys ·ak walczył nie·
punkty
I
zmnlelmes~ic!t
rozgrywkach
w
zostame
A
sie
.
przez
udzielono
sprawozdań
odczytaniu
Po
był,
obecny
potrafią
c
znów
pokazali
e
:
ędziow
3
5
prezes Polsl(ego Związku Bokserskiego dyr. Ku aklamację absolutorJum u&tępuJacemu zarzlłdO· nona do 6, zał w konkurenclaclt zensklch do czysto i otrzymał dw3. napomn'en
1 ia.
I wł, poczem do nowe&o zarzadu zo1tall wybra· czterech.
W wadze półc1ężk1e1 Szymura (W) pokona!
Dłuższą dyskusfę wywołał wniosek MakaCZ}'K, który nareszc !e mógł się naoczn w p1zeko·I ni: Preze& - dr. Grabowski. I wiceprezes mir.
nać jak sędziowie potrafią zmienić wynik me· t Sztcrn, 11-i:i wiceprezes p, Rebąlgki, 111-cl wł· bi, domasaJący się niebrania pod uwagę przy vewnie na punkty Rzezika OKB).
W wadze ciężk ' ej Piłat (W) otrzymał punk·
cepr~zes I przew~dnlczący W:vdz. Oler I Dn- organizowaniu imprez czy to mlstr~owsklch ~zy
czu.
t-potkan 'e warszawskie p)winno wygrać IKP 1 cyplmy p. ~ltynskl, &ekretarz p, Przygońskl, też re1>rezentacyjnyclt tyclt sal, ktorych własc1- ty walkowerem gdyż Langner (TKB) ; . . 1
n.' e.•m~
.
1 skarbnik p. S1erpatow11ka, członkowie zarudu ciclele czynla Jakieś różnice wyinanlowe czy na l , , . . . ",'
.~
, .
"
a tymczasem Skoda uzyska la v. ymk 11.:i. .I ak I pp. Luchniak, l(lornpka, prof. Borek I l(ośclel- rodowośclowe. Chodzi tu przcdcwszystklern o j v. łas: '~e1 ''a,., ' a do walki t )Warzysk1ei nie
. ule YMCY. Wniosek ten po dłuższe! I ożywia- , dopusctł go lekarz.
s·e to stało? Łodz anom zabrano poprostu punk 1 ski. Przewodniczący Wydziału Spraw Sędzlow- 1
Sędziował w ringu p, Wójcik ze Lwowa,
ty v.· wadze '11U zei, średniej i ciężkiej, w któ·, skich pro~. Glazer. W''~zia.łu Gier I Dyscypliny: 'j n•I dy1kusll przeszedł znaczną wlekszościri
punktowali pp, Wodz : sławski z Łodzi i Slabie·
.
•
rych ogloszJne wvniki krzywdzą aż nadt1> wy· ' przewodmcząc.Y p. Litynskl, członkowie pp. iłosÓl\',
_
.1 <
W ten spngób zw1ązgk gier sportowych hę- _.
I Roth, Rogozlnskl, Szymań1kl, Kołodzlelczak,
.
. .
.
·
, .
raznie Szweda, Bana iaka 1 Pietrzaka. Smutny Sopota, Kołodziejski, Kowal11kl, Brauner, Cy· dzle jut dru1lm, który rezygnulc z sa!i YM.CA kt z\\ ar~za\\y.
dcprawdy jest los P ! eściarzy lKP systematycz· gier I Bednarek. Komlsla rewizy)na pp, Malino· przy or1a11fzowanlu imprez. Pierwszy uczynił ~'M~~1•mVMMmmammlB'iiiliiJlll6mdlllili•&:'Sll'l!ia.ill
n 1 z uporem godnym lepszej sprawy krzyw- wski, Wardęszkiewlcz, lni. WaJnber~. Wian- tn zwi•a:ek pływacki.
władze
kowskl 1 Joński.
dzonych przez sędziów.
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Ugi PZPN-u

War!ózawa, 19 stycznia.
t.1dziani,e przeprowadz:li :apowiadany przez
Dztś zakon~zone zostal.v obrady dwudniowe
, Ił. ~·
f,
•
~
nas eksperyment z obsadzemem wag. W pół1
doroczn ego. walnego zgromadzenia Ligi PZPN.
·
~ ~
Ul
l
średniej wystqpil Out k:>wski, w średni ei Bana·
I . W cza s! e obrad wyb'.ano następujące nowe
PRZERWA LETNIA
5 kwietnia
siak w półc" ężk ei CJJ111 'elew ki i w c! ężkieJ·
"ladzer hg1: ·prezes nadinspektor
16 li pca
"'I k• w ar t a " ł a - "ąs
I \V is
Le ""
.,
.
'
· Julian Geib !
k'
u
'wie
, Ja - D··li,
Ek~peryrnent ten iednak n e przymosll
Pietrzak
Warszawianka - Dąb, Garb.unia - ŁKS . ep , eze~ pierwszy "'eps 1· . wiceprezes 2-gi
G.iruarnia, ŁKS - Warszawianka. Ruch ··• f
:
. .
·
.
.
'
·
Pogoi'! _ Śląst\, Warta _ Wista, Ruch-Leg ja. l~ pt~ Kubli~, sekretarz prewm~k, zastepca serealnych korzyści, gdy~ Durkov. s~1 bil się co- Pogoń.
! kr~, 3 rza .B ertahl , skarbmk l~ o kt1a, zastepca skat·
23 lipca
prawda nadspodz '. ewa111e dobrze 1 ył dl a Se· 1
19 kwl&tnla
fntra ~~~~~yc~, czlo\~ 0J'i.e ł za~z;id_u dr. Ty~zna
ŁKS
Garbarnia,
Legia - Warta, Wisła
weryn'aka przec:wnik em grofoym n;e zdJtatJ Warszaulanka - Warta, Garbarnia - Ruch
jednak osiągnąć zwycięstwa. Banaslaka wyraź·' Pogoń - ŁKS, Śląsk - Lei.;ia, Dab. - Wisła. ,I -Ruch. Śląsk - War~zawianka, Dąb-Pogoń. Schn1idt Pof:nT~· E1'sm~n~1ak gt ieMr i l~ykscypLl~nky:
. . . • P · . ~c iin o, IP a
. ·
'
.
30 ltpca
26 kwietnia
.
.
Warszawianka - Ruch, Garbarnia - Legia 1 , ~e?· ?zenaJch. Komisia r~wtzv'.na: kpt. GaLegia - Garbarnia, Wisła - Pogoń. Wawel
walce ~ Matu.s zewskim
nie skrzywdzono.
0 1
zaslutyl on c:>najmn1ej na wynik remisowy. - -Dąb, ŁKS - Stąsk, Ruch - Warszawianka .. Pogoń - Wisła, Sląsk - ŁKS, Dąb - Warta. I ~; ; ~cisi~onopka, kpt. Slomewski, kpt. Party.
d L k
t
j Doradc~· lekarsk·m 1. .
6 września
3 mała
Pietrzak został również skrzywdzony.
igi zos a 1 r. k .u semI
"
Dah ' Warta - ' burg, kapitanem
Le . - Si ą sk '- w·s1a
. - D i\ b'
. ka - w·is ł a, G ar b arma
1
\ V~rszawia~i
związkowvm p
- .
gia.
Przebieg poszczególnych walk był następu•
Na walne zebranie PZPN w~b~;no~si~k
Leg)a, Warta - ŁKS, Siask - Ruch War~zaw1anka, ŁKS - Pogon, Ruch - Gar·
I: Pogan . r •
0 de
·
legatów ligi nlk żoł dz·10 w k'
barma.
·
10 mała
Ją~Y •
hańskiego Rvba~czvk: 1. 0 s11 iegot red. SObru·
13 września.
Legia - Ruch, Wisła - Warta. ŁKS W wadze :nuszej fusani (Sk.) pokonał n·e· 1
Warszawianka - 1ŁKS, Garbarnia - Warta 1d"'evatem. li.,."1 do P.ZPN zosot 1nerlskag-Ża., dt~łvm
zaslużen ' e na punkty Szweda (!KP). W pierw·. Garbarnia, Śląsk - Pogoń, Dab - Warszaa p . o e ZIOW"'
D b L . ' "
ł
Ruc h • SI·ąsK -ś w·
.
p
k
.
!
.
kt(iremu zarazem przyznano jedyną honoro·
ogon szych dwuch rundach Szwed bił się dobrze i , wian a.
20 wrze nia.is a, a - egia. Ij ski,
wa odznakę Ligi
17 ma1a
h
d
I
.
f
.
Warszawianka - Legia, Garbarnia - Po· ·
Warszawianka - Śląsk, Garbarnia - Włmiał nad usan1m przewagę, ecz w wuc na·
1
...
U
)P.tG ·s""C•I
sla, Pogofi - Dąb, Warta - Legia. Ruch-Łl<S I ~oń, Warta - Slask, ŁKS-;-- Wisła, Ruch-Dąb
stępnych rundach łodzianin opadł na silach.
-~u; .
27. września
.
~4 mal~
.
wadze koguc iej Czartek (Sk) pJkona! na,
.
„ - .
Legia - Pagon, Wisła - Warszawianka,
.! Legia - ŁKS, Garbarnia - Warszawianka
.
rozgr" m Enl lV Kat0t.i.11cath
punkty Bartniaka (!KP). Przez cały c~as walk i, Pogoń - Warta, Ruch - Wisła (21 maja) ŁKS - Warta, Ruch - Sląsk, Dąb - Gar·
Drugi "'J'.stęp )iokei~tów rumuńskich na Sląbarnia.
przeważał Czortek, górując nad amb tn ym lo- · Dąb - Stąsk.
skn wzbudził du ze zainteresowanie i zgroma4 patdziernlka.
.
7 czerwca
dzian'nem szybkością, agresywn o ścią i tech· 1
'
Warszawianka - Garbarnia, ~isla - Ruh dzil około 2,000 widzów.
Warszawianka - Pogoń, Wisła - ~egJa,
niką.
Mistrz Rumunii Telephon Club z Bukaresztu
Warta - Poi:oń, ŁKS - Legia, 'hsk - Dąb. j
em' Warta-Ruch, ŁKS-Dąb, Śląsk-Garbarnia.
k" (Sk)
. K ł
'ó
W wa dze PI r1rnwei oz ows 1
, • spotkał się ponownie z reprezentac j ą Śląska,
.11 paźdzlern~ka
.
14 czerwca
· zr ·· 1
Legia -. .Wisła, Garbarma - S!ask, Po gon wzmocnioną olimpijską trói ka krakowską MarWarszawianka, Wisła - ŁKS,
Legia sowa! ze Spodenkiew iczem (IKP). P Jczątkowo 1.
Spodenk ewicz walczył ostrożn'e, zaś Kozłow· , Pogoń - Garbarnia, ~.11\Sk - Warszawianka, - Warszawianka, .Ruch - Warta, Dab-ŁKS. czewcz~k, Wołkowski, Kowalski. Drużyna polska odniosła zdecydowane zwycięstwo w stosun
Ruch.
ski starał się narzucić tempo. Ostateczn:e wal·I' Dąb
ku 7 :2 (l :2, 2 :O, 4 :O).
.
ka kończy się remisowo, p:imimo iż Spoden-

I

·,
1

V-:

I

I

I .

w

H

I

I

zwycł~ża
kiew'cz przeważa w fin '. szu.
szparhie i szabli
. w wadze lekkiej w.oźn'ak i ewicz ~!KP). pe:v· .
- .
nte wygrał z Bąkowskim (S). \Vozmak1cw1cz
. Warsz.awa, 20 stycz~iar
. .
oszołomił przec 'wnika n i ebywałą ruchliwością, I
W medz1elę pózn:vm wieczorem zakonczyły
n e da1ąc "JIU chw 1t wytchmema 1 walkę wy· się drugie przedolimpijskie zawody szermiercze.
grał pewnie, przez cały czas mając przewagę. Wielki sukces odniósł znany uermlerz śląski
w wadze półśredniej Seweryniak (S) nie-I Sobi~ .zajm~jąc pier"'.sze miejsce zarówno w
znaczn 'e PJkona! na punkty Durkowskiego, wl· szabli Jak 1 w szpadzie.
p;crwszych trzech rundach nie zanosiło się na ' . w. szabl_i .zwycięzca S?bik nie poniósł ani
1edne1 porazkt. Drugi skole1 Segdą przegrał tył·
.
,
.
zwycięsłwo Seweryniaka, gdyż Durkowski za· ko spotkanie z Sobikiem. Dalsze miejsca żaięll:
skoczyl go kilkoma silnemi ciosami i utrzymy· 3) Kaczmarczyk, 4) Franz (Lwów), 5) Tichy,
•
wal walkę zupełn i e równą. Dopiero 4-ta runda 6) Jaroszyński.
W szpadzie wygrał również Sobik J?rzed
zadecyd ~wata o zwycięstwie Seweryn iaka dz'ę .
P,ranzem. Zwyclęst~o przypadło Sobikowi doki większej rutynie.
p1ero po dodatkowe1 rozgrywce. Łodzianin Kan·
. .
W wadze ~redn i ei Banasiak OKP) górował tor zajął dopiero szóste mielsce.
nad Matuszewskim (S) szybkością i bitnością,
to też przyz11an 'e zwyc i ęstwa Matuszewskiemu
Piłkarze obradują
jest dla Banasiaka krzywdząceW wadze półciężkiej walka Chmielewski
" "O t c ni'"
Lód ..,
s Y z ..,
&;
OKP) - Pisarski była wbrew oczekiwaniom
W Krakowie, Lwowie, Poznaniu i Wilnie od·
Cllm!elewski· wy·
· b t I d
związków
okręgow:vch
zebrania
walne
się
były
nieciekawa i n ez Y a na.
piłki nożnej. Na zebraniach tych zat>adl szegrai pewnie, lecz nieznacznie.
w wa<lze ciężicej Garstecki (S) „pokonał" reg niezwykle interesujących uchwal, przy•
Pietrzaka. fak chcieli sędz i owie. Walka nie- czem wszystkie te okręti uchwaliły na naibliższem walnem zebraniu PZPN-u glosować za
k
·
:adna . Zwycięstwo Garsteckiego meprze 1nywu zniesieniem autonomii sędziowskie!.
Specjalnie interesujący przebieg miało zejące , icd:vż pierwsze trzy rundy naogó! równe,
branie w Krakowie, gdzie opozycja atakowa·
a w 4-el przeważa! Pietrzak.
Sędziowal w ringu p. Czerniak (Pomorze). la w ostry sposób red. Stattera i Kałuże. Obaj
(W"I iednak wyszli obronną ręką i wybrani zostali
H ł
· ~ k)
·
'· przy~niatającą większości- .11:łosów do nowych
i 0 own.a
Punktowali PP· Cynka l;:,ląs
władz. Prezuem związku pGzostaie nadal gen.
ńo).
.
Drugi mecz rozegrany pJmiędzy Wartą a Mond.

Sobik
w

. .

.

...

I

r munscy

I

porażki
Prntat..vego P.W.

Dwie

szerm~erzy

I

(4), w::~\i!~i.PK~as~~;yct~ 0 fYJio:af:1~rewczyk
. Polacy po.za pien~szą tercją grali znakomi8

ł cie. Pr~ez .obie ostatme fazy gry zaznaczyła się
.
•
przyg.mataiąca. przewaga drużyny polskiej. . Lódz, 20 styc~ma.
W dalszym ciągu mistrzostw szermierczych I Zwycięstwo 1 forma, wykazana przez trójkę
Łodzi zespól Pocztowego P. W. uważany za ia· I olim?ijską i Kasprzyckiego są dobrym prognoworyta do drugiego miejsca doznał niespodzie-1 stykiem przed wyjazdem naszych hokeistów
wanie dwu kolejnych porażek w spotkaniach z na Olimpiadę.
'!
drużynami Tramwajarzy i Policyjnego K. S.
Mecz Tramwajarze - P?cztowe P. w. z_akończył się zwycięstwem pierwszych w ogolnym stosunku 21,5 do 10,5. W z~spole zwycię
,, 'iztuczne1 ' h:i d;: wis!<o
sklm najlepszym zawodnikiem był Wcieślik a u
W Krynicy odbył się wczoraj wieczorem
pokonanych Bartosik najlepszy zawodnik spot- mecz
hokejowy towarzyski między BBSV (Biakania.
ła) i KTH (Krynica) zakończony wynikiem I :O
Drugiego dnia pocztowcy pokonani zostali (1:0, 0:0, 0:0). Warunki atmosferyczne nie
przez policjantów w stosunku 20,5 do 11,5. W sprzyjające. Zainteresowanie małe. Po południu
szpadzie była walka niemal zupełnie wyrów- spad! deszcz, który w godzinach wieczornych
nana i tu policjanci wygrali jedynie różnicą za- zamienił się w mokry śnieg. Aby umożliwić od
ledwie Jednego punktu, zwyciężając natomiast bycie meczu oziębiono sztucznie .boisko gazem
zdecydowanie w szabli. Najlepiej spisał się i krynickim z szybu Zubera, przywożac go w
tym razem Bartosik, który uzyskał dla pocz- butlach. Eksoeryment ten zastosowanv poraz
towe6w osiem punktów.
pierwszy dal nadspodziewanie dobry rezultat.
Lód okazał sle na tyle twardym, że można było rozpocząć grę w warunkach prawie :że normalnych.
W dalszym ciągu spotkań siatkówki o mistrza
stwo kl. B., odbyły się wczoraj mecze konku·
rencii żeńskiej: HKS Il - Barkochba 2:0 (15:4,
15:5), HKS li - Hakoah 2:0 (15:3, 15:3), HKS Il
Po wczorajszym świeżym opadzie śnieżnym
- Hakoah 2:0 (15:4. 15:12) oraz Hakoah i Bar- panowała w niedzielę w Zakopanem wspaniała
kochba otrzymały walkowery spowodu niesta- słoneczna i bezwietrzna pogoda, w następstwie
czego wszystkie imprezy, a wiec zarówno zawienia sie Tajfunu.
W konkurencji męskiej: Orle - Hakoah 2:0 wody konne, iak urządzone wieczorem poraz
(15:2. 15:8), Hakoah - Barkochba 2:1 (15:13, drugi pokazy łyżwiarskie wiedeńskiej rewii na
6:15, 15:12), oraz Bf.rkochba i Orlę otrzymały lodzie, cieszyły się olbrzymiem powodzeniem.
gromadząc na trybunach liczne zastępy gości.
w~lkowery s~wodu nl~1nzybycia Jutrzni.

.

I

Kry ni ca posiada

Gry sportowe w Łodzi

Imprezy sportowe wZakopanem

j
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Budowa mostu na froncie południ owym

~

Humor dla

wszystkiBłl

Felek Miętus czuje się nłeszczególnhl więc
do lekarza.
- Papierosy pali pan? - pyta doktór,
- Owszem, panie doktorze„„
- A pije pan?„.
- Kapichnę, panie doktorze.„
- Hm„. - mruczy doktór. - Mam wrażenie, że pańskie cierpienia żołądkowe pochodZą
właśnie z nadmiaru spożycia alkoholu. Musi
więc pan na pewien okres czasu zaprzeitać zupełnie picia, wtedy zobaczymy, leżelł 1tan pń
skiego zdrowia się poprawi, to znaczy, u przyczyną choroby była wódka!
- Dobrze, pilnie doktorze„. - powiada
Miętus. - Ale czy nie można byłoby tego zrobić trochę inaczej?„.
- Inaczej?„, Jak?„.
- No, że-!>ym tak naprzykład zaczął płć teraz dwa razy więcej i po pewnym okreSie za.
baczymy, jak się pogorszy, to znaczy, to wódka?„.
udał . się

. P. premier Kościałkowskl przyjął dełe·
gację górali z Zakopanego oraz wsi oko; licznych, która złożyła na ręce p. pre-.
ImJera podziękowanie d1a rządu za tro•
Wojska włoskie. przystąpiły do budowy mostu na rzece Giuba, by rozpocząć 'śkliwą opiekę, roztoczoną nad Iudnośclłl,
***
Podhala.
ofenzywę przeciwko armji rasa Desty. Na zdjęciu widzimy transport budulca
głośno:
słę
Profesor Fajtłapski zastanawia
mostowego.
• - Kolumb.„ 1492.„ Suma cyfr 16„. Założe·
nie Petersburga - 1721.„ Suma cyfr 11. Ra· ~~~~~-1~~~~!!!~~~~~~~~~~~~~1111111.111111111111111„••••••

11 = 27„. Synod augsburski 1555.„ :llllllllllll!llllllllJlll l lJlllllllllll llllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllJlllll!nlllllllllllllllllllllllllllllllllUllillllllllllllllll!llJłllllU'.!UJlllllillilllllli 1
zem 16
•
•.
„
16 = 442.„'
Suma cyfr 16.„ Razem - 27
sądu
W
rzystęglt
Wybuch wojny napoleońsko·rosyJskieJ - 1812.„
'
12 = 54. DodaJ•
Suma cyfr 1.2„. Razem 42
my do tego 3 wojny punickie, a otrzymamy 57.H
Odejmijmy od tego 38, ·czyli mój numer kołnle·

+

p

'+

+

SOah

gmaehU

rzy.ka, a otrzymamy 19„. Odejmijmy od tego jesz-

cze wiek Henia, który ma 10 lat, a otrzyma·
my 9„. Zgadza się.„
- Co ma oznaczać ta wykombinowana ,
·
dziewiątka?.„ - pyta przyjaciel.
- Jutro o dziewiętei '>',rana mam pesiechets1.t1t....,

„~

*

Ormiańska

zagadka:
- Co to jest?„. U góry czar~e, u dołu zielone, w środku brunatne.„
- Nie wiem.„
- Murzyn, jadący po trawniku na zardzewiałym rowerze.„

- - -

Cnrizi@nna nowelka „Exoressu"

jej - Będziemy bo~a,ci i szczę~.iwi.
Zgodziła się.
Mary niie zdążyła mi o,dpowiedzieć.
Wytłumaczyłem jej, jak ma postępoW tej chwili ukaz,ał się jeden ze strażw14ęz1en 1 u
ników. Dziewczyna uciekła do mieszka- wać.
było, abym
Najważniejszą rzeczą
Wysoka, zgrabna, silnie.jsza od nie- nia, a ia musiałem wr.ócić do celi.
Spo,tkal~ się w je~e1 ~ k:iaii.P, w której
1
mógł w nocy wydostać się z mojej celi.
Upłynął„cały .tydzień.
Gdybym był na
prze- Jedne.go męfozyz.ny.
zazwycza1 gromadził się sw1at
Spotkahsmy się znów na podwórzu. Mary przyrzekła mi, że wydostanie klumiejscu naczelnika, wyrzuciłbym żonę j
stępczy.
1
cze. Strażnik który następnej nocy miał
- Co słychać? - spyfałem ją.
Edgar Kan,c k spędził s.ześć lat w . zamieszk,ałbym z tą dziewczyną.
·-- Wczoraj naczednik znów pobił pa· mieć dyżur, był jej dobrym p:rzyJacielem.
~ing-Sing, Herbe.rt. Bouven pię~ ~at w [ .Ale Mar.y, zako~h~ła ~ię właś:ii·e we
Dziewczyna miała dużo sprytu. By·
1ednym z p.omme1szych Z·akładow kar-' mnie. Przy.sięgam Cl, ze n1e kłamię. iWi nią. reraz już nawet nie śpią w jednym
łem pewny, że potrrufi ~dobyć klucz· od
gdy prr.acorwał1em na podwórzu poika1u.
. czlłlsie,
• nych w okolicarch Waszyn)!tonu.
celi.
- Gdzie śpi pa11i?
I przy robotach brukarskich, cią~le do
Przywitali się bardzo czule.
Nazajutrz rnno &potkaliśmy się znów
- W sypi-alni.
Strażnicy patrzyli
- Zestarzałeś się, braciszku - po- mnte przychodzrił.a.
na podwórzu.
- Tam, i!dzie sfoi kasa?
· I na to przez palce. LuMli mniie. Zresztą
wiedz.iał Kam:k.
- Będę mi.ała oiba klucze - szepnęImiaJłem zaw.sze pieniądze. A to przecież - Tak. A pan w iadalni. Z drugiej
- Tv też.
ła mi do ucha - Od kasy i od twojej ce- Sześć lat w Sing-Sing, to nie baga- . dużio zniaczy. Ileż to razy dQ&tawa.Ii ode strony korytarza.
- To bardzo ważne - powdedzia-·1li. Już ja to załakwię.
telka!
1mnie po kilkanaście doJ.arrów. .
- Nie z.dążyłem jej nawet odpowie- A ja siedziałem w po, dłei dziurze. 1 Pewnego p•oipołudnia tak się z:łiożyło, łem.
z kieszonkowymi złodz.ieiaszkami. O- ' że mo1głem się szczeitółowo rozmówić z - Poijutrze o szóstej rano naczelnik dzieć.
Uciekła. Nie, chciała, by spostrzeżowyjeżdża do W.a:szynitton.u.
lmo~ą dziewczyną.
brzydliwe t.owarzys.fwof
no, że rozmawiamy ze sobą.
Ułożyłem w myśli plan działania.
Opowiadał,a mi o nruc.zeLniku i jego
- Za jaką robo·tę cię wpaikiowali?
prze·rwał
Na tem Herbert Bouven
Postanowiłem w nocy zakraść s·ię do
_ Opróżniłem kasę jubilermvi. Za-j żonie. Słuchałem z cie.kawoiścią.
- Naczeilnik, to niebezpieczny czło- pokoju naczelnikowej, zabić ją i opróż- swą opow!eść.
robiłem zaledwie kilkanaście dolarów.
- I co dalei - spytał go Kanek _
wiek - mówiła - Ciągle grozi fonie, że nić kasę. Naczelnik wyjedzie, ·) szóstej
I straciłem pięć lat.
_ A Ja _wpadłei;i pr~ez dziew~zyn~.jią zabije. \Yszyscy urzędnicy .o tern w~e: !rano . .J~śli. nie ~oz.mawia . z. żoną; to Jesteś pewno teraz bogaty, co?
Bouven znów napił się whisky i poDoiprnro przed tyitodmem tak 1e1 ' przeciez me we1dzie do poko']U, by stę z
Zadenunc1owała mm€. Chcę z ni1ą s1ę dzą.
.
te.raz ro.zprawić, ale nie mogę jej zna-! pogruchotał kości, że musiano wezwać 1 nią yożegna.ć. Zbro~n!a :Wyjdzi<: na _iaw wiedział:
się po- Zaipommałem ci, zdaje
dopiero po Jego wy1ezdzie. Pomewaz olekairza.
leźć.
żonie' wiedzieć, że sąd skazał mnie na si~dem
- Powiedz roi, dziecko - spytałem , gólnie było wiadome, że groził
. - Muszę ci coś orpowiedzieć - odeśmiercią, więc nikt nie będzie wątpił, że lat więzienia. Mój adwokat przez cały
zwał się Bouven _ To jest .bardzo cie-I ją, - a czy oni mają pieniądze?
czas starał się o ułaskawienie. I właśnie
- Maią - odparła mi. - Pieniądze to on-był sprawcą.
W naszym zakładzie
kawa histo•rja.
Miałem ieszcze do odsiedzenia dwa tego dnia rano nadeszła odpowiedź że
mieliśmy dość dużą swobodę. Przecha-1 i brylanty. W ogniotrwałej kaisie, która
lata ..Ch;:iałem. sp.~kojn?e odcierpieć ka- mi ~arowano d:':a I.at~. Już w pdudnie
dzki po pordw?rzu. c~asami trwały. p~ p~- 1 stoi w ich sypialni.
rę .. ~iem~d.ze 1 b1zuteqę zakopałbym w musiałem op1;1śc1c ~ęzienie. Nasz zakład
- A kto c?owa klucz od kasy?
rę. godzin dziennie. Dyrektor w1ęzie~ia j
był przepeł.mony. Nie chcieli mnie trzymo1e1 celi. .
- Naczelnik.
mieszkał w tym samym gmachu. Miał I
Powiedziałem o t:m wszvstki.em Ma- rr_iać ani jednego .dll:ia dłużej. Starałem
- A czy mogłabyś za~rać mu klucz~
piękn~e urządzone, czte.~opokoi?we ?1ie-1
mnie badawczo 1 rv. Dodałem tylko, ze ona będzie prz,e- się w nocy dostac s.1ę do mieszkania na·
Spoglądała na
szkame. Był to stary p11ak. A 1ego zona I
. cho,w:vw.ała ?ieniądze .. Ale w rzeczy~- 1 czel.nika. Ale dozorcy, którzy dyżuro
st.ale się z nim kłóciła. . Dowie~ziałeml przez długi czas milczała.
- M?głabym. - szepnę~a wre~zcie. lstosc1 nie miał.em zamiaru ~~go uczymc. , \~alt przed gm~chem, byli bardzo sprytsię 0 t_er::i o.d i.eh sł11żące1, z ktorą. zanatych- m. Nie udało sie nic zrobić
- Gdv wy1dę na wolnosc,
przyjażmłem si ę bardzo szybko. Dztew- - Ale me ro zumiem o co et chodzi?
Dol.
•
- Gdybyś chciała mi pomóc, r.10gli- miast się pobierzemy - obiecywałem I,
czyna nazywała się Mary,
byśmy im oiprÓ.żnić kasę.
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