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owy. król Anglii ·Ed
uroczq!łcie H1§tąpil

GEN. GRAZIANI,
ma zostać wodzem naczel•
nym armii włoskiej w Ą.bl·
synlf.

rd Ili

na tron

Pierwsza mowa nowego króla ·.

„Pójd~ wr śladu mojedo oj.:a"„.
LONDYN, 22 stycznia • . J C!-~cie okaz~~e)':st. ~a~e m~jei dro·
·
(PAT) Na odbytem wczoraj uroczy- gre1 mate': 'Y' Je) ~~ęzk1e1 me~ob.
Gdy 01c1ec moJ, s!al tutaJ prz~d ~a- .
stem posiedz>!niu tajneJ rady królew
ze Jedskiej, na którem Edward 8-mv formalnie m1 26 lat !em~, · os~ia~czyl
/proklamowany został .arrólem, co ob- 1. nym z celow Jego ~ycia będzie. ob.rona
wieszczono .dzisiaj publ:czn~e narodowi, rządów konst~tucymyc~: W t~eJ mierze I
król wygłosił następujące pierwsze swe zdecydowany Jestem pÓJSĆ w siady mo-1
l jego ojca i pracować tak, jak on to
przemówienie:
„Wasze Królewskie Wysokości, lor-I uczynił w ciągu całego swego życia, dla
szczęścia i dobrobytu wszystkich klas
dowie i 2entlemeni.
1
Niezastąpiona strata, którą Poniosło moich poddanych.
Z zaufaniem liczę na !ojalność i odda
imperium brytyjskie przez śmierć Jegol
Królewskiej Mości mego ukochanego nie moich narodów na przestrzeni całe
mnie obo.w'ązkami. go iiVperjum oraz na mądrość ii;,h parl,i
ojpa, obarczvła
zwierzchnictwa. świad<ltn jes.l em t.ęgo~1· mcntów, 7& -w. tern <.!iężkiem zadanju i
jak bardzo wy i wszyscy moi poddani mnie podtrzymają, i zanosz~ modły dol
~s~ółczu!eci~ ~e. mną w m?~ .smut~µ, f.3oga, aby kie!ował mną przy s.pełnia1 wtem rown1ez, ze pełne miłosc1 wspoł- niu tego zadama".
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Jerzy V do·końca
się

JUZ ukazał
Treść:

w

sprzedaży.

PAT i PATACHON
sprzątają śnieg.

Nowa serja
figlarzy,

kawałów

popularnych

FERDEK i MERDEK
zakładają się.

Ucieszne przygody pary sympatycznych łazików.

PLUMPEK
gubi perukę.
Nowy kapitalny popis komicznego
pechowca.

OSIOLEK- WESOLEK
uczy

się tańcżyć.

Wesołe

przygody
niedorajdy.

czworonożnego

·

Polowanie skrzydlatych ludzi ·

Nowy rozdzial powieści rysunkowej p. t. WYSP A CUD ó W.

Przemówienie

prem~

il

Los·y

Wyprawa Jasia do Brazylji

~~~~~a w~icfd ci!~~;~: dz~~!ó~. ( rozstrzygną
Obie powieści zawierają dokładne
streszczenia pierwszych rozdziatów.

Baldwina

Londyn, 22 stycznia.
(PAT) Premier Baldwin wygłooił
przemówienie, po,święcone pamięci król,a
powiedział
Jerzego. Miljony ludzi premjer - podobnie, jak ja, mają wrazenie, iż zabr·ano im serdecznego i drogiego pr.zyjaciela i ze przez czas dłuższy
bez niego
świat będzie wydawał się
Miliony
biedniejszy.ro i zimniejszym.
rąk ze współczuciem wycią:J!·ają się ku
królowe,j, a łzy współcmcia łączą się z
jej łzami.
Król nie i:.aznał odpoczynku podczas
swego 25-letniego panowania. świat cały znajdował się w stanie porusze,nia
król nie znał okresu, kiedy mógłby na
przeciąg dwóch czy trzech lat, patrząc

sie

~a

NOW 6 A JO ARZ SKA

[iallawy
1 O groszy·

poś\Vit:clinB panii~cl

n·

role•..

zmarligo ·m~onarchy

stawał interesować się sprawami pań-

.
stwa. .
Kiedy, po dlużS.ZJfm okresie ni~przy
tomności powróciła mu świadomość, za
pytał swego sekretarza, . co · słychać z
imperjum. Kiedy sekretarz odpowiedział
mu, iż wszystko jest dobrze, co dotyczy ih1Perjum, król podziękował mu.
uśmiechem i wkrótce potem utracił przy
·
tomność.
Zasadą jego życia było spełnienie
obowiązku do ostatnich granic. Król Je.rzy przekazał swemu synowi tron, · który otrzymał od swego ojca. Przekazuje
ten tron ze wzmocnionemi fundamentami, podniesionym autorytetem moralnym i powagą.

y w Abisynji

wyzynach Harraru. - Po zwyciestwie gen. 6raziani

Rzym, 22 stycznia.
(PAT) „Gazetta del Popollo", oma"l\:fai'.1<c wyniki zwycięstwa gen. ':Jr:a11 ziam nad rasem Desta, wyraża opmJę,
•
p. t. „PRZEZ CAŁĄ POLSKĘ"- ie zajęcie Filtu posiada wielką doniOsc i e k a w a i pouczająca podróż łość, ponieważ miejscowość ta odległa
przez wszystkie miasta kraju. jest tylko o 100 klm. od Neifhelli, gdzie
znajduj~ się centrum .zal?rowiantowania,
DLA DZIEWCZĄT
Specjalna kolumna, zawierająca zigromadzonego • dz1,ę~ tra~.sportom,
liczne wzory robótek łatwiejszych przybył~ch z anl!ielsk1e1 kolon1i Kenya.
i trudniejszych, oraz rady i wska- • Dale1 aut?r zwr:ica uwagę na fa~t,
zówki z zakresu gospodarstwa ze w ostatnich bitwach brał udział
dedżak Beie112 Meret, zajmując pozycję
'
domowego
centralną pomiędzy siłami rasa Nasibu
KARUZELA"
na lewem skrzydle abisyńskiem i siłami
. ,
.
n
tyjodnt~ ,dla dz1ec1, mło~zieży rasa Desty na prawem. Zadaniem aT·
mji Dedżaka Beiene Meret, który oi oro:>··"'::n,
strożnie po·suwał się wzdłu± Ganale Dowesoły i•
ria i Uebi Gestro było zaatakowanie
n:§..
1
wojs~ 'włoskich z prawego skrzydła ·
Cena
wtargnięcia wgłąb Somali włoskiej.
numeru

barw.ny

odegrał swą

w przyszłość, przypuszi::zać, iż będzie
.panował pokój i ł;i>d i ze nic nie zakłóci
jego sp01koju, ani spokoju jego ludu.
świat w tym okresie znajdował si~ w
stanie delirium a król do ko:\ca odegrał
.
dziefoie swą rolę.
Wspominając o jubileuszu, jaki król
obchodził w . roku zeszłym, Baldwin
oświadczył, iż w ciągu miesięcy, które
bezpośrednio potem nastąpiły, spokój i
dobroć króla wzrosły jeszcze bardziej,
był jeszcze bardziej niż zwykle uprzej.
my.
Premjer odniósł wrażenie, iz król
byt gotów do tej dalekiej podróży, w
którą miał tak prędko się udać. W czasie swej ostatniej choroby. król nie prze

WOJ.

EDWARD vm.
nowy kr41 Anglii.

ij

Dziś siły Dedżaka Beiene
stały rozbife i rozproszone.

Wyżyna

Mereta zo-f wojny.
Niewątpli- ważne

wie gen. Gi:aziani .nie omi~szka w pełni
wykorzystac zwycięstwa, i po rnzprawieniu się z rasem De.s ta i Ded:żakiem
Beiene Meret zechce podjąć przerwaną
rozgrywkę z rasem Nasibu pod Gorra.
.
• .
,
.
hei.
. ~hecm.e sytuac1a zmiemła .się cał~o
wicie. ~!eda:vno s~os;~nek sił był iak
3:1, a ?zis .m~zna ~owie o s.tosunku 1:1;
Gen. Graz1am mo,ze ohecme posuwac
się w kierunku Oj!adenu bez obawy za·
grożenia na lewem skrzydle, onz liczyć na w~półudział i pomoc sułtanów
somalijskich, którzy zgłosili uległość
wobec Wł-0.ch.
W konkluzii pismo twierdzi, . że Somalja stanie się najważniejszym odcin·
kiem terenu wojennego. Na wyżynach
Harrairu muszą się rozstrzygn.ąć losy

znaczenie,

ta posiada szczególnie

Ponieważ przebiegają

najważniejsze ~ro~i, któ~e~.i idą, tr~s;

porty z Somalii francusk1e1 1 angielskie).
Osiągnięcie i zajęcie tej wy:żyny jest stosunkowo znacznie ła.twieisze drogą od
południa przez Ogaden, niż od północy.
•ee•oelJ)lll'Dlfi«tfilee•®CJesneoes•--

Dziś

niema

ciągnienia

ioterji

niema ciągnienia loterii paó·
wobec czego w dniu dzisiejszym . loteryjne wydanie ,·,Expressu" nie

Dziś
stwowęj,

ttka:że się.

Jutro, t. j. w czwartek, ora.z w piątek
i sobo·tę odbędą się ostatnie trzy dodatkowe ciągnienia loterji, których wyniki
poda „Express" w swych bteryjnych
wydĄJliach~
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4-CH DORAD··cow· CZARNEGO CESARZ.Aw~:~~~-E:~:~~~DRZEJOWIE.Nlech

Pani narazle Jedzie' do sióstr do Katowic I rozejrzy się w sytuacJI. Jeżeli uda się Pani o•
·Najgen1'alniej'szy wódz afrykański i
człowiek
trzymać Intratne zalęcle, to może Pani zostać
w l(atowlcach i starać się dopomóc materiał•
procentowym Europejczykiem.-Zaciekły wróg Włochów
nie pozostałej rodzinie. Jedna siostra powlńna
m4 4
Jednak zostać przy olcu I bracie dla prowa•
dzenia im gospodarstwa z etem dwa) mę:tczy•
111
iii
łll'
tni nie dadzą sobie rady. Jeżeli nie uda si~
(1) Prócz europejskich doradców, dvkumentowal już kilkakrotnie przez sa o konieczności „przyśpieszenia bez· Pani, względnie siostrze, znaletć zalęcla w
których rola ogranicza sie do pornd przeprowadzone z powodzeniem :Jpera litosnych wyst~pień" wobec Włochów. Katowicach: to mo:Łe Pani wówczas wrócić do
\:Zyf.to strategicznych, ttaHe Selassie cje W(·'.enne w Erytrei. Pod wz~ii~dcm Armia jego sktada sie z 50.000 żołnie- domu i zamieszkać razem z oloem. Do Kato•
posiada w swem najbliższem otoczentu swych przekonań ras Aielu .iest srupro• rzy, których uzbrojetlle również pozo-· wie Jeździłybyście '!ówczas z siostrą na ztttlaczterech głównych konsultantów, któM ccntow}'m EuropeJczyklent. Wóclt ten stawia w'.iele do życzenia.
nę, dla. spędzenia tam świąt, wakacyJ,lub tak
rzy będąc wodzami armii. stanowią ró- posiada imP.onującą postawę, jest m'1Czwartym z głównych doradców sobie dla odświeżenia wrażeń.
wnocześnie główną jego podporę. Cha- dry i dowcipny. Europejczycy uważa- cesarza jest ras Nassibu, gubernator
„CYGAŃSKIE OCZĘTA" (mieiscowoś~ ~le
raktei·ystyka tych czterech rasów zna„ ją rasa Aielu za doskonalei:ro orga11l7.;1- liarraru gt6wnodowodzący woisk abi- podana) ma list w redakcli „11. Expressu".List
lazła się na łamach Jednego z dz'iemli- tora i jednego z naj.lepszych sJrategów syńskich na fr!'.!ncie ogadeńsklm. Jako zostanie Pani Przesłany po nadesłaniu swego
k6w rai yskid1.
abisyńskich. Dowodzi on 60-fysle·'zną czfowiek wysoce wykształconv i po· dokładnego adresu oraz ~naczka na p~rto.
Ras l(assa, gubernator prowincji armią, która jest jednak niezbyt dobrze siadający wielkie zdolności strategicz· · „NIECIERPLIWA ZILI w JĘDRZEJOWIE.
Bakhemeder, jest g!ównodowodzącym uzbrojona i posiada słabe wvszkolenie ne, cieszy sję on dużym autorytetem i Adres ~we&o „pana Jest nam, nleznan~.
lewego skrzydła północnej armii abisy1i wojenne.
posiada znaczne wpływy _ w Abisynii.
„CECYLJA W ~ARN?VrIE. Odszaodowa·
skiej. Uchodzi on za naJbogatszego czło
Calkowitem przeclw'.ieństwem pierw Jest to typowy przedstawiciel nowej nie z tytułu wyp~wiedzema pr.acy nie należy
wieka w Etiopii. Pod dowództwem rasa szych dwuch jest ras Sevum. dowódca Abisynjl, usiłujący zaszczepić na grun- Alę poulewa~ Pam sa~a u~tąpiła z zalmowa·
s' 120 tysi"czna armia
r Jl
d
. l h .
r
eur,_ei'ską nego stanowiska. Co się zas tyczy zwrotu czę•
Kassy
ZnaJ'du3'e
'
.,
rę
•
"'
. '' a m po M a katt e. M'1mo. "t-e W zy
ac cre cza_rnego ..l ~·d~ ,. k"tt
u uó e
~p„ d '
ścl wpłaconych rat na fundusz emerytalny,
doskonale uzbrojona i ślepo mu poslt1sz j Seyuma płynie królewska krew. jest on w ,czasie mozhw1e naj.~r tszym. ? ~o zechce Pani napisać do Zakładu Ubezple::r
na . . natury swej ras Kassa lest czlo-1 człowiekiem bardzo demokratycznym i wodztwem rasa Nass.1bu znaiduie się Społecznych w Warszawie, dział ubezpieczeń
wiek'.iem opanowanym, odznaczającym w obejściu ze swymi poddanymi i pod· 60.000 dos~onale . wy~zkolonvch i do- emerytalnych, z zapytaniem czy należy się
~ię wyjątkowo zimną krwia. Stano\\.i włądnymi zdradza niezwykłą prostotę. brze uz~roJonych zot111erzv.
. Pani częściowy zwrot wpłaconych sum, skoro
· on pod każdym wz.ględem typ idealne· Dz'.ięki temu cieszy się on taką sympaOto Jak , wygląda charakt~rystyka rezygnule Pani z dalszego ubezpieczenia. Po·
·go wodza afrykańskiego, wykonywują- tją w oddziałach wojskowych, jak ża- czterech gtownych dowódców 1 dorad- winna Pani załączyd znaczek na odpowiedt
cego swą władzę .w oparciu o wplywy I den inny dówódca.
ców Negu~a, .czter~c~ W?dzó~. będą- 1 w liście powoład glę na numer sweJ kslątecz•
wyższych dostojników kościo!a i trzr
Wychowany w duchu kulturv euro- cych ks!ęc1am1 krwi 1 pos1ada3ących na kl ubezplecze'd emerytalnych do których wpl•
mającego swych podwladnvch w pet- pej.skieJ, ras Seyum jest jej 2orącym swych terytoriach władzę, z jakiej ko- 6ywane były składki. Odpowiedzi udzielać mo•
nym szacunku dystansie.
zwolettttikiem i sympatykiem Genewy, rzystają udzielni ksiątęta. Są oni m'1mo że tylko z u. s. albowiem musi zbadać ll<>Ad
. Drugim nailbliiszym doradcą Negus~ będą~ r6wnocześnie . qieprzejedn~n~m i to ~alkowi~ie solidar~i. jeżeli c;-p~dzi o zallczonych' Pani mles.lęcy . składkowych.
jest ras Aietu, gubernator or?wln::!i w.rogiem Włoch6;v. N1e1edn?krotme JUŻ; kome~znośc .PO!ą.czema Ablsymr :J zre:
PAN MICHAŁ J. w sĘDZICłIOWlf. Niech
Wo~~l')'.t na pólnocny?1 zachodzie Ab1-1 r~s Seyum wyraza! ~we mezadow~le-j orga~!zo~_ama JeJ .w. d;ichu soólczesneJ się Pan w tel sprawie poradzi adwokati;1, cho·
sy1t~i. 1 en ras uchodzi za utalentowane me ze spos.obu: w. Ja~J prowadzona Jest cyw11Jzacn europe1sk1ei.
ciaż naogó·r sprawa Jest bardzo wątpliwa i oba
go stratega, przyczem zdolnoś..:: swe za obecna woma i us1łu1e przekonać Neguwiam się że w żadnym wypadku nie uda się

na1'bogatszy

w Etop1''i. -Ras Aielt.t stu-

„.o •foi no .--ele
ar11•J1._,„
l• ... e„11*0

I

z

' lub s'obowto'ro·w gw1·azd
S

f~lmow·ych ~~::u.zni~:teot~:~:~ć ad~~~~~d::a~:~~:i~:i~
Maa Wasi'' I '•·aary Cooper"
zaśłublenl„. -- Greta Garbo" wśród no&cl
Walka z potworem
9
"
•
. „
"
. .
"
o czarną perle::
punkt zaczepienia, przewidziany prawem•

~

WBSBlnych. - OWiCll llUmfiW na CZEIĆ oi~akomatych BrtystG\U

·

czarny nurek wyłowił mnJon
stał?,·-·~ ił.atyt:h. ..i: J;tn~ _
mersklego

• {s.b). . Holy-~o·~· d miał w ciąg:1 ostat: słow,ep:i - zasJę~uje ~rtystkę ~ż d~ u.ka~e się, w, prasie. , Tymcu~em
men kil.ku dm niezwykłą sensaC)ę. Dwa1 chw1h dokonywania 'ZdJęC. Gdy 1ednak się ma•c.ze1.
.
.
.. ,
.
, , • .
znani adyści połączyli się węzłem mał- . sceny trzeba uwiecznić na taśmie fihno- 1
Sobcłwtóry słynnych gwiazd filmo·
. ~sb) ~1_el~.ą sen~cJ_ę. wsrod Jubilerów
żeńskim. Przed urząd stanu cywilnego' wej - zjawia się przed obiektywem' wycJ1 pozn~ti się f pokochali '~i'ę~ Miłosć 1 w.yw9fato- po1a'?'1t-1i1e SH~ ~~ rynki:, ołlr·
zajechała wspaniała limuzyna, z której . prawdziwa nrtvstka. Helena Ho.!brook ich przypieczętowana została związ· rz~m1ej, czarneJ perły~ Wradom~sc ta
wysiadła p-iękna niewiasta. Wszyscy otrzymuje wysokie wynagrodzenie. Mu· kiem małżeńskim, a niedyskretni dzien· obie.gł~ lotem błyskawicy cały świat. Od
poznali n·atychmiast, że jes·t to Mae siała się więc zobowiązać, że nigdy nie · nikarz zdradzili tajemnicę prawdziwej lat J~Z, pe!lY ~!ostarczane n~ r:Y~ek w
West.
.
zdradzi tajemnic artystki j zdjęcie jej nie Mae West„.
\?ans1bar ~re os1ą~ę.fy tak w1elkieJ ceny,
Po chwili zajechała d:riuga Hmuzyna, ra
we - - W4!1Ml5MGQ w
eią•
±
m lak wlaśme -0becme wydobyta czarna
'z które.j wysiadł znany gwiaufor, boży·
perła.
·
szcze tysiąca kobiet - Gary Coope~.
Hl
Kosztowne te n.iegidyś pr~cjoza, obecWkrótce przed u.rzędem stanu cywil·
l \Ilf .
IU W U I W
•u
me spadły zn~czme w ceme. Masowa
nego zebrały się liczne tłumy, które
.
.
.
.
·
.
produkcja japońska, hodowla ostryg,
pragnęły z.!!ofować nowo·żeńcom owa· . N;esamnwata tranzakc~a mBIJonerk• 2: :łuną beirabotnego
które wytwarzają perły, oraz produkcja
cję. Przybyli również przedstawiciele I
(mh) W jednym z dzienników amery-' ludzkie~o ucha.
sztucznych pereł ~rzyczynUy się . do
prasy a poilicia z trudem utrzymywała, kańskich u.kazało się niedawno ogłosze-j
W d. zień, po uk.azaniu się o~łoszenia, , znacznego spad.ku ich Ct:ll. Natomras_t
porz.ądek. Na uroczystość ślubną przy-! nie następ·ują.cei treści:
nadeszła do administracji pisma oferta Iwzrosły w :eme perty kolorowe. Perły
jechaH zn.ani artyści filmowi. Tłumy I „Potrzebne lewe ucho - zapłacę 2.500 . od matki kilkor~a dzieci, której mąż, ~ło 'o kolorze z1etonkawym, niebieskawym,
wznosiły na ich cześć owa· cię.
dolarów".
! żony od kilku !1liesięcy chorobą, nie tn6gł lub różowym są dziś o wiele droższe
W perwne.i chwil izai.echalo . au.to, z
Ogłószenie to zamieściła żona pew-' zarabiać na żvcie. Rodzina chorego zno- ' ~d z~ykłr~h pereł ~łał~tc~. Im. P.erla
ltóre.go · wysiadła c~. aru.1ąca n~ewtasta . . nego bogatego przemysłorwca z Chicago,! siła głód i nędzę, nie widząc znikąd ra- Jest ciemmeJSZ~, t.em Jest ~iększa JeJ ~ełlo,z.ległv .się o~r.zyk1:
która postra. dała. ucho pod.czas katastro-! tunku, ni pomocy;. Prz.e·t.zy.tawszy dziw· 1na. O wyło"."remu czarne3 perły mkt
· „N~ech ~~e. Greta Garbo11 •
fy s~mo·chocL?we 1 . Udała s.ię ona do zna 1 ne ogł~szeml:e, d.z1iat~na kobieta zdecy~o- 11dotychczas me marzył. Niezwykły t~n
t.e1. ch,w~h .1ednrak wszyscy pr~y- ko.m1~e!!o ch1ruraa., który przyrzekł.
wała sJ.ą na operac1ę ucha 1 za:ią~ała 1ed 1 sukces przypadł iedne!11u. z c.zarnych me
pommelt sołne, ze G;rety. Garbo ~1e- prawić, przykry defekt po•d wa~un.k1em, nak ceny czterech tysięcy dolarow.
1wolnłków, ~tórz~ znaJd 11Ja. s:e na ust:ima w Hollywood, poo1ewaz od wielu że pac1entka dostarczy mu ory~tnalne~o
Trnnza.kcia doszła do skutku,
gach Arrt1enczyko:w, w Pers]l. Zdobycie
mie.sięcy _iuż bawi w swojej o.jczyźnie.
perly nastąpiło w niecodziennych okoNa ślub Ma.e West i Gary Coopera przy
został
licznościach. Jak zwykle, nurek udał się
był sobowtór „Boskiej Grety".
.
J U
U
na pełne morze. Po chwili ujrzał na dnie
Po kilkunaistu minutach formalności
_
•
wielką rafę koralową, do które.j przyczew U!'zędzie stanu cywilinego zosbłv za· Fantastyczne wersie krązą dokoła osoby zdrajcy czarnego cesarza piło się tysiące ostryg. Vzbrcjony w nóż
ła.twione. Mae West w pięknej białej ' (z) Korespondenci pism angielskich, pałacu w Makalle, na które zaprosił kil- i niewielki koszyczek, spuścił się nurek
iedw.abnei sukni z bukietem lilij opuści- zdradzają wiele zainteresowania dla lo- ku oficerów włoskich. Podczas libacji na dno morskie. Zgarnąt pewną ilość
ła biuro urzędu. Ob·ok niei kr'>czył su rasa Ougsy, którego zdrada wywo- uzbrojeni bojownicy rasa Ougsy miełi muszli do koszyka i miał zamiar wrócić
mło.dy małżoinek, trochę z.denerwowany. łata w swoim czasie duże poruszenie. jakoby rzucić się na Włochów i wyciąć na powierzchnię. W tej chwili został za.
Tłum szalał z zachwytu, patrząc na tę Niektórzy . dziennikarze angielscy do- ich w pień. W rezultacie miało nastąpić atakow~ny przez niewielką ośmiornicę.
~iękną patę. Wśród tysiąca okrzyków noszą, że w Rzymie kursują pogłoski, rozstrzelanie Qugsy.
.
Nurek musiał stoczyć z napastnikiem za.
i wiwatów na c.z.eść młodej pairy, nowo- jakoby ras Gugsa nie żył. Jedni mówią,
Żadna z tych pogłosek nie znalazła żartą watkę, z której jednak wyszedł
żeńcy odjechał~.
,
.
..
. 1że zg!nął on po~czas walki. między Wło· dotąd oficjalnego potwierdze~ia. Z kót' zwycięsko.
.
.
.
Fotograf.owie prasowi z.r1ob1h szereg :cham1 a Abłsynczykami, mnł znów, - dobrze poinformowanych twierdzą jed-1
Po powrocie do barki, padł meprzyzdjęć, które następnego dnia ukazały 11 że został rozstrzelany przez dowództwo nak, że w ostatnim czasie dowództwo tomny spowodu upfywu krwi. Ody
się w pismach. Dopiero po kilku dniach Iwłoskie za szpiegostwo. W związku z tą włoskie dokonało licznych egzekucyj na wreszcie wrócił do siebie. stwierdzH, że
okazało się, że słynni artyści ekranu - ostatnią wersją opowiadają, że ras Oug- szpiegach abisyńskich wy~rytych na ty- w czasie walki z1.łubił wszystkie ostrygi
wcale nie połączyli się węzłem małżeń- 1sa urządził wielkie przyjęcie w swoim lach armii wloskiej.
- oprócz Jednej. Po otwarciu jej skim. Poprostu sobowtór Mae West
'
znalazł piękną perłę. Mlała kolor ciem·
za sobowtóra Gary
no. zielony, prawie czarny. Zgodnie ze
Coopera.
U
J
't;
swemi obowiązka·mi, o:JJdat ją nurek oaSobowtór wielkie!!o artysty filmo··
łó
nu, U którego pracuje.
wego iest je~o sekrefarzem i na~ywa się
Jedyna branta na ~wiecie.' k ra oparła się kryzysow!
Czarną perlę sprzedano za fantaEugeniusz Hende~son,. Załatwia całą!
(sib). Amst~~dam. obchodZI obecme nych strat.
styczną sumę 40.000 funtów ·szterlingów,
iego korespondencJQ miłosną oraz regu· 1500-lecie swo1ei kar1ery na polu djamen·
W ciągu ostatnich kilku lat, !!dy sy- czyli miliona złotych.
luje jego rachunki. Żoną jego za.stała !towem. Pół tysiąca lat minęło od chwi- tuacja poprawiła się nieco - odczula to
Helena Holbrook. Jest ona podobna do ,li, gid'y miasto to stało się centralą han- w pierwszym rzędzie branża brylanto- I
słynnej artystki, jakby była jej bliźnia„: dlu djamentami. Jak twierdzą w ko- wa. Kamienie wzrosły znacznie w ce- ' kryzys. przeżywał przc.mysł diamentowy
czą siostrą.
Również figurę ma taką : tach zainteresowanych, branża djamen- nie. Przyczyny tego zjawiska należy pod koniec 17-go wieku. W Amsterdasamą. Na niej więc mierzy się wszy- towa nigdy nie cierpiała naskutek kry- się doszukiwać w tern, że brylant jest mie było zattudniohyci1 wowczas 6-ciu
stkie suknie, na niej próbuje się efekty zysu. Nawet w czasie gdy panowata zawsze popularny, wiecznie atrakcyjny, szlifierzy i wszyscy oni zostali bez pra~
świetlne. Helena Holbrook rozpoczy· ;na świecie największa depresja finanso- a dzięki swym małym rozmi~rnm nadaje cy. Było to największe nasilenie kryzyna z partnerami czytwie ról - jednem :wa Amsteridam nie ponosił ni.g dy żad- się do latwege> tranSt'>C>rtu. Największy su w tai branży.
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Wielka 'Dirada zWiijZków zil'WodOWyCh wŁodzi

świata pracownic zego przesłane zostaną przez
urząd woje~ódzki niiędzyministerjalnej _ ko.misji

Postulaty

w przeded niu

p1;jacy
ustawod awstwie
zmian w....................
....„ ......
....
•f$1~~·~,

A zatem: nacierać dwa razy dziennie twarz i ręce Kremem NIVEA,
wtenczas mimo zimna i słoty zachowamy zawsze gładką i delikatną_ skórę. Nawet najszumniej zachwalane naśladownictwa nie
zastąpią_ NIVEI, gdyż tylko N I V EA zawiera Eucervt i dlatego
t.a nadzwyczajna skuteczność . Zatem używa'jmy

\

UWAGI OBYWATELA

Kult Wlelkoścl
w fQCZOiCę pOWStania
styczniowego

o•••o••oo...++~Q~~

~·••te•o

„„„~HM~.+4~~„~„.._.

Łódź, 22 stycznia.
(k). Pod przewodnictwem insp. pra
cy Wyrzykowskiego"' w dniu wczorajszym odbyła się wielka narada przedstawicieli wszystkich związków robotniczych i pracowniczych w Lodzi.
W naradzie tej, która trwała odi
godz. 10-cj rano do 2-ej po pot„ udział.
wzięli przedstawiciele okręgowej komi·

\.

~~

'„.

Ol~„

mN IV EA od ,1 O,•O do l,60

.

NI V EA o• ,1 1,00 do , J.50

••••••••••••••*••„•••$•••••H••••••••••••••••••••••...•,..••••••••••••••H•••••••••••H••H•••

1Zaw. doma:ga się przyznania robot.ul·
Powstanie styczniowe. Tradycja te- sii związków zawodowych, Zw. Zaw. botnikom krosna„
W dalszym ciągu ctoma~ano się przy 1kom fabrycznym zasiłków za przepraChrześcijańskiego Ziego powstania przez długie, tragiczne la- „Praca'',
ta, jakie nastąpiły ro roku 1863 _cim. ży- dnoczenia Zawodowego, Z.Z.P., unji znania odpowiednich tum na te2orocz- j cowanle 20 tygodni w roku kalendarzo_
ta w każdym polskim domu, krzepiła w zawod<>wej pracowników umysłowy~h ne roboty sezonowe, celem zatrudnie-,· wym.
Przedstaw'.iciele ZW. ZA W. „PQA·
nia wszystkich bezrobotnych w Łodzi,
chwilach zwątpienia, pozwalała wierzyć i t. d.
Przedstawiciele poszczególnych or- w.prowadzenia bezpłatnej pomocy lekar I CA" domagali się ścisłego przestrzega·
w wielkość własnego narodu. Pozwalała
zawodowych zreferowali p. skiej dila wszystkich, którzv z tej pomo ufa 8-godzłnne.go dnia pracy, zwlększe
ganizacyj
powBo
....
spodU
nie
niewola
nas
ufać, że
stanie styczniowe, cho:iaż wolności nam insp. Wyrzykowskiemu obecna sytua- cy obecnie nie korzystają oraz utworze nia bezpieczeństwa pracy w fabrykach
nie dato, chociaż tragicznym jego epilo- cję w poszczególnych fabrykach i prze nia jednej Izby Pracy, obniżenia cen bi· i zakładach pracy, ochrony delegatów
giem było więzienie, Sybir i szubienica, mystach oraz wysunęli cały szere.g po- letów tramwaiowych dla robotników 11· fabrycznych przed ·wydalaniem Ich z
stało się w dziejach naszych symbolem stulatów świata robotniczego I pracow· taryfy za prąd elektryczny. Zgłoszono pracy, obniżenia taryfy tramwa)owei I
także żądanie wprowadzenia urlopów elektrycznej, ustawy o umowach zblo·
niczego w Łodzi.
Czynu, symbolem siły narodowej.
KLASOWE ZWIAZKI ZAWODOWE dla dozorców domowych i słu~by domo ' rowych oraz Jednej Izby Pracy w LoNiebylejakiej siły wewnętrznej trzedzi.
.
ba było na to, by zmusić wielkie państwo domagały się wprowadzenia 6-godzin- wej. ·
PRZEDSTAWICIELE Z•. z.. Z. poza
CHRZESCI.TA~Przedstawiciele
cara, posiadające na swe usługi tysiące nego dnia pracy, celem zatrudnienia
w 51prawie przestrzegania
postulatami
się
domagali
W.
ZA
N.
ZJED
SKIEGO
wprowadzebezrobotnych,
wszystkich
wielką
żołnierzy,
świetnie uzbrojonych
technikę pracy państwowej, więzienie i nia większych kar na łamiących usta· zwiększenia kontroli zakładów orzemy umów z.biorowych i ustawy o czasie
szubienice, aby rok cały z wysiłkiem wy robotnicze i umowy zbiorowe pra- słowych oraz wskazywali na koniecz- pm.cy zgłosili dodatkowo dwa postulaptowadziło formalną wojnę z Ucho uzbro codawców, znowel~zowania ustawy c ność ogłoszenia ustawy o umowach ty. W jednym z nich domagają s'.1ę ściąg
jonemi w stare dwururkJ, czy strzelby/ urlopach, w tym ~ensie, aby dorośli ro- zbiorowych. Dotychczas n'.iema bowiem nlęcla zaległości podatkowych od prze·
myśliwskie od~zlałam~ powstańcz~mi. botnicy korzystali z 8 i 15 dni płatnych podstaw prawnych do zmuszenia do za mystowców i obszarników, proponując,
warcia umowy .zbiorowej i w wielu aby sumy zdobyte w ten soosób poszły
Jakaż mo: tkwić mus1ala w . tych meu-. urlo:p owycb a młodociani z 14 dni.
przedstawiciele klaso- przemysłach robotnicy są przez to wy- 1 na zatrudnianie bezrobotnych. Z. Z. · Z.
Następnie
mundurowanych, . często przymierają:
f wychodzi z założenia, że podatki moł·
eych głodem oddz~a~~ch, które.bez-~rom~ I w~cb zwłązków .zowodowvch domagali korzystywani.
Zaiprop'onowano, aby zwrócić się do na umarzać tylko niezamożnym rzememal, bez amu_nic11, _ukrywaJąc s;ę. po I s:ię :znowelizowania ustawy o zapomolasach, tak. dotk~1we c~osy zad.awac. Jed-1 gach dla bezrobotnych or.az znowelizo· miedz~ministerjal~ei ~omisił z prośbą. o mieśln.lkom i chłopom, z~aldu!ącym się
nak potr~fiły mepr~yJaci~low1, maJące-1 wania ustawy scaleniowe1 w duchu ro- wydame odpow1edmego zarządzenia, w clęzkieJ sytuacJi mater1alne1.
W drugim postulacie Z. Z. Z. domamu zda się na~ nami ~ak mezaprze.czalną 1botniczym przez wprowadzenie samo- na mocy którego pracodawcy byliby
zmuszani do zawarcia umowy zbioro- ga się iednei Izby Pracy dila całego krap:zewagę zarowno liczebną, Jak 1 tech~j rządu uJbezpieczonych.
· iu, z tern, że ekspozytura tej Izby mieśDomagano się, aibv znowelizowana wej,
.
.
.
mczn.ą.
Następnie przedstawic'.1ele Chrz. Zie- cić się będzie w Lodzi.
. I Jedno Jeszcze ~arte Jest zastanowie 1 została u·s tawa przemysłowa w ten sno
Szereg postulatów zgtos~li także
ma. Oto rok 1ą63-? 1 · to r.ok wszechwtad- sólb, by władze nie wydawały śwta- 1 dnoczenia Zaw. domagali się nałożenia
UN.TI ZAWODOWEJ
przedstawiciele
owa
komunik
obowiązku·
wbotników
na
fikcyjne
na
nego panowania pieczęci Rządu Narodo: dectw przemysłowych
UM~SLOWYCH. M.
~RAC,OW~IK.OW
oboJr~t~emKa;:~~~z~k :~~u~~~ u P3!{,rei przedsię~iorstwa! u?iekaiące od prze- nia, ja~ie firmy nie prz~strzegają
emerytów, zaredukch
się
~~magab
m.
zagwaranto1
przepisów
włązu1ących
przepisów,
obowiązuJących
to b 1 aufor tet to':, 1 ęs mbol wiei- strzegama
koścf którJ kult ttwił Yw sercach i jak ró~nież wysunięto ż~dani<: wpro: wani.a robot~ikom, że nie będą pokrzyw r~biaJących pon~d 300 złotych miesięcz
ot~z~ma111a. • dot':'chczasowyc~
i;11e!
..
wadze?ia zakaz~ tworze~1a . spo,ld_zielm dze111 w tak1~h wypadka.ch.
Polaków.
I przep:isow, mer.edukowama
sw1adcz~n
ZJedn.
Chrz.
postulacie
ostatmm
W
rowydz1erzaw1a1ą
ktore
Jak silną musiała być wówczas spo- robotmczych,
umysłowych i t. P.
pracowmkó:V
istość wewnętrzna społeczeństwa, któ„
te postulaty zo~taną zreWszystkie
d
f'ił
członków
nazwisk
nawet
znając
nie
re
ferowane prztz okr~gowego mso._ pra:
Zlelł
Rządu Narodowego jest nietylko ślepo
cy p. W:s;,rzy"'owsk1ego na. sp~c1alne1
."
•
.
posłuszne jego rozkazom, ale zużywa
konierencu w urzędzie wo1ewodzkim,
nadsyłanta kupo.naw z „rybkami
tysiące wysiłków, by rząd, rząd bez• 11 która odbędzie się w najbliższych
'1m1'enny ale s óJ własny uczynić sil11
· h•
dm~
ogłosa
.
.
..
nym. Orgamzuie się więc „domowym"
1
ew~:f 2:
°
w
ki p~ze~~;fe~es~~i~ttei r:;Izd~d
Dziś upływa ostateczny termin nad· pressu" w Łodzi, Piotrkowska 4.9 .
~posober_n s!użb~ ~ącznośc~ w ten sposób,
ę. vm . ste Ja.
. Y
.. P
Celem zaoszczędzenia koszfa znaczka
ze. w kazdeJ s~ami dwo;skiej stał z~wsze syłania kup·onów z naszego konkursu , p.
pocztowego można wrzucić foopertę z :f~d~~~tsli, ~e!em zaoptmowama, gdyz
·
osmdłany dyz.urny kon, obok . ~yzur~y t. „Ło,wimy wszyscy rybki".
.g wy ane zostaną nowe ustawy
Kupony nadesł·ane po dniu d·dsie1·- kupoinami do skrzynki Expressu" kto· sta1enny. Na wiesc, ze
chłopak
"
· szym nie będą uwzględniane podczas
· k"ie, ze
· k 0 rosyJS
domu' przy do których zbiera sł.e 0 becuie 0 dpow i era znaijduje się w podwórzu
s.k ą ds· .~yruszy ł 0 WOJS
dnie materjały,
ulicy Piotrkowskiej 49.
się. zbl!za - ~hłopak dosiadał konia i pę- przyznawania nagród.
•-•••••••••••••
drugi
nowy
ostłosi
„Express"
Jutro
wyłowionemi
z
kuponów
Dziesięć
dz1ł naprzełaJ do następnego ostrzegawczego pos~erun~u, ską~ zn.ów wyruszał „rybkami" Czytelnicy włożą do koperty wielki konkurs p.. t. „Łowimy wszyscy
no"".'y gomec, a~ dopóki wie~ć, "".yprze- na którą nalepią znaczek pocztowy za rybki!" - Ilość na!!ród bedz1e znacznie
?z~Jąca. ogromnie ruchy WOJsk meprzy- 15 grnszy i pł"zyślą do redakcji „Ex· powiększona.
d
Jacielsk1ch nie dotarła do zainteresowa-

z.z.z.,
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Budowa sanatorJum
dla gruz'llkO„W

oddziału.

ostrzegła

ll~~wi·~~ri·~ l~tar~o

w,,Wl.~lew~~t·ei· M~nufa~turie"

w

ła

zarząd?iły

zbamieiskiew Łagiewnikach
daniezeterenów
przed gronie
w
nego niebezpieczeństwem.
Podobnie
żącem
I Rszewie
każdym domu zorganizowana było opie
Tś
( ) D
ka nad zbr_oinemi oddziałami. Powstańo tem
ono~i ~ ~Y s~ego czasu
v
.
pracv
do
przy1·mowane
będA
robotnice
Stare
·
·
·
d
·
k
.
zam!!~rz..: wybudowac1
MieJsk1
Zarząd
ze
I
'!
cy b ywa 1 u rywam prze meprzy1ac1echomiymem diz1ału konfekcji około 150 wzorowe sanatorium dla chorych na lfrnLódź, 22 stycznia.
lem, dostarczano im żywności.
(k} Zatarg w zakładach przemysło- rcibotni.c otrzymało wypowiedzenia pra- źllcę, tę plagę robotniczej Łodzi. 11 ~ teSpołeczeństwo wyczuwało bowiem
wielkość idei powstania. Dlatego Rrząd W3{Ch „Widzewskiej Manufaktury" zo- cy, kończące się w dniu I lutego r. b. renach miejskich w Łagiewmkar:b.
W tym celu jednak należy uprzednio
Narodowy, ideę tę utożsamiający, choć . stał w dniu wczorajszym zlikwidowany. Reszt~ robotni~, t. j. 100, ~ost~ła zatrzyzbadać warunki terenowe i klimatyczne
nieznany z imienia był tak szanowany 1 Jak wiadomo. w związku z unieru- mana i zatrudmona przy mneJ pracy.
Wczoraj firma zobowiązała się, że ł'. agiewnik oraz ustalić czy r.adajq się
i tak stuchany. pomimo, że oficjalnie pa-;
nował rząd przemocy i najazdu, pomi- WALNE ZEBRANIE WŁÓKNIARZY przy ponownem uruchomieniu działu one iako miejsce p0bytu gru.t.iik6~.
Na wniosek Wydziału Zdrowotno~ci
konfekcji nie będzie przyjmować nowych
W CHRZ. ZJEDN. ZA W.
mo. że kraj cały objęty był pożogą wof·
Miejskiego p. pre;;. Wadaw
larz~,du
stawszystkie
zatrudni
flle
pracy,
do
sil
m.
b.
25
dnia
sobotę,
nadchodzącą
W
JeJ
surowością
całą
z
ny, prowadzonej
praw wobec ludzkiego życia• .Naród ży- w lokalu Chrześcijańskiego Zjednoczenia r~ robotnice. Po wyczerpaniu się zasil- Olazel( postanowił po •Vi~rlyć zbada1Jie
wy prawdziwą wielkość zawsze wyczu- Zawodowego przy ul. Przejazd 34 odbę- kow 150 zredukowanych robotnic, o ile te„enów w Łagiewnik,lC.J i majątku rniejie . Tak jak wyczuwał- ją w idei powsta- dzic się o godz. 7-ej wieczorem walne dział konfekcji nie będzie jeszcze uru- skim - Rszewie p. dr. Chabatowskiemu
nia styczniowego, tak w wiele lat później zebranie włókniarzy, na którem doko- chcmiony i o ile pracujące robotnice nie 1ze Lwowa, który w najbliższych dniach
wyczuł ją w józefie Piłsudskim, który nane zostaną wybory zarządu oraz o- zostaną zredukowane - firma zastosuje 1 przyjedzie do Łodzi i przeprowadzi odurzeczy_wistnił wszystkie porywy naszełmówiony zostanie szereg aktualnych lt. zw. turnusy, t. zn. zatrudni bezrobotne lpowiednie badanie terenu pod przyszJe
sanatorium dla gruźlików w ŁodŻi.
.na miejsce pracujących.
spraw~
i wysiłki w wolnej, potężnej Polsce.
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. M. W1 związku ze . śmie.rdą króla~gielsk1ego Jerzego V, władze zarządziły
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22.1

na
rzucił ciało
•
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szyny

na

w;ezienie
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·
8 estJa 1ski morderc a rozJ>1ł czaszkę narzecz onej 1 po zrabow aniu
jej 300 złotych upozorował samobó jstwo
•
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gmacMcll rz~dowych Wiktor. Kwiatkowski
~ałN~ :s.~~h wywieszoillie
zostaną

skazany

został

dożywotn~e

Władze śledcze ·w Lodzi ustaliły nie·
syp. Równiez za:opiekowano się przed·
m~otalllli, lezącemi przy nieszczęśliwej zbicie, iz młoda kohieta, pochodząc·a ze
sfer robotniczych,
kobiecie.
padła ofiarą potwornej zbrodni.
W tym cz,asie przechodził pociąg os1r
W, dniu 17 sierpnia r. ub. zgłosiła się
bowy z Łodzi do Łask.u. Grzanka, porozU1II1iaw~zy się z zawiadolW'Cą sfa.cji w I do poHcji Regina Piotrowska i zło.żyła
Łasku, spoW1odował zaitrzymanie się po· 1· sensacyjne zameldowanie . Oświadczyfa
· ' Wikto r Kw1'atkowsk1'1
· brat 1e1,
ub. ci'ąt(u
r.
kwietnia
30
dniu
w
11.30
dzinie
t(o
on·a, ze
.s · .s
.ie-ń.stwa nie został ieszcz,e us.t alony.
od dłuzszego czasu, za.
się
ukrywający
_
denatka
mmutach,
Juz po kilkunaistu
iW zwią~ku z żafobą króla odwołane ciało jakiejś młodej kobiety, dającej słaprzyjaciółkę, Weronikę
swą
mordował
miejskim.
szpitalu
w
się
dowała
j
zna1
z.upeł
była
zostały wszystkie przyjęcia i zabawy za be oznaki zyćia. Dziewczyna
1I Mrozowską, służącą z zawodu, której
policyjnego,
dochodzenia
czasie
W
widniajej
ciele
na
a
ytooma,
z
niepr.
nie
koŁodzi,
w
powiedziane, przez liczną
nie zdołano ustalić tożsamości nieprzy- zrabował prawdopodobn ie pieniądze,
tonję angielską, która pogrążona zosta- ły głębokie rany.
tomnej kobiety, gdyz po kilkugodzinnej gdyż ostatnio Kwiatkowski posiadał staswego
.
pomocy
do
zawezwał
Toroiwy
.
ła w j!łęboikiej żałobie.
że istotnie
iW. Łodzi pneibywa zna:czna ilo·ść An- kolegę, Wła1dysław.a Zawadowskieg o i 1męczarp.i, nie odzyskawszy przytom!lo· le gotówkę. Po1icja ustaliła,
w
zamieszkała
Mrozo~ska,
Weronika
zmarła.
ści,
na·
glików, .p.r zemysfowców i fachowców za- przy je.go p·omo·cy, przeniósł ciało na
zaginęła
17,
Radwańskiej
ul.
przy
Lodzi
trudn1ooych w chairaikterze ekspe.ritów
w tajemniczy sposób i od kwietnia r. ub.
'
•
~
IU
w tych zakła•d·aich przemysfowych, które
nikt nie widział jej więcej w mieście.
korzystają z kredytów aingiel·skich.
Zidentyfikowa no zwł<>ki z zaginioną
Przedstawicie le władz łódzkich złoi wówczas okazało się, że zeznania Pio·
Młode kohiety w matni wyrafinow anego przestępcy
żą kondolencje spowodu śmierci króla
Niejedna ~ kobiet przejdzie całe swo- pł~cają w następstwie latami katuszy i troiwS1k.iej w zupełności odpowiadają
Anstlji, konsµlowi w Łodzi o. Gilb~towi.
prawdzie, Po1dczas obławy policyjnej uję
je życie nie widząc nawet, ile i jakich nieszczęść.
_
to. sprawcę krwawej zbrodni, Kwiatkow
najnow·
w
Dolę- takich kobiet opisuje
- ,niebezpieczeństw grozi na każdym kro•
•
~
-~
ukryw~i~ceg.o się w do.mu przy
skieg.o,
Powiesć"
Tydzień
„Co
numerze
szym
częZato
pięknej.
płci
zwanej
ku tak
b · .. - a.
-,
_
22~. .
rkows~e1
t
~to się z.darza! iż młoda, l~k!wmyśl?a Anto~i Marc~1yński w powieści p. t. ul. P1o·
~
•
· _.
_
•
1
do
Mro.zQIWską
naimowił
ze
Zeznał,
.
czar
. . . . j1stota, wikła się w przygody 1 przezycia, „Tru1ący
·~
Woli,
Zduńskiej
do
wyjazdu
wspólnego
Ivy,
pani
rady
numerze:
w
Ponadto
ku
droga
tyilko
jest
'jedna
których
z
Nttff ~
Ą
_ humor, ro.z rywki z nagr?dami, n<;>wela ~d~ie mia{ otrzymać ba.r dzo intratne za·
.
,
.
przepaści.
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_
Gehenna kobiet, kto re chwile lekko- konkursowa. Do nabycia u kazdego / 1ęcrn. Mrozowska zabr.ał.a z;e sobą osz·
Wczesny ranek sprzyja nowym poczynaniom
czędności w sumie 300 złotych.
i nierozsądnej br.awur,y przy· 1sprzedawcy pism w całym kraju.
myślności
powinkitóre
spll'aw,
i nadaje się do załah~iania

1 samorządowych

Łódź, 22 stycznia.
chorągwie, opuszczone do połowy ma(gr) - ~ swoim czasie donosiliśmy o
Chorągwie te
sztu i przybane krepą.
wisieć będą aż do dnia pogrzebu króla. ta-O•e mniczem odkryciu, dokona•nem na to
Po.z atem w Łodzi och>rawio.ne zosta- rze kolejowym pomiędzy Łaskiem a
nabożeństwo za spokój Zduńską :Wolą.
nie uroczyste
Puechodzący torem pracQIWnik kolei,
duszy Króla, zakupione przez konsula
angielskiego p. Gilberta. Termin naibo- Antoni Grzanka, sipostrzegł w nocy, o
1
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n·ieszczes't•iwe wypadki• m,rzy pracy
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zn~leźli się wdL!1.s·
11
.1 z. poc1ą,J!u 1 resztę po rozy
~s1e dJ~rzeczet?-i
I u~, Kiedy

Imieli odbyc pieszo. ,W dr.odze, w okqh·
.
_
cy folwarku Orków, zażądał Kwiatkow.
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brycznyoh i. rolników. Z powodzeniem możemy
go ·~ o.mu, g Zile zaop1e owa a się ntm ski wydania mu pieniędz ' Mrozowska
o. z, 22 styc~ma.
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•
y
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óre
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Ją~
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dę ą ~e na' 1!1 1a Y ~u!o~owania. Od godz. 15-ej K1·zyfa do kilku wypadków przy pracy.
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ł
k
.
G
.
W'k
ł
n.k'
ł
I
h
I
.:r
b
d
p
.
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1 ton.a
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01 czas prac uuiow ainyc przy u . e tem w !! <>wę,
krosc 1 1 szyJ<any ze strony osób płci odmiennej
po za aru~ 1eszcz~, i u C'lO•
z~
~zia!aią 'taltże niepomyślne wpływy dla 51pra~ Sienkiewicza 2'/ spadł z rusztowania mu w chwili, gdy nachyliła się zbytnio nad n~ą
czoła w. so~ zelaznym drąJ!iem, za~iosł dogory·
P!eniężnych i podró.ż-y;. Na~tęp~e ~odziny. przy- rarz, 36-letni Mikołaj Michalak (Miljo- maszyną, odnosząc dużą ranęRanną
po I waJącą kobietę na tor kole)Owy.
ciemieni<>wej.
kości
okolicy
Bi.
niosął leph szy. nastró1 1• nada1ą ~ię do zawier.ama nowa 127) 1 zatrudniony we firmie "M·
W•J tden ~oso'b . prai.sn.ął 7!1't ;zec.' wsze.I'
•
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Po b ł " Sk utk'1 upaidku b yły f atalne.
• przyja:znych nie
trwa yc związków miłosnych
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?- a •
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ie s ai Y ~ zmyhc ~zu1nosc 1 orientac1ę ~ -~
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· . ·
pomyślne ~!wpływy 'pocf- każdym względem. _ cnał~k odniósł ciężkie - uszkodzenia_-twa-- mi~iscu.
Kw1ałkorwsk1 upozo~oiwał samO·
właidz.
Ce-I
ul.
p.rzy
fabryce
~we
Wr·eszc1e
~.·ze~
Szczególnie m~pomyślny jest ten ok.res dla osób rzy 1 obu nó~. W stanie poważnym
lub nieszczęśliwy wypadek ko· " ~·
bótstwo
I
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-maszyna
óderwała64
4
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.UeCIKO ZI uro- zone - o bystrym muzycz~
ano-I e1oiwy, zaponunaJJąc ? em, ze z O· l
ł"'"cow ro o•tnt owt, 39- etmemu
a mn. rez. _vsc1cK1eg0.
samowolne, posiada wybrtne zdolności
byłyby po przejechainiu przecięte n•a pół
ne,, zd~cy-dowane.' może osia.gnąc powodzenie w _ Drugi wypadek miał miejsce w f.a-1:wi Stasiakowi, zam. przy ul. Brzeskiej
zmaisa•kf'Orwane.
lub
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38.
nr.
39-let·
gdzie
01trodowej,
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z1iąz•ku z techniiką
rozprawie sądorwei, którei prze·
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go
Poszkodowane
ni ,W incenty Fornalczyk, zam. przy ul. f
Y·
wice-.p rezes sądu, 1llinicz, a
wodniczył
I
przy·
do
Krzyfa
Czerwone~o
po11otowia
potłucze·
pracy
podczas
Bema 4 odniósł
Ma:Ciejewski, zbrodniarz
prok.
oskarżał
.nie 1110.gi. Poszkodowane mu udzielił do- ł chodni chirur·gicznej 'Ubezpieczalni spodniu wc.zoirajszym
w
zositał
ska.z.any
łecznej.
pogotorwia
raźne.j p01111ocy dyżurny lekarz
na dożywotnie więzienie.
-Czerwonego Krzyża, poczem przewiózł
ła1ą niepomyślne wipływy dla ll'obotników fa-
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Krysta zatrzymała się przy oknie Blade światlo księżyca ślizgało się po
i milczała przez długą chwilę. Była pew murach i rozświetlało szyby dużych
na uczucia Wrońskiego, nie wiedziała okien. Inspektor westchnął cicho. Podjednak, czy powinna powiedzieć mu, że niósł się z ławki i przez chwilę chodził
i ona go kocha? Wszak uzyskala zgodę wzdłuż alei. Noc była ciepła, pachnąca
Witmariów na roźwód z Ottokarem. kwiatami i świeżością. Nagle w ciszy
Była wolna„. Czy nie powinna rozpo- panującej dokoła rozległy się dobrze
rządzić swojem uczuciem tak, jak na- znane Matczakowi kroki. Z poza drzew
Powieść współczesna
wysunęła się postać Rymwida. Bakterkazywało jej serce?
szedł wolno, z głową scllyloną ku
łjolog
i
podszedł
Wroński znów do niej
dołowi, jakgdyby czegoś szukal. Doponownie ujął Krystę za ręce.
:- Będzie mi bardzo źle, gdy stąd strzegł inspektora. Uczynił niespokojny
Krystyna Witmanowa opuściła męta i koju. Wroński poszedł za nim, ale Ottoruch.
bratem, :Wiliamem kar krzyk11ął na niego.
zamieszkała , ze s;vym
wyJadę.
.
Zoltanem.
Przez chwilę stali naprzeciw siebie
Oczy młodej kobiety zatrzymały się
,
mnie samego!
Zostawcie
_
Ottokar, pragnąc zapomnieć o tern. rzumilczeniu.
w
ciwyrazem
z
m?wiącego
twarzy
na
i
do
sali,
sąsiedniej
w
usiadł
Lekarz
cił się w wir zabaw i zapoznał fordanserkę
- Dobry wieczór - mruknął wresz
.
. .
której były uchylone drzwi. W ten spo- chego szczęścia.
Ewę, z którą zaręczył się.
Matczak.
cie
rzu
wyJadę
rówmez
wtedy
o
Ja.
.
słyszeć
Po
chce
nie
Ale stary .wftman
sób mógł obstrwować pacjenta.
Usta Rymwida skrzywiły się ironicz
Jego syna z fortancerką
malż~ństwie
c1ła szepte.m.
chwili weszła Krysta.
wszelkiemi sposobami stara się oddzielić
nym uśmiechem.
.
- Pam?
- Jak go pan znalazł? Ojciec twier
Ott-Jkara od Ewy.
- Nawet w nocy pracujesz pan?
panem.
za
Tak„.1[1oze
bardzo.
się,
zmienił
Otto
dzi, że
Ottokar dostał po-:nieszania. zmysłów.
radzę tego czynić.„
Nie
.
, .
- Kr:ysto.
- Tak, to prawda.
wraz z rodziną w starożyt
Zamieszkał
bakterjologa wydał się inspekGłos
wart
przy
i
r~ce
JeJ
ust
.
do
~odmósl
Witbliżej
Przysunął się z krzesłem
nym zamku. Ponieważ w podziemiach
torowi nienaturalny,i nny, niż ten, jakim
do mch gorącem1 w.ar~a~1.
•. straszyło". Witman sprowadził inspektora manowej i łagodnie ujął ją za ręce.
policji, który wszczął dochodzenie.
zwykł mówić.
.
- Krysto, czy Ja smę?
- - Może nawet wkrótce nie będę tu
twarz Rymwida
Ottokar spaceruje z ojcem nad brzegiem potrzebny, pani Krysto. Gdy wyjadę„.
Inspektor objął
~agodny~ ~uchem przytuliła głowę
stawu. Zdradza Już przebłyski rozumu.
wzrokiem.
przenikliwym
swoim
.
.
.
- Dlaczego miałbyś pan wyjechać? do Jego ram1~ma. .
_ Skąd te rady? Czy.„
- ? Czy me wiedziałeś, ze cię koh
mu.
przerwala
_
panie
myśli',
nie
tern
o
pan
- Niech
- Nie mam czasu - przerwał mu
.wy~z~tem.
z
zapytała
-;am.
c
przebiegł
doktora
twarzy
miłej
Po
Otto. Nikt pana z domu nie wyrzucał.
Rymwid i chciał się oddalić,
opryskliwie
własnych
W ciszy słyszeli. b1c1e
.
smutny uśmiech.
Przecież jesteś u rodziców.
przytrzymał go za rękę.
Matczak
ale
rzuca!o
lamp.
św~atło
Dyskretne
serc.
_
zabiegi
moje
że
- Spodziewam się,
Uderzenie wioseł : przerwało roz0 ";'e .smugi. Krysta 1. Wron: W głowie inspektora poczęły snuć się
pe!ł
W?k~ł
pan
że
zdziałają,
.warunki
odpowiednie
i
mowę. Wroński szybko dobil łódką do
jak dt1;1go trwah w mą różne przypuszczeni a.
brzegu i -pomógł Kryście 'YYSiąść. Mło Witman odzyska zdrowie. Wtedy nie bę ski m7 Wledz~eh.
- Odptowadzę pana. Wszak wraGdy ~cknęh
szczęści~.
ekstaz1~
c~ąceJ
wyjadę„.
da Wittnanowa okrążyta męża i pobie- dę mu potrzebny. Gdy
do domu, prawda?
casz
sto1ące.go
drz~iach
W
zobaczyli
się,
ręce
Puścił
dokończył.
nie
Znów
gła prosto do Witmanów. Lekarz zaTak.
_
zsunH?sp~d
rl:Ich
na
Patrzył
Ottokara„
dodał.
Krysty i prawie szeptem
trzymał się przy pacjencie.
Czy pzowoli mi pan towarey_.1
ledwie
drzał
Jego
ustach
na
a
brwi,
tych
cza-,
i
pan.
mnie
wspomnisz
Czy
Ottokar wyraził niezadowoleni e.
sobie?
szyć
uśmiech.
dostrzegalny
- D1,aczego nie pojechałeś ze mną? sem?
Łagodny głos inspektora uspokoił
XXXXII
. Witmanowa niespokojnie podniosła
Wroński zmieszał się nieco.
w milczeniu skiną/ głową i
Rymwida.
.
r
--' Czynisz mi pan wymówki? Uwa Się z krzesła.
kroków naprzóJ Inspekkilka
postąpił
ZOLTAN
CZY
RYMWID
na
będzie
panu
czy
wiem,
Nie
znudziło
towarzystwo
fałem, że moje
za nim. W świetle księnieco
szedł
tor
się
pogrążał
bardziej
Lamek coraz
tem zależeć.
pana.
wvglącafa bar
bakteriologa
twarz
życa
inparku
w
Siedzący
ciszy.
nocnej
w
stapełnym
głosem
i
Wstał również
Ottokar w mliczeniu zawrócił do
niż zwykle chuda i przemizerna,
dziej
jeszsłyszał
czasem
Matczak
spektor
odparł.
oglądając
nowczości
nie
przodem,
Szcdt
.
zamku
'
- Może bardziej, niż pani przy- cze kroki służby, zamykającej drzwi zroczysta,
się na ich1ce za nim towarzystwo. Z kojutro),
dalszv
(CiąJ!
ucichło..
to
i
potem
okienice,
dolne
lub
popuszcza.
rytarz<1 ucl al si ę wprost do swego
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Napisał specjalnie dla .Expressu·- ~ Bogdan Lol.
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Sensacyjny romans współczesny
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ł y smo 1
t
h rękac h zap1onę
,
W nie k toryc
ne szczapy. To przezorniejsi pomyśleli
o tern zawczasu i zaopatrzyli się w łuczywo, wywaliwszy w „czarcim dworze" wrota szopy, w której nagromadza
ne były zapasy drzewa na zimę„.

'
dz1ewanym
'
W izdet onowam' t ym mespo
dokiem.
nych Alfredem Krauserem a jego sz .ferem JaAle oto Żelaziak wymyka się nanem Ro'goszem doszło do gwałtownej sr.eny w
przód i dopada Rogosza. To podnieciło
gabinecie dyrektorskim. Rogosz został wydata1J.1tych, którzy się zalamali, to dało im
~o°:a~er;~Iezzad;~~iJ:r~ii~h!inf::?'wd -· 'olicz·
impuls do natarcia.
Nazajutrz wczesnym rankiem przed fanryką
- Trzymaj!„. Łapaj!„. - zabrzmiały:
Krausera jakaś przechodząca kobieta n . ~knęła
znowu groźne nawoływania. - Łapaj!„.
123
Rozdzio•
się na trupa mężczyzny „ odciętą głową. W zamordowanym rozpoznano Alfreda Krausera
Łapaj!„.
e,_ 4 9
~
Jan Rogosz zo~tał aresztowany a w dwa mieCzekajcie, ludzie!„. - krzyKnął
UJł!
O~ION
~~
go
ska?;.ał
który
przed sądem,
siące później s!nnął
Jan i jednym ruchem dłoni odtrąca od· ·
na 15 lat więz 1 enia za zamordowanie Krausera.
W tym momencie zlowił uchem ·jakiś siebie żelaziaka. _ Czekajcie, Judzie, .
Walery Nugat, obłąkany starzec, pro
Rogosz ucieka z więzienia na dwa tygodnie
gwar, jakby kilka osób naraz mówiło,
przed termineM wypuszczenia go, udaje się do wadzi! Rogosza lasem.
cóś wam powiem!... Czego szarpiecie się
szl'I obok siebie - ramię przy ra- jakby krzyczało. Gwar ten staje się co- ze
mieszkania Walczaka, który miał mil wyjawić,
mną ?.„ Czekajcie, tam w lesie jest
kto był mordercą :KD:ausera, ale nie dowiedział
się teg-0, ·bo ·walczak, chory na gruźlicę skonał, mieniu, żeby się nie zgubić wzajemnie raz wyraźniejszy, widocznie ludzie zbli ten, co tartak podpalił!... Chodźcie ze ·
C k · 1
1
d
żają się w stronę lasu. Dziwne...
wśród nieprzejrzanych ciemności.
nie zcfążywszy zdrac~zić taiemnicy.
mnąG, •zap.rowa ~ę wł as„ .. t ze l.aJcie„„t
Zarówno jeden, jak i drugi milczeli,
Pani Elźbieta Wernerowa. żona Hugona Wer1os Jego gmą w s rasz iwym uNagle - myśl, niczem błyskawica
'd
nera, głównego akcjona1iusza fabryki samocho,
mulcie, jaki się zrobił dokoła.
dów pojechała piękną limuzyną na spacer ze posuwa1ąc się naprzo powo1i, ostrożnie, rozjaśniła mu w głowie:
- Oni mnie szukają.„ Widocznie za- Ujrzał wykrzywione grymasem niena- .
swym nowym kochankiem, szoferem - Andrze- by nie potknąć się o wystający pień, by
łatwili się już z pożare'm i mnie szukają„. wiści twarz;e, ujrzał dziesiątki rąk, które .
nie wpaść do zdradzieckiego rowu.
jem Łubkowskim.
· ~- ma:c k i stu- ..
·
· lm memu,
· • się
· wo1no puszczac, wyciąga1y
· me
W ta k'im razie
się do
orjentowal
starzec
Coprawda,
Jerzy
Wernerowei,
kochanek
Poprzedni
Jan..
.
dt
.
k
d
,
,
k
Zrębski staje się przypadkowo właścicielem lis
1
1
sze. p~wmek, Nugata, trzeba go zatrzymać, choćby glowej bestji.
tów W~I~zaka, z których dowiaduje się, ż; ~ kba e wbsr?. mrod ~
Jeszcze raz usiłował przekrzyczeć
Krauser nie został zamordowany. Po „śmierci" Ja Y to Yt Jasny zień, mus 1 ~ 1 Jedna siłą, przy sobie, żeby świadczył, żeby po
wiedział, że to on właśnie podpalił tar- wszystkich, jeszcze raz zawołał: „Czeswej od~bral p : eniądze, zmieni! nazwiskJ na dotrz.ymy_wać. kr?.ku ~o~o~z 0 ~ 1 ·
Nie więceJ, mz dz1esięc mm ut upty- tak. No, tak, bo inaczej nie uwierzą, ina- kajcie, czekaJcie" !... ale widząc, że to na
Werner 1.za łozy! ~o;"ą fabrykę.
.
. , rozpacz l'iwie.
. b romc
. • się
. Ją1
. . , za me,
. znowu cierpiec
. . t rze ba bę dzie
opuśc1·1· pod
Zrębsk1 szantaza1e Wernera,
. . 1 . - cze]
.
. od .chwili • gdy oba1·
zawiera przypadkowo znajomość z nęło
Rogosz
za każdym
a
drugi,
i
raz
się
Zmierzył
Brną Szigetti, znaną tancerką, dzięki której ziemną Jamę, a Ji:n. miał ~razerne, ze ta wjny niepopełnione.
- Panie Nugat!... - sięgnął Jan rę- razem odskakiwali odeń chłopy, niczem
otrz~mar dobrą p-0sa~ę. Tra.ci jednak_ .pracę, j wędrówka trwa JUZ godzmę.
Ileż to myśli przewinęło się w ciągu ką w kierunku gdzie spodziewa! się na- I piłki potoczywszy się spory kawał po
gdyz po~ądzono go mesluszme 0 . kra?z1ez._
, · '
'
ć
·1 · ·
•
·
Obcu1ąc z Brną, Rogosz dow1edz1ał się o t .
.
. .
smegu.
· istnieniu kapitana frankensteina, znanego awan- eg? czasu prze~ ]ego gtowę, I cz na3roz maca starca._
· Jednego zdzielił po głowie, dwuch
Ale natrafił na pustkę.
turnika, który szantażował tancerkę a następnie ma1tszych uczuc targnęło sercem. Bo
uchwycił za karki i czaszkami ich ude- Panie Nugat!.„ Panie Nugag.
Wernerową, która okradła swego męża i uciekła idąc, nie przesi:wat ani na sekundę myrzył wzajemnie aż wrzasnęli z wielkieMilczenie.
śleć.
.
. .
od niego_ . „
Zrozumiał, że szaleniec ukrył się: po- go bólu, potem wyrwał jeszcze jakiemuś
Początkowo zadał sobie. ciężki trud:
„D,in,-t?ira nakazuie Ro~oszow_i, aby wróci
·
dł · ·
•
· Iu- p1onącą
·, k'1, w1·ct ząc, ze
. t , k'1erune k, drogę, gna ł do sweJ· k ry1ow
ł
·J
do swe1 zony, a gdy Jan me chciał o tem sfy
szczapę z 10ll! i począl mą wyzapam1ę ac
szeć. został znienacka na!1adnięty ; ugodzony us11owa
machiwać na wszystkie strony.
dzie zmierzają do lasu.
nożem w plecy. Rannego zab '. eraJą do szpit·1Ia którą szli.
~rzy ~żku _jego. :zu'Y~ . Wikta. _która me wie, ~ ):Joto, ~Y. móc potem. wrócić tu ~ łudź . Rogos~ nie trac_i)eszcze na~~iei: m?- . 1:-udzie cofa}i .się w po~łochu przed
ze R~~6;~z 0 t~~~ir~P~~~l~Sj;'atykając się z Wik- mI 1 z P_0~1c3ą. ~yl t.o 1e~nak m~zot po- Z'e oh 'lu 1eszcz~ · - !est w, ~obhzu, moze tą m~zv:y~tą siłą.~ u!w?rzyh wielkie. ko~
t~, do<;hod~i do wnl6~lru, ter _k'?cli.a ' się" 'Hna"w ~d.11JOf'J.Ji.~9?ci_.. w.ięc _tęz, ~trac1w~zy- z LJ~lyszY. _wot,arnę 1.,?awroci? Tedy po- l?, me smi<:i~ z~hzyc się k_u obracaJąceJ
Się błyskaw1czme pochodm.
kłzykdje, zw;nąwszy -dłoń W trąbkę:
rum, me wiedząc, że 1est on 1e1 01cem. Przera- m1e]SCa onenłacJę, dał temu spokÓJ.
Wrzask ustał na chwilę.
- Panie Nugat' Panie Nugat' ·
- Trudno będzie trzeba zaczekać
.
żonpy tem odkryciem wyjeżdża.
k
Wówczas Jan pono 1·1 'b
.„.
„..
·
·
'd . . ó'
. .'
·J przybycm do zapadłej wsi - Kurkowa d
~ . pr~ ę v,r~e o.
.
Jedynie panure echo odpowiadało
dostaje tam p·racę w tartaku dziedzica Nugata o ra~a, az się ~ozw1 m I W wczas przeZrębski prosi Wernera, aby odwiedził jego szukac dokładnie cały las.„ Chyba nie szyderczo: „Nugat!.„ Nugat!.„" Jedy-1 nam~ w~zystkich o sweJ. me~11mosc1, zasala.ny, Przemy~łowiec przyszedł .z Maks_ien,i. jest taki duży, żeby nie można było od-· nie echo? Niestety_ nie bo oto na sza- ledwie Jednak wypowiedział pierwsze
słowa, gdy rozległy ·się znowu wycia i
• .1i. Ok rzy k'.i.
. W t e]. ChW!
naleźć w nim kryJ·ówki Walerego Nu- .
opryszkiem, któremu polecił skraśc
groznyni
. d
sie roz Ieg łY się
.
,
Walczaka.
sty
, . ,
.
- Jest tam w lesie!.„ Głos jego sły- gwiz y ~
Maksio zamordował Zrębskiego i zabrawszy gata.„ Pagorek, a na pagórku dęb ma...
I zno~ kilku sm1ałkow przypuściło
listy Walczaka wyszedł spokojnie na ulicę. - Są napewno ludzie w Kurkowie, co to szeliml... Biegiem do lasu, biegiem!...
Światełka stają się coraz wyraźniej- atak z kilku stron naraz.
_Rągo~z ?d~I si~ do _„Czarciego d_won(. ~by odrazu będą wiedzieli, gdzie to miejsce
. .
. Dwuch upadło odrazu n
,
.
. k t f'
M . .
'd .
.
wysw1etl1ć 1ego taJemmcę. w kracie p1wmcza ziemię, ra, . .
nego- okna zauważył obłą.kaną twarz starca, któ- się znaJ UJ~„„ oze I po~iem U .ra ią, sze, w ich odblasku widac już zbitą ciż- .
ry krzyczał, że zna tajemni~ę Krause;a- Uczy- !ak samo, Jak. Nugat.„ . Az. dziw bi~rze, bę ludzką, od której odrywa się nagle Izonych smigaJą~ą dokoła s.~czapą, ale
mło. to na Rog~szu olbrzy~1~ v.;rażeme: Posta- Jak ten człowiek chodzi śmiało po c1e111- kilka pojedyńczych cieni, kierujących się czi:e.rem ?dala się obez}\"ł~d!11~ Rogosz.a.
Zelaz1ak, który w grozn1e1szych mo.
wprost kun1'emu k D
nową sprowadzić zaraz pohc1ę 1 uwolmć starca nym lesie.„
.
f'
Ik'
t h
' u .i,ogoszow1.
. .
. .
z ka1dan.
A on stoi w _miejscu, jak skamieniały, men ac . w~ 1• P0!ra.1l zawsze me--: Ost~~zme.„ ostrozme.„ - sz.el?nąt
Obląkaniec znikł jednak w tajemniczy spo
~ teJ ,chw1h starzec. - W tern mie1scu zaskoczony, bezradny, nie wiedząc, co spostrzezen!e usunąc ~ię ?a stronę, wysób.
z sobą czynić, gdzie szukać ratunku. rósł tera~, ~ak ~pod ziemi przy powaloD? ~urkowa przyjeżdża _.Erna .Szigetti, była Jest row .. „
- Daleko jeszcze do szosy? - za- Uciekać? Daleko nie umknie, bo go do- nym Jame 1 0?1~ł komendę. .
przy1ac1ólka R~gosza. Wy~1era ~!ę •Jna z J~. - Trzyma1c1e go mocno!... Ręce do
t
.
. , . tł
. .
.
nem do „~zarc1ego dw~ru . gdzie Rogosz ui- pytał Jan.
k ., 1 S
ym razem t ł
gomą. ma~ą s"':ia O, więc
.
B.
rzal na śc1arne fotografie obłąkanego starca z'
1
.Kto
Y u .wY. ~ęcic.„. znury. ~znu~y„„
-:- l.isko.„ Niedługo będziemy u dadzą sobie z mm radę„
dedykacją: .. K·Jchanemu bratu. Józefowi. Wa1 rta
go
Związac
sznu_ry?„.
Jaki~s
m~
ciężsą
nogi
kiedy
I jak tu . uciekać
skraJu lasu„.
.
lery".
woz!... Do Otrębie z nim na postetunek!
'
Jakoż po kil'ku minutach Nugat przy- kie, jak ołów.
Maczuga nama":'ia Rogo~za do wyjaz~u z
Sznury, sznury!.„
d . .
I jak długo uciekać? Ile
Kurkowa, ale Jan me_ che~ się na tJ zgod~1ć; stanął i mruknął popychając Rogosza
Kt ś
Sznury znalazł · · b
go zm Jesz.·
. .
.
'
'd·
. Do karcz'.llY zwaliła się kupa robotrnkowl
o ,
Y. się me .a)Vem.
.
cze, Ile dm, tle tygodm?
. . .
,. .
kurkowskich. Jeden z nich, Kociolkowski, .Jpo· naprzo ·.
I dlaczego, dlaczego, skoro się ma usłyszawszy wołame Zel~zrnb., sknc~y~ ·
- Juz.„ Po_Jdz.1esz p~ze~ siebie i szowiada, że słyszał, iż Nugat chce podpalić
. ręce czyste niezbrukane żadną zbrod- bez namysłu do „czarciego dworu 1
'I sa ... O, tam, widzisz te swiatełka?
tartak.
przytasz.czył stamtąd powrozy.
'
_ Nic nie widzę.„ _wytężył Jan nią?
Na spacerującego w lesie. Rog?sza napad!
n
minutach. leżał .i;-.~gosz
kilku
. .
. w p1ers1ach
A·z serce odzywa się
. . szo-.
. znaJ'd ę JUZ
k. - AI e mys'I ę, ze
Oszalały brat Nugata 1 zramt go w glonocy
w
na
k
. Po.
roz
wę. Rogosz błądzi po ciemnym lesie. nie mo- .wzro
1
1 rękami.
nogarpi
sę, jeśli wiem, w jakim iść kierunku„. paczliwym buntem i drga boleśnie. Tak, ziemi ze s rępowane1'!11.
gąc znaleźć Jakiejś ścieżki.
Bykl bez przyton:inosci, ktorą utracił
Po dl_ugiei tułaczce wydostał się nareszc!e,Dziękuję panu.„ A może poszedłby pan jakby wołało:
_ Czemu masz uciekać, człowieku? ws ut~k silnego c10su ~tył c~aszki.
·
z .lasu i_ zap~kal d? chałupy Janaszka, w kto- ze mną?
Z iany na czole sączyła się krew - Nie nie' - zaoponował Nugat Zbrodniarz ucieka a ty nie jesteś zbrod
rei peł11: 11 dyz.ur tei ~ocy ~a~r~tek. b hl
- wąskim pase.m~iem spływając na pa'
żar'ia~~t~.mM:~~z~~dg°K~r~~~~ ;~ni~cRo~~: gwałtownie. ~·Mówiłem ci już, kiedy bę niarzem.
bladlą, skam1en.1ałą w . be~ruchu twarz.
I .rozsądek przekonywa:
sza, w przekonaniu, że t) on podpalił tartak. dę mógł opuścić mój pałac, mówiłem ci,
- Ten, ·który ucieka, przyznaje się Wy.glądał. tak, Jak?y me zył, co bardzo
Jan ucieka do lasu, g~zie z11;owu. spe.tkał bra~a · a ty nie pamiętasz?„. Przedtem muszę
Nugata, od ; kt~rego me m~ze · si~. Jednak m: jeszcze · podpalić jaskinię Józefa Nugata poniekąd do jakiejś winy.„ A pozatem, zamepo~oiło Że!azi~~a. A ten nie powo;~~~J dow . edz.eć w sprawie zaboistwa Krau i .chałupy Ma~z~gi •. muszę wykoleić po- cóż ci ta ucieczka pomoże? 1:'Jajwyżej od- 9.D\yał ,się bynaJm~i~J w tym ~ypdaku
Robotnicy kurkowscy udali sie do „Czarne- ciąg, ktorym Jezdzi tyle, tyle lat Alfred roczy ostateczną rozprawę Jeszcze o kil- Jakiemts szdla~hetmeJszem uczuciem, ale
w~ros ,-: rzał Z obawy przed odpowie
go Dv.:oru", aby zemścić. si.ę na N_ugacie za J<rauser, a dopiero potem, jak to wszyst ka godzin.„
dzial!JOSCią, ~da wa! sobie bowiem spra_ Więc?„.
~alenie tart~ka, ale dz1edz1c, ostrzezony przez ko załatwię, wyjdę na świat, żeby od·
. Jan wę,t zełb w razie zabojstwa - on pierwszy
· k nę l„. - postanawia
, · 1
· szczęsc1e„„
· · ·i da ć im
· dz1ec1
uc1ekl. żelaziaka mieszokańcy Kurko- S~m ka ć moJe
Maczugc,
,
- N'1e ucie
Na wezwanie
_
~re~ztowa~y.
Y
zosNa
tamtym.
naprzeciw
śmialo
rusza
i
I lucypera, i belzebuba w kajdany skuję,
wa pobiegli do lasu, aby schwytać Rogosza.
Już im mignęła· w świetle płonących h ogi az się pod nim.zatrzęsty ze straty i ca·ła policja pomożecie mi, prawda?
- Usłuchali mnie, a balem się, że A.Ie zan~m n~e ujrzysz dW1;1Ch lun. na nie- szcz~p, które trzymają w rękach, jego Nu,h nr1ł c~oto wystąpiły kr.opel ki po.tu.
a~ ~ _się n~d . lezącym i przytozył
nie usłuchają... To znaczy, że mają dla bie, zamm me usłyszysz, 1ak pociąg sta-1 wymosła postać, zmierzająca ku nim
0 Jegk? piersi.
mnie szacunek, że .n:iie uważają„. Do- cza się w przepaść, nie waż się niepo- już ten i ów poznał „pańskiego pieska"' uc
ie oczy wpatrzyły się weń
szy~t
'
okrzyki:
się
rozległy
już
mnie.„
koić
la
do
bra, dobra nasza„. Zaprowadzę ich
- To on, on!... Łubkowski!... Łapaj!.. wyc.zek~Jąco, wszyscy z~parli oddech
Jan nie zwracał teraz uwagi na slosu niech szukają!„. Tamtego i tak nie
w pie,rsi.ac~. wszyscy w Jednej chwili
znajdą, bo musiat już ujść kawał drogi, wa szaleńca, zaabsorbowany niezwy- Trzymaj!.„
otrzezwiel!·„
któów,
że
zaskoczyło,
ich
to
Trochę
zauchwili
tej
w
oto
ale będą mieli przynaimni ei frajdę, że kłem zjawiskiem:
coś robili. że nie si dzieli z założonemi :-:ażyl w oddali jakieś ogniki, które po- rego niby to ścigali, którego mieli tapać t , - Zfbilismy go?. - z.dawafy się pyidzie w~aś.nie w ich st!on~. Nie uciek~ ac? wys raszone spoJrzcma. - Zabiliśmy
.
rek ami.._. ~ może zn~jdą? To i lepi~i, ?o I Jawiafy się i ginęły napr~e!flia~.
Co to? Co to? Ogmk1 m~ stoJą w przed mm1, lecz przec1wme - dąży spo- go·
będzie JUZ raz komec z tym „pansk1m
pieskiem"'„. Chociaż i bez tegu. on iuż miejscu, posuwają się, to znaczy, że kojnym krokiem na ich spotkanie.
IDalszv ciąg jutro)
Ci, ~o to b~li. pierwsi •. zatrzymali się
d!a mni e n i~ ważny.. . Już m_i ;m .Magdy trzymają je w.. rękach jacyś ludzie, cho· na chwile w nueJscu - niezdecydowani, ·
me sprząt111c sprzed nosa, 1uz się pode dzący po szosie...
· Dobra, d'Ob. ra nasza.I
· PO dk opie„.
· me
mme
Tak monologując w myślach, wybiegł przed dwór.·
Potem wziął kierunek naprawo -ku
lasowi.
Ludzie z nim.
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Hallo! l'u rodjo !

RUCH KARNA WALO WY.
Dnia 1-go lutego w salonach Szkoły Rzemiosł o~będzie się „Danzing - Bridge", urzą
dzony staraniem i na dochód Polskiego Czerwonego Krzyża.
Początek zabawy o godzinie 18-e!.
Dnia 8-go lutego r. b. będą miały miejsce aż
dwi~ maskarady. Jedną urzą dza Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół" w lokalu własnym przy
ul. Żeromskiego, drugą zaś w salonach p. Budzińskiego przy ul. Zamkowej Nr. 1 organizuje
PabJanickie Towarzystwo Cyklistów;
POŻAR SAMOCHODU. ·
Zawiadowca stacji Pabianice P. K. P. ?.awiadomił telefonicznie komisariat P. P„ że na
szosie Pabianice - Łask w pobliżu wsi Chechło · zapalił się zbiornik benzyny w samochodzie. p 0 ugaszeniu samochód został doprowadza

PROGRAM ROZGŁOśNI ł.ODZKIEJ
pny.
TEATR MIEJSKI.
POLSKIEGO RADJA.
19.20-19.35 Koncert reklamowy.
Dziś w czwartek, 0 godz. 8.30 wieczorem
śRODA, dnia 22·llo stycznia 1936 r.
19.35-19.40 Łó_dzkie wiadomości sportowe.
poraz o~tatni karnawałowa komedia Bradela
6.30-6.33: Pieśń „Kiedy ranne wstają zo· 19.40-19.50 Wiadomości sportowe ugólne.
· Chcę właśnie ciebie'•. - Ceny zniżone.
rze. 6.33-6.34: Pobudka do gimnastyki. 6.34- 19.50-20.00: Reportaż aktualny.
Orik " W piątek wej.dzie na afisz ostatni przebój
6.50: Gimnastyka. 6.50-7.50: Muzyka (płyty). 20.00-20.4?: Muzyka !ekik~, Wy;konawcr:
ki• Warszawy 11 Trafika pani generałowej" Bus-Fee·
1
W, przerwie około godz. 7.20 Dziennik poran•
Fr. Witkowskie.go .Zofia T~rne - piosen · ketego. Dekoracje przygotowuje B. Kudewicz.
ny. 7.50-7 55· Odczyt programu na dzień bie· 20.45-20.55 Dzlenmk wieczom~.
Nad całością czuwa dr, J, Bujańsld„
' 8·.OO: p arę' m
· f ormacyi.• 8.oo- 8.lO·. 120
55-21 :OO : Obrazki
z Polski
wspó!c:tesnef.
W sob otę o go·dz. 4-ei· po po ł. pow t.orzenie
·
iący . .7.551 : _
XXI
audycja
z
cyklu
„Twórczość
35 ka Chopina", w oprac.
Audyc1a dła si-kół. 8.10-11.57: Przer;wa. 11.57- 21 00Fr 21
der
prof. dT, komedji Szekspira „Pos·kromienie złośnicy" dla
12.03: Sygnał czasu z Warszawy. He1nał z Kra·
J Yh. Y k' „
w..nk naniu Pawła Lewiec• młodzieży szkolnej po cenach zniżonych.
kowa. 12.03-12.15: Dziennik poranny.
~c 1meo 1e„o, ,w
,. o
1.
k d
·
kó
kiego - fortepian.
12 ;,15- 12.30 : "Kosme t••
ŁÓDZKIE TEATRY POPULARNE
, ... a a ~sz o zenie & - 21 35-21 50· O twórczości powieściow~j" (Ogrodowa 18)
ry - pogadanka - wygłosi dr. Fryderyka
·
. · . · "ck' K C h
k'
( K ak)
Ameisenówna (z Krakowa). 12.30-13.25: Konsrk1c litera i. '. zec ows „1ego z r , .
W środę, czwarte<k i piątek o godz. 8.15
cert 011kiestry Tadeusza Seredyńskiego (ze Lwo- 21.50-22.00: „Zamieniamy towar - pogadaoka wieczorem trzy przedstawienia karnawałowego
wa). 13.25-13.30: Chwilka gospodarstwa domo•
dla kupców.
. montażu pieśni i tańca p. t. „Co chcesz to
wego, 13.30-14.30: Muzyika lekka z udziałem 22.00-22.40; Koncert posw1ęcony twórczo~c1 masz" w wykonaniu całeigo ze$połu c>peretko·
solistów (płyty). 14.30_ 15 •12 : Przerwa.
Żeleńskiego. ·Wykonawcy: Olga. Martt161e- we go.
_
15.12-15.15: Przegląd giełdowy łMzki.
wicz - fortepian, Helena. Zbo1ńska-Rusz·
W sobotę, o godz. 8.15 premjera głośnej ko·
15.15-15.20: Wiadomości o eksporcie polskim.
kowska .- sopran. Prelekcia prof. dr.. Jó- medji muzycznej Marjana Hemara p. t. „Muzy·
15.20-15.30: Przegląd giełdowv warszawski.
zefa Re1SSa p. t. ,,Władysław Żele11&k1 - ka na ulicv".
15.30-16.00: Pieśni w wyik. Ryszarda Crooks'a
dytktotor muzyczny (z Krakowa).
.
ny końmi do miasta.
(tenor) i muzyka salonowa (płyity).
22.404-23.30: Muzyka taneczna w wyikonamu
„TANECZNA RULETA" w ,,TABARINIE".
NIEPRZESTRZEGANIE GODZIN HANDLU. 16,00-16.20: „Wędrówki dookoła globu", audycja
Małej Ork. P.R. pod dyr. Z. Górzyńskiego.
Bywalców 11Tabarinu" cze.ka nielada atra!kza nieprzestrzeganie godzin handlu poclą!!dla dzieci „His~anja - kraj rycerza, który W przerwie około godz. 23.00-23.05: Widamoś- cja. Oto dyrekcja
tego miłego i wytwornego
walczył z wiatrakiem" w oprac. Tadeuci meteorolog. dla żeglugi powietrznej.
lokalu urządza jutro, w „We11oły Czwartek",
nięty został do odpowiedzialności karnej ca!y
sza Marikowskiego (z Poznania).
na dancingu t. zw. „ruletę ianeczną", Na sali
szereg osób mianowicie:
16.20-16.45: Duety wokalne w wyk. Zofji Tem·
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGR.
ustawiona będzie specjalna tarcza z numerami.
Rozencwajg Moszek Bóźniczna Nr. 1 Ku-,
nickiej i Ireny Bardy.
. !8.00 M. OSTRAWA: Muzyka lekka.
Każda z tańczących par otrzyma
ocLpowiedni·
.
'
. '
16.45-17.00: Rozmowa muzyka ze słuch. radia.
numer i krążąc po sali przekręci tarczę. Pary,
b1ak Wtadysław, Pabryc~na Nr. 32, Miller Ale- 11.00-1 1 ,20: „Dyskutujmy" _ „Ceny sprawie- 18.30 BUDAPESZT: Muzyka cygańska.
na których numer.ie zatrzyma się wskazówka,
ksa'.nder, Moniuszki Nr. 27, Brożyński Władydliwe" - odczyt wy«ł.
Janusz Rakowski. 19•30 PRAGAi Tr. z Teatru Narod.
0
20.35 RZYM: Opera.
otrzymają cenne nagrody.
sław, · Sienkiewicza Nr. 11, Swiderski Roch, 17·20-:-- 17 ·50 = Suity. ze sfaryc? .oper w wykona· 21.25 BUDAPESZT: Recital fortep.
Pozatem każda z pań obdarowana będzie
T yfi k N . 'L t k" .
J' f W
mu zespołu Niny Mańsk1ei.
2145• BUKARESZT· K
t
miłemi upominkami.
usz ks ~ r. 2W3, a usz ~e7~ ~~e ,
ar- 17.50-18.00: „ś'lh'.iat się śmieje" - przegląd hu- 22:00 • MEDJOLAN: 'Mu~;k~ 1
Niezależnie od tego odbędzie się cały sze·
szaws a r. 11, arszaws a n a, . eneramoru zagranicznego.
1•1J!DIJSllm••••••IHillii•lilliJBGllllll4'J~1istUD··i reg atrakcyj,
jak kddego „Wesołego Czwartku",
ła Dąbrowskiego Nr. 5.
18.00-!8.3~: ~oncert k~~eralny (płyty).
rn
ri, a więc konkursy
z nagrodami, zabawy z ser•
.
.
.
Objaśnienia dr. Em1lf1 Elsnerówny. W pro· 1:31
Ł!!l
pentinam1 i balonikami itd.
SpecJalny, protokul, Jako mepoprawnemu,
gramie: Manuel de · Falla: Zaiklęta miłość
~
Odbędą się także występy ar.tystyczne, w
spisano lgnacz·akowi Janowi, Pl. Generała Dą(~l a~or brujo), w wyk. orki~stry symfo- ~
~
udział biorą najlepsze siły, jak Varia
browskiego Nr. 5, ·który już wielokrotnie był
mczneJ pod dyr. P,edro Morales a,
di
~
U ~
IJ t::!J których
Łaska, znaikomifa
śpiewaczika, duet mula:tów
karany za prowadzenie handlu w godzinach 18.3~-18.45: Ernma Toru~czyikowa WY'PO'_Vie felręcznej roboty
Kent i Maxya, popisujących się w taneczno-·
••. I
h..
Jeton p. t. „Rewolucia nowoczesne) mło· i;"".l'1
f.":ll śpiew~ym repertuarze, Suzy D'Ewy, tancerka
l dozwoonyc.
ne
dzieży".
l:..~1 ; LILI HIRSZMAN ~ węgien~ka oraz Mira Mill,
doskonała tancerka:
REPB~TUA:R KIN.
18.45-19.00: Piosell!ki w wyik. Adama As~ona t~J
polska.
OŚWIATOWE: - „Oczy Czarne<.
.i Lucyny Szczepańskiej (płyty).
,
~(;j Andrzeja N!! 27, front
Dziś w „Tabarinie o<łbędzie się o godz. 5.15
NOWOŚCI: _
zemsta Pana X"
19.00-;-19.10: „Amaz.onka. - M1Jtka rzek• - r,:::;1
'fel. 143-21
1:71 po poł. fajf z pełnym P'rogramem artystycznym,
. ".
„ •
felieton St. Dunaiewsktego.
•1•
to~.I a wieczorem dancing. __
LUNA: - „Jasme Pan Szofer •
19.I0-19.20 Zaoowiedź orogramu na dzień naste·
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Dziś
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N
u

i dni

następnych!

Najweselsza komedia doby obecnej

FLIP i

F LA

P~
•

w filmie lndymscy Piechurzy
o
O NADPROGRAM wspaniała komedja „UTAJOrlE MYśLI" w roli głównej' słynny en
~
KAROLEK oraz Aktualności Pata i Paramountu
Ostatnie dni I

film natnowszei produkcji sowieckiej p. t„
~

] ,,ZŁOTE JEZIORO''
Anons! Nast. program:

NADPROGRAM DODATEK PARAMOUNTU i PATA.

o
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•

To lubią męiczyzni
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· Pierwsze
•·
Prywal11ePoaotowleLekar sk1e

12 •333

Telefon:
6

Legjon6w
(Zielona)

•noW:IU
KOHN
U
n
SZ
a
~r•6USTAW
TR d t I
1
s .;~ al;;ekoloa

dziec~

1

P9r~~~~dK~o ?.' :ii~::

Plac

Wol~ośc~z!!e

2· 222-6
dzień

bez przerwy w
i w nocy
Natychmiastowa pomoc lekarska we wszystkich specjalnościach

MAKOWER .....„„„.„„••••••HMee...e.oeoeeoce!teeMH~
CHOROBY(~o~?e~~
~z1!~rERYCZNE or. HENRYKOWSKI Al KoDpR. ;~,Do. wsk·1
WóLCZASSKA 117, Telefon 149-39
13.0.
„

:.".;d. ŁUCJA

DR. MED.

Telefon:

AKuszER-GlrtEKoLoG
1

czynne bez przerwy całą dobę.
Szybka PO!llOC lekarska we wszystkich specjalnościach
•••~•mm•~••••••~•••••••••••••••••~•=••••••••••••••

k

Dr. RundSZIBin Prywatne Pogotowie Ratunkowe

SpecJalista chorób skórnych,

Przyjmuje od 8-11 rano I od 6-8 w. wenerycznych I seksualnych
•
~
w niedziele I święta od 8-1-ej.
TRAUGUTTA 9, tel. 262-98. Cidańska 37, tel. 232-55
od ·5-6 w Gabinec_ie Kosmetycznym od 8-11i6-9 w, ntedz. i święta od 9-12.3
przyjmuje od 7_ 8·ei wiecz.
Limanowskiego 111.
-:D:-r.--------:-i--.::..:..:.::..:=::.-=.....:_:...:.:_
:::.::=:__

SGAWIN SKili

ZIOMKOWSKI Or.me~. H. LU weneryczn~ch
BICZ

Choroby
Dr.
med.
51, tel. 170-03. POMORSK_A 7.
TeJ. 127·84.
•
spec,
Spec. chorób sórnych,
Przyjmuje 8-10 i 4-8 w
przyim. od 2-4 p. p,
położnictwo I choroby kobiece
6 go SIERP"''IA • ptel 1~8 33
'cmoczopłciowycNh·
powroclł
------------· O
•
;,
.~.
•
: • • . EGIELNIANA r. 7, telefon 141-32
·
OR.
BALUCKI RYNEK _3.
Tel. 148·8 Przyjmuje od 9-12 1 3-9 w medz. 1 Przyjmuje od g. 8-10, l2-2, 5_8
LEKARZ·~ENTYSTA
WIKTOR Ł.UKOMSKI
przyJmu1e •Jd 4-7.
święta od 9-12·
W 01edziele I świeta od 9-11 rano.

~L. ':1L~DSKIE?o

me~.

owska spec1austa
F• Kopc
. cborrbkr~!!f· nosa,
. .'
i.I

Przyimu1e od 9- 3-eJ.
ODA~SKA _37, tel. 232-55
od 4 - 7-eJ w Lecznicy,
PIOTRKOWSKA 294.. tel. 122-89.

~~d

LÓDŻ ZAWADZKA a

i

dl
gar a
front

piętro, tel. 190-42
przyimuje od 3 - 6.

•
Wo ł kowys k1S I(

Dr. MED.

..,

ryns

spec."chor. wenerycznych. skórnych

k

Ceg ·1eln1":1na 11 tel 238-02

Dr. K'b I nli 6R „*A.D•aewic•
a
a
Dr. Med. WLODZIMIW

llii

w:

porauma
".

weneroIog1czna
.

SPEC. chor. SEKSUALNYCH
SpecJallsta chorób
Piotrkowska 45, tel. 147-44
wenerycznych I skórnych (włosów)
uszu, nosa, gardła i krtani
Lecz. chor. skórnych i seksualnych.
ANDRZEJA 2, telefon 132-28.
Lódź, PIOTRKOWSKA 164, tel. 125-26
Czynna od 9 rano do 9 wlecz.
przyimufe od 9-11 I od 6-8 wiecz.
Przyjmule od 4 do 8 wiecz.
Kobieta lek. od 12-1 i od 5-7
or. MED.
PORADA a zL.

łl M• TAUBENHAUS Dr.
W. BALICKA Dr
SIENKIEWICZA 62 (róg Nawrotu)

•
CHOROBY SKÓRNE I WENERYCZNE
(kobiety i dzieci)
U
'
•
SIENKIEWICZA 34, telefon 146-10
od 8-12 i od 4-9 w niedz, i święta od 9-1 przyjmuje od 11-1 i od 3-4 po pol.
i płciowych.

;~:.;wwf"!::c".J~~~~wskcó:nych,

AKUSZER - OINEKOLOG
zg·
J erSna
'
1r

}}

Nr. teL 194..0.J.
Choroby słlroe I weoery~;:ne
przyJmuJe kobiety I dzieci od 12.45

KlilCZkOWa

•

POŁOŻNICTWO i CHOROBY

·o___
J NA DELLE CZ N ICA Of1E6A
r. .
Ł
Dr. med. Nie wi aż ski Dr. N IT E c KI NAJELEG~~TSZE
Tel.

248.09

Przyimuie 8-10 r., 4-8 w.

AKUSZER GINEKOLOG

6-8-eł.

prz~:~Ji~~~~~~A1g,:1~e}·5~~~iecz

ślub-

Q
ó
rt A 9, tel. 142-42
suknie balowe
PrzyJmulą lekarze we wszystkich spe Spec) cbor. wenurrczn}'Ch, skórnych SPEC. CHOROB SKORNYCH, WENE· ne w nowootworzonej wypożyczalni,
cialnościacb. -

Gabinet dentystyczny.
•
RYCZNYCB I MOCZOPŁCIOWYCH Glówna 42, poprzeczna oficyna I pię1 seksualnych
Analizy lekarskie, zastrzyki. Roentgen
ANDRZEJ.\ 5, telefon 159-40.
NAWROT 32, front.I p. Tel, 2_13-18 _t_ro_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
lampa kwarcowa. Porada 3 złote. Prz ·mu·e od 8 _ 11 rano 1 od 5-9 od 8 do 9.30 rano 1 od 5-9 w1ecz. 1
,
przyim· od 10-12 I od 4-8 ~;__
----------Ylw ~iedzlele 1 śwleta 9-t 2•
'
W oiedz. i świę1a od 9-12 w poł. Pl~RWSZORZĘD~A
wypożyczalnia
DENTYSTA
LECZNICA PIOTRKOWSKA 294 niskich.
s~k1~n balowych
.1 ślubnych po cenach
LEKARZ DOKTOR
Narutowicza Nr. 21, prawa
2 ra~~ydii~:n~; ~:z~~- pl~~i:~e WC ofic. 2 piętro.
11
1
PIOTRKOWSKA 81. tel. 100-57
CHOROBY SKÓRNE i WENERYCZNE
wszystkich specJalnośc ach.
KOWALSKA Marianna, Pabiainice, Kaprzyjmuei od 4-8 p•J po!.
Spec. chor. skórnych i wenerycznych
PIOTRKOWSKA 56, tel. 148·62.
GABINET DENTYS~YCZNY
rolewska 11, zagubiła dowód osobisty,
tel.
i seksualnych
Od. 9-1. od 5-9 pp,
od 11 rano do s w1ecz
wydany t1r„ez M.11.1ristrat m. Pabian!c.
121·23 przyimuie od 8-1 i od 4--$ wiecr..
w. niedzielo I świeta od 10-1.
PORADA 3 ZL.
24

•
AN DRZEJA
4
.
-

w

do 2.15 I od

KOBIECE.

T

f

1
~:s~9
2

BNUSBAUMOWA
P ·iotrkOWSka 51

or• B RA uN H. szumacller

IID ffi\"
li

•

24, 25

odbędą się w Łodzi
LóDż 1

Drużyna

26 kwietnia

I

mistrzostwa bokserskie Polski

W

niedzielę

Chrostka w Łodzi .

spotkanie bokserskie

F. 1 który po przeprowadzeniu

Zarząd PZB ustalił iuż termin mislrzattw l;okser kich Polski na 24, 25 i
l6 k~ietnia. Jak już donosiliśmy, odbę-

lustracji

Kt u w a ) czy w

dą się indywidualne mistrzostwa Polski

paru pierwszy w Lodzi.
Zarząd ł.OZB iako OrJ!anizator midrzostw przystąpił już do wstępnych

w ars za w Ie

prznotcwań, zabierając się z wielką
na meczu bokserskim 1.K P.-Makkabl
enerA14 do pracy. Mistrzostwa rozegra11
b d
. h .
Wsrszawa, 22 s~ycznia.
Woźniakiewicz (IKP). .
ne IOlłaną '': u uj~cej się ah sportoMecz bokserski mistrza Łodzi JKP z
Wiałła pół5rednia: Frodis (M)
Bawd. Hala nie będzie do tego czasu
i;
calkowicłe wykończona, niemniej jed- zeszłoro?znvi:n mistrze~ ~arszawy. . nasiak (IJ<?). .
.
nak do kwietnia prace posunięte zostaną Makk.ah1 •. ktor~ odhę~1e stę "'!' na1bhż-,
W~ga sredma: Fuks (M)
Chmietak daleko, że b~dzie można w niej prze szą me~ziel:, ciesz~ się w stolicy ogrom llewsk1 (IKP~'. . . .
.
,
dzić mistrzostwa. Jest to ważne nem zamte.esowamem. . .
. Waga połc1~zka. N:u?mg , (~) . ;r~~ WZ)!ledu, że Lódź nie posiada I. Progr°:m meczu przewiduje następu- • Pietrzak (IKE~) 1 waga cięzka: Steme1sen
'k zei sali~ na im rez bokserskie a 11ące walki:
.
(M) - ~urm (!KP).
.
.
1

::W,budowana h~la Y będzie mogła I . Waga musza: Jakubowicz [M) - Po• · „ około 2 t siac wid ,
. pielaty (IKPJ.
roinp:;::t kilku- dniaJ
wzo't,dzi j . W. ko~ucia: Rundstein (M) - Bartdstawiciel Państwoweńo Urz du W. mak (IKP}..
.
.
prze
•
li
ę
Waga piórkowa: Kraw1eck1 (M}
1
Spodenkiewicz <IKiP).
Waga lekka: Rozenblum (M)

ha.:.U

*

Dwa

występy

\Vaweł-Hal\'.oab

Na nadchodzącą niedzielę, udało się ' szczytnym wynikiem, osiąguięlym w
budującej się hali zapewnił Okręgowe- Hakoahowi zakontiali:tov.rać mistrza bok \ Warszawie z Maklrnbi oraz zwycię
mu Urzęd·owi W. F. dalszą pom<>c finan· serskie!lo Krakowa WKS. Wawel. D:ru- stwem nad P.ofonją stołeczną, uzyska·
s-ową na 'dokończenie budowli.
żyna Chrostka pO<'..zczycić się może za- ' nem ubiei.tłej niedzieli.
l1llGIE
ma
, IKM
*tdti~
V/ zespole Wawelu obok Chrostka,
1Wyróżnić należy doskonałeflo Szczurka,
e

22 stycznia.

1

Wnęka, Kolo~ę i ~eniążka. ~iątka ta

stoczy w Ludzi ciekawe walki, przy·
czem przeciwnikiem Szczurka będzie
Gotfryd. Wnęk, ~~i':rzy się z Fagotem,
Ch o t 1
l
nkt
H
k rhs ei: z n~J~l ~leJszy~ pu em aoa u: Wdowmskun, Koion~o z Wald·
r11anem lub Lipszycem, a Pieniążek ze
Sztablem.
Mecz Hakoah-Wnwel, r<>ze~rany zosłanie o stodz. 17-ej w sali FHharmonji.

I

~9.JP'Fri'W*Pt"<ie'l.mme•pew" ••

. Na p1e~szy plan ~suwa1ą się walki: Rundstem - Barlmak, RozenblumWoini?'ld.ew~cz i ~eudin~ - Pi.etrzak.
~golme h7zą się w \X:'ars~awie z ;ry- 1
sokiem zwyc1ęstwe.m '01ęśc1arzv łodz-!
kich.

ECHA MECZU IKP -

SKODA.

bokserów ====<==

rozn:zńskida w t.C!dzl
Wnajhliższym czasie ujrzymy

dzi dwukrotnie bokserów
Wdniu 9 lutego odbędzie
spotkanie między Wartą a
roLgrywek o drużynowe

KURS BOKSERSKI DLA PODOFICERóW.
w Lo-

poznańskich.
1
_s_i~ w Łodzi '

l

LKP z cyklu
mis trzos two I
Pi>lski. W tydzień później w rama<:h ju- i
bileuazu 10·cio lecia ŁOZB rozegrany
zoatanie międzymiastowy mecz Łódź-
Pomu\. Związek poznański potwierdził jui termin te~o meczu, który 1 ozegranpoatanie o ~odz. 11-ej przed po·
ludnitm w sali Filharmonii.

, Czesław Banasiak pojawił się na ringu
i po dłuższej przerwie i został„. pokxzywdzony przez sędziów w walce
z Matuszewskim.

ferencia na Zamku
.

w sprał!i~e P.W. I W.F.

i

Warszawa, 22 stycznia.
odbyła sle na Zamku
konlerencla u P. Prezydenta ~. P. w sprawie P.
W. I W. f, W konferencłl wtlell udział wiceminister gen. Głuchowski, dyrektor Państwowego li
Urzędu W. F. i P. W. gen. Olszyna-Wilczyński,
'eu. Scbelly, szef gabinetu wolskowei:o Pana .
Prezydenta i płk. Leon Koc.
i
'W dniu wczoralszym

lleCZ
' ·c"y
L
w d zapasm
h d.
. d

n

I Kp KE
• • . •-

•

I

iiiiftMfh!'WM'

n3dal mistrzem

I Ppłk
.
=

,

•

G b

•
a rys -

=

ki

w

u d • F • przygl ąd a
r. rzę u
kursie bokserskim p-odoficerów.

nik Ok

er<>w

~k~~:ił~zkfeg~i~r:d':~IKP.d~ui~~~:e~ ll ~~~ry ~~[l~te~ J~~r1e·1ow~~·1e1·

enderem, Mecz ten odbędzie się w sali
!KP. przy ul. Srebr.zyńskiei
10 o godz.

$~

Marcel Tniel

1

. 1
b
d !
.na .c o zącą me. zie ę, 26 · m. 0 • j
będz1e się parokrotnie odkładany mecz

&*MfłłW"'

•

się

•
•
trerungow1

świata

Paryż, 22 stycznia.
W Paryskim Pałacu Sportowym w obecnoj ści ponad 10,000 widzów rozegrany został re'wanżowy mecz bokserski o tytuł mistrza śwlana , ta w wadze średnie) pomiędzy obrońcą tytułu·
mistrzowskiego, francuzem Thlll a kanadyJczyklem Lou Broulllard.

1· Ił~· [lJD' ~~1·e~o

,

I! ~s:l~w!~~~te~u~~~:o k::~~r~~~~k~1~mf~~~
za
wany,

!

dzięki czemu Thil utrzymał w swoich

rękach tytuł

mistrza

świata .

1!-eMj przed ptoł.
t .
. k '
na m:ędtynarodowych mistrzostwach tenist:twych NBem!ec
..,.
eczem vm zos ame za onczona
"'=
pienvsza runda mistrzostw zapaśniczych ,
Brema, 22 stycznia. . grai z Gleerup'em. <pauia) 6:2 6:4. Ellm~r
ping-J)ongisłki
wł.odii
W dalszych rozgrywkach teulsowvch o mię- (Szwa!car!a) zwycięzył Hensena (Norwegia)
'
dżynarodowe mistrz. Niemiec w hall w Bremie 6:0, fi:l. Pallada (Jugosławia) odniósł zwyclę-,
Przed paru dniami zostały zakończo·
Jędrzelewska rozegrała pierwsze spotkanie :E stwo nad Moreau (Belgia) 3:6, 7:5, 6:3. Bous- ue w Warszawie mistrzostwa kobiece w
niemką Schinchet, blląc Ją zdecydowanie w sto- sus (FrancJa) wyellmlnował Beuthnera (Niem- tenisie stołowym.
sunku 6:1, 6:1.
cy) 6:3, 6:3. Menzel wygrał z Rado (Włochy)
DI ł 0 d .
. „1.
:
t r 1~
d .
W niedzielę odbył się w Warszawie ślub
Tłoczyńskl pokonał pierwszego dnia niem- 6:2, 6:4, wreszcie Jamaln (francie) zwyciężył
. a
nan. c11.::,;awy ,~s at. z o
z.nanego piłkarza warszawskiej Legli, Józefa ca Kulenkampfa 6:3, 6:3.
Sples'a (Niemcy) 6:4, 6:2.
lboyciaktydtu~u kw1cemistrzym sto~icy przez
Nawrota z p. Aliną Molinówna.
W grze podwólnel panów Tłoczvńskl graW grze poJedyńczel pań Huchting (Niemcy) · re or zt!'l ę Polski w rzucie oszczeJąc do spółki z Oleerupem (Dania) odniósł pokonała Iłoyaux (Belgia) 6:0, 1 :6, .6:3, Adam- pem i zna•~ą
biegaczk~,
Smętkównl;',
Finał koszyk6wkl o puhar
zwycięstwo nad parą bel 0 łlska Moreau - son (Belgia) wygrała z Dittma_n (Niemcy) 6:1, która przez wiele lat występowała w
PZGS·U
Ew~~,l~i:~~z::~ie1s~:!dzianką drugiego dnia za- 1~~m~~~erf:a,(s:~~c~~ho~~~~:Y~Nl~:~~)m!~~ b~rwach Ł.. K. S-u. Smętkówna [obecW naJblitszą sobotę odbędzie się iinalowy wodów była porażka francuza Landry z mało grała z Thomassonn (Szwecja) 6:0, 6:1 a Horn j me zawodniczka Warszaw~anki} nległa
mecz koszykówki męskiej 0 puhar zimowy P. znanym tenisistą niemieckim Oerstel 4:6, 2:6.
(Niemcy) wygrała ze swoJą rodaczką Lohse w finale b. nieznacznie. Ubfalównie
z. O. S. między IKP., a ŁKS·em, IKP. oraz
Poz~tem ciekawe wyniki przedstawlalą się 6:1, 6:1.
•
• • l (Hagahach) ·1v trzech setach 21.1<3 19:21
ŁKS zdobyty mistrzostwa swoich grup a 50 • następu1ąco:
W grze mleszanei para węgiersko - memie- 1 i 23·21, mając dwa meczbole.
·
botnl mecz zadecyduje która z tych 'drużyn 1 W grze poJedyńczej ponów Henkel (Niem- eka Szlgetl - Springer przegrała z par:i lu-i
'
reprezentować będzie ~kręg łódzki na finałach f cy) pokonał Sperllnga (Dania) 5:7. 6:0, 7:5, r goslowlańsko - niemiecką Kukullevic - SchneiPing-r..c: n nowy m1"sfr"' Pol ;,ki
lltiędzyokręiowych.
Oentien (francJa) wygrał z Goepfertem (Nlem- der Peitz 0:6, 5:7.
r
:i
&.
1
cy) 9:7, 2:6, 6:1. Stedman (Nowa Zelandia) wYw Łodzi

I

SIUb Nawrota

Smimtkówna w roli

l
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Międzyklubowe

zawody bok-

Przed wyjazdem polaków

W nadchodzący p'ątek będzie bawić w Ło·
dzi drużynowy mistrz Polski w tenisie stoło
wym łfasmonea z Warszawy, która w lc:kalu
W nadchodzący piątek odbędą się w lokalu
przy ulicy PiotrkJwskiej 61 rozegra :necz toGeyera przy ulicy Piotrkowsk:ej 295 o godz.
na Igrzyska Zimowe w Garmisch Partenkirchen
;v~r~yski z. lód~k i m tfa~oahem . łiasmonea przy
2n·cj wieczorem międzyklubowe zawody bo·
Jezdza z w1cem1strzem indywidualnym Polski Organizacja
wyjazdu
polskiej
ekspeszłym
tygodniu.
Będzie
ona
mieszkać
w
kscrskie przy udżiale pięściarzy Oeyera. ŁKS-u
jeżdża z w:cemistrzem indywidualnym P )!skiIKP, KP. ZJednJczone, Wimy i Tajfunu. Pro· dycji olimpijskiej do Garmisch-Parten- hotelu Pischl. Jako kierownicy jadą:
rram zawodów zapowiada szereg ciekawych kirchen na Igrzyska zimowe w dniach 6 mjr. ~opski i por. Kasprzyk. Hokeiści
spotkań.
•
do 16 lutego, została już przeprowadza- wyjeżdżają pod krierunkiem prok. Kul~ja
na. - Prezes Polskie~o Komitetu Olim- i inż. Tupalskiego.
na igrzyskach zimowych
P6łflnały
pijskiego pułk. Glabisz, wyjedzie do
Zamieszkają oni w hotelu „Drei Mob.
Monachium, 22 stycznia.
Garmisch-Partenkirchen w dniu 31 b. m. ren", w którym to hotelu mieszkać bęZimowa ekspedycja olimpijska Turcji przyszermierczych Polski W Łodzi ł zamieszka w hotelu Gibson.
dzie również łyżwia.rz Kalbarczyk. Kal- była w poniedziałek do Monachium.
W składzie ekspedycji znajduje sie 18 narMiędzyklubowej komisji szermierczej
Jednocześnie wyjedzie także drugi barczy'k, jak wiadomo, wyjechał już w
w.lodzi, udało się pozyskać dla naszego przedstawiciel komitetu olimpijskiego, ub. tygodniu n.a trening do Wiednia i Da- ciarzy.
nuasta niezwykle interesująco zapowia- zamiast kpt. Misińskiego, który zrzekł vos. ~ Wyjazd narciarzy wyznaczony
dającą się imprezę a mianowicie półfinał się wyjazdu. W hotelu Gibson mieszkać został na 30 b. m. Drużyna zamieszka
~nowych mistrzostw szermierczych!1będzie także prezes Polskiego Związku wraz z kierownictwem w hotelu „BirkenPolski z udziałem mistrzów $laska. War- Narciarskiego min. Bobkowski.
lhof".
sz.awv i Lodz~:
j
Pa-trOtl wojskowa wyjedzie w przy-

serskie

18 turków

mistrzostw

r
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MUZEUM KS. PAWL'A W BIAŁO··
GRODZIE.

.:lflJ.n..Irtr~.J ,_,.,,.i
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Uśmiechnij sięl„

Pukają. Pan Kalasanty otwiera drzwll. Na
progu stoi dwóch panów,
- Czem mogę panom służyć? _ pyta pan
Kalasanty,
- Zbieramy datki na dom starych kobiet„,
·
Czy moglibyśmy u pana coś otrzymać?
- Ależ naturalnie!„. - odtpowiada pan Kalasanty rozpromieniony. - Moją teściową! .
1

••

Dz1wne zwyczaje panują w Abisyn~. Jak
opi~uje jeden z korespondentów frontu włosko
abisyńskiego, aibisyńczyk, któremu urodził się
syn, złożył następujący raport swemu dowódcy:
• -. Niniejszem melduję posłusznie, że dzięki
Na1wyzszemu, dzięki Negusowi, dzięki rządowi
i dzięki tobie żona moja powiła wczoraj zdro.
wego chłopc.D

**

Jeden z wyższych * dostojników w NiemW całych Chinach organizaofe młodzieżowe demonstrują przeciwko wzrastaczech oświadczył niedawno:
. . - ,,Im naród mniej będzie rozprawiał o po- jącym wpływom japońskim w kraju, jak również przeciwko autonomii prowin·
htyce, tem większy spokój i dobrobyt zap1111uje cił Hopei i Harhan. - Na zdjęciu - demonstracja grupy studentów na ulicach
w kraju"„.
· .Kurfiirstendamm w Berlinie. Godzma druga l starego Pekinu. Podczas tyoh demonstracji doszło do zamiesze·k, w czasie któ~
w no~y. Trzej szturmowcy napadają na jakie- rllllllmlmlllll•••mm•ryillcllh-p r•zllesz.ł o-60Bo s.ób odmn•i•o•sł•omr a n.y• _ _ _ _ _ _ __
goś przechodnia i zaczynają go okładać pałkami. 1
- R11tunku!!l„. Mordują!!„. - krzyczy na-

11 11 11

1111 11

11 116

W Białogrodzie, w Jednym z pałaców
królewskich otwarte zostało Muzeum
Sztuki Współczesnej, nazwane „Muzeum ks. Pawia''.
·,

padnięty.

CO TO JEST?

W tej chwili wychyla się z za rogu postać
policjanta, który zwraca spokojnie uwagę:
- Panowie„. Nie rozmawiać o polityce„.

**"'

Rzecz ·dzieje się w Moskwie, Do urzędu,
rejestruiiccego śluby, zgłasza się pewna robotnica:
- Niech pan zarejestruje - powiada - że
utodxifom ósme dziecko.„
- Które?„.
- ósme„.
- Winszuję.„ Dokumenty są?„.
Matka ósmego dziecka przedstawia dokumenty.
- Cóż to?„. - dziwi się urzędnik. - ósme
dziecko, a mimo to niezamężna?
- B11,dź pan spokojny„. Jestem uczciwą ko·
bietą„. Wszystkie moje dzieci są tego samego I
l:ljca„..
- Więc dlaczego pani nie bierze z nim
.
ślubu?„.
- Powiem panu całą prawdę: - on mi się 1
nie podoba.„
Obsługa

I

I
j

I
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polowego działa włoskiego złożona z askarisów. Zdjęcie to
bione p,'<I Dolo, w grupie wojsk generała Graziani.

Ccr.hienna nowel'<.,,.
;;i"""'"'•
~u„ Ex"r""S""'"

zostało

„Na oko" możnaby powiedzieć - kaczki, a naprawdę to „Darlingtonia Calf;.
zro· fornia" roślina mięsożerna o bardzo oryginalnych kształtach.

- powiedziała mu.
- Sipytał przerażony.
- Do stolicy. Przenosza mnie.
Podała mu adres szkoty, w której

-

Wyjeżdżam

~Dokąd?

Jeqo rqwal

jakiegoś mężczyzny.

Serce poczęło mu walić, lak'. młotem.
Przyłożył uaho do dziurki od k.Iucza.

Tak, nie mylił się.
Tak mówił mężczyzna. .
Do uszu 'Aleksandra dobiegto słowo:
proszę
stolicy,
w
będzie
pan
Gdy
żuni.
poszkoły
Teresa była nauczycielka
kochana. A później Teresa roześmiata
Aleksander prawie wcale sie nie od- mn:1e odszukać - powiedziała.
wszechnej. Dopiero przed rok~em przys:ię głośno.
Śpieszyła się.
byla ze stolicy do matego miasteczka. zywal.
Aleksander cofnął się natychmiast.
· Już nazajutrz miała wyjechać. MuWys~edli na tym san;iym przystanku.
Aleksander w tym okresie daremhie
Byt z.druzgotany.
Teresa podała mu rękę i szybko siała jeszcze zatatwić bardzo wiele instarał się o posadę.
Teresa kochała innego. A on łudził
nych spraw.
Pewnego dnia zjawił sie w szkole. zniknęła.
Dlatego te·i szybko rozstata się z się nadzieją„.
Aleksander przez cały dzień nie mógł
Wezwan? go w związku z długotrwałą
Aleksandrem.
~ odzyskać równowagi.
chorobą Jego małej siostrzyczki.
Przez caly wie~zór bla.Kal się po
Młody mężczyzna orzez :chlugi okres mieście. W nocy nie m6gł spać.
Ta dziewczyna dziwnie go onie\yówczas właśnie po raz pierwszy
u_jrzał Teresę. Wyw:::da na n:im duże. śmielała i zarazem przyciągała do sie- czasu nie mógł przeboleć jej wyjazdu.
Nazaiutrz jednak znów zabrał się eWydawało mu się, ie iuż nigdy się nie nergicznie do pracy. Postanow'.lł nie
I bie.
w1ażenie.
W towarzystw~e innych kobiet czul zobaczą.
- Teresa wezwała go do kancelarii
myś'leć więcej o Teresie. Ale to mu się
Los chc:.at jednak, że w sześć mie- nie udawało.
szkolnej. Tam odbyła z nim dłuższą i się zupełnie swobodnie. A w obecnor v•zmowę, dotyczącą wylacznie chorej Iści Teresy język mu się zacinat. Nie sięcy później zaproponowano mu doNastęamej niedzieli o tei samej porz.e
brze płatną posadę w stolicy.
mógł sklecić żadne-go zdania.
dziewczynki.
co poprzedniej, . znów znalazł się przed
Aleksander nie posiadał się ze szczę- drzwiami jej mieszkan~a.
Minęło jeszcze kilka tygodni. - AlekAleksander rumienił się, jak dziewścia. Teraz wreszcie znów ujrzy TeI sander wciąż myślał o Teresie.
czyna.
I znów usłyszał ten sam meski gtos,
Przypadek chc'.iat, ie zetkneli się je- resę.
. A mtoda nauczycielka spoglądała mu j
· Łzy zakręciły mu się w oczach.
Dopóki był bezrohotnym, nie mógł
śmiało w oczy i, prawdopodobnie, na- szcze kHka razy w tramwaiu.
- Wsżystko stracone - pomyślał.
Pewnego popołudnia zdobył się na nawet marzyć o śluibie. Ale obecnie, - Teresa zna:lazla inneg-o. Pewno jest
wet n:.e dostrzegła jego zmieszania.
gdy otrzymał posadę.„
Od tego czasu UJpłynęło kilka mie- odwagę i odprowadzi! ia do domu.
A jeśli Teresa go odepchnie od s:ie- bogaty ~ przystojniejszy ode mnie.
Tym razem jakoś był pewniejszy
sięcy.
Ociężałym krokiem wvszem na ulibie? Wolał o tern nie myśleć. To byMala Elżunia już dawno powróciła siebie.
cę.
· - Może pan wpadnie do mnie? - loby okropne.
do zdrowia. Aleksander pytał ją często
Zdawał sobie sprawę, że mus~ ją wyo nauczycielkę. Nie mógł zapomnieć zaproponowała mu, gdy się zatrzymali · . Po paru dniach znalazł się już w
kreślić ze swego życia~
stolicy.
tej wysokiej, smukłej dziewczyny, o przed bramą.
Nie spotkał już jej nigay.
W biurze, w którem rozpoczął pra- Jeżeli pani oozwoD. to z najwiękpclnych życia stalowych oczach.
Ale przez -długie lata nie mógł o niej
cę, panowały miłe stosunki. AleksanPewnego popołudnia wracał tram- szą przyjemnością - odpart.
zapomnąć.
der od pierwszej chwHi wziął s'.lę ener-:
Teresa była ZUJPełnie samotna.
.
wa .iem do domu.
Aleksanc.ter, oczywiście, nie mógł
Zaimowa,a niewielki, skromni~ ume- gicznie do roboty. ~lęcząc do późnego
Na jakimś przystanku ws:1adta do wa-l
wiedzieć, że Teresa bardzo czesto o nim
wieczora nad książkami handlowemi,
gonu mtoda niewiasta i zajęła miejsce blowany pokoik.
Aleksander spędził u niej zaledwie nie miat nawet czasu pójść do Teresy. myślała.
obok niego. Aleksander podniósł. wzroki
I;odobał Jej s~ę o·d pierwsze1 chwili.
!pół godziny. Nie czul . s'.1ę już tak swo- Jej adres podano mu w szkole.
zaczerwienił się.
U dal się do niej doo~ro w niedzielę. W stolicy, podobnie jak w matem mia·
• bodnie, jak na ulicy i w tramwaiu.
To byta Teresa.
- Ta pani mieszka sama. Trzecie steczku, była zawsze zupełnie samotna.
- Jestem zazwyczaj w domu po
Dzie\vczvna poznała go natychmiast
Każdei niedzieli po południu nastapoinformowała go
; południu - powiedziała mu, ~dv się że- piętro, na lewo i uśm>;chnda się.
radjo.
wiała
dozorczyni.
odwiedzić.
mnie
Proszę
gnali.
.
prawda?
Elżuni,
bratem
jest
- P:rn
Okoto godziny szóstej stuchata moNa trzeci em piętrze zauważył na
Aleksander sadził, że n~e powinien
- powied zi ała. - To jest moja pupilka. j
nologów, wyg!aszanych przez ponularodpad ! iei się narzucać. I dlatego nie przyszedt. drzwiach jej wizytówkę. .
- Tak jest, prosz ę pani Ool.
aktora.
nego
cbe'iał
.Luż
.
chwile
na
się
Zatrzyma!
spotsię
znów
tygodniach
paru
Po
I
nicśmiato.
n:icisnąć dzwonek, gdy usłvszat głos
Teresa m6wił 3 bardzo wiele o EI- kali na ulicy.
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el. Red .. lZ7·24, 136-43, h6-44, J89-oO. Rękop1sow nadesłanych nie zwraca się,

Za wydawce i druk: Wydawnictwo „Ret>ublika" St>• z ogr. odp. Re daktor odpowiedzialny: Jan Grohelniak,

„

Łódt, ul. Piotrkowska nr.
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