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etjopski minister woiny.
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Skład porcelany S. Wintera został znis ·z~zon.Y.~Petardę

.

podrzucili dwai osobnicy

·.· ,

Kilku przechodniówl oraz właściciel sklepu pokaleczeni odła kami szkła

Jednocześnie zamknięty zó.stał ruch kotekach.
. ł..óclź, 28 stycznia.
M. in. Lekko ranny 2r01stał właściciel łowy na ulicy Piotrkowskiej, na odcinku
' .- d~m ;vciziorr a11szym, Oikoł· o godziny
7d·mei ~Ieazor w centrum miaista pomię- składu p. Samuel Winter. Odłamki od ul. Narutowicza do śró.dmiejskiej.
Policjanci nie przepuszczali nikogo.
iz y ulicą Narutowicza a Sródmieiską szkła skalec.zyły mu dłoń.
Na miejsce wybuchu petardy prrz y- Wiadomość o wybuchu petardy roznioro.zległa siię
byli niezwło. cznie p~zedstawiciele władz I sfa się
SILNA DETONACJA,
która wywołała oJbrzymią panikę na którzy wszczęli energiczne dochodzenie.
LOTEM BL YSKA WICY
ulicy.
W

.
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Ludzie rzucili

się

w

popłochu

p o·g r·z·e b k f O„ 1a · Je\r z e g O V

do

::;:,::::;:~~ zaczęto spuszczać ża-

s;~~ s~i::e::a ;~z~ ~~ad;~:.•~::~~:~:; Dziś
1

1

nr.llna~~:UCH

po calem mieście, wywołując najbar- : ·
dziej fantastyczne wersje.
.Petarda została podrzucona prz.e z jakichś osobników, którzy przedtem kupili
w składzie kilka drobiazgów. . Po ich '0„
dejściu petarda eksplodowała. Dalsze dochodzenie trwa.

rano kondukt

żałobny wyruszył

z W1atm1nster Hall do Windsoru

Dwa miliony ludzi na pogrz·ebie

PETARDYt

I Eskorta ta składała się z 1500 żołnie•
UDZIAŁ 11.000 ŻOŁNIERZY
Londyn, ?8 stycznia..
.,
. D~1s rano rozp?~zęły się w Londyme wsi stl•ich gatunków broni. W tlyde rzy. Trumna była pokryta sztandarem..
em wan<. wielkie uroczystosc1 pogrzebowe. O go- Pat u zajęły miejsce delegacje b. kom- jkrólewskim na którym były wybaftowa..
.
Siła. wybuchu była tak · znaczna, że dzinie 9.45 rano wyruszył z Westminster batantów, złożone z 600 osób oraz przed I ne herby Anglji, Szkocji, Irlandii ł WalłL
1
odłamki szkła wraz z kawałkami żaluzyj · Hallu orszak pogrzebowy, który ulicami stawi ciele zagranicznych związków b. Z11 trumną postępował król Edward VIll
roizprysły się po ulicy Piotrkowskiej w Lond~nu oraz ~.rzez ł!yde Park skiero- kombatantów. Trumnę otaczały oddzia- ubrany w mundur admiralski. Za nim kro
ły wchodzące w skład pułków, których czyli synowie zmarłego króla, a w na·
.
Po- wał się do staCJI Paddmgton.
promieniu kilkudziesięciu metrów.
wskutek czego obydwie wystawy skle•

po.we zostały kompletnie zd
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W orszaku pogrzebowym wzięło

szefem był zmarły król.

Gen.

·

H1·t1era-

Epp-nastapcą
~
SeosaCyJ·na wiadomość pisma czeskiego

został~

Jedynie kilka osób
LEKKO RANNYCH ODŁAMKAMI
SZKLA.
Pomocy udzielono im w pobliskich ap"

Il

przedstawiciele
szeregach
stępnycb
państw zagranicznych, a więc monarcho
wie, prezydent Francji i delegacje.

Po przybyciu na dworzec ' na stacji
Paddington, przeniesiono trumnę ze ,
zwłokami do pociągu, który ruszył do
Windsoru.
O godz. 12,35 pociąg · przybędzie do
Windsoru, skąd orszak żałobny wyruszy do położonej w obrębie zamku
Windsorskiego kaplicy św. Jerzego,
gdzie zwłoki zmarłego monarchy zło·
żone będą w grobach królewskich.
Około g. 1,15 pp. rozpocznie się ·w
kaplicy św. Jerzego nabożeństwo żałob
ne, celebrowane przez arcybiskupa Can
terbury, arcybiskupa Yorku i dziekana
·
·
Windsoru.
' Punktem kulminacyjnym ' nab·)żeństwa będzie 2-minutowa cisza, która za
panuje w całej Brytanji o godz. 1,30 pp.
Poprzez ulice Londynu do -.tacji Pad
dington laweta działa, na której zlóżona
byla trumna, ciągniona była przez 142
marynarzy pod komendą oficerów.
Na ulicach, przez; . które · przeciągał
kondukt . pogrzebowy zebrało się Pkolo
dwa miliony ludzi.

z tego powodu komentowana w Berlinie,
Wiedeń, 28 stycznia.
Tutejsza prasa wieczorna zamieszcza ponieważ kanclerz Hitler poruszył ją
depeszę „Czeskiego Stowa" z Bęrlina, sam w jednej ze swych najnowszych
wedle której Hitler przedłożyć ma na mów.
Berlinie krążyć mają rzekomo podla cudzoziemców we Francji zwolanem do Wormacji na miesiąc tuty
lub marze-c posiedz~niu Reichs.tagu pro- glo~ki, wedle ~tóryc}i na.stępcą Hi!lera
Paryż, 28 stycznia.
.
(PAT) Deputowany Domange złożył Jekt ustaw.y, regulu1ącei kwestię następ- ·miałby .zostac. nam1estmk B~wa.rii v.
, Epp. i:ro1ekt te! ustawy przew1_du1e od. . ,
w izbie deputowanych wniosek, zmie- 1stwa po mm.
W~dle dalszych dome.s1en, m~ b~c lłączem7 funkcyJ prezydenta panstwa od
r~a~ący do zwiększenia ochrony pracow
mkow francuskich przed cudzoziemcami kwest]a następstwa po Hitlerze głowme funkcyJ kanclerza.
przez rozciągnięcie ograniczenia liczby ._.,
pracowników ,cudzoz!emski.ch, także i:a ł„.o„
•
te zawody, ktorych me obeJmowało dz1a
sianie przed sqdem doraźngm
tanie ustawy z r. 1932, dotyczącej osób,
zwabił Dyljona do szałasu i jak go zaKraków, 28 stYcznia
zatrudnionych w przemyśle i handlu. 1
W razie uchwalenia wniosku dep. DoStraszna zbrodnia dezertera Stefana strzelił, a następnie obrabował i zwłoki .
mange, dotknęłoby to przedewszystkiem
cudzoziemców, zatrudnionych jako służ- Grendy, który jak już donosiliśmy. za- ukrył w szałasie. Po dokonaniu oglęmordował w potworny sposób narciarza dzin na miejscu zbrodni przewieziono je
ba domowa.
27-letniego inż. Stefana Dyljona wywo- do kostnicy w Zakopanem, gdzie wczo-·
łała ogólne poruszenie. Grendę od wie- raj dokonaM sekcji. Tymczasem morWłosi prowadzą propagandę ziano po aresztowaniu do Zakopanego dercę odstawiono do Krakowa, gdzie
i w obecności sędziego śledczego An- umieszczono go w więzieniu wojsko-·
an:ycngi~ ls~(ą vJ lndjach
dersa przeprowadzono przy jego udzia- wem.
Bombaj, 28 stycznia.
Jeśli idzie o sądownictwo wojskoweP.
le wizję lokalną na miejscu zbrodni w
(PAT) Proipaganda włoska, która do- szałasie na ttali Olczyskiej poniżej Sku sądy doraźne nie zostały zniesione i na-1
.
lód,
tychczas prowadzona była w Indjach pniowego Upłazu.
z, 28 styczma.
D .~
Podczas naoczni dal obowiązują.
przez „włoską wspólnotę w Indjaich" za Grenda byt ubrany w strój narciarski,
Jeżeli więc prokuratura wojskowa · zis 0 godz. 7 rano_., termometr wskapomc·cą ulotek i broszur, jest obecnie zrabowany swojej ofierze po morder- zażąda przeprowadzenia przeciw Gren-jzywat 3,5 , baromentr /34,5 mm. Te~;i~n
prowadzona w języku hinduskim prz,ez stwie. Grenda zachowywał się cynicz- dzie rozprawy w trybie doraźnym - c~a baromet~yczna - st.an stały ~isme
. radiostację rzymską.
nie, nucĄc nawet po drodze melodie zna proces jego odbyłby się około 10 lute.l~::;r~~~aw;:try ~ofu~mowo-zacp~dnie:
Przedmiotem ataków tej pmpagandy nych przebojów. Z całym spokojem i z go r. b.
mpei at~ 1 .~ · doby · ub1egłeJ
j J Y.
wynosiła 4,5 st. naJmzsza 2,2 st: Po. k
•
• ł
, •
jest Anglja i agencje telegrafic1zne, które
chmurno i mglisto, dość - ciepło, możliwe
nieprzychyle dla d o kł a d nosc1ą op1sa on Jeszcze raz Ja .
wiadomości
podaią
,
·
drobne przelotne opady.
W propagandzie tej pod!krewłochów.
ślana iest troska Włoch o narody azjatyckie. Radiowa propaganda wł.oska
.
Jiolejarz czeski
Sensacyjny list
prowa.dzona jest również w języku chiń
skim.
W
.
dzie oskarżonJC w tej sprawie i podała
Praga, 28 styczn~a.
Jerozolima, 28 stycznia,
- fP;AT) _Koleiairz Frantisek Nitka. ode- p~wne ~z~zegó.ły, mogące stanowi~ dla/
--(PAT) Prasa donosi, że do portu w
słał listy, dotyczące Hauptmanna me do mego ahb1. Nitka odnaJ..azł tylko 1edną
Bruksela, 28 stycznia.
W kairtce tej tlaifie nadszedł transport siatek stalo(PAT) Dziś o!Hoszony będzie dekret władz w Chicago, lee.z do auforki listów kartkę listu bez daty.
pani Just pisze, że w dniu porwania wych, któremi będzie otoczona cała
królewski o utworzeniu w ministerstwie pani Just na jej żądanie.
Pani Just twierdzi, że , w liście do małego Lindbergha Hauptmann znajdo-I dzielnica portowa dla odcięcia do niej
obrony narodowej komisariatu generaln ego do spraw: obrony biernej przeciw-, Nitki pisała o porwaniu dziecka Lind- wał się w winiarni w jej doinu w Chi·, dostępu ewentualnemu przeciwnikowi.
•
berjfha. nie wiedząc. ie Hauptmann ~- caJ!o! .
.
lotnicze~
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(z) - Książę Walji, od kilku dni król
lmperjum BrytyJskieKO, Edward VIII, jak
rzadko kto cierpiał wskutek swej wielkiej popularności. Ten szczupły, średniego wzrostu mężczyzna o zm(}czonej
twarzy wygłosił w swem życiu więcej
przemówień, aniżeli którykolwiek minister czy prezydent, a był oglądany przez
miliony ludzi we wszystkich częściach
swiata. Następca tronu angielskiego
fotografował się częściej, niż jakakolwiek gwiazda filmowa, i to we wszystkich pozach i strojach, zaczynając od
kostjumu kąpielowego, a koricząc na
ciężkim mundurze angielskiego gwardz.isty.
Mimo to nawet dość blisko stojący
go ludzie nie mogą wyrobić sobie o nowym królu ustalonego zdania. Niewiadomo naprz., czy był bardzo zdenerwow~y, gdy ~usiał „reprezentować", czy
tez ?dWr?tn.1e - zawsze był aż nadto
pe:"'1en. s1eb1e.
, .
. .
.
Pos.1ada on naJ;"1doczmeJ zbyt wiele
postaci. Był żołnterzem, dżokeJem, marynarzem, zwykłym obywatelem, dżent~IJ?lene!", ~ot~lklem, kr~lem mody! gór-

LODZI:
powodu do smutku i narzek~nia.w Jest
PaniNiema
mło·
dlł i bardzo rozsędn41 poważnie myśllłClł dziew•
czynklł- To nic, :k narazi• nle bierze P~
udziału,,, pustym wirze życia, i• to Pani 1ue
odpowiada. świadczy to tylko 0 powunem
uapo1obienlu ł o t•m, że Pani umie patrzeć na
życie ł do1trzegać to, czego często nie widzc
fue młode dziewczęta, Pani tryb tycia podoba

w • 8 ry t &DJ•1 ~.:!ę.z::i::t ~:t!i!::ż~:":i:n:db;:.asu

do

narodzony syn króla będzie kiedyś spra- ślala zawsze, że rodzina królewska żyje
Co się zaś tyczy tego uczucia pustki i nu•
wował władzę nad tym kra]em. My (byt na tej samej stopie, na jakiej żyją ludzie dy, fakle Panie czasem ogarnia, to Jest lo w Jef
to przedstawiciel partjj robotniczej) nie zamożni, lecz bynajmniej nie bogaci. Co- wieku zupełnie zrozumiała tęsknota do praw~J:i
możemy ocenić jego zdolności. Od pi ~rw prawda i zmarły król i jego małżo?ka wego uczucia, którego Pani . w życiu zaznała
szych chwil mtody książę będ:zie c~o- mieli swe słabostki. Tak naprz. krolo- bardzo mało. Tatde uczucie przyjdzie, bo
czony pochlebcami, którzy wm0v. ;ą w wa zbierała stare miniatury chińskie, przyjść musi. Powinna Pani jednak być bardzo
niego, że jest on istotą wyższą i że na- które bynajmniej nie są tanie, a król prze ostrożna 1 nie wziąć blichtru za prawdziwe !lo·
leży postawić ostre rozgraniczenie mię- prowadzał eksperymenty radiowe ł uzu- to. Nie chciałabym, ażeby była Pani narażona
dzy nim a narodem, którym będzie nie- pełnfał swą znaną kolekcję znaczków na przykre i bolesne rozczarowanie. Nie należy
gdyś rządzić. Będzie podróżował, za- pocztowych. Obaj małżonkowie chętnie Panl bowiem do typu osób, które korzystafq
wrze być mote morganatyczne małżcń- też słuchali wszelkich nowych płyt gra- z prz1Qód, wypełniając sobie czas, ale czeka
stwo, a krajowi nłe pozostanie nic inmi· mofonowych.
Pani na Jedyne w życiu przeżycie, które przyl·
go, jak płacić Jego rachunki".
Obecny król jako następca tronu dzle, bo przyjść musi, ale trzeba o~ nie cl(tl'l>li•
Książę Walji, który był hrabią Che w szkole wojennej wiódł tryb życia, wie poczekać. Dla znajomych powinna być Pa·
steru i księciem Kornwalijskim, posia- który niczem się nie różnił od życia ni grzecznlł i t!przejm~, nic sobie nie robiąc z
daf znaczny majątek osobisty i byl jed- każdego kadeta marynarki wojennej. Od pustych komplementów, ale nie wypada opry•
nym z niewielu książąt, na któreiw pań- znaczał się skromnością i później, gdy skliwością odpowiada: na uprzejmość i nie·
~two nie łożyło żadnych wydatków.
wstąpił do średniej szkoły w Osborne. zręczne grzecznostki, ale wypowiadane w ~o
Król Jerzy V, który _ jak wiadomJ O spartańskich zasadach młodego księ- brej intencji. Znajomości ograniczać nie mozns
_ nie był początkowo predestyno\vany cia świadczy pewna rozmowa. jaką od- i zemykać się w czterech ścianach. domu rów·
na monarchę - otrzymał bardzo skrom- był pewnego razu ze swym ojcem pod- nież nie należy, albowiem w t~k1m wypadku
nc wychowanie i był przez swych rn· czas wakacyj. Król zaproponował mu, trudniej będzie Pani s~otkać tego 1edynego czło·
d.ziców przeznaczony do karjery .nor- by kupił prezenty dla tych kolegów, do wieka, do którego Pani tęskni i na którego
skiej. Po śmierci swego brata, księcia których jest specjalnie przywiązany. czeka.
Clarence'a, poślubil obecną królcwą __ Książę Walii odparł:
,,SMUTNY JAś" Z KRAKOWA: Co za prze·
Mary wdowę, która była doskonałą or·
„Zmuszony jestem zrezygnować z korna natura i skomplikowany charakter kazały
ganizatorką i gospodynią. Opowiadają tych pieniędzy, ponieważ inni ojcowie , Panu rrzez tyle lat męczyć siebl~ I .ukochanti
m~1e1_111 ks.1ęc1em-charmm2 (czaru1ącym o niej, że potrafiła nieraz przerwać swój również nie kupują prezentów dla przy- kobietę. Niech Pan natychmiast za1tądzie do na·
ks1ęc1~m), Jak. go częs~o nazyw_ano. Za- wypoczynek letni, i wrócić z odległości jaciół swych synów„ a gdybym ja tak:e pisania obszernego listu l napisze to wszystko,
v.:s~e Jednak . I v.:s~ędz1e był naJPopu~ar- kilkuset kilometrów do pałacu Buckmg- podarunk'i zrobił, wywołałoby to tylko o czem napi ał Pa~ do mnle. Kocha Pan od lat
meJszą ~sob1stosc1ą całego . Impenum ham, aby przekonać się, czy służba niepożądane wrażenie".
swolę znajou:iq l wie Pau, te le.st koch~ny wta·
BrytyJsk1ego. Z .popularnośC!E\
tą wal- dworcowa prowdazi gospodar.s.two stoT a uv.raga m ł o dego k s1ęc1a
. . do pew- Jemnłe,
n1eporozu•
t-...
. . a . mimo
d
wto sam
. 1Pan. piętrzy
p
i•cle sobe
czy t b ezs. k u t ecz.me, usiu.iJąc ze śv. iata sownie do zostawionych przez ni"ą dy- nego s t opma
. tł umaczy przyczyny Jego
.
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,
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J · J kż mo·na byc~•
Iegen dy, 1 po dme b nego romantyzmu u- spozycy1••
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.
wie ieJ popu arnosc1. o rze wyc owa- tak okrutnym i wledzt",c, źe ukochana kobieta
~un~ Ć się za mury swego prywatnego
Dzięki niej król Jerzy miał możność ny Anglik bowiem nigdy nie chce wyró.
1
Zycla · .
· Jk"1eJ· woJme
· · d ac, ca l emu In-aJQw1
· · zma
· · · ć· się
· wsr
· ód otoczema.
·
p e\..-.ien
· d y- cierpł z Pana
po wie
.. !''"Owodu,
. . pozwolić. Jef cierp
... eć na•
Od .P 1.erwszych lat swego życia mto- przykład oszczędności, proponując par- 1plomata angielski na pytanie kolegi za- dal. Przeci~z 12 ~tesc!·~ ob!d~o:e .dorosh i ~ot~a
dy ks1ązę
żywe zaprzec en;e 1
· sweJ· l'isty cywilneJ.
. . granicznego,
.
.
. te wszys'k1e nierorozumien1a zhkwldowar cie. stanowi
. .
z . amen t owi· re d u I{CJę
kto Jest
w towarzystwie
przepOWledm Jedneg? Z CZłOnk~W, par- J\rólOWa f\1.a(y przeprowadziła następ- \ lijdyńskiem pierwszym dżentelmenem, ~Z~C SllC m1łcsc1q WZ8Jemną I wspolnem szczę•
l~~entuj który na wieść o PIZYJścm na n1e racjonalną adntinłstracfę majątk,mi odpowiedział:
• sciem..
.
ŚV:7iat nas!ępcy. tronu wśród protestów królewskiemi, Qdbijając sobie z naddp.t„Ten, kto najmnleJ przyciągnie pańCiekawa Jestem, coby Pan ~czynił, gdyby
wi.ększośc1 oświadczy!.
• kiem <fokQrtaną redukcję. Władczyni ską uwagę, ekscelencjo"....
się dowledzla~, że ukoch~n~ kobieta, roprosllł
Wszystko przemawia za tern ie nowo Imperjum Brytyjskiego z dum;1 podkre- l
z rozpaczy, aze~y zapomn1e;: o Panu - wyszła .
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Skromne
od mieszkań zamożnych obywateli. -

IJ i~ U Ił

k11~ólewskieh nie różni się

Tam, gdzie na przestrzeni
król Jerzy \'

ĆWferĆWieCZft Spr8W0W8ł rządy

1

)

Ne rozumiem Pana i nie

:L:::eg:ie::ci:Jo

mogę zrozumieć

P::gosie;;~~i;t:;;;;n~o1:!~:~:

Proszę .natychmiast n~pisać

obszerny li~t, przydo wszystkiego, nie wyłącza11tc tych
Do sali tronowej przylegają sale, w binet pracy króla jest bardzo skromny . . plotek z przed kilku lat l prosić o przebaczenie.
których znajdują się olbrzymiej wu.rh.ści W palacu znajduje się specjalny urząd 1 To co Pan czyni jest niegodne prawdziwego
zbiory obrazów pędzla najsłynniejszych pocztowy i telefoniczny, przy pomocy człowieka. A ponieważ ~ywi Pan do mnie zaumalarzy. Stąd prowadzi wejście do ol- którego król może rozmawiać ze wszyst fanie, jak Pan w liście naplsał i wyspowiadał
brzymiej sali, w której odbywają się kiemi ministerstwami. W trzecn gahine- mi się Pan z tajemnicy swego serca, proszę mi
przyjęcia i bale dworskie.
tach urzędują prywatne sekretarki kró- również napisać, jak zostało zlikwidowa"" nieWe wszystkich salach znać rękę kró- la. a w dwudziestu pozostałych gabine- porozumienie, wynikłe z Pana winy Czekam
loweJ.
tach załatwiane są wszelkie formalności. na list.
O ile sala tronowa i gabinety przeW tym domu w ciągu dwudziestu płę·
„NIEPEWNY S." NA WOLYNIU: Niech Pan
znaczone na przyjęcia odznaczaic\ się cłu lat żył i urzędował król angielski się nie kłopocze bez powodu i be~ przyczyn7.
niepowszednim przepychem, o tyle ga- Jerzy V.
Pana znajoma Jest miła i nnpewno Pana kocha,
••••••••••••••••o•••••••e•o••oHtt$ee••••••••••••••••••••9ołtO
ale ponieważ właśnie Pan jest pierwszym mążczyznę, kt6ry ją obdarzył uczuciem i któremu
0 ,
~ onsp1row~ny s~
~1u męzow
to uczucie odwzajemnia, nic dziwne~o, że gdy
U
U
~
.J
·
się. od cza~u do czasu znajdzi~ w. gronie in~ycb
Tajemnica rozpraw I wyrcktiw trybun3łu akademickiego w Cam\Jridne męzczyzn .1 s~yszy ~ompl~men.y, iest tem nreco
. ..
.
. .
.
~ 'odurzona 1 nie zda1e sobie wówczas sprawy ze
(z) W .na1bhzszych cl.mach. rozpoczyn.a w ktor~J są~ ma obecnie wy~a~ swe o- swego postęrowania. Pau zaś jest, min:o wszyw Cambridge swe. ohrady ta1ny sąd um: rzec~ent~, rownteż. d?tyczy 1a.k1chś.. ~0-1 stko , troc~ę iaz1lros~y, co je.st ~r~sztę :>:u?elwersrtecld, V: kto-rego skład_ wchod~11 po~1kłan. m~łzensk1ch.
Ocz.yw1sc1~, I nie zrozumiałe, ale nieuspraw1edhw1one. Niech
sześciu z.asłuzonych profesorow t~mtei- procz osob z.amt~resow~yc~ m~t me I Pan jednak nie zmusza. swej. znajome} ~o saszego umwers~t~tu. ~ąd }en nosi na· konkretnego o te1 sprawie me wie.
motno~ci, alb~wie~. w 1el wiek.u musi się ~o:
'. .
W
ostatnich 50-iu lat
zerwac i musi 1
za
nieco, wspomn:en
. Pos1edzem.a sądu ~dbywa1ą się w .spe· sześciu mężów" zbierał się najwyżej 10 I z okresu młodosc1, ~nac~e1 ta tęskn.o.a ~o .z~baw
c1~ln~m pomieszcz~mu, z.a zamyk~iące: razy.
Ii to';arzys~wa moze się odezwac r6zn1e1, ze

l

,sb Kaidy turysta, który przybY:wa
do Lond~nu, ogląda przedew:.zystk1em
rezyde~cJę króle:wską P!lłac Buckingham
AtrakcJę stanowi. tu z~an~ warty przed
P~łacem .. Natom1.ast m~w1el_u śm1ertelmków miało okazJę obeJrzema wewnątrz
gmachu, w którym przez ćwierć wieku
sprawował rządy zmarły ~ról Jerzy.
Pałac królewski jest to. dwupiętrowy
dom. Znajduje się w nim 200 komnat.
Anglicy, którzy mieli sposobność zwiedzić pafac królewski, stwierdzają ze
zdumieniem, że wewnątrz jest pałac Buckingham podobny do zwyklych dom~w, j.aki~ ~potkać Jl20Żna na terenie caleJ Wielki~J Br_Ytami. Jedr:o skr!ydło
pałacu zaJęte Jest przez brnra, Ja~ich
jest wiele w dzielnicy handlowej. W dru
giem skrzydle, mieszczą się apartamen·
ty prywatne króla.
'
Pokoje i umeblowanie jest tu podobne do tysiąca innych „home", to jest siedziby angielskiej. Każdy, kto przestąpi
wysoki portal pałacu, musi przedewszystkiem podpisać się w wielkiej księdze.
Zbieracz autografów dałby miljony b
móc wejść w jej posiadanie. Znajduj~
się tutaj podpisy królów, księciów, maharadżów,
polityków, uczonych, artystów i innych wybitnych osobistości.
Wpisali się tam wrogowie Anglii, którzy
mimo to jednak byli przyjęci prze;: króla
angielskiego na audiencji.
Między innemi znajduje się nazwisko
Gandhiego oraz byłego premjera irlandzkiego Cosgrave, który przed przyjęciem przez króla przebywał we więzieniu angielsklem.
Król i królowa mają w pałacu po
dziesięć pokojów prywatnych. Pozatem
dwam·,ście sal jest 5tale przygotowanych
do oficjalnych przyjęć dyplomatycznych.
W środku gmachu znai?uie się sala· tronowa, wyposażona z mezwykłym przepychem.

~!~!~r:~ńs~:ł,a ~:!~~n:;~;~·t~~kd~jenia uczuć

zk

-

znać tnę

d 6• •

I

zwę „~ądu s~esciu męzów

I

cią~u

"trybunał

l

.~ e;

~obą

mi s1ę na wszystkie spusty podw61nem1
zdwo1onę sił,._
dębo~emi _d.r~am}. tak że nik! nietyl•H•u•u••••••••H••••Hot•••••nuo~••tt••--•••H~••
ke> me moze w~ed.z1~ć, ~ czem. się ""! t~ku ob;a_.d !116!"1, am tez kto 1 za Jakle
przeWllllewa 1est sądzony.
U
I
h .U I"Jeżel! oskarżony zo~taie . u.znany
t
przez ta1ny trybunał sędz1owsk1 wmnym
Ojciec i rzech synów poślubili wdowę i jej trzy córki
~ó:vczas wyro~ przeci~ko. nie~u r~w- . (sb) W Kwangtunku, w Chinach, od- młodszy brat ł najmłodsza siostra ośwład
mez trzy.ma.ny 1est ~ ścisłe1 t.a1emmcy. I była się niezwykła uroczystość weselna. czyli, że nie mogą żyć bez siebie i rówZ~arza się, ~e oskarzo!ly .zostałe pozba- l Syn pewnego kupca chińskiego zakochał nież węzłem małże1iskim przypiecz~tują
wiony stopnia ~kademickie~o, a czasem się w mtodej dziewczynie. Oświadczył swoją miłość.
wydalony z uniwersytetu.
.
się jej i został przyjęty.
Postanowiono wobec tego, że wszyst
Trybunał 6-iu mężów ro~patruje prze.:
Po zaręczynach rodziny przyszłych kie trzy śluby odbędą się jednego dnia.
winienia. wyłącznie członkow korporacJ! małżonków zapozna ty się bliżej. Okaza- W ustalonym dniu, odbyły się jednak nie
p~ofeso.ro~, które itodzą w godność 1 łosię przytem, że narzeczony ma dwuch trzy a cztery śluby.
honor umwersvtetu.
braci a jego wybrana - dwie siostry.
Oto ojciec nowożeńców, który był
Poraz ostatni tajny trybunał zebrał
Po kilku miesiącach drugi brat i dru- wdowcem zakochał się w ma1ce córek,
się w 1926 r., rozpatrując sprawę prof., g~. siostra ~rzys_złyc~ ~atżonków .z.ap~-1 która była wd~wą. Na kobiercu ślub
Ha\ladyna na tle rozwodu.
tah ku sobie m1tośc1ą 1 postanowili się nym stanęfy więc odrazu cztery pary,
Wedle krążących pogłosek, sprawa, pobrać. Na kilka dni przed ślubem naj- które połą.czyty się węzłem małżeńskinL

•••••„
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ow·1e rodz1·ny_n::a s''ubnym "ohiprcu

•••
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UWAGI OBYWATELA

Poważny

krok naprzód

Ustawa o umowach zbiorowych
ma byt wkrótce wydana

W dyskusji sejmowei nad budżetem
n_iiniste;r stwa Opieki Społec,znej, mini-

Echa najścia na mieszkanie adw. łódzkiego
Policja

~w~t:T~'.·~:..;~~:,~~:t~ Zamiast

która wraz z narzeczonym
Symulowała napad bandycki

zaaresztowała służącą,

na ślubnym kobiercu-znaleźli sie oboje w wlezieniu

1Wi dniu 21 stycznia r. b. przybył Wakaniu gospodarował osobnik, świetnie!
Lódź, 28 stycznia.
s tawy wkrótce już z.o stanie wniesiony na
(gr) - Pl'lzed kilku dniami dooosiliś- orjentujący się w rozkładzie mieszkania wir.zynia.k do swej kochanki, przyjął od
Radę Ministró i po,t em do Se.jmu.
~ ten sposób wypełnio0iny zostanie po- my o t.aij-e,tn.mcz.em naiśdu, doikonanem i w warunkach domowych, który be.z niej przyszykowane już rzeczy, a dla na·
wazny hrak w naszem ustawo.dawstwie na mieszkanie adw. Juliusza Goldberga, plądrowania pokoi zrabował futra, biżu· dania pozorów rabunku, skrępował po.
ierję i pieniądze, łącznej wa·rtości około wrozami służą.cą.
spo·łecznem, brak, który .dotkliwie· od- zam. przy ul. Gdańskiej 26.
Podczas docho.dzenia uiawniono, .t(
Krytyczne,g o dnia, około godziny 1-ej 20.000 złotych. Do skrytek trafił włabijał się nie·tylko na całokształcie zagad
nień robotniczych i pracowniczych w po pot w mieszkaniu adwoka1,a znaido- mywacz bez trudu, a jedynie dla upo-zo- zra.bowaine przedmioty znajdowały się
P.olsce, ale również i na stosunkach w ~a.fa się jedynie służąca, 36-letnia Ma- rowania walki z.e służącą, poprzewracał u fryzjera, Joska Szymkiewicza, p~.zy ul.
Łagiewnickiej 25. Szymkiewicz odegrał
w kuchni k~zesła i sfołki.
P~ztmy~l~. Że umowy zbior•o we są ko· J')anna Matczakówna.
·
Matczaks)wna była nową służącą. Na- w danym wypaidku !'lolę paser.a.
Kiedy około godziny 3-ej adw. G~ld·
n:ecznosc1ą, wysuwaną p.r zez samo ży·
e:k ł od dłuższe.to
• k
wr
cie, dowodzi najlepiej fakt, iż mimo bra· berg poTW:rócił z sądu do doimu, ujrzał z stała do adw. Go.Idberga dopiero przed
W5
wiawMrztymak. pr~)'lrz, ta· , .J
ku podstaw prawnych do ich zawierania pnerażeniem, że w kuchni, skrępowana pięcioma tygodniami i nie posiadała na·
y•
a! cza• owme m·a zen::...w:o.
asu
z
c.
·
·
·
p
·
d
k
h
·
1
·
d
·
ł
·
I
·
ak
k
1
p
..i_· In'
·
·
k
·
d . t 'wki i
. ł · · d · b ak'1
omewaz nua·
·ziew· ezytyc re omen acy1.
eza a rueprzytomna
- w w1ę szosc1 u.z.ie ic ·Os i, w pr - s'Znuram1
0
~ ~e . yrue r ~0:ąo~ w ratyce są one masowo sfosowane. Liczba czy.na. Naty.chmiast z,aa1armowanio wła- ła o.na . rzekomo pochodz,ić ze wsi, nie dta~ia
b aJg·o e~ ztew~zynad ł si namówić
Dy- zwaiano zbytnio na jej świadectwa.
ich wzrasta zwłasz.cza w okresie kry- & ,e ś.ledcze i poig.otorwie miejs:kie.
miał
Władze ustaliły, że Matc~aków- d Ui ' u ~woLe szczęscie, \a ~·ezy'
zysu. Teryto1rjalni.e największy odsetek żu.rny lekarz, p:rzybyły po kilku min.u1
~pśrb ara:z po .riai.
na ma narzecz«me.~o o 10 lat od siebie ~ 0
r:0tboitników obejmują umowy w woje- ta:ch skonstatował, że dziewczyna
u ·
wództwie łódzkiem (82,3 prioc.}, na Gór- znakomicie symuluje odurzenie środ· młodsze~o. Młodz.ienie1 c namawiał ją się · Y
Ido popełnienia kradzieży, przyczem do- Do zawarcia związku małżeńskiego
kiem nasennym,
nym śląsku (60 proc), a dalej w KielecOd p_ierws;z~j .chwili włai~zom wydało siP, kł~dnie omówił plan napadu i ~yn_iulacj~ n!e ~·os· zło - oboje przesiadują w wlię·
kiem, Biał.ostockiem, Poznańskiem.
Stan fa.ki dowodzi najlepiej, ze umo- poderrzane 1e1 zachowain1e. Podczas dal- dziewczyny, by zatrzeć wszelkie sladv l. z1emu„.
wy zibioa:owe leźą w interesie społe· 1 szych dochodzeń ustalono, iż w miesz- podejrzenia.
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f

1

'7b

I

r:~ ::cido
~~;~j~t:~b~t~~~s!~~ro~:gk~j~·
m1ernemi obnizkam1
płac, ła:twem1

uzyskania w umowach in<ły'l.·idu,alnych,
~tabilizują poziom zarobków~ 0~restony okres czasu, oo wygodne res·t row·
nie.Z i dla przedsiębiorców, których u·
przed
chronią ponadto
.z.biOiroWe
mowy
J e~li bo·wiem
konkurencją.
niezdrową
'ą
aw'
kt'
st
obok prz di bio
1
. :~oś~r:fa~ek ~l:~.
U:mowę i ~~afaiją ~
istnieją przedsiębiorstwa w tym samym
przemyśle i w tych samych wairunkach,
które płacą stawtk.i niższe, wytwairza t-0
dla tych pforwszych ba.r dro trudną sy·
tuaoję gospodarczą. Dla pirzykładu można za.cytować, ż;e np. w przemyśle dzianym w Łodzi istnieją 72 przedsiębiorstwa. z których 38 należy do 3-ch związków przemysłowców (wi.elk~ego, śred-

przemysłu).

Czy wlo"'kn1·arze wypow1·e· dzą umową'
•

pode1·mu1·ą alic1·ę.zawodowe
Wszystkie ·związki
•
'
•
.
w czwartek:' zapadnie ostateczna decyz1a

l

• zad ecvdow
d ni• n~J·bł"
·
·
ł..6d'~' 28 styczma.
• an~ Jesz•
tzszych, o db yc, na I sprawa„ t a zost anI~
nowi·1·l w ciągu,
•
W dniu wczora1szym w lokalu ten temat poStedzerue zarządow w pO• ! cze dz1s popołudniu na p<>s1edzen1u ko·
mitetu wykonawczeJ!o.
z!"iązku klas~~eg~ odbyła. się k~nfer~n j szczególnych związ~ach. zawodowych.
•.~
,W czwartek, t. I· poiutr~e, ~ lokalu
CJa przedstaw1c1eh w~zystkic~ ~w1ąz!'o"!'
StaramJ..a związków za:wodowych se·
zawodowych w Lodzi, na ~tore1 ~owto I zw1~ku klasowego odbędz~e się ponona zos~a s~ra.wa wypo'Y1edzeru,a .wn~- i 'W!l~ t. ostateczl?'a konf':renc:,ra przedsta- zo.nvwców w sp.r awie zasiłków ustawowy zb10rowe1 w przemysle włok1enm-1 w1c1eh wszystkich. z!"1ązkow „ zawodo- wych dla tych se.zonowców, którzy prze
• . wych, celem p·Owz1ęc1a d~cyz11 ":" spia- I pracują mniej niż 156 dni robo.czych,
• •
, .
• •
czym,
Zebram. J~dnomyslnie o~w1adczyh 1 ~e 1 wie ew~ntualnego wypowtcdzema umo- względnie 26 tyJ!odni w roku ka,lendarzowym - uwieńczone zostały nareszcie
, .
trzeba podJąc w~polną al~cJę o u~talcnie wy z dme}ll 1-go lute20 r. b.
W związku ldasowvm włokniarzy, . pomyślnym skutkiem.
nowych warunkow płacy 1 pracy 1 posta.W.p rowadzona .ziosfała mianowicie za.,
(k) -

I
I

w~·l'J~l„~!~t·. e

1

~~ "..,;.J ln:ill'··I. i· ~!~ij o~t~m ~,l l~w~nel

że pełny tydzień

liczyć się

pracy dla uzy•
sada. 4 za
dni, a więc tem SJam.em,
będzie
a 34 . _
zar.obkowego.
·
niego
~
r
zrzeszone. Chcąc usta·
nie są i wogóle
. skania zasiłków, trzeba będzi~ wyka·
lić wamnk.i pła.c dla całe~o przemysłu
zać nie 156 przepracowanych dni, ale 104
d·zianego, inspekcia pracy, uciekając się
Wszyscy więc sezonowcy, którym odzgłosi słę zo&taułe
często do pomocy aparatu administracji
wydania zasiłków, mogą zgło·
mówiono
•
•
•
o,itólne.j, musi zmuszać oddzielnie do pod)
1
Ludi, 28 styczrua. . sładacze zapalmczek będą musiell Je s.ić o nie pretensje w terminie do 31 mar
..
pisania umowy każde z tych 34-ch/
ca roku bież.
(~). - P!zemyt zapalni~zek do Łodzi ostemplo'!ać.
przedsiębiorstw. .
Jak wm~omo, opłaty te są dotych· • • • • • • • • • • • • • • • •
Uregulować to zai~adnienłe może je- zwięk.sza _się w d~lszym ciąg~. Napozór
dynie . 0,drębna ustawa 0 umowach zb.io- wydaJe się to dziwne, bo kazclemu pa- cz~s ~ysok1e, bo wy~oszą po 10 zł. od
rowych, którahy tak, jak obowiązujące laczowi potrzebna jest tylko jedna za- kazde1 sztuki. Obecme opłaty te mają
anaJogic~ne przepisy na Góf\nym śląsku, palniczka, ale chodzi o to, że zapalnicz- być zredukowane d~ 5 złotych •.
-oGdy rozporządzen.1e to zos~ame ogło
w P· o1znańsikiem i na Pomorzu, dawała Id są bardzo liche f szybko psują !'ię a
tygodniach nastąpić malą
naJbliższych
w
prawo ministrowi Opieki Społecznej na.I ponieważ reperacja ich nie opłaca się _I szone, wszysc~ posiadacze r1ieo.stemplo
zarządzie mlelsklm w Lodzi. Przewl·
w
zmiany
~
hczbę
których
zapaln~czek,
wan~ch
nowe.
ciągle
dawania zaiwairtei umQIWie mocy po- przemytnicy sprowadzają
Jednego z wlccprezyden•
Dużo zapalnjczek fabrykuje się rów- Łodzi okresla się na 30.000, z~loszą się dziane jest ustąpienie
wszechnie obowięzującei. ' To znaczy,
lt pozostanie tylko dwuch. Narazle
tak
tów,
że jeśli umoiwa zostanie zawarta dla czę- nież w potajemnych fabryczkach, mie- do wła?z skarbowych, celem ich ostem nlewladomo Jeszcze, który z wiceprezydentów
.
.
.
,
plowama.
ści p.rze.dsiębio11«stw dane·~o przemysłu, szczących się w naszem mieście.
Wszyscy, ktorzy me z~sto~UJ~ się ustąpi•
.
. .
.
.
minister może nanuci.ć ją wszystkim i
DowiadUJ.emy się, ze me~ługo wy-, do tego rozporz~dze~ia, po~iągmęci zo.nym przedsiębiontwom tego przemysłu
Szpital wojskowy, .*którego budowę rozpo·
!ub terenu i w sit osunku dio wszystkich dane zostanie rozporządzenie wyko- 1 staną do odpowiedzialności karno-adw Lodzi w ub. roku, Jest Jut na wyko6•
częto
nawcze, na mocy którego wszyscy po-' ministracyjnej.
mhotników.
Roboty prowadzone są w dalszym clą·
czeniu,
Naturalnie istnieią fu ie·szcze i inne
sprzylaią warunki atmosferyczne, Na
czemu
gu,
nocną
pracę
zagadnienia, iak narzucenie umowy wiosnę gmach zostanie zewnętrznie 1 wewnętrz
arbitraż - jeśli str.ony nie mogą do.iść do
po·rnzumienia, lub je~li przemysłowcy
••
nie wykończony.
domaga,ją się przedstawiciele przemysłu dzianego.-Dziś
wo.~óle umoiwy nie chcą zawrzeć.
Przed sądem okręgo*wym odpowiadał wczo·
podpiszą umowę zbiorową pw-zemysłowcy niezrzeszeni
· W każdym r.a.zie, mimo ostrej walki,
18-letnl Ireneusz Nowak, oskartony o czerrai
otrzywypadkach
w
tylko
się
odbywać
stycznia.
28
Lódi,
iaiką prz.emysł pro.wadzi w ostatnich la(k). - Na dzień dzisiejszy do okrę- mania zamówień na eksport towarów panie zysku z nierządu I prowadzenie domu
tach przeciw takiej ustawie, jest ona nie
zbędna iako narzędzie do , rel!ulowania gowej inspekcji pracy wezwani zo~tali zagranicę, w innych natomiast wypad-, schadzek przy ul. lag!ewnlcklei 7. Młododan~
st<l'sunltów pracy, zapobiel!ania ostrym przedstawiciele niezrzeszonego prze- kach zatrudnianie trzeciej zmiany jest sutener skazany został na rok więzienia.
:tatar{!om i konfliktom, do których ro· my.stu dzianego, celem podpisania za- niedozwolone.
hotni.cy są w latach kryzysu cora,z czę· wartej ostatnio umowy zbiorowej w
ście i zmusz·ani w 0tbronie swoich słusz·
dzianym na tegoroczny senych prnw do ei:?zystenc;i.
'ł
Jak wiadomo, umowa ta zawarta zoRosną dzielnice: cho1eńska, juljanowska i Polesie
stała na takich samych warunkach, co
Łódź, 28 styicznia. przybyło 2721 nowych mieszkad. Trzezeszłoroczna. Podpisali ją już przedstagłódU
(v) Badania dotyczące rozbudowy cie skolei miejsce zajmuje VI komisariat
wici~led~ielkiego i zaro~kćowego Pt;zeLódź, 27 stycznia.
(gr). Na Placu Leonarda padł z wy- mys u. Zlanego oraz częs przemysiow Łodzi powojennej wykazały, że jednak a to w związku z powstaniem olbrzyŁódź powiększa powoli, ale stale swój miego osiedla mieszkaniowego kolonji
cieńczenia 52-letni Józef Kuszkiewicz, ców mezrzes.zo~y~h.
im Montwiłła Mireckiego na Polesiu
~elem umkm~cia ewentualnych za- stan posiadania liczby mieszkafI.
.
bez stalego miejsca zamieszkania.
Od chwili zakończenia wojny aż do Konstantynowskiem. Rozbudowuje si~
Przybyły · na miejsce lekarz pogoto- ~argow na tle mehonorowanla i.<mowy
.
wia ratunkowego skonstatował, że nie- inspektor p~a~y . wezwał pozostałych! czasu P_rzeprowadzonego spisu w dniu również teren XII komisarjatu.
wzrost nowych
Najpowolniejszy
sz częśliwy mężczyzna zasłabł z głodu.I przedstaw1ci_eh :iiezrzeszonego przemy: 9 grudnia 1931 roku przybyło Łodzi
mieszkań wykazują komisarjaty śród•
P rz ewieziono go do szpitala zapaso- stu ?~ podpis.anta .U!ll?wy· co nnstnpi 22.057 nQwych mieszkań.
Najiritensywniej rozbudo~uJą się w mieścia, a to w związku z gęstością zawłasme w dnm. dz1sie3szy.m.
w ego.
Sezon letm w łódzkim przemyśle Lodzi peryferfe, a to w związku z bu- budowania tych dzielnic.
nowych
przybytek
NaJmnieJszy
już się rozpoczął. Do okręgo- dową kolonij i osiedli mieszkaniowych.
dzianym
Dyżury aptek
tJh ejmują mieszkań wykazuje jednak teren komi·
komisarjatu,
III
terenie
Na
od
listy
nadeszły
pracy
inspekcji
wei
Nocy dzisiejszej dyżurują następujące apteki :
A. Kasperkiewicza - Zgierska 54, A. Rychtera przemysłow~ó~ z proś~~ o z~zwolenie, ceg_o. dzielnicę Juljanow~ką przyby,fo J?O sa.rjatu. XII (Księ~y Młyn), który stanoi B. Łobody - 11 Listopada 86, J, Zundelewi- na zatrudmen~e . tr~ec1e1 .z"!m.ny, ze , woJme ~742 now~ch m1eszka_f1. ł~c~me w1 wyJątek wśrod robotniczych dżiel
cza - Piotrkowsk a 25, S. Bojarskie)!o i W. Scha- wz ględu na , du zą llo~ć zamow1en.
Iz kolonJą urzę?mczą. Dr~~pe mieJsce nic Łodzi pod względem najmniejszego
tza - Przejazd 19, Cz . Rytela - Kopernik a 26,
z r .,.wol en tyc h 1::ispektor pracy nie pad wz ględem mtensywnosc1 rozbudo- przyrostu liczby nowych mieszkań
M, Lipca - Piotrkowska 193, W. Kłopotow
•
u<!zielił. :t=- raca w m cy m0że bowiem wy zajmują Chojny, gdzie . po wojnie
skiego i S-ki - Rzgowska 147,

Kto nie

ukarany

I'

Not~tnik

miejski

••

Zezwolenl•a na

~~~erer:l.e

Z

Peryferie faodzi .rozbudowu·1=-

się

l:)tr. 4.
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Ze.wspomnień ostatni.ego•.powstańca wŁodzi
Por. Ignacy Harde, weteran z. 1863 roku, opowiada nam
o poDJstoniu siuc•nio11J~rn,

DJ

flfóreDI 6rol ud~iał

rem majątku. ~falka moja była polką, al pod Taczanowskim. Chci~ł on ~yprzeć przybyłem z rodz!!!~ d? ł.odzi. .Zamieszw żyłach babki też płynęła polska krew. Moskali z Łęczycy, ale mieszkancy pro- kalem przy ul. Kihnsk1ego, 2~Zll~ sl~lar
Gdy dorosłem do la;t pachoJęcych, oj- sili go, aby zaniechał te!!o zamiaru. Mos- ką zarabiałem na chleb dla siebie, zony
I ciec o.ddał mnie do terminu. W Ozorko- kale mogliby całe miasteczko obrócić w i trojga dzieci.
„Tera~ mieszkam tylko z ~órką ..Syn
wie uczyłem się stolarki. Pamiętam - perzynę i zemścić się nad bezb~onnymi.
Taczanowski zrezygnował więc z te- moJ posiada warsztat stolarski na P1otrbyto to w roku 1863. Miałem wtedy
szesnaście lat, gdy poczęły się tworzyć go zamiaru. Prowadziliśmy walki pod- 1 kow!>kiej, druga córka mieszka w Czę·
pierwsze oddziały powstańcze. Miłość · jazdo·w e. Pewne!!o razu jedliśmy obiad w! stochowie.„
- A jak pan porucznik się ~zuje?
do ciemiężonej Ojc,z yzny kazał·a mi po„ . Sędziejewicach. Nagle uszu naszych do-i
1
Staruszek uśmiecha sie.
1"zucić hebel i piłę. I mimo, że majster biegł tętent. To nadjeżdżał orszak ksią- 1
No co, wiek robi swoje. Już wzrok
klął na czem -świat stoi, poszedłem wal- ż<;Jt rosyjskich ze służbą. Było ich razem
1 zaczyna nie dopisywać, nogi odmawiają
czyć wraz z innymi, tak samo ·jak ja, mło jakię 600 ludzi.
I Chwyciliśmy za broń. Co kto miał p·osłuszeństwa, słyszę gorzej„.
dymi chłopcami.„
:Starunszek oif.acza się kłębami dymu pod ręką. Kosy, widły, stare rusznice, ' Od córki p. Hardego dowiadujemy się,
pia.ipie.r.osa i cichym głosem opowiada' pojedynki. I ruszyliśmy na Moskali. - . że w~~eran ,mimo swoich. lat, ?est ba·rdz.?
I Książęta mieli doskonałą broń, ale po- ruchliwy. Nie opuszcza zadne1 akademfi,
daj.ej:
- Chrzest bojowy wziąłem pod Do~ ' nieśli straszną kleskę .Kosynierzy przy- ' często jest poza domem, bierze udział
we wszystkich większych uroczystoś
brą. Pamiętam jak dziś, tę straszną wal- pu§cili ~tak i rżnęli ich bez pardonu.
Sędziwy powstaniec zapala się. Przy-; ciach i t. d. W mieszkaniu, spędza czas
kę. Nas, po•wstańców było kilkudziesię- j
ciu, nieuzbrnionych, podczas gdv Moska- 15,asłe oczy świecą młodzizriczym błys· j na słuchaniu audycyj radiowych, lub n·a
le midi dobrą broń bel!!ijską. Walka nie kiem. W pamięci ożywają dawne, minio- i lekturze.
1
I ~ziękujem~ ,bard~o weteranow~ ~
•
·.
trwa:!a _długo .•Ki!kudzie~ięci0; nas. ~ole- ne obrazy. ·
Potem poszliśmy pod Kcrun. P.o 1 P.arsc wsporo.men, ktorych nam udzielił.
1eszi
Ja
mewob.
do
się
dostali
gło, mm
Por. Ignacy ffMde, weteran z 1863 r. cze kilku~astu, '!lszliśmv z życ~em. • . I drodze. spaliliśt?Y mosty, żeby utrudn!ć; Staruszek potrząsa. naszą ręk:i; i ci_chy~
Błąkaliśmy się po .lasach, 1ak dzilue Mo.skr;om pości~. I znowu ro-zpoczęły się głosem, przez ktory przehi1a w1elk1e
·
1
. Łódź 28 stycznia zwierzęta. Ludzie bali się udzielić nam drohn?. potyazki, z których zawsze wy-1' wzruszenie, mówi:
- Teraz, u schyłku życia, nic mi in: pomocy. Dopiero dziedzic Stokowski, .1 chodziliśmy zwycięsko. Ubywało nas
. d d ~ . t t
.
•.
1 ~goir,oC!ZIM.~ ~le ~m zi~sią ~ rze~ta który miał majątek pod Parzenczewem, 1 jednak. Każde zvJycięstwo trzeba było nego już nie pozostaje, jak cieszyć się
1I Wolną Ojczyzn~, o którą walczyleni
okunić clużemi ofia.mmi.„
ro~.~1ca pows ~n~a s yozruowes;o, zas a~ przygarnął nas, uzbroił„.
j przed siedemdziesięciu trzema laty„.
pierwszy
zostałem
Pod. lgnacewem
PewneJ!o dnia do Oz-orkowa przybył,
ła iuz_;a·r~zo mehkz.ną ga1:rk~ tych, kto
-nerrzy z romą w Tę ;U. rzucdl stę n~ wrr Taczanowski ze swemi powstańczemi od ~az ranny. Ledwo rima zabliźniła . się,
g~, a;by krwkwą. °'~da:ą. wy rzeć o1czys ą działami. Mój Boże, jak ich serdecznie : :-:no wu ruszyłem do bo.ju. Po upadku po- j WWWlii.fułEWWWS&M4iłtt.!!MM«-""':..lil!:::til!9
•
•
.
witano! żołnierzy obsvpywano kwiatami, w::hmia, uciekłem w Poznańskie. Potem 1
•
ziemię :z rą. na1ez zc~w.
•
udałem się do Kłodawy, gdzie otworzyW Łodzi pozostał Jed~n, Jedyny we- dawano im żywność, broń.„
·
•
teran 18~3 roku: Porucznik, Ign~cr H~r-1 Stałem na drodze, którą przeszły woj-1 łem sobie warsztat stolarski.
......
Ale nudziło mi się w tei zapadłej
d':, ruchliwy sta~u~ek, ktory JUZ dz1e- s.ka powstańcze i po kilku minutach, sie
~
wiąty kl-zyzyk dzw1ga na swych strudzo działem iuż na koniu Zaczałem walczyć dziurze i przed pięćdziesiecioma laty
'
'
'
·
·
nych i pochylonych przez wiek barkach.
28 STYCZE!'il 193
•JdpowieOd godz. s-ei do to-ei ra: 0
w jego
mu
m1~ dn 'a pora do zalatw'ania spraw w sądach i
ftft
r2ftD
schludnem m1eszkanku przy ul. Nap16r~ ~i urzęda~h ?raz do k_upna i sprzedaży maszyn i
i.11 •
:y; lJ:: · ~ glł :~3JJJ _.
U~ -~ .
k~WJ>~~g~ J,6,, . gdzie J>:01rucz~ik Harde . U~~) U !!I
~ 1-.,- .... przed~1otow d~ewnianych. Następny okres do
mie'szka wraz z.e . swą corką.
MH„. ...__tu: ek,,.-" wido Z .:1_ ..nr.zy;om,.. 21·J~f~1 . syn ia,P'JO'{,P,~gQ gą_spo_darza pOWłeSlł ą_•ę. J}-Je fflO_g"ąC południa przynies e gJr.szy ~astrój. Ne na~eży
· ~ Wcła:wać S!ę w -spekulacie ani zaprowadzać zaOI t "f
·d · ń l
· d> 1..:·
~
'::1 11- •
r:-"'"" ' „ _ ,
<: n~'~"'
!l~v:J! •.<łm:\'.,-..,,.Z · -.?1"1. • •
nych zmian. Jest to także nieodpowiednia pna
palrzec na ~rzy~1 ę ro ze s wa, ma re owanego
nosc1ą sięga do lat mm10nych.
do starania się o .Pracę. Między godz, 12-tą a
•
.
przez macochę
- Urodziłem się w majątku Leźnica .
wpływy dla
alaią n epomyślne
godz. 15-tąi dz
,
· · ro d zenstwo
M. a ł o1etme
·
f d z1i;i-y..
·
28 s t yczma.
• ...
" 1
·
Należy także un i kać
hutnictwa.
zmar ł ego górnictwa
. ł. o'd z,
p od Lęczy~ą, w rok u 1847• o·1c1.e~ moi z!
We wsi Krzywiec p<>d Kon- młodz.1enca było maltretowane przez ma s·tosunku z Iekarza:ni i chem kami. Godz. 115-ta
(gr) pochodzenia francuz, był a:dmm1str<-fo· j
nadaje
,._. stantynowem, do,konano wstrząsającego I c<>chę. Ciągłe awailt'urv i bójki przyczy- P,rzyniesie P?wodzenie towarzysk e
odrkycia. Jeden z gospodarzy znalazł ł niły się do µal!łei śmierci na atak serca s . ę do zalatw~ania spraw, któr~ powinny pozo:
stać w_ ukrycm. Od godz. l?·ei. do godz. 19-ei
wisielca w swojej stodole. Zwłoki były 6~ospc·darza Jaschkel!o.
oczekuią nas m le wzruszenia 1 powodzen e w
~
.. .
O
i_.
• •
Młoda wdowa wys.zł~ .l.'oraz. wtcry zw ązku z sportem, muzyką i teatrem. Godz.
czyw1sc1e o ra, JUZ zutpeJUle ~z~yw.ne.
zamąż za znanego we· w 1 pi1aka i zawa# 20-ta przyniesie zainteresowanie artystyczne i
tunku mowy 1uz me było. _
przedstawiciel djakę, Kowalskiego. Dzieci, toru torowa- sprzyja ws;i;elk'"? nowym poczynaniom. WiePrzybyły na miejsce
·v.·ładz śledczych, ustalił w czasie docho- ne przez obcych dla nich ludzi, cierpia- ~za.rem moze_ ~oiść do przykrych rozczarowań
WTOREK, 2 8 stycznia 793 6 r.
· 1 1 n eporozum en z osobami pic odmiennej Do·
ł
·
· .
· ·
b ł 21 1 t · Ad0 lf Ił l t
t
· d
12.15-:-1~.30 Audycja dla szlroł dla dzieci młod- dz ·
Y . cda udsze 1 n_ieraz. lUZ • zvnder.z~ Y s~ę piero PO godz. 23-ej panuje znowu lep~z~ na·
Y • d - e Dl ł . •
s~ych): ;,Kolendy i piosenki" w wykonaniu or- J en~~~ ze en·a emł
awnym1 zna1omym1 ro z1cow, ze strój.
kiestry ma.ndolinowej Szkoły Powszechnej im. asc;:~e, syn zmar e!!o me awno w asc1- prze
Dziecko dziś urodzone - dobroduszne, uczalbo uciekną z domu, albo też pozbawią
ciela zagrody.
Henryka S1enkięwicza w Grodzisku Mazowie
Ja,schke-01jciec krótko po sm1e.rci się zycia •. Ten stan rzeczy trwał przez ciw.e. p~acowite, posiada z.d~lności do ma~e:na·
kim. 12.30-13.25 Koncert Orkiestry Adama Fur·
mańskie_go. 13.25-13.30 Chwilka gospo\larstwa swej żony wstąpił poraz wtóry w związ· szere!! miesięcy. Najstarszy z rodziny . ki f1zyk 1.. bra~ odwagi J stanowczości, odaane w przy Jaźni.
.
dn'
J . hk,
b ł dł
k l
ł. . k' W b
domowego. 13.30-13.35 Z rynku pracy. 13.35- k'
Ml wczoraJ)szym, w pr.z yu-, asc ow w
y ran ą os.u y a
14.30 „Od piosenki do piosenki•' _ płyty. 14.30 1 ma zens ie.
· s~ępie silnej dep~esii moralnej, powie.sił/ 0S%USt W
.
goletnia ~łużąc.a. f!ospodar~a.
15_12_15 15 . Prze1~ ·!~ P/.ezłedrowwva. łódzk:
n
Od te1 chwili zaczęła się tragedia ro- się w stodole S<Jstada.
u
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trzy karty"

Surow·e kary na aw·anturn1·ko'w

przy~~~y~~~~s_~~.• ~~~ł

na .

\
16.o0-:-16.15: Skrzynka P.K.O.
Lodz, 27 styczma.
I
16.15--:""1~4.S.· PiQseli~i w- wykonaniu Janiny Bro(gr). W bramie domu przy ul. Płł14 dni aresztu· za zaczepianie przechodniów
.
chwiczówny.
1
sudskiego 2 zatrzymano na cszukaństyczni'a ni"a· 1. wymi"erza karę.
Ło'dz'
16.4s-...::..11.oo, Cała · Polska śpiewa - audycję po-r
.·
. . . '. 28
ptowadzr prof. Bronisław Rutkowski.
W dniu wczorajszym przed sądem czej grze W „trzy karty" Antoniego
(v) Władze staroscmsk1-e przystąpiły
17.00-17.15 „Wielkie i drobne wynalazki'" _
„Szkło i porcelana" - odczyt wygłosi dr energicznie do zapewnienia bezpieczeń- stanęło czterech oskarżonych o to, że w Oifmana, nigdzie w to<lzi niemeldowastwa przechodniów na ulicach Łodzi. - niedzielę, przy ul. Cmentarnej w Łodzi, nego.
. 0 k'
k0
17 i/er{t5 ~a1J.tga~eni kk
Offman uprawiał oszustwo ud dłuż· stry P. R. ~~~ dyr~ ~t~nis1;:'Ja N~~~ot/ ie- W, tym celu ?rgana wykonawcze otrzy- będąc w stanie nietrzeźwvm, zaczepiali
17.50~18.00: „Skrzynka językowa" _ prof Wi- mały polecenie bezwzględnego areszto- przechodniów, obrzucając ich wyzwiska- szego już czasu, ogrywah\c przytem
młodzież
wania wszystkich awanturujących się, mi. - Areszfowani: Stefan Banaszczyk, przechodniów, a głównie
told Doroszewski.
18·00-18 ·3 Ko~cert rek.Jamowy.. Wykonawc)'.: zachorwu1'ących się hałaśliwie zaczepia- Tadeusz Stajuda, Stanisław Nikicki i Z. szkolną, wciągniętą do gry.
Od
.
.'
..
Seweryn. Śmeckowsk1 - obóJ, Jerzy Suh- .
oszusta odebrano kilkadziesiąt
kowski _ fortepian, Stanisław Bartnicki _ iących pirzechod.mow lub o.sob w stanie Czekajewski, skazani zostali po 14 dni
złotych, pochodzących z gry w „trzy
klarnet, Leon nietrzeźwym, którzy w każdej chwili mo bezwzględne~o aresztu.
flet. Teofil Rudnicki Dwai pierwsi, raz już kal!ani, zostali karty".
gą stać się przyczyną zakłócenia spokoSzulc - fagot. .
odstawieni do więzienia
bezzwłocznie
1'u publiczneńo,
radjosłuchaczami:'
z
„R~zmowę
t8.30:_1s.J10.
,
.
.
""
przeprowadzi dyrektor Bohdan Pawłowicz.
pozos~ali dw~j, .do~ HANS KOLISZER, KRóL HUMORU, W LODZI.
K.opernik~,
ul.
przy
do
Aresztowam zoota1ą przetrzyma;n1
18.40-18.45: o wszystkiem potroszku.
18.45-19.10. „25 minut w Argentynie" - płyty. na.stępnego dnia, poczem relerat karny tychczas me karani, zo;sta~1 z~olmem az . _powiadujemy się, że dyrekcja lokalu „Taba19.10-19.20 Zapowiedź programu na dzień na ~'tarostwa giiodzkiego, bada przekrócze- do czasu uprawomocmema się wyroku. rm zaangażowała na luty doskonałego i znane·
go w całym świecie humorystę, Hansa KoFszestęDny.
ra, k~óry wystąpi już w nadchodzącą sobotę, na
łs
19.20-19.35 Koncert reklamowy.
prem1erza nowego programu.
19.35-19.40 Łódzkre wiadomości sportowe.
Hans Koliszer ma za sobą olbrzymie sukcesy,
·
19.40-19.50 Wiadomości sportowe ególne.
odniesione w największych teatrach rewjowych
19.50-20.00: Pogadanka aktualna.
stolic europejskich. Do Łodzi przybywa wprost
nabrali kilkunastu właścicieli handlu wio i wódek
20.00:_22.30. Koncert symfoniczny z Katowie. z Wiednia, gdzie przez szereg miesięcy wystęWykonawcy: Katowicka Or.kiestra Symfowódek łudząco podobne do •Jryginal- pował z dużem powodzeniem.
Łódź, 28 stycznia.
niczn·a pod dyr. Mieczysława MierzejewskiePoza nim. do nowego pro.gramu zaangażowa(gr). Na ulicy Nowomiejskiej zaare- nych koniaków butelki, przyczem znajgo i Władysława Markiewiczówna - fortep.
pierws~o;z~dne siły a:tystyczn~ ..
przer:wie około godz, 20 ·50: Dzil-nnik sztowani zostali W dniu wczorajszym dowały sie na nich etykiety obu tvch ne zo~_Łały
w
Dz1s w „Tabarm1e odbędą się, na faifie 0
· ,
., .
.
wieczorny i Obrazki z Polski współczesnej.
22.30-22.45. „Zdobycze chemii" w zakresie sztu- Wacław Kucharski (Urzędnicza .2~) i !irm, a zawartosc ich, podczas badan 5.15 i wieczorem na dancingu, występy artystycznego otrzymywania witaminów" - odczyt Jan Klamka, zam. przy ul. Dworskie] 28. instytutu była zwykłą farbowaną wodą. czne obecnego zespołu, który iuż za kilka dni
Ofiarą oszustów padło kilkunastu opu~zcza nasze miasto; Kto n.te widział wię.~
Obaj mężczyźni przyłapani zostali
wygłosi dr. Bolesław Skarżyński.
'd k któ popisów duetu mula tow Kent 1 Maxya, Vam
. .
k• d.
.
k
d ,·
d
t .
22.45- 23.00. Łódzkie Minuty Literackie-„Czar- Laskiej Miry Mill itd. może to uc7ynić w dniu
na poezja" _ wiersze Konstantego Dobrzyń na OSZUS wie, po czas sprze azy •• O· W1asc1c1e 1I S 1a OW wm I WO e ,
.
niaków" znanej marki „Winkclhausen rych zachęciła do kupna bardzo niska dzisiejs~ym
skiego - recytuje Jerzy Ronard-Bujański.
J?o tańca. przyg.rywa dobaro~a orkiestra
.
cena koniaków.
..
23.00-23.05 Wiadomości meteorologiczne dla i Stock".
Fabry.kantów ko11bl~ów 7-.1tr·1"'11" \Y/emrola .. graia.ca nainowsze przeboie muzyczne.
Okazało się bowiem że Kucharski i
żeglugi powietrznej.
Kuchma smaczna, obsługa &zybka sale wen•
.J ' ' I
.
.
·
. '
23.05-23.30: Muzyka tan. w wyik. Małej Orkie·
'
1 tylowane.
.Klamka sprzedawali w sklepach Wlll _i no. w areszcie do sprawy ~t.\llowcJ.
stry P.R. pod dyr: Zdz. Górzyńskiego.
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CZŁO;WIEK SZUKA SPRAWIEDLIWOSCI„.

Napisał specjalnie dla „Expressu•:

Bogdan Lot.

Sensacyjny romans
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współczesny

Konkurs „Expressu"

p.t. „t.owimy wszyscy
rybki" .

~~4''

....

STRESZCZENIE POCZA TKU POWIESCJ

Pomiędzy dyrektorem fabryki rur kanalizacyj·
nych AHredem Krauserem a jego sz !erem Ja·
nem Rogoszem doszło do gwałtownej sceny w
Rogosz został wyda·
~abinecil" dyrektorskim.
'>liczc
lony z pracy za to, że ujął się krzywi'
kewane1. przez dyrektora 1 c.botnicv.
Nazaiutrz wczesny!ll rankiem przed fanryką
~rausera jakaś przechodząca kobieta 1 'knęła
W za·
się na trupa mężczyzny /. odciętą głową.
mordowanym rozpoznano Alfreda Krauscra
Jan_ Rogosz został aresztowany a w dwa mie·
siące . później strmął przed sądem, który slu;-iał go
na 15 lat więz'enia za zamordowanie Krc.usera.
Rogosz ucieka z więzienia na dwa tygodnie
przed · termineM wypuszczenia go, udajr. się do
mieszkania Walczaka, który miał mn wyjawić,
kto hY.ł mordercą Krausera, ale nie <dowiedział
s\ę lego. bo Walczak. chory na gruźlicę skonał,
me zdążywszy zdrac1zić taje~uicy.

Pani Eiźbieta Wernerowa, żona Hugona Wer·
nera, głównego akciona1j~1sza :abryki samocho·
dów pojechała piękni limu::yna na spacer ze
swym nowym kochankiem, szoferem - Andrze·
iem t.uhkowskim.
Ponrzedni kochanek WerneroweJ, Jerzy
Zrębski, staje się przypadkowo właścicielem listów Walczaka, z których dowiaduje się, że
Krauser nie został zamordowany. Po „śm'erci~
swej odebral p i eniądze, zmienił nazwisk.:> na
Werner I założy! ·nową fabrykę.
szantażuie Wernera,
Zrębski
Rogosz zawiera przypadkowo znaiomo§ć z
Erna Szigetti, znaną tancerką, dzięki której
otrzymal dobra posadę. Traci jednak pracę,
gdyż posadzono go niesłusznie o kradzież.
o
się
Obcując z Erną, · Rogosz dowiedział
istnieniu kapitana frankensteina, znanego awanturnika. który szantażował tancerkę a następnie
Wernerową, która okradła swego męża i uciekła
od niego.
„Dm-tJjra" nakazuje Rogoszowi, aby wróci
do swej żony, a gdy Jan nie chcial o tern sly
szeć, zostal znienacka napadnięty i ugodzony
nożem w plecy. Rannego zab'eraja do szpit'lla
Prf,v lóżku jego czuwa Wikta. która me wie,
że Rog.'lsz jest jej oiciem„.
Rogosz opuścił s~ital. Spotykając się • Wik·
dochodzi do wniosku, ie kocha się ona w
nim, nie wiedząc, że jest on jej ojcem. Przera·
żony tem odkryciem wyjeżdża.
tą,

PJ przybyciu do zapadłej wsi - Kurkowa
dostaje tam prace w tartaku dziedzica Nugata

aby odwiedził jego
Zrębski prosi Wernera.
przyszedł z Maksiem,
Przemysłowiec
salqny

Zwierzył się z tego Magdzie, ale ona
podziemnej norze? Przestra,.szony ciżbą
ludzką, walącą do lasu napewno wy- go uspokoiła:
- Nie zabierze pan przecie tego koniósł się już ze swego schronu i ukrył się
nia ze sobą ... Byle dojechać nim do So-,
gdzieindziej„.
chaczewa, a potem ja przyjadę i odstaNie, niema rady, jak uciekać~
- Panie, niech pan ucieka!... - po- wię spowrotem konia do stajni ...
- To ty chcesz pojechać ze mną? ...
wtórzyła Magda błagalnym głosem. - A jakże inaczej? Samego pana
Prędzej!...
- Dokąd? - zadał znowu pytanie. puszczę, kiedy pan taki słaby?
Spojrzał na nią z rozrzewnieniem.
- Dokąd?
- O, nie wiedziałem, żeś mi tak bar- Wszystko to jedno ... W tę stronę,
Nagle zawołał: w tamtą, byle najdalej od tych złych lu- dzo życzliwa ... dzi, co czekają na pańską zgubę ... O, oni Magda!...
Przestraszyła się nie na żarty tego
się bardzo na pana zawzięli...
okrzyku.
- Tak myślisz, Magda?
- Co się stało? - zadrżała.
odrzekła z prze- Tak myślę ... - Nic, nic ... Wiesz ty, co mi przyszło
konaniem.
- To ty wierzysz, że nie ja podpali- do głowy? Że tobie nie wolno zostać tak
samo w Kurkowie, jak i mnie ... Bo Żelatern tartak?...
ziak zezna przed policją, żeś ty go uśpiła,
- Wierzę, wierzę!...
- Jaka ty dobra... - rozczulił się ż eby dać mi sposobność do ucieczki. ..
i chwycil ją w ramiona. - Jaka ty do- Za to jest bardzo duża kara... A oprócz
bra ... Jesteś chyba jedna, jedyna, c::> mi tego, nie chcę rozstawać się z tobą, chcę,
byśmy byli razem ... Magda, o czem ty te
wierzysz, jedna, jedyna...
Wysunęła się delikatnie z jego objęć raz myślisz, dlaczego nic nie mówisz?
Pójdziesz ty ze mną? Pójdziesz ze
i znów powiedziała:
mną na dolę i niedolę?
- Niech pan ucieka!...
- Pójdę ... odparta, śmiało spogląda- Ucieknę, bo muszę ... Ale nie wiem,
czy daleko ujdę, bo ledwo mnie nogi jąc mu w oczy. - Nie dlatego, żebym się
niosą .... Gdyby tak jakiś wózek napot- jakiejś kary bała, pójdę z panem, ale dlatego, że .... jest pan miłym mojemu sercu.
kać, gdyby...
- Magda!... - pochwycił ją znowu
- Zaraz ... - przerwała mu wśród
Weźmiemy wóz Łuby, ten w ramiona, ale opamiętał się szybko: słowa. Nie traćmy czasu, uciekajmy. . Chodź,
sam, którym jechaliście.
jazda!... ttm,
zaprzągniemy szkapę i - I co?...
- Pojedzie pan nim do Sochaczewa. a kto teraz odstawi konia spowrotem do
Tam są pociągi, wsiądzie pan do takiego, stajni, jak ty pojedziesz ze mnQ?
Puścimy konia na szosę, to on sam
co to idzie do Warszawy, a tam już pana
trafi ..". Nikt nie połąkomi ski na niego, bo
Żelatiak nie dosięgnie.„
- Dobrze ... - zgodzil się pochopnie niewiele wart jest ten cały koń Łuby ...
na ten projekt, rychło jednak zbudziły A jeżeli nawet, to na szosie niema o tej
się w nim wątpliwości: - Zabrać bied- p0rze żywego ducha ... No, chodźmy do
n~mu Łubie d~bytek? To przecie czyn stajni, bo czas ucieka ..•
niegodny uczciwego człowieka ...
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groźµym opryszkiem, któremu polecił skraść li,,,_
-.
--.
.
sty Walczaka.
Maksio zamordował Zrębskiego I zabrawszy
spokojnie na
listy Walczaka
6ii
Rogosz udal się do „Czarciego dworu". aby
·
·
·
· k ·
N
W kracie piwnicz·
wyświetlić jego tajemnicę.
Idę ... - westchnęła 1 podązyła z~
~le1ową. w Sochaczew1.e
~ sta~Ję
nego okna zauważył obłąkaną twarz starca, któ·
ry krzyczał, że zna tajemnicę Krausera. Uczy- przy3echah na pot godziny przed odeJ-1 nim z opuszczoną głową.
- Magda ... przyjrzał się jej z uwagą.
mło. to na Rog<?szu olbrzy~i~ v.:rażenie.. Posta· ściem ostatniego pociągu do Warszawy,
_ Co?
nową sprowadzić zaraz pohc1ę i uwolnić starca mieli więc sporo czasu na wyprowadze· k ·
z lraidan.
- Wyglądasz tak, jakbyś żalowała,
Obląkanlec znikl jednak w tajemniczy spo me oma na szosę.
Rogosz śmignął batem, zawołał: że jedziesz ze mną ... Powiedz, nie będę
sób·.

wyszedł

ulicę.

~
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cię czeka na następnym kilometrze„.
Może wielkie szczęście, może i straszne

nieszczęście„, Boi się człowiek iść tą
drogą, bo kalkuluje sobie: lepiej usiąść
jakimś przydrożnym

kamieniu i czenadejdzie,
kto zna lepiej tę drogę ... Ale nikt nie zna
tej drogi, bo każdy raz nią tylko przechodzi, raz jeden, jedyny, a cofnąć się
nie może ... Więc tchórze, co się boją stanąć oko w oko z nieszczęściem, kręcą
sic dokoła jednego miejsca i tak przechodzi im życie ... A ja jestem taki czło
wiek, co to idzie naprzód tą ciemną drogą ... Dużo mnie już na niej nieszczęść
spotkało, dużo zgryzot i trosk, ale ja idę,
bo szukam szczęścia, bo wierzę, że je
spotkam ... I ciebie zabieram teraz ze sobą, żebyśmy razem szli i szukali tego
szczęścia ....
Magda słuchała, jak się słucha pięk
nej bajki o zaczarowanem królestwie.
Gdy Rogosz umilkł, zapytała go:
- A jak to szczęście wygląda, co go
pan szuka? Bogactwo, prawda?
- O, nie ... - uśmiechnął się pobła
Ja bogactwa nie szukam, bo
żliwie. nie ono potrafi dać mi spokój i szczęście. .
Wiesz, Magda, czego ja szukam na tej ·ciemnej, nieznanej drodze? Sprawiedliwości szukam ... ·
- Nie rozumiem... - przyznała się
szczerze. - Nie rozumiem, o czem pan
mówi ...
- Bo nie możesz jeszcze tego rozumieć ... - odrzekł jej ze smutkiem. - Ale
zrozumiesz, jak ci opowiem o sobie i o
mojem życiu.„ I o tobie wiele ci powiem,
bo ty nie wiesz nic o tern, że musisz szukać takiej samej sprawiedliwości, jak ja.
Nic nie wiesz o m że źli ludzie zabrali
ci szczęście, że posadzili cię m ciemnej,
nieznanej drodze i zakazali: ani się rusz
naprzód ... Wiesz kto ci zakazał?
- Nie wiem ...
- Maczuga, twój stryj niby i Józef
Nugat. ..
- Nic nie rozumiem... - szepnęła
znowu Magda.
- Nie rozumiesz, bo ja ci tak dokumentnie jeszcze o wszystkiem nie powiedziałem. Ale powiem ci, jak będzie
my w Warszawie... Słuchaj, Magda,
jeszczem cię o to nie pytał: jak ty się nazywasz? Wiesz ty o tern, czy nie? ...
- Pan żartuje ... Jakże mogę nie wiedzieć, jak się nazywam?... Toć i pan
wie ... Magda.
- A nazwisko? ...
- Maczuga... Tak samo, jak stryj ...
- Napewno?
Spojrzała nań oczami, w których
m.alowalo się bezgraniczne zdziwieniE)
Nie była pewna, czy „pan Łubkowski
żartuje, czy mówi poważnie. Co też mu
do głowy strzeliło, żeby zadawać takio
dziwne pytanie: Czy wiem jak się nazy.wam? Czy napewno tak?

na

kać aż się rozwidni, aż ktoś

i wóz potoczył się wolno w zły na ciebie: może ci się odmieniło, możt: nie chcesz? Chociaż po prawdzie
kierunku Kurkowa.
·'
· '· gdybym cię
·
·
· wr óCI·1·I na d worzec, za- byt b ym niedobry
p o t em o b OJe
nem do „czarciego dworu". gdzie Rogosz urdla c1eb1e,
rzal na ścianie fotografię obłąkanego starca z .
dedykacją: •• K·Jchanemu bratu, Józefowi. Wa- opatrzyli się w bilety i zajęli miejsca w zostawH po tern wszystkiem w Kurkowie •..
najciemniejszym kącie na ławce.
lery".
- Odjazd!... Odjazd!... - rozległ się
Dopiero teraz przyszło na Magdę
Maczuga nama":'ia Rogo~za do wyjaz~u z
k
· k
· ,
t
·
ł
·e p
opamięt
Kurkowa, ale Jan me chce s1e na t:> zgodzić.
.
zas anaw1ac na peronie o rzy .
oczę a. się
~m ·
Do karcz:ny zwaliła się kupa robotników
- No, Magda? Jedziesz ze mną?
kurkowskich. Jeden z nich Kociołkowski .:ipo· nad sw01m czynem, mezwykłym, wyda- Jadę, jadę ... - ocknęła się z zawiada, że słyszał, iż N~gat chce podpalić jącym się jej samej nieprawdopodobnym.
Przedtem nie myślała o tern, działa- dumy.
.
.
tartak.
Pociąg już ruszał gdy dopadli schodNa spacemiącego w lesie. Rog?sza napadł jąc w wielki em podnieceniu jakby w go·
'
6
k' · · ·
d
w nocy Oszalały brat Nugata l zraml go w gloRogos.z sz.arpnął za. klamkę 1 otwow.
k
wy-_
się
eJ
o.
wszyst
tern.
we. Rogosz błądzi po ciemnym lesie, nie mo- . rączce, prze
1
dawało Jasne, logiczne, konieczne, w teJ rzył drzw1czk1 przedziału, w którym
gąc znaleźć iakiejś ścieżki.
Po ~lugiej tułaczce wydostał sie nareszcie! chwili jednak zdała sobie sprawę ze swe siedziały już cztery osoby.
Magda zajęła mi.ejsce przy oKnie i
z .lasu 1_ zap~kal d? chałupy Janaszka, w kto-I go ryzykownego kroku...
• ·
· t w nieJ
Rozsą d ~ k wziąi
Nawrotek.
pelml
reJ w
g ó rę na d śl.e- przy l.gnę ł a oczami· d o zamgloneJ· szyby.
wybuchł pojego odeiściu
po nocy
minut tei
kilkadyzur
żar tartaku. Mieszkańcy Kurkowa gonią Rogo· pem uczuciem, nad porywem kochaJą- Chwilę trwała w bezruchu, zapatrzona
w poznaczoną maleńkiemi światełkami
sza, w przekonaniu, że tJ on podpalił tartak. cego serca...
Co ja będę robiła w dalekiej nie- ciemność, poczern zwróciła się do Ro. Dopadli. g~ na szo.sie i_ poturbowali. Skrwa·
wio?ego wiezie Żelazta~ .1• N!'-wrotek. do Łu.by, znanej Warszawie? Jaki los mnie tam gosza·
. .
.
• .
~
• .
k
gdyz na posterunku pohcp ni.kogo me zastali.
- Wie pan, pierwszy raz ·W zycm
Magda zabrała z domu rzekomy lubczyk, be- cze a - zadawała sobie w du\..hu pytadący w istoc'e trucizną, zmieszała go z wódką nie. - Gdzie ja się podzieję, jeśli ten jadę pociągiem ...
Powiedziała to raczej ze smutkiem,
i poczęstowała tern że!aziaka, który runął na dziwny pan Łubkowski powie mi: idź
sobie Magda swoją drogą dosyć mam niż z radością powiedziała to ... przeję.
.
podlo~ę bez przytom~osci.
ciąg
za!~~~:c~~~~zk~~~~~i ~o~~~~~P~ Ł~iz;w 1 w już ciebie? ... Czy nie lepiej wrócić p6ki ciem, z obawą, jak człowiek, który bieczas do chałupy, czy nie lepiej zostać rze rozbrat z dotychczasowem życiem i
11•1••••••••••••••~
zaczyna nowe, nieznane, niepokojące.
- Dokąd uciekać? - wyrwało się w l(urkowie?...
Drugi konkurs „Expressu"
On wyczul intuicyjnie, co się działo
Tok. jej myśli został przerwany senz jego ust. - I jak uciekać, kiedy ledwo
się trzymam na nogach? ... Nie, te też nie nym głosem funkcjanrjusza stacyjnego: w jej duszy, rozumiał ją doskonale, mip.t. „t.owimy wszyscy rybki f",
- Pociąg do Warszawy! ... Do War- mo, ""te Magda nic jeszcze mu wyraźnie
jest ratunek...
' nie powiedziała. Więc uśmiechnął się do
Przyszedt mu do głowy nowy po- szawy!. .. Do Warszawy!...
fi
Za oknem rozległo się sapanie loko- niej życzliwie, pogodnie i pogłaskał piemysl: pójść do lasu, odszukać Walerego
Dziś złowiłem następujące rybki:
wskutek
szczotliwie jej przybladłe
Nugata i zmusić go do przyznania się do motywy, która wjechała na tor.
Błysnęły najpierw światła dwuch re- wzruszenia policzki. Poczem szepnął jej
winy„.
Ach, ileż z tern trudności, jak mato flektorów, poczem zamigotały na tle do ucha głosem, któremu starał się nacfać
ton głębokiego przekonania:
nadziei na powodzenie tego przedsię- szyby jasne prostokąty okien.
- Zobaczysz, Magda, że będzie nam
Nieliczni pasażerowie ruszyli śpieszwzięcia!...
b k
ół
dobrze razem ... Zobaczysz, zobaczysz...
Gdzież pewność, że obłędny starzec nie ku wyjściu.
- No, chodź, Magda.„ - podn.iósł Życie ludzkie, to jakby ciemna, nieznana "iiil•g•e•m•r•y•e•:•••••••-'
zechce wyjawić prawdę, gdzież pewdroga.„ Idziesz naprzód i nie wiesz, co
ność, że tkwi on dotychczas w swojej się Rogosz z ławki.
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~urkowa przyjeżdża

..Ema _Szigetti, była „Wio"! -

przyiaciołka R~gosza. Wybiera ~:e •:ina z .J~-
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wchlewie r·········&·~···-····„·1;·
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Jak wieśniak chciał ,,uzdrowić" swą córkę

Młoda dziewczyna wi~ziona
Warszawa, 27 stycznia.
Strasznego odkrycia dokonano w
iniu wczorajszym w Jabłonnie Legjonoyej.
Mieszkańcy domu przy ul. Kolejowej
nr. 22, zostali zaalarmowani jękami
I w·ołaniem o pomoc. Niezwłocznie skomunikowali się z policją, która przeprowadziła rewizje na terenie posesji należącej do Franciszki Potowskiej. Przeszukano szereg zabudowań, nigdzje jednak nie natrafiono na nic podejrzanego. W pewnej chwili usłyszeli policjanci jęki, dochodzące z chlewa. Po otwarciu drzwi chlewiku ujrzeli wywiadowcy policji młodą kobietę, skrępowaną I
leżącą pośród świń. Niewiasta padła na
kolana prżed policjantami, prosząc ich
o pomoc. Jak się okazało, uwięzioną w
chlewie kobietą bvła 22-Jetnia Regina
Bartmanówna.
Rodzice jej mieszkają również w
HP§
45
H'Ml!!M1

Jahlonnie Legjonowej. Bartmanówna po
częła niedawno zdradzać objawy choro
by umysłowej, rodzice jej nie wiedzieli
jednak jak mają leczyć swoją córkę.
Wówczas Franciszka Potowska podjęła
się wyleczyć chorą. Bartmanowie nie
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TREPMAN !red. H. HAMMER M. TAUBENHAUS ~~I świeta
Akuszer·Gineko~og

I

AKUSZER • GINEKOLOG

specjalista chorób wenerycznych,
•
mieszka obecn !c
skórnych, moczopłciowych
!.el: 128·39jZ d 1 e r s l i . a Ił Tel.
ll·go LIS~OPADA 32.
tel.
ł\a
' 246.09
6
234-12 od 3-7 w1ecz., w nocy we1sc1e przez
.
Przyjmuje 8-10 r.. 4-8 w.
Gdańska 12.
8-12. 2-4. 6-9 w1ecz.

Za w adz

6

orzylmu!e od 7-8-ef wiecz.
LEKARZ-DENTYSTA

F. Kopci owska
Przyjmuje od 9-3-ef.
ODA/QSKA 37, tel. 2ą2-ss

PJO~~~OW~K~ ~9~e~!r1~~2-8!>.

wen~ryczn~

O

KoDpR. ;f}>10· wski· .

iJ
Gdańska 87, tel. 2.32-55

J2<! 4-8_w.

POWRóCIL
specjalista .:hon•h w.:n1:nczn~·ch. skór CIIOROBY KOBIECE 1 AKUSZERJA
i dróg r,noczowych kobiet'.
149-07
Przyjmuje od 8-11 1 od 4-8 wiecz Gabinet ftzykaln.ei terapii glnekologic~nt;/· I
niedziele I świd'ł ml 9-1 oo poi.I
przeprowa z1 s ę na
PIOTRKOWSKA Nr. 29%
• •
„
(Plac Reymonta). _ __

MJeb'"

zrzucał

Witkowski skrył się w ciemnościach
nocnych. Mimo oświetlenia dachów reHektorami, nie można go było wykryć.
W pewnej chwili ujrzano kłęby dymu,
wydobywającego się z dymnika dom:i
przy ul. Daniłowiczowskiej 8. Okazało
się, że Witkowski wszedł na strych te·
go domu i podpalił .suszącą się tam
bielłznę. Strażacy ujęli szaleńca. Skuto go w kajdany i osadzono w areszcie.
Po trzygodzinnej akcji ratunkowej pożar ugaszono.

DOKTÓR
511ecj. chor. -- -~ :I.!· " ·.·/11y•:h, skórnych
1 seksualnych
•
ANDRZEJ.\ .~. 1e!t:10n 159-40.
liU
Przyjmuje od 1' 'I r.ano i~d 5-9, CHOROBY SKÓRNE I WENf.RY(;ZNE
PIOTRKOWSKA 56. tel. 148-62.
w niedziele ! św1eta 9 12.
. . .C„•HOO~··~eHeeeeeMeeN(:'C>~"°'O~G36:iJ G8He
Od. 9 _1. od s..-9 pp,
Dr . . Mf.D.

· .
„ Kropli

'

na dachu

AKUSZER-GINEKOLOG

L. BERMAN .
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mi, wyrwanemi z komina. .Na miejsce
wezwano straż ogniową. Wkrótce przy
był drugi oddział. Ustawiono drabinę
od strony domu przy ul. Danlłowiczow·
skiej 10 i strażacy wdrapali sie na dach.
Wówczas pi)ak pobiegł po dachach w
stronę ul. Kapucyńskiej i począł rozbierać wszystkie kominy, zasypując cegła·
mi policjantów, strażaków i sasiednte
mieszkania. Wiele szyb zostało stłuczonych. Wkrótce przybyła druga drabina strażacka i ustawiono drabinę od
strony ul. Kapucyńskie.i.

e!;:;ista~~!" ~~e~c?.'!! Dr.
O

BJ
BJ
BJ
BJ

dom reflektorami. - Szaleniec
z dachu cegły na policjantów

Warszawa, 27 stycznia.
Ulice Daniłowiczowska i Kapucyńska
byty w dniu wczorajszym terenem niezwykłego zajścia. Okolo godz. 1-ej po
północy policjant przyprowadził na l2
komisariat policji dwuch pijaków. Jeden z nich, Franciszek Witkowski. dostal nagle ataku Małej gorączki. Wyrwał się on policjantowi i wbiegł po
ŁÓDZKIE TEATRY POPULARNe
schodach na strych, skąd przez dymnik
(Ogrodowa IS)
wydostał się na dach. Kilku oolician·
W poniedziałek, wtorek, środę i czwartek o
godz. 8.15 wiecz. komedja muzyczna w 3 aktach tów pobiegło za pijakiem. Wówczas
Witkowski począł kh obrzucać cegtaMarjana Hemara p. t. ,.Muzyka na ulicy",

1

JWiedzieli na czem ma polegać ta kuracja,
1jednak Potowska zapewniała że · córka
I ich będzie wkrótce wyleczona. Nie·
I1 szczęśliwą dziewczynę oddano pod o- ,
piekę rodziny, a Potowską zajęły się

(

----Rozmaite

)
1

DO SPRZEDANIA domek 6-cio pok 0":
iowy nowo murowany z ogródkiem
tuż przy tramwaju i:nieiskim blislłti
śródm_ieścia dla nabywcy 2 pokJie z
kuchmą, i.,przedpokó.J . wol~_e. Ofer_~
sub „Łodz do Adm1mstracn Repubhk1

:i'o~~1;!"an~c:a~~~k~~h p;a~~~~u zn~

od lO-l.
ANGIEL~KIEGO konwersacll I litera- żonei. tel. 126·79.

28
tury udziela rutynowany nauczyciel. ,ANGIELSKI, francuski gruntownie 11Ul: Za _w adzka nr. 21. m. 8-a. front. co dzielam. K.onwersacia. handlowa kodz1en111e zastać od godz. 4-8 po poi. respondencia. Zgłoszenia teief. 226-23 .
20
w godz. od 11-1 codziennie.
--
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Wilewska nie sluchala dłużej. Lęk, ma tyczny progres w tej iście psycholoz jakim biegła odebrać dziecko Rymwi- gicznej kuracji radował :Ewę, ale jednodowi rozpłynął się zupełnie. Bajka 'J ży-, cześnie bardzo wyczerpywał.
Ottokar bywał często szorstki w ociu ludzkiem, którą bakterjolog opowiedział Nin ce, wzbudzita w sercu Ewy bejściu i rozmowie, nieludzki w stosunszczere współczucie dla nieszczęśliwego I ku do niej. Zwłaszcza, gdy objawiał widoczne podejrzenia, jakoby :Ewa czyhała
człowieka.
na jego życie. Wówczas teroryzował ją
i. njeraz uciekał się do fizycznych obraXXXXV.
zen.
BURZA NAD STAWEM
Mimo wszystko najc~ętnie~ jed~a~
Życie :Ewy Wilewskiej na zamku w
Dobroborzu daleko odbiegło od norma!- przebywał w towarzystwie Wilewsk1eJ.
Kto?...
Krystyna Witmanowa opuściław męża i
P.e.wi:ego sl?necznego popołudnia w_y
Cztowiek. Tylko człow:ek. Imię niego trybu i mimo jej szczerych chęci
iliamem
Z~tt~e::~~ła ze swym bratem,
Ottokar, pragnąc zapomnieć o tern, rzu- jego niema w tym wypadku znaczenia. i wytężonej woli nie dawało się w żaden puścih. się oboJe na dalszy spacer. Witman, Jak zwykle w początkach milcząsposób usystematyzować
cil sie w wir zabaw i zapoznał fordanserke Byt...
.Rola uzdrowicielki obłąkanego jak- cy, szedł obok :Ewy, wo~ząc bezmyś~_ Umarł?
Ewe. z która zaręczył się.
nym, apatycznym wzrokiem po okoh.•
. .
.
d b . d
·.
.
Ale stary W itman nie chce słyszeć o
·
~ Y Y Je y~a i osta~ma "?'yroczma, ma- cy. Wilewska znała metody Ott k
Nie, dziecko„..
małż~ństwie jego syna z fortancerką
? ara i
.
l 0 b0 k ·
Jąca stanowić o losie · metylk0 samego k
_ Mów dalej„.
wszelkiemi sposobami stara sie oddzielić
mego, me 1'.aruszaJcą stoOttokara, lecz i jego najbliższych cią- roc~y .a
• OttJkara od Ewy.
.
Rodzice jejl;O umarli, gdy był zu- żyta :Ewie odpowiedzialnością ponad wami. ciszy skwar~ego dm~.
Ottokar dostał po'llieszania zmysłów.
Jei. lekka. suk1~ia rozw1e.w~ła. s17 w
Zam i eszkał wraz z rodziną w starożyt pełnie maty. Nie pamiętał h.:h nawet. siły. Ottokar swem nierównomiernem
paraliżował jej plany chodzie faluJąc~mi kloszami i mek1edy
nym zamku. Ponieważ w podziemiach Wychowywał się u bogatych krewnych, postępowaniem
p~\~6~~Y~~~~Y W~ts~~~ąlsp;g~~~~~ni~.spektora którzy dawali mu wszystko, prócz ser- choćby względn ego uporządkowani~ dotykała i.:brama chorego .. Wtedy ~poEwa poiecha!a na wieś, do chorego Ot- ca. Człowiek rósł w samotnośd, jak dzi- biegu dni. Do tego bezładu walnie przy- g~ądał na idącą o_bok kobietę, a Jego
tokara. Uczony Rymwid spędza długie kie drzewo niedoglądane przez nikogo. czyniały się takie wypadki śledztwa i do pi~kn~ oczy przybieralv barwę zmatogodziny na zabawach z Ninką, córeczką Ody rówieśnicy jego, kuzyni, u.::iek:łli od chodzenia, jakie zdawały' się uwikłać :v1~ł~J stah. Od czasu .do cza.su rzuc~ł
nauki i chętnie oddawali się rozrywkom, wszystkich w kabałę nie do rozwiązan·a
Ewy.
1 iak~es ury~kowe zdame, z !11czem me
· maiące związku. Ewa odpow1adafa bez.
.
.
on garnął się do wiedzy i zdobywał ją
J.edy~ie, 1':'mka 1 Kr_Yst.a szczęśliwa myślnie, gdyż mózg jej wiecznie praco- Widzisz, Ninko - dobiegło uszu szczebel po szczeblu. Potem skońl.'.zył
Wilewskiej - odkąd ty ziawitaś się w szkolę. Spowodu jego dużych zdoluości swoJą n: 1 toscią do Wronskiego, stały po- wał nad sposobami przywrócenia Ottokarowi choćby chwili przytomności umojem zyciu, nie czuję się tak bardzo sa- ofiarowano mu katedrę uczelni. Przyjął za nawiasem tego błędnego kola.
myslu.
opuszczaniejednokrotnie
Wilewska
między
dobrze
się
motny. Zal mi jest wielu rzeczy, ale ni- ją chętnie, ale nie czuł
.w tym celu czytał~ dużo książ~k~
czego nie żałuję tak, jak tego, że nie je- ludźmi, którzy nie rozumieli go i nie da- b. ręce i niejednokro~nie p~stan_awia.ta
steś moją córeczką. Nie chcę myśleć o rzyli przyjaźnią. Zamknął się więc w sa-. uciec .z tego śr?dow1ska . me~zczęścia. związany.eh z ~horobam1. umysłowe~ 1 1
tern, że twoja mamusia wyjedzie stąd motności, na wsi i tam pra..:ował dla Gdy J~dnak ~naJd~wała się bhs.kc;i wy- zastanawiał~ s1~ nad kazd~ rad_ą_ ś~ie.t
kiedyś i ciebie zabierze, Znów pozo- dobra społecznego. Ale nie czuł się ~onania za:n1erzei:i •. opuszcz~ł~ ~ą sity nych psych3atrow .. Po"."oh zbhzyh s1ę
stanę sam, Ninko, a o tobie będe myślał, szczęśliwy. Często ogarniała go apatja, 1 w re~ulta~ie dal~J ciągnęła c1ęzk1 plug, do S!a~u .. Olbrzymią, kilkumorgową tajak o bajce, która przesunęła się przez zniechęcenie i pustka. Często sam nie do j~k1ego J<;l wciągnięto. Bywały co- flą lsmt, ·J~~ byto sięgnąć wzrokiem.
wiedział, co się z nim dzieje. Aż pewnego pra \\da chwile, kt?re w krytyczn;vch mo Woda odb.1iała. rozrzucone fragmenty
najcudniejszy sen.
Zamil~ł, a usta drżały mu. jak d? dnia w życiu człowieka zjawih się ma- mentach wzmacniały podupadaJą~ą ~a chmur. ~wia_stuiących burzę. Od zachoduchu. Były ~o momenty budzema się du p~dziła ciemna masa spiętrzonych optaczu. _Nmka otworzyła o~zy. .Rąc.zką leńka dziewczynka.„
błokow. Wiatr zerwał się nag-le i wstrzą- .
_ h Ottokara z Nieznanego.
k
. dł
bk
N' .k
pogładz1ła go po twarzy 1 powiedziała
1
Zdarzało się to w czasie przechadzek snął ospatemi od gorąca drzewami.
~. a ~zy ? usia a_ na .0 1ai.nc
cichutko:
Burza nadchodziła coraz szybciej.
i nieraz bardzo nużących rozmów z choRym\\ ida ! uśtrneclmęła się do mego.
_ Mów jeszcze„.
(Ciąg dalszy jutro).
·
rym człowiekiem.
- To Ja, prawda? - sovtała- Dobrze dziecino, będQ mówił .. •
Najwyraźniej rozpoznawał ją. Syste- 1
Pokiwat głową.
Widzisz, bvł pewien człowiek...
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Woźniak~ewicz

decyzji

PZB zajmie się sprawą sędziowską, listem
IKP oraz zachowa niem się publiczności

Z;:1·ząd

wydarzeń na ringach .polskich niezależnie więc
Łódź, 28 stycznia.
Byliśmy wczoraJ ledynem pismem łódzklem, od pisma IKP omówiona dziś bedzle wielka boktóre prz~·nlosło wladomo~ć o wystosowaniu łączka naszego sportu boksersklesto.
Przy tel okazll należy również zwrócić 11przaz IKP obszernego pisma do PZB w sprawie

dnego z widzów. Tylko ze względu na osobl·
ste stosunki, łączące sędziego węgierskiego z
kilkoma członkami Zarządu PZB sprawę tę uda·
Io się zatuszować.
Ubiegłej niedzieli, lak Już donosiliśmy, pU·
bllczność poznańska teroryzowała poprostu sę•
dzlów.
Uwatamy, że tylko Jaknafener1dcznleJsze za.
rządzenia zaradzić mogą złu Jakle trawl w o•
statnich czasach pięściarstwo polskie. .Jeśli na•
sze władze pięściarskie chwycą sle znów pół·
środków nie można mleć nadziel, by sytuacja
w boksie polepszyła się.

roze1ranego przed tygodniem mistrzowskiego wagę na niesłychanie prowokacyjne zachowanie się publlcznoścl poznańskie) na ostatnich
1potk1nla pięściarskiego ze stołeczna Skodą.
W meczu tym Jak wiadomo został zespół imprezach pięściarskich. Poznań, który do nlctódzkl bardzo poważnie skrzywdzony co stwler j da wnn Jeszcrc mógł się szczycić nalbardzieJ
dzlla t~t iednogłośnle cała prasa. Niefortunne wyrobioną publicznością sportowa w Polsce,
orzeczenia sędziowskie naraziły zespół łódzki ' dziś nie Jest w stanie w spokoju t>rzeprowana utratę conalmnle! trzech punktów. a tem sa-1 dzl~ ładnej poważnlelszel Imprezy bokserskiej.
mem przyczyniły się wydatnie do uzyskania Na meczu Ht>rlln - Poznań sedzla ringowy z
Węgier p. faraugy został kopnięty przez Je·
zwycięstwa przez drużynę warszawską.
fakt krzywdzenia zespołu lódzklego nie był

I
~~:~m ~~:ś~i~~;I· K"ub~k
:ieJ::~~~md~~ie~~c
:~e;:~~~~
U
skrzywdzeni· w mczostali
rze
• .Jest to
I
czach z
1
~~d~~c~r~~op~~1!.ć.któremu 1ednak klub 1ódzk1 1 Sensacyjn e
łódzcy
Wartą

~

również
Warszawianką

więc

I

Prasa czeska donosi o noweJ zm1a-

k"
t
•
1
·
„Nie stawiamy zarzutów sędziom. ze wyroki Ich były stronnicze, ale pozwolimy sobie ~ne w. 016a111zm1e .s1ynneJ ~por smen I!
twierdzić, że lcrowane przez nich wyroki w Zdenk1 KoubkowcJ, która kilka tygodm
dniu 19 b. m. były niesprawiedliwe. Gdyby ta- · temu po operacji uznana zostata za męż
kie wypa~ki nie powtarzały sie zbyt częs_to, a czyznc;, przyczem wykreślono z listy
sz7zegolnie w stosunku do nasze! druzyny, rekordów kobiecych J"ej wyczyny i u.
. .
.
wowczas trudno byłoby te sprawy poruszać,
a!e przecież ostatni wypadek Jaskrawego po- znano Ją of1c3alme za Zdenka Koubka.
Obecnie dla urzędowego przepisania
krzywdzenia naszego zespołu, zmusza nas do
poruszenia ~el ~bolesnej dla .nas krzywdy i po~ w aktach stanu cywilnego nazwiska
stawienia "nlo?ku, aby za VI ody Skoda - I. I\. Zdenka Koubkowa na Zdenek Koubek
P" zostały 11n1eważ11lone I rczestrane pono w·
nie na nuncle neutralnym - gdzie publiczność potrzebne byto zaswiadczeme lekarzy
nlemlałaby wpl.v wu na sędziów, a tern samem kliniki ginekologicznej uniwersytetu w
na oiólny wynik. Prosimy zatem o zbadanie Brnie. Zdenko Koubck zgłosił się po to
kart punktowych. z powyż~zych zawodów. I poświndczenie do szefa kliniki prof. •dr.
.
'
, . .
.
..
stwierdzenie czy me zachodzi tu wypadek o Jakim czytaliśmy w prasie z meczu Poznali - Mulle! a, kto1 y Jednak, wbrew twwrdze·('f'

I

sędzia

berliński

•••

•

kwallfikow:ił niom lekarzy praskich,

'

.

,.

!

B~rlln, ~dzle

oświadl:zyt, że

Koubkowa-Koubek nie jest wprawdzie
uo,rmalua, 00 proc. kobietą, le..-:z stan
w dalszym ciągu swego listu IKP pisze~ żet jej organizmu, mimo operacji, dokona-

w$'t)lstkle walki wygcane d!a swoich zawodni-

k6w".

powtarzały się

Jesz
rzeczy takie
gdyby
w razie
on zmuszony ewentualnie wycofać
będzie
cze
się 1 mistrzostw bądź też w przyszłości nie
zgłaszać się wogóle do nich.
Pismo IKP będzie rozpatrywane dzlslaJ na
posiedzeniu Zarządu PZB, które zapowiada siQ
spccJalnie ciekawie, gdyż na porzadku dzlennym figuruje między luneml sprawa ostatnl~h

Koubkową
prof. dr. Millera

oświadczenie
nej w Pradze, nie
Praga, 28 sty~znia..

1

Wswem plśmle do. Pol~k!eg;o Z~iazku Bok-,
.
serskf~go pls~e IKP mtędzl! mnem~.

walczy z

,.
jest dostatecznym
poddał się
powodem do przeprowadzenia zmian w
f
·
kt . h stanu cywi lnego. Zd amem
mistrz Polski wagi półśred·
Misiurewlcz
pro .
a ac
poddał się ostatnio operacji nosa, której
niej
dr. Miillera, w dalszym ciqgu Koubek- dokonał profesor dr. Zakrzewski. Jak się oka·
Koubkowa posiada silniejsze inklinacje zało miar Mlslurewicz złamany nos w siedmiu
do płci żeńskiej, aniżeli do męskiej i or- miejscach i z tego powodu trudno mu było odganizm jej wyraźnie przezwycięża skut dychać. Mlsiurewicz przebywa obecnie w szpiwojskowym w Poznaniu i czule się iuź zuki operacji, dokonanej przez chirurgów talu
pełnie dobrze jednakże na ring zbyt prędko
praskich.
nie wróci.
Wobec tego postanowiono sprawę
Koziołek Jeden z lepszych pięściarzy IKB
przepisania płci w aktach stanu cywil- podd'a się w naJbllższych dniach operacji ucha.
Weryfikacja ostatnich spotkań o mistrzonego Koubka-Koubkowej odroczyć i po stwo
drużynowe Polski w boksie odbędzie się
upływie trzech miesięcy w klinice Uni- w dniu dzisiejszym na posiedzeniu ~ydzialu
wersyteckiej w Brnie raz jeszcze do- Sportowego PZB.
konać badania właściwej płci pacjenta.
Porażka
Obecnie Koubkowa chodzi jeszcze w
·
ubraniach męskich, zapowiada jednak
znajomym, że z radością powróci do I Beniaminek Ligi K. S. Dąb pokonany zosl§ł
płci żeńskiej, o ile za 3 miesiące okaże ubiegłei niedzieli przez 06 Mysłowice w s,tósunku 2:1. Mecz rozegrany został o puhar I<.
się to możliwe.
'~

J

ben1·aminka Ligi' .
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Echa meczu Wa we -Hakoah

ł •• Dąb.Mecz treningowy przi!d spot•

w Garmisch
Partenkirchen

próinu'.ą

kanlem z BelgJll

W nadchodzącą niedzielę, dn. 2 łutes:o odbę·
dzle się w Katowicach mecz piłkarski między
reprezentacją Śląska a drużyną kombinowaną
złożoną z naJlepszycb piłkarzy polskich· Mecz
ten będzie pierwszym treningiem przygotowawczym do wyłonienia reprezentacU Polski na
mecz mlędzypadstwowy z Belgią w do. 16 lutego w Brukseli.
W dniu 7 lutego rozpoczyna się w Katowi·
cach tygodniowy obóz treningowy przy udziale
26 naJłepszych piłkarzy polskich. ·

Hokeiści Warszawianki
pokonani w Krynicy

polscy, znaiduiący sie już w Garmisch Partenkirchen w dalszym ciągu próżnu
ją, gdyż nie mogą znaleźć przeciwników do
spotkań treningowych. Normalnie treningi mogli zawodnicy polscy przeprowadzać na torze
katowickim i nie miało sensu WYSYłać ich tak
wcześnie do Garmisch.
Hokeiści

Krynica, 28 stycznia
został mecz hokejowy
pomiędzy Warszawiank~ a Krynickiem Towarzystwem łiokejowem. Zwyciężyła drużyna kry
nicka w st·Jsunku 4:1. Wszystkie bramki padły
w drug!eJ fazie gry. Strzelcami byli Burda (2),
Trocki (1) i Nowak (1), dla pokonanych punkt
zdobył Michalski.
Warszawianka wykazała zupełny brak beningu.

W Krynicy rozegrany

Nil winy lokalne

o)aclę.

Walne zebranie dziennikarzy
sportowych

operac)l

Misiurewicz

Hnksiścł polscy

W niedzielę, 2 bm. odbędzie się w lokalu
!)rzy ul. Srebrzyńsklel 10 doroczne walne zebranie Łódzk:ego Okręgowego Związku Lekkoatle.
tycznego.
- Czołowi szermierze łódzcy wyjadą w koń·
cu b'eż. tygodnia na Śląsk, gdzie wezm<1 udział
w mistrzostwach Śląska, które posłut.ą za eli- l
1ninację przed ustaleniem reprezentacji na Olim-1

~,

Międzynarodowy turniej
hokejowy w Krynicy
Na

zdjęciu

widzimy obie

drużyny

przed meczem, który
stwem Hakoahu 9:7.

zakończył się zwycię

·································~····························

Wnio ski lidi

Krynica, 28 stycznia
W dniach od l·go do 5-go lutego rozegrany
~Jstanie w Krynicy międzynarodowy turniej h<9
kejowy o mistrzostwo uzdrowiska. Udział wezWilno, Warmą Czarni - Lwów, Ognisko szawianka, KTłI - Krynica i BBTE - Budapeszt.
Zawody te, mające już swoją tradycję wyzainteresowanie na terenie
wołały znaczne
Krynicy.

W dniu Jutrzejszym t. j, w środę, 29 b. m•
odbędzie się w lokalu Syndykatu Dziennikarzy
Łódzk'.ch przy ul. Piotrkowskie) 121 doroczne
walne zgromadzenie oddziału łódzkiego Związ
ku Dziennikarzy Sportowych Zebranie to odbę·
Bokseriy IKP Jadą do Ca:t:stodzle się o godz. 17-ei w 1-szym i o godz.18-el
Na walne zebranie PZPN„ które s:ę oclbę- dze Okręgowej. Drużyny rezerw !lgowycJi graw II-:m term'.nie.
dz ie w dniu 22 i 23 lutego, Liga zglos'la nastę· ją w odpowiednich klasach okręgu na tych saZespół bokserów IKP. wyjeżdża na najbliż
mych prawach, jak inne drużyny t. zn., że prze
pujące wnioski:
1) Tworzy się przy PZPN. Wydział Spraw chodzą do klasy wyższej w wypadku zdobycia szą niedzielę do Częstochowy, gdzie rozegra
z tamtejszą Mak·
wydziały tak 'e powstają rów- m:strzostw w odnośnej klasie względnie spada· towarzyski mecz drużynowy
Sędziowskich;
kabi (w 7-iu wagach).
i przy OZPN. KJmpetencie wydzialów SS. ją d,J klasy niższej w wypadku zajęcia miejsca
leC" do Garmisch·Partenkfrcheo nież
Drużyna IKP. wyieżdża do Częstochowy w
określą regulaminy uchwalone przez PZPN, na które powoduje spadek.
następującym składzie: waga papierowa: Kwiat
Zgromadzenia
Walnego
uchwalę
się
Znosi
4)
Zgrom:.idze·
Walnego
uchwały
specjalnej
mocy
w
Zimowych
Igrzysk
·Jlmpijskich
z ok:izii
kowskl, w. musza. Szwed, w. kog. Grabor, w.
Garmisi::h Partenkirchen odbędzie się gwiaździ- nia PZPN. Wydziałem SS. dla spraw L.igi PZPN PZPN. o karencji graczy.
piórkowa Bagrowski, waga lekka Kowalewski
lttóna
graczy,
listy
zgłosić
winne
Kluby
5)
PZPN.
przy
sty zlot samolotów sportowo - turystycznych. jest \Vydz ' ał SS.
Gołębiowski, w. półśrednia Durkowski.
I
reflektują;
graczy
czynnych
jako
jeszcze
rych
Jak
2) .Rozgrywki o mistrzostwo Ligi PZPN
W zloc e ty„ Polska reprezentowana będz i e
przez zespoi, który uda się do Garmisch na również i o mistrzostwo klas niżsiych •Jdby- gracze nie objęci temi llstami PZPN traktować
Coraz gorzej z zapaśnictwem
dwuch sam)!ctach - R\VD IB. Na jednym apa- wają się w dwu turach poczynając od wiosny, będzie, Jako niestowarzyszJnych I niepodlegarac ·e polecą kpt. Pawełek (pilot) i dwaj pasaże kończ::ic na jesien', t. i. odbywają się w ciągu jących karencji.
Łodzi ·
6) PZPN winien ogłaszać kalendarzyk zawo
rowie pp. Grabi(Jski i Bujak, a na drugim por. roku kalendarzowego.
mistrzostwo drużynowe
o
zapaśniczy
Mecz
1
najpó~rok
dany
na
·międzypaństwowych
dów
posiadaJkręgach
w
A.
klasie
w
Rozgrywki
Wlodark:ew!ct (tJilct) por. Grabicki (obserwaokręgu między IKP. a Kruszeenderem, który
tor). Tras::t z Warszawy biegn ·e do Gdyni, Po- j ących do 6 klubów odbywają się w jedne! gru niej do dnia 15 lutego każdego _ roku.
7) PZPN pozostaw'a klułnm całkow i tą swo- miał się odbyć w niedzielę znów nie doszedł do
znania Torunia LwJwa, Krakowa, Wiednia, 1pie, w okręgach posiadających ponad 6 klubów
bod~ w ~ertrakta_ciach '?' sprawie zawodów z s~ut~u, gd}'·ż zespół Kruszeendera do lodzi nie
Pragi, ' Berl ina, 'ttamburga, Frankfurtu, Magde-1 w 2 grupa.eh względ~ie więcej . .
. przyiechał·
.3) . Druzyn.a spadaiąca z . L1g1 ~ra aut~~a- druzynam1 zag1:a~1cznem1.
burga, M0 nachium i dJ Garmisch • Partenkir8~ PZPN w1men wszcząć ponJwne_ stara~1a . Klub KE. "'.ogóle zamierza wycofać się z
chen i wynos i 3500 kim. Lądowanie musi nastą I tyczme _w L1clze Okręgowei (gdzie 1stme1ą)
.e-,m1strzostw druzynowych, które w tym sezonie
pić w dniu 5 lutego .w Garmisch • Partenkir·lwzględn . e w kl. A odnośnego okręgu. W tym w k1erun~u dopuszczema do sportu p1łkarsk
wypadku drużyna f, B. spada aut Jmatycznie do go organ1zowanegJ przez członków PZPN mlo- przewlekają się w sposób dotychczas nienoto·--·
chen.
· wa~
)clasY, nitszej, o. Ile irała Ył klule. A. ~ Li~ --~~ nkolneJ.

na walne zebranie PZPN

chowy
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Pan Agapit powiada do żony:
-Wiesz co, duszko, musimy jakoś bardto
taktownie zerwać stosunki z Kupściaml... Oni
ule cieszą s!ę dobrą· opinią,„
- Oni nas właśnie dziś zaprosili na kolację.•.
- Doskonale, w takim raz!e pójdziemy do
. nich.„
- Jakto?... Przec:e przed chwilą powie·
działeś, że mU8imy zerwać z nimi znajomość„,
- Tak, ale taktownle...Skoro oni nas zaprosili, pójdziemy, a potem oni już nas nie zapro·
szę póki się nie zrewanżujemy„ 0
'*

r

........,.,,...~ ~;>.·
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Do kasy magJstrackiej zgłasza się pewien
obywatel i powiada:
-'-- Przepraszam!„, Obciążono mnie niespra- 1
1
wiedli wie nowym podatkiem za psa I.„ O ile ;
· mi wiadomo, podatek pfact się tylko za duże .
psy, a mój jest przecie bardzo małY„.
1

slę,K;~ie;a;:~sf~~s:e~:~~~:o z~:~~~~ ~;~::!:I Dostawa transportów na fr~;,~;·;· ·afryka ńskim

napotyka na liczne przeszkody
I wypisał mu wobec tego następujące oswiad· komunikacyjne. Stan dróg jest Jeszcze tak zły, że miast samochodów trzeba
czenle:
.
używać wielbłądów, co znacznie opóźnia dostawę prowiantów.
- Wymlerzony podatek skreślić, gdyż pies.
o którym mowa, Jest szczeniakiem osobiście mi
znanym.

1

Komunikacja lotniczn nad Pacyfikiem

K-bat 27 s·tycznia 1936.
Spotkałem

*•

*·
wczoraj na ullcY, znaJomego dok-

Miljon anglików przedefilował iuż przed
trumną króla Jerzego, oddając ostatni
(hołd .prochom monarchy. Na zdjęciu wil dzimy sznur ludzi dągnących z kaplicy
Westminster.

I

tora K. ·
- Serwus, doktorze! - powiadam, - Odzie
pan był? „. Nkl widziałem Już pana kopę lat!
- A, tak„. - odparł lekarz. - W czoraf do·
plero przyjechałem„, Byłem dwa miesiące za-

MISTRZOSTWO · EUROPY NA
LODZIE.

granicą.„

- Dwa miesiące?... A cóż na to pańscy
pacjenci?„.
A doktór odparł z uśmiechem:
- Mol paclenci są Jak grzeczne dzieci: gdy Ich nie leczę, nie chorują„,
**
l*j
Panna Stefcia wybrała się z narzeczonym
do teatru. Panna Stefcia Jest spółczesną panną
- to znaczy: - Jlteraturą zalmuie się bardzo
malli; więcej - flirtem„.
- Po drugim alicie panna Stefcia powiada do
narzeczonego.
- Wiesz z każdą chwilą Jestem coraz bar·
dzieł ciekawa„.
(
- Jak się skończy ta sztuka?„.
I W Stanach Zjednoczonych zbudowano specialny typ samolotu do komunikacji
- Nie„, Jak wygląda jej autor.„
·
nad oceanem Spokojnym. Samolot zdał znakomicie egzamin.

Para wiedeńska Maxi Herber I Ernst
zdobyła tytuły mistrzów Europy
w jeździe na ł1'żwach.

j Baier

Codzienna nowelka „Exoressu"

nia s·erjo teigo ogłos1z.enia. Ale gdy pan wj szeni.
piątek, o godzinie piątej po południu po
- Do zob'aczenia. Życzę pa1nu wszystsitrzeli się z rewolweru w kawiarni 11 Leo" kie.go najlep·szego. Mam nadzieję, że zia
cała sprawa nabierze posmaku sensacji. tydzień będzie pan zdrów., jak ryba Repoa-te·rzy, z którymi pozostaję w ścis- powiedział Lotter, ściskając mu dłoń.
- Do koigo.? - spyitał oipTyskliwie mnie 0ipuszcza.
łym kontakcie, już wymyślą jakieś piBonnas wrócił do dOilllu.
woźny wie.11kie.go, nowo·jo!l'skiego biura
Pmszę zaczekać pał"ę chwil. Po- kantne s.zczegóły draimatu. Kawiarnia
O godzinie czwąxtej popołudniu, od·
reklamowego „Vox" · mfod.e1g.o, nędznie mówię z dyrefotol"em.
zdobędzie kli- wiedził g.o jakiś nieznajomy.
11 Leo" wstępnym bojem
ubraneg·o mężczyznę, który w godzinach
Po dziesięciu minutach, Miltona we- jente1Ję. Pros,zę pana tylko o jedno, aby
- Jestem agentem biura mafrymoP•Oipo,łudniowych zj.awił się w poc~zekalni. 1 zwa,n o do geine. młnego dyrektora biuria, pan nie stq.elał w głowę, ani w serce. ·nj·alnego 11 Szczęście" powiedział. - .Do pana dyrektona. 1W1bairdzo waż- ' Freda Loit~era.
Nie chcę mieć na sumieniu p•ańskiego I Chcę pamu zapmponorwać świetny inte·
nej ~rawie.
- Pańska ofeirta nas zainteresowa- życia. Otrzyma pan zreszta 500 dolarów. I res. Ogłoszenia w pismach, które w pań- Pran dyrekto,r pana nie P'l"'Zyjmie. ła - zakomuriilwwiał mu Loitter. - Bę- To jest, jak na dzisiejs.ze czasy, znaczna ~kiem imieniu podało biuro reklamowe
- Wobec te.go , moż.e do je.go za- dz.ie pan musiał podpisać odpowiednie! suma.
.
11 Vox", wywołały w Nowym Jorku duże
stępcy.
o·świadc.zenie, w którem pan stwierdzi,
- Z;l!aidzam s.ię..
zainteresowanie. Bardzo wiele osób: wy- Też je.st zajęty. Mo:gę 'Pana najwy- że myśmy pana absolutnie nie nakłania- Przyrzeka pan, że pan się nie za- biera się jutr·o do kawiarni „Leo". Może
1pan za-robić 1000 dolarów, rezygnując zu
żei Skierować do któregoś z panów re- li do targnięcia się na życie i że uczynił bije?
ferentów.
to pain z własnej, nieprzymusoonej woli.
- Tak. .
1pełnie z samobójstwa. SprawaJdzimy do
- Bardro proszę.
Pan chyba rozumie, moglibyśmy mieć
- świetnie. Dziś iest wtorek. Jutro lokalu dziewczynę, która ma na imię LuPo paru minutach, młody mężczyzna przykriości ze strony wła.dz. Pozatem są- i pojutrze ukażą się w pismach ogłosze- cy. Oświadc.zy pan jej gł·ośno i wyraźnie,
z.nalaizł się p.rz.ed obi-iczem Edgara Bon· dzę, że pan ni~ zamierza zejść z tego nia. W czwartek rano pros1zę przyść po aby cała sala słyszała, że miał pan istotnaisa, jedne,go z licznych uriZędnik6w ol- świata. Wystarc:zy, jeśli pan się lekko szczegółorwe instrukcje.
'nie zamiar piri:zez nią pozbawić się życia,
br:Zymie.~o biura.
pos.kzel~.
W azw:artek w pohtdnie, Bonnais ,po- ale ~exaz. ona pana już ::upełnie nie ~n~e.:
- Cze.go pan sobie życri.y? - spytał
- Nie wystarc.zy - pr.zerwał mu po- ra;z drugi zjiawił się w biurze.
resuie. Biuro matrymoin1 alne „Szczęsc1e
go o.s tro Boo.nas.
nurym !!ło•sem .B?nnas; . .
.,
Genexaln
d ekt01r
r:z · ł go z skojarzyło pana z iu;ią dziewczy~ą, kt.ó- Nazywam się Jammes Milton, Je·
- Jak na 1m1ę pansk1e1 nar;z.eczone1? otwartemi ri~m~ori"ami.
p YJą ·
rą pa?- poiko:c~ał z pie:w.sze~o we1rzema.
stem be.zl"obotny. Mam na utr.zymaniu.
- Mary.
I z mą własme pan się pobierze. - Tą
matkę i · braciszka. Po,z atem jestem za·
- Bar-cl.w po·sipolite imię. W. olaJłbym
- Właściciel kawiairni „Leo" jest za~ dziewczyną może być pańska narzeczo·
ręczony. Ale moja narzeczona postano- nap.rzykfad Lucy.
chwycony moim pomysłem. Wszystko na, Mary. ślub wasz opiszemy we wszyst
wH1a ze mną zerwać,, gdyż nie mam pr•a cy
--'- Nie mz.umie.in pana --'- powiedział już jest przygotowane. Otrzyma pair nai- kich gazetach Za tysiąc doJairów, które
_ Nie mamy żaidnych wolnych pos,a.d. zdziwiony Bonnas. - Imię mo~ej narze- lepszy stolik przy orkiestr.ze. Gdy or· od nas otrzyma.cie, będziecie mo1gli otwo
·_:__ Nie pil"O•sizę o posadę. Przys'Zedłem czonej niema żadnego zwią;zku z tą całą kiestra roz?o•c mie tango „Miłość, która rzyć jaki~ś małe przedsiębiorstwo.
w zupełnie irniei. spr.a:wie.
spr:awą.
zrubija", wisrtaJnie pan z krzesła, wyciąg- Zgadzam się! - zm~1ołał radośnie
Sł h ·
_ Właśnie, że ma znaczenie. Muszę nie z kies~e.ni rewolwetr i str.zeli do s~e- B 0111
P:O:ie, ~.:a·~i wLaClomo, szuika- parui ws:zySitko wytłum?-czyć. Przed pa- bie. Zamówiliśmy lekairza, który zajmle
B~~~ais zaistósował sie ściśle do
de oryginalnych sposobów reklamy. - ru dniami otwauta została w Nowym je.den. z' najbliższych stolików. Prizygoto- wskazówek biura „Szczęście".
Postano·wiłem popełnić samobójstwo. - J,o dm nowa kawiarnia „Leo". Właści- waliśrny również dla pana baidzo miły
Impreza znakomicie się udała,
Może panowie jakoś wykoliZystają moją ctel lokalu pr:aignie za wszeilką cenę zdo- pokoik w prywatnej liZlinice.
Firma 11 Szczęście" wypłaciła mu 1000
śmierć dl.a celów reklamowych. Mnie być klijente,Ję. Szukam iakielś oryginal- Bardzo dziękuję - szepnął Bon· dolarów, a biuro reklamowe "Vox" tyltyłk.o ,s:ho.dzi o to, aiby matce i. br•atu za- nej reklamy. W ~wiąz.ku z tern, chcę na.s. ko 200.
pewnić byt choć na kTótki okres czasu. właśnie wyko~zystać pańską ofortę. Da- Cz.y ma pan rewolwer?
Biuro reklamowe uznało, 7.e w dużym
Bonnas spo~lądał niań uważnie.
my do pism następujące oi!foszenie:
- Nie. Nie mam.
stopniu przyczyn.ił się do zwiększenia
- Czy pan r.z.ecz_ywiście zamier;za
Lucy! O ile w piątek, o godzin.ie piąProszę powiedział dyrekto~ frekwencji w kawiarni „Leo", ale nie
pOl:obruwić się życia?
·tej po południu, nie przyjdziesz do ka- Lotter, wręczając mu hrioń. - Znakoimi- spełnił" ca.łkowicie warun.ków umowy.
- Jestem zupełnie zdecydowany. __ 1wiar·ni „Leo", po1zbawię się życia. Pu- ty. Działa bez zariżutu.
Po miesiącu, Bonnas pobrał się z
Nie mogę znaleźć pr.acy. Narzeczona 1bliczność chyiba nie będzie tr·aktowała
Bonnas schował rewolwer do kie-· Mairy,
Dol.
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Za wydawcę i drul{: Wydawnictwo „Republika" Sp. z ogr.

odp.

R.e~aktor oqoowiedzialny: Jan Grobelniak,

„

Łódź,

Piotrkowska
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