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Na rozkaz Mussoli~iego zarządzono pOgotowie wo•
w związku z niepewną sytuacją w Europie
Jenne
Włochy wystąpią z Ligi Narodów
Rzym, 26 maja.
We Włoszech czynione są g<>rączko1ve przygotowania· do
PRóBNEJ MOBILIZACJI.
Rok szkolny zo,stał zakończony wcześ
niej niż zwykle i lokale szkolne Opustoszały. Zostały one niezwłocznie z pOlecenia władz zamienione na koszary.
Mężczyznom w wieku do lat 30 wstrzy
mano wydawanie paszpO<rtów zagranicznych. Na linję kolejową Genua-PizaRzym, biegnącej wzdłuż wybrzeża Morza śródziemnego, wysłano już pOciągi
rancerne, uzbrojone w dalekonośne dzia
ia morskie.
Po~otowie wojenne zostało zarządzo
ne na osobisty rozkaz Mussoliniego. Mcbifizacja
OBEJMIE 5 M.ILJONóW ŻOŁNIERZY,
- ---· -~------- - --~--·

PolicJan~i
nie

będą

na

-----

służbie

salutowali

Warszawa, 26 maja.
Premjer i minister spraw wewnętrz
nych, "gen. Stawoj-Sktad!kowski wydal
rozkaz do Policji Państwowej, zabraniaiący policjantom na slużbte salutowania.

.
•
Tragu:zna 5· ml• erc'

górn:ka po lsk1ego we _Francji
Lille, 26 maja
(Pat) - Naskutek wybuchu gazów
podziemnych i osunięcia się części pokładów kopalhii w Lievtn, trzech polskich górników uległo groźnym poraniie
niom i otruciu. Mimo natychmiastowego ratunku, jeden z robotników zmarł, a
dwaj inni są w stanie beznadziejnym.

Nowy transport rJ>botnikóW
wraca z ·Francji

którzy mają stanąć w obronie Cesarstwa! rzyła obecnie w EurOpie. Mussolini oba- czas
wia się, że Rada Ligi Narodów . na naj- WYSTĄPIENIEM Z LIGI NARODóW,
·
Rzymskiego,
W szystkie te zarządzenia są związa- bliższem swem p<>sied2:epiu nie zniesie bez względu na konsekw~cje, jakie pone z niepewną sytua<:ją, jaka się wytw<>- sankcyj. Włochy odpowiedziałyby wów- ciągnąłby za sobą too krok.
J\.smara, 26 maij1a.
(iPait) - Ma.r<s:zC1Jłek Badogliio 0jdpły
nął wczora.j o pMnocy z Asmairy do

Czterogodzinny strajk protestacyjny
robotników sezonowych i pracowników gazowni

I

Włoch.

Rzym, 26 maja,
Na pamiątl{ę utworzenia imperium
Ba:lila ma
organizacja
wloskiego
wznieść na forum MµssoHniego statuę z
bronzu 86 metrów wvsokości. Statua
przedstawi1ać bedzie Wtochv faszystow·
skie.

Łódź, 26 maja. poruszyła szereg innych spraw.
O godz. 12-ej w południe 4-f!odzinny
(k) ~ Zgodnie z po,w.ziętemi przez I
związki ziawodQwe uchwałainń, dziś w I strajk protestacyjny sezon<>wców został
goidzina•ch p:rze1dpofodn~oiwych odbył się zakończony i robotnicy przystąpili do
.
w Łod:z.i protestacyjny strajk robotników 1 pracy.
Strajk p.raicowników gaiz·owni mieisezonowych i pracowników gazowni
skiej ro.zpo,czął się o godz. 8-ej rano, do
miejskie.j.
. Sezon<;>w.i;v za'5trajkowali wskutek, akcjJ praco~ików fizycznych, prZJ;łąmezałatwienta po,~tulatu związków zaiwo czyn się także pricówtdC)' umysłom.
Lizbona, 26 maja.
dowych, domag,aiących się przyjmowania I Wszyscy pracownicy j!azowrti pr.zyby,PAT) W ladze przygotowały pierwrobotników według „klucza" związkowe: li do biura, ale pracę rozpoczęli dopie.r ol
szą listę osób, które objęte zostaną niego. Straijk ro.z.począł się z samego rana o godz. 12-ei w południe.
Jak wiadomo, powodem stra1jku w ga dawno ogloszoną amnestią. Usta ta za·
i objął roboty kanalizacyjne, drogowe i
zowni jest niezałatwienie pOstulatu pra- wiera 52 nazwiska, m. inn. dr. Bernarplantacyjnę.
Do ~rzędu woie:wódzk_ieg-0 ud.ała się ~ownikó~ fizyczny~h l!azOwni, d?maf!a- dino Machado, b. prezydenta repub1iki,
deleJ!aqa sezonowcow, ~.tora prois1ła, ~byl1Ją~ych się 4-tygodruowvch, urlopow, ~a- inż. Cunha Lea! i dr. Domingos Percira,
Fundu~z .Pracy zaa'?'f;iazOwał w~zystk•fhj mtaist sto·sowanych obeaue 2-tygodnio- b. prenijera mjr. Prester Salgue~ro, b„
gubernatora cywilnego Lizbony i admi~botnikow, zatrudnionych w roku ub1e-j wych.
rata Joao Manuel de Carva1lho.
głym na robołach sezonowych, następnie

Am est•

N<·wy
'

parła.

_

-m ent francuski

rozpoczyna obrady 1 czerwca

I

Portugalii

Zatarg w fa bryce Habiga
Lódź, 26 maja.
(k). - W tk'alni jedwa'bnej Haibi1ga w
Rudzie Pabjanickiej wybuchł dziś rano
ostry zatarg. Do kantoru firmy zgłosił
si1ę jeden z rohotników, który chorował
przez 2 miesiące. Oświadczono mu, 7;e
nie zostanie :przyjęty do pracy spowodu
tak długiej choroiby.
Wszyscy robotnicy, na znaK" protestu, roz,po•czę!Y straj'k, domagai·ą się
przyjęcia do pracy kh towarzysza. Likwidacją zatargu zajął się iITTspektorat
pracy.

_
Paryż, 26 maia. 1 nessy.
Paryż, 26 ma,ja.
(Pat) - Na terenie _parlame.ntarnym:
(Pał) - „Pe.~it Parisien" podaje, ż.e
daie się już zauważyć pewne 01żywienie. I
W dniu dzisiiejszym przewidywaine są ze Blum uda się ois·obiście na s, esję ra.dy L1.hrania korustytuują.ce l:Qlubów parlamen- 1gi Nairodów, któ:r.a rozpoczyna się 15-go
tarrnych ·pairbji komuni•styC.z.nej i unji so·-j cze·rwca. Dziennik ·przewiiidruje, że nowy
cja,Jis;ty.cznej. Pie,rwsze posiedzenie izby rzą.d sfa.nie przed iz1bą deputow.anych w
depufowanych wyznacz.one zostial0 na 1 ; dniu 11 czerwca, a nie 9, iak pierwotnie
czerwca i. poświęc·ooe będzie wyborom ' przypuszcza.1t10.
przewo.dniczące 2 o izby i weryfikacji manj . Sprawa. obsaidzerua teki. spraw _zaigrradatów. Prawdopodohni:e zostaną zakwe- mcwych ie.st w dia·ls·zym cH\igu głownym
stjonowane wybo'fY około 12 de•putowa- ! pr,zecLmio.te.m zafate.resowa.nta -prasy, 1
nych, m. in. b. ~refek~a Chiappe, wybr'~- Szanse Y~o~.De1lbo.s ~maila!Y· Naw~iast~
ne!!o z Kor.syki, wybitnego przedst.aw1-1 coraz częsc1e1 wym1emane 1eS1t nazw~siko
·
cie.ta prawicy He·nriot oiraz Jeana Hein- Paul-Boncou:r.a, a talkże Chau1:emps.

w;1·e1k1• proces h1·11er·owco' ww w1·edn1·u

Las

spłonął

.

Lódź, 26 maJa.

~o~fa-;:eo~siu~~~i~w~;~u~h;~~~f;

ny
Lille, 26 maja ,
radorn_szczańsikim~ ?dzie zapali.ty się la,
(Pat) - Pociągiem specjalnym z Lille
sy panstwowe lesmctwa Kruolm.
b
St b
· k
odjechało d!o kraju okolio 400 poilskich 1
Na ratunek pośpieszyli wszvs1ey niear em erga
Eeha zamachu na za me ks.
robotniików wraz z rodztnami z czego
Wiedeń, 26 ~aja. 1 leżeli do je~n~stki or~anizacyj~ej . nara- mal. ~ieszkań~y tej wsi, gdy~ ogie? po350 osób przypada na zwolnio~ych ostat
(Pat) Dz~s przed sądem tl!teJszyml· dowo - ~ocJahstyczneJ w miasteczku wazme za&:razat przerwcemem się na
nio górnhków z kopaln:i Domges. Tran-,
_
rozpoczęta się rozprawa przeciwko 18 Oberleuk1rchen koto \Vaxenbergu. - zabudowama folwarczne. _
sport odbył się spok,oJnie.
Akcja trwafa przeszło dwie godziny.
wyższym przywódcom nielegalnej orgal· Przywódcy bandy, organizujący zanizacji narodowo • socjalistycznej S. A. mach, zbiegli. Napastnicy, którzy zo- Spłoną! zagajnik, 26 stosów wvciętego
Pod kołami wozu
działającej na terenie Austrji. Na czele! stali aresztowani przyznali się, że napad oraz 4 ha zdrowego drzewa. Pożar wyorganizacji stał b. porucznik Lukesch. 1został dokonany, aby móc rzucić podej- bucht od papierosa, porzuconego przez
Lódź.,. 26 maja.
jakiegoś nieostrożnego przechodnia.
Akt oskarżenia zarzuca obwinionym rzenie na czlonków Iieimwehry.
(gr) - Przy zbiegu ul. Targowej 1
categol~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
tere~e
na
Nawrotdost~a~ępodkoławozuSzajn- organizowanie

l

..

!

zamach

Student austrjacki

przygotowywał
zam. przy ul. Prze- ~~~~y~~-dozwolonych organizacyj woj,Wiedeń1 26 maiia.
Do rannej wezwano pogotowi·e miejna wybitną osobistość w Hiszpanji
(Pat) Dziś ogłoszono urzędowy koskie, któreg;o lekarz opatrzył ją i przetwierdzi, że nie wie kto podrzucił tę
Madryt, 26 maja.
wiózt w stanhe oslahionym efo domu. Win rnunikat, zaprzeczający pogłoskom, po(Pat) - Policja aresztowała wczoraj broń.
nego prz.ejechania pociągnięto do odpo- chodzącym ze źródeł niemieckich, weMadryt, 26 maja.
dtug których napaq na zamek ks. Star- studenta pochodzenia Austriackiego Perwiedzialności karne.
Wat) - Robotni~cy fabry~i lodu, le_ Na ul.- Rok~dl1skie 3-5 spadł z ro- h~rnber&:a dolrn_na~y . był prz~z czfon-l dynanda !leckera pod zarzut~m ~~zyg~wem 6-lctni1 Sta111slaw Borowczyk, zam. 1 kow łie1mweh1y 1 miał byc aldem zem: towywama zamachu na osob1stosc poh- momady, wermutu 1 WS'zys.t'k1ch browaz rodzicami przy ul. Nowo-Zarzewskiej sty oraz objawem niezadowolenia z po-i tyczną. Policja wykryła na tarasie obok 1 rów przystąpili do strajku wyrażenia soPolicyjniej mi.eszkal~ia J;le~kera 5 ~araM~ów maszy· pd~n;i'Ośc;i z ~obotniilkami brow~i:i „.El
b. w_icekancler~a.
51 Chtopcz~k odniiósl poważne ra1;y glo- 1 lity~i
slw:1.er.dw.no,_ ze. .u~cy: na~ pa-~ no.w..Y..cb,_ ~--J.!ist9lety: 1 nab(>1e. ·· Be~k~l'.· _Guiila" · zamkmęt~ -·~ ~~li.
wy. Opatrzył go lekfl,rz pogotowia.
~;d ~~~szonowicz,

1

i

.Ni 146

1986

26.V

•
.
.
t
.
'
"
p
V
s
pary&.a om TAĆ~.A~~~;~:v ~:-c~!~·J.: :!:.~;
. u a w1aszybkozyc1e
. . .lnslytucja
;,Uniwersalna
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WOLNA TRYBUNA
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z

i
działa
wszelkich dziedzin życia, załatwia nairozmiliłSZB polecania~
dzając abonentom telefonicznym czasu I pieniędzy

::~::~ia1!b::!:~:~a N~~ę ::cz::i;~:a. d:1~s!~~~
1
1
Z~· ~~ed:t:::. ~;~:;y;:: ć;o ~!~:ś~ie,w:0 ś:ra~:
::· b~:t1:r::d~~~1::":i::~Y:· d~~e~yl o~w~~::
1

osz

0

(z) - „s•n vous pJait„ - oz:nacza no~ci abonenta zapi1suje on.a :1azwiska się o ratunek do „S.V.P.", która ziradn cywilnej. Powinien Pan ze swoią narzeczouą
PO friancusk:u „proszę.", a używa. się nie- ósób, które dzwoniły do mieszkania, a fatalnej trzynastce, przysytajac dla uzu- poważnie porozmawiać i spokolnie zapytać,
mal na począ~ku kazdego zdainQa· przez nawet stenografuje udzielone przez n:ch pełnienia luki przystojną, dobrze ubraną czy Jest w Jel życiu ktoś o kim myśli i Pod
polecenia. Tego rodzaju czynność ko- i inteligentną niewiastę, która z wdziię- czyim wpływem uczyniła to tragiczne dla Pana
uprzejmych :Francuzów.
Jedru~cześnłe zaś . „S'il vous plai't" sztuje 2-3 franlk:1i dlziiennie, a dzit;ki 11h~j kiem ratuje sytuację. Zdarzyła się już, wyznanie. Nie ożeni się Pan z kobietą, kh\ra
w sfk:róc1e „S. V. P." Jest to niezwykle ludziie i1n teresu osz,czędz1ają na os..1bi,s.tych że jedna z urzędll'ilczelk „S.V.P.", przy- go nie kocha, która sercem nie odpowiada na
słana „nia odsi:ecz" wyszła po upływie serce. Może Pan Jedynie poczekać aż uczucie
pożyteczna instytucja, powołana w sto- ~·ckretarkach.
Organizacja bardzo szybko rozsze- dwucb miesięcy zamąż za bogatego prze JeJ odezwie się i przestanie być głuche na
licy nadsekwańskiej do życia z inicjatywy dwuch dzienników paryskich przy rzyła swe agendy. Obecni•e udziela S·ię myslowca, siedzącego przy kolacji po ogrom Pana miłości. Stanie się to bezwątplenfa
I o Ile niema nikogo innego do kogo błJe serdu·
spółdziale ministra M~mdl1 a, który prote- telefoni•c.zrnie wszelki1ch poileceń, które są jej prawej stronie
Ktoś zgubił klucz i nie może się do- szko Jego narzeczoneJ. w każdym razie powi.
wypetni'ane szybko, sprawn~e i skrupuguje wszelki· p·ostęp.
stać do domu. „S.V.P:• przysyła ślusa- nlen Pan postąpić po męsku. Powiedzieć, żenic
Czt-0wi1ek, posiadajiący teliefon, może latni.e.
Paryżanlil!l potrzebuje rowerzysty, któ rza. Defekt w motorze? - „S.V.P." przy żywi Pan do nie! urazy tak, lak nie można si~
w ci.ągu kiHku mtnut otriymać każdą ingniewać na nikogo za szczerość, że skrucha
formację, n.aj.bardzi·ej szcz.,egótową i pew ryby od:wi~ózł paczlkę na drugi koni1ec syla montera.
przyszła w porę, albowiem leszcze przed śfu.
sysetki
dzhesi:ątki,
można
Wyliczyć
rowerzysta
nutach
mi1
u
10-ii
Bo
miasrtia.
miesz'kania.
swego
ną, nie opuszczając
Okazało stę, że 500 - 600 paryżan dzwoni do jego drzwi.. Późnym wiecz.o tuacyj, w których „S.V.P." występuje hem, że czasami przemawia przez Pana ból za.
w ciągu jednej godziny korzysta z PO· rem, gdy wszystk1e sklepy są z:amknię- w mli zbawcy, ni1e mówiąc już o tern, że woda(, który mote Mu podyktować pewne nie·
1
m~cy ."~· ~· p:•. Jed~ pr~~ni_e si17 d?- te. zaa~~r?Wana g?sipodyni . dzwoni. d:o I osz~zęd~a pa:ryża't:'Ol!ll pteniędz~. Gospo- usprawiedllwe posunięcia, ale potrafi Pan oce.
~1edz1ec da~.7 _uro~ema ~s1ęzmcz.k1 Elz- ,.~.P.V. 1 z'.lmaw~.a ko:laqę. na kilka ! dyn!·e me cho~zą JUZ na ry~ek ! oszczę;. nić szczerość. Niemniej jednak zwraca Pan Jej
h1~ty -~"orsk1eJ.. ~ne.go mtern~uie roz- osób, skład1aJącą si.ę z zi:mneJ kury, s.a- f ~zaJą czas s!uzący~h, albowiem '!s.y.~. j wolność. Oczywiście powinien Pan przestać się
w11ąz~nie ~ytan1:a: !'le. wody mozna zago- łaty, ois tryg ~ dwu.eh biutele'k sz'.lmpana. a.ostaJ:'IC'Za. wszy~tlnego na z:amow_1eme. z narzeczoną komunikować i pisywać listy, a
towac, zuzywaJą-c. J~dlen kw~dr:atowy . Oo~p?dym J:?OZe być sp9foom~: za- , :Francuzki chętme _oszczędzaJ3! - 1 dla- nawet przez pewien czas nie odpowiadać na lei
~etr ?".az.u . . -i:rne~ł ~1e .uspolko, s.llę, za- mi:i m1~·He godz:1na.' c~te zamo~1eni1~ bę- j tego b~rdzo chętnie korzystaJą z usług listy, 0 ile będzie do Niego pisała. Tak powl·
nien Pan postąpić. Co będzie dalei _ zobaczy
. .
.
.
n!m me do~1e stię zyc1ory&u zmarłego dzw m1a:ła w domu, 1 to hez zadneJ do- „S.VP. .
I· TY:mczasem :i.nistytuc1a ta kwitme, ~do się później„ Czas moie przynieść rozmaite nie. . .
.
płaty.
.
.
medawinio ikrola rua:da. .
Zdarza s~ę rówmez, ze gdy przy stole!bywaJąc coraz to nowe rzesze .,odb!IOr- spodzlankl 1 rozmaite zmiany 1 wierzę w to, te
. Dla .udz!,~lema. o.dJt>?w~edizd. na naizabędą one dla Pana korzystne, chociażby dlate.
wl'l~ze 1 naJ~~rdzDeJ n'.1e·oczek1wane PY- ma z~si!ąć 14 osób i jeden gość nagle ców swych usług.
•t
. t k lb
tama „S.V.P. zatrndrru1a cały sztab spe- skrewi, wozp.acz·ona g.ospodlyni zwraca
go, ze . a o rzym1e, cz)'s e 1 szczere uczuc~1
·
cjaliistów z różnych dziłedlzilll, op·eruj'ąnie moze zostać bez odpowiedzi I bez nagrody,
„
ł
cych encyldiopedjami~ mapami geograktórą z~sługuje. Proszę do mnie jeszcze na·
n~
fwznemi i najróżniejszymi informatorapisać 1 donieść o dalszym rozwoJu Jego spra·
'i
U
mi. Każda informacja kosztuje od 1.50 fr.
wy.
Mikrofon wielkości naparstka. - Serja rewelacyjnych
do 10 franków. Jest to koszt niezbyt
„BEZNADZIEJNA HELA" (miejscowość nie
wynalazków
poważny, jeśli się zważy, że niera·z trzepodana) ma róW'Dlei list w redakcji, który zo.
baby było udać siię do bi:bljoteki pubHcz(sb) Postęp i wynalazczość kroczy J czka masa znów zastyga. Zapalniczka irtanie Jej przesłany po nadesłaniu adresu.
nej dla otrzymami.a odpowi:edizi na drę„PARADOKSALNA MILOść iKOB~T' w
czące człowueka pytanie. A He ra·z y na- w St.anach ~jednoczonych ~iedmiiomHo- j ta cieszy sil~ ~iel:kim popyten:. .
Oburzeme Pana Jest niesłusz·
KATOWICACH:
skonamerykansk1
mzymer
Pewien
rzesze
Liczne
wet w bibljotece nie można znaleźć O·d- wem1 butami naprzód.
palaczy w Amęryce narzekali stale na 1struowal mikrofon wielkości naparstka. ne. List Jest w IU\BZem posiadaniu 1 teraz doplm
powiedlzi. .
Wi.ększość informacyj ma charakter to, że w czasie silnego wiatru nie mogą 1 Zna1azI on szerokie zastosowanie w przyszła ua niego koleJ, ale list zawiera aż 40
praktyczny: O której odJeżdia pociąg . zapalic papierosa. Obecnie pewien in- : służbie poliicyjnej i nadaje sie świetnie zeszytowego formatu .stronic. zapisanych gęstym
do Nicei? Czy ma on wagon restaura-1 żyn~er dokonał w tej dziedzinie rewela- · do podsłuchu i rejestrowanli.a rozmów maczkiem. Mam wraże~e, że · zdaje sobie ~u
cyjny? Czy można Jeszcze otrzymać cyjnego wynalazku. Skonstruował on l podejrzany.eh osób, bez WZ'budzenia ich 1 •prawę z tego, że przeczytanie i apracowanłe
~ __ odpawiedzi na taki llst wymaga nieco włęcel
bilety na premjerę do teatru Ateneum„? _ząpalni~zkę, której wiatr nie może zga- ' p oJejrlcń.
P evvna firma samochodowa. która czasu ł przy~oto1;ama. Dlatego ~ inusi 1tę Pu
W jakich kinach wyświ~ttaJą filmy sić, ponieważ nie posiada <>na wogólc
płomienia. Zapalnicika jest stale zam- me: by i.a w-stanie konkurować z innemi, 111brołc w cierpliwo§ć.. W najbll!52Ym cza•
-z Charlie Cbapłittem i Gretą Gtabo?
W ctągu 5-10 minut telefonistka o knięta. Gdy się ją otwiera, pod wpły- przerzudta się na dział produkcji dzłe· otrzyma Pan wyczerpu1ącą odpowiedź.
PANI JANINA w. w GRUDZIĄDZU: LłilJ
bardzo miłym głosie udziela niezb~dnej ·wem dostępu świeżego pow1etrza roz- , cięcych samocbodów. Maja one trzy I
zostały wyslw
wspomnianą
kl•to:711laezoae
15
do
szybkość
rozwijają
i
siedzenia
~
żarza się Specjalna miesza. nina chemicz·
odpowiiedzi. Na życzenie może ona
dzić paryżanina o 5 rano, ażeby nie prze- na, zgromadzona na dnie. Można o nią ł lomei.łów na godzinę. Firma ta bogaci adresatce, zamieszkałef w Lublilnie.
·
.
spal rannego pociągu. Podcz·a s ruiieobec- w.palić papierosa. Po zamknięciu wie- się cbecn~e z k1żdym dniem„.

I

•
• bez p om1en1a...
, p:aI"I SID
"' , ktory
O'g1en,
I
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Napisał specjalnie dla „Expressu" . P aluch nie mów,~t ani słowa o ~brodni!.

' .
- Mam 31 lat.
- Był pan skazany na śll1!terć?
Gdy by go pan o to zapytał, m1lczalby
- Tak, ale potem zostałem ułaska·
MIECZY S .ŁAW L. KIT TA Y : i nie dow1edmiałby się pan od niego ani
odJ:'łobiny. Znam jego sprawę dobrze. wlony na bezterminowe więzłenłe•
- No los obsziedł się z p·a nem szczę- I
Zamordował swoją żonę na tle zazdrości.
~
..4d
·
By la modelką, rZ!eczywiściie bard'z.o j śii.wiie.
- \V!raścilwde to tak, aiłe nie ma pan
1 pbękną, bo tak zeznawaH śwJ1 adlrowie na
j spraw1ie, ale prowadzUa roizwiązły tryb , J>.ojęci.a jak strasznem ie&t dla człowieka
• , „
• •
•
•
ż~cia .. Zbrod_ndę pope!nil Paluch w be- pomyśleć, iJe ma żyde, zosta~o· mu o~o
I
nanvtększych
Reportaż
•••••••••••••••••••• •
44 stJa-lsk1 sp.osob. Pocwmrtował Ją na drob uraitowan.e ale dostal heztermmowe w1ę
44
Głowy z!,e nie l: nie wie kiedy je opuści. Gdyby
1 ne kawałki i wl"'Lucił do rzeki.
'
!:
- Dzi,ę(kiuję. Ale n:ie wierzę, że bcdzJe tnie znale21iloino. Zwł!Qki tej „Piękn. ej Zoś- mi dano 15 czy 20 1at t<J wiedziałbym,
Wszedł następny więzień. Pytam go o
ki", ja:k ją nazywano, zidentyfikowano że musizię tyle i tyle odsiedzieć i basta.
m1i leprej.
nazwiJSko. Odpowiada grze-czinie.
_ Przyszedł następny. Rów.nież mor- i r.a p.odstawte .s~i;t~ry stóp iden!Ycz- A t~ ntep.ewn-0ść We dlług-0 tu pozostll!nę,
- Klemensowski.
.
c1~oca. InteHgientni'eJszy riobotmk. Prnt.:es ny.eh z..nogam1 1e1 sróstr. To by la kiedy~ te Jest najgorsze.
.,...... Skąd pan pochodzi?
- Długo już pan siedm"1
jego wzbud'ZH przed 9 laty c1uże zaiintcre j s1ynna sprawa.
- Z Lubelsrezyz.ny.
- Czy przyjdzie jesz.cm jakiś z więź , - Odbywam obecnde ósmy ro1C 2 wy
sowanie. Dzisiaj nikt nte pamięta gq,
- Jaki p.an ma wy.rok?
.
.
·
roku.
·
w?
ó
ni'
,
wy·
które
lat,
stu
a
dwun·
karę
Odbywa
- Dostałem 15 lat więzieni«.
- Za moraierstwo?
Teraz pójdz1emy sobile tędy przez
miierzył mu sąd. Pytam go o personalja.
- Za p•o zbawieni1e życfa?
- Tak jest, odpowi:ed'zi'ał cidiym glll
Odpowtiedzi jego s.ą chętne. Udziela je i ten korytarz do szpitala, a po obejrze- Tak jest.
niu go, pokażę panu nasz kościół z od sem i spojrzał w kąt celi. Na twarzy za·
- Pa.n był sam jeden, czy m.iat pan uprzełtnue.
rysowail siię smutek.
krytemi gr.obami.
- Jak srę pan nazywa?
wspólnilków?
- Pan komisarz opowiiadat mi o pad·o
się
udalrśmy
i
celę
OpuścH'i:śmy
- Paluch.
- Miałem wspólml{a. Nazywa się
drugiego skrzydla gmaichu. Po drod·z e na pracach. Czy mote mi pan coś poka- Pan dostał 12 lat, czy tak.?
Federmesser. Si:edzi równiet tu w WiJiudiaszowe zać.
- Tak j est. Osiiedział,em już 8 lat. ; z.e.glądal k1omilsarz przez
śn1i1czu. Doistal także 15 lat. To on na- PrOS'Zę bardzo, odrzekt z pewnem
przyWresz.de
cel.
róż.11ych
do
szkiełko
chwalą
strażnicy
dobrze,
się
Prowadzę
namo
iego
Za
zbr.odinii:.
tej
do
mówi1l mnie
stanął przy drzwiach jednej celi i mówi.: zaikfopotaniem.
wą zamordowalem z rewolweru ojca mnii:e za dlobre sprawowaniie.
Wyjął z szuflady stołu plik nut i roz·
- WeJdziemy tu. Był kiedyś ska- A za jakiie przestępsiwo dano pai matkę.
zany na śmi·erć. Zobaczy pan1 jaik ładnie f;ożył przede tnną. Przewertowałem je
- To byl•o na tle majątlkowem nie- nru tak duży wyvok?
- Za żonobójstwo. Miatem żonę. pisze. To kawarłek artysty. BardZI() sym- ~ spostrzegłem przepiękniie WykaLrgrafoprawdaż?
bardzo ładna. Nosiila przydomek j paty•c zny gość i pracowity. Nie spoczy- wane nuty 'dla orkiestry, dla chór6w
Była
Ale
afera.
- Ta:k jest. Spadik"owa
Pedermesser zawiiiódt mnie na ~alej J.i,nji. w całym Kraikowie „Piękna Zośka". By,~a nrgd~, za~sze. s~bi,e z.na!dzi~ zaię- i teksty pileśtlli. Wszystko to było mozol·
nie, fili.granowo i czyściutko wypracoI teraz pmcesujemy sii·ę z nim. Stąd z la znaną modelką. Malowalii ją wciąż ta- cie, bo me moze s11edzueć hezczyłl.niie.
wane. W tych papierach i nutach t'kwi·ły
który
straznika,
przywołał
Komisarz
Wodzinowcz,
Stachiewli1
ja'k
stawy
kie
wydaje
To
się.
więzienia procesujemy
otworzył nam celę. Weszliśmy. Więzi.eń długiie miesi'ące wytężonej pracy. Zauski, A'ksentowkz.
się dz:iwnem, ale tak jest.
siiedzący przy stole rysował coś. Na wi- ważyłetn 'ktlkanaśc'i1 e róż):lych wzorów
- Pracuje pa:n w wfilęzieniu?
- Dzisiaj spewn1ością żal jest panu
- Owszem, robuę w warsztacte i za- dok wchodzących, wsta~ i stan.ąl służ- i k11ojów p:i1sma.
tego czynu, bo to byli przecie właśni
Poch~alitem. Walczaka, wyraziłem
.
r~bi.am. qszc~ędzilem sobie _ładny gro~z: 1pi·ście na baczn~ść. .
, , .
pana rodz_nc~.
-=-:- Dz1ęikuJę panu, moze pan iuz I . :--: Co tam p1szec11e Walczak, znowu !li'll podz·1w dla Jego pięknych zdolności
. - Ja Juz o t.em mysJ.ec m~ mogę, ~o
1 zaichęca.lem do da.lszegio wytrwania.
Jaki es nuty?
doprowadza mme to do szal ens twa. N1,e odeJsć.
- Rysowalem takie wzorki na okPad Życząc mu na odchodinem dob.rej nocyj
- Ten Paluch, ode zwał się do mnie
mogę zaznać chw.Hi spok.oJu. Wszęclz.ie, I
na każdem miejscu prześladuje mnie !komisarz po opuszczeniu ceH przez więź ! kę partytury dla kapelmistrza stra.iy opuścili:śmy jego celę, którą strażnik
cień moich rodzków i spokoju mi tl·ie nia, to skryty człowiek„ · Nie ,powie niko- : więzi. ernnej. Ni1c ważnego tak·iie sobie esy z?.mknąf za nami natychmiast na dwa
.
spusty.
;.triu o swojej sprawie. A między nimi jest . fioresy.
daje.
komi
panie
zamordiował,
on
Kogo
_
Walczak?
nazwisko
na
jest
Parni
,- N1~ch si~ pan usp?ko~, może ,k!e: Itak, że . op owiad~ją . s.ob_ie . wzaj em~ie !
s.arzu?
dys będzi e leµ1eJ. Wyc1erp1.al pan mr, \wszystkie szczegol y 1cł} zycia, prz ebieg - zapyta:km. ·
- Tak jes.t Walczak Stanisław.
wiel·e i karę otrzymał pan dostatecznie· poszczególnych przestęp,stw i ciekawej
(Dalsz~ .cłu Jukel..
- ~.;ę~ P.3.1\ ma ~
~~rz.ęviia z lcb zb.r~i&z~j ~@łahlośQspt'aw.j~.lM. Z:v:.cz~ pan.u SDP~o.iu.
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STRESZCZENIE POCZATKU POVVIESCI
nie ... Al·e uważam, że n~e musimy tak
Biruń otrzymał przecie wyraźne po] blachą ... Patrzy na nią gniewnemi ocza
Pomiędzy dyrektorem fabryki rur kanalizacyj. tkwić w jednem miejscu... T·o jest bar- lecenie: skor.o nie będzi·e mia1ł o nii1ej m~i i nie przestaje warczeć, jak ziły pies:
aych Alfredem Krausl!rem a jego sz ferem Ja- d
·
·
d ?
d
' ·
· t
t
• t ? N
nem Rogoszem doszło do gwałtownej scf'ny w zo mezręczna
sytuacJa... praw a .... wia omosc1 w ciągu dwu dz1es
u cz e- Coś mi panienka nar-0oi1a.
'O,
gabinecie dyrektorskim. Rogosz został wyda- Chodźmy w kierunku willi... Niech tam- rech godziin, ma wrzucić list do skrzyn- i co teraz będzłe?„. No? No?.„
lony z pracy za to, że ujął się krzyw<1
..,ficz• ten... tamten... Rogosz pójdzie naprzód kii. Ale o~ Jest t~raz na nią zły i napewWyglądał tak, jakby z.amierza·l rzu10
kowanej.
przez
dyrektora
b?tnicv.
tego me zrobi.
ci'c' s;1ę
Naz:a1utrz wczesnym rankiem przed faoryką z łiieronimem
11·
b d,' ·a my za nimi,
· Ć żebyśmy
W I no T
k
1 . . dd , t
" na n ·ą z p ·ęści.ami. Przestraszona
Knusera jakaś przechodząca kobieta 1 '.knęła Il!-Ognl SWO O me por~zma~ia ··· .
e- .
ak czy OWa - epieJ o, a~ ~~1 Cofnęła Się O krok i chciała uciekać, ale
się na trupa mężczyzny " odciętą głową. w za· s1e jest chlodno, trzęsiesz s11ę z zimna„. hst w ręce Rogosza. Rozmyslama JeJ tamten chwycił ją za rękę. Pociągnął ją
mordowanym rozpoznano Alfreda Krausera
- stara! się nadać swemu gł•osowj przerwał g~os ~ugona:
.
silni•e, aż się z.achwia·ta .
. Jan ~o~~sz został aresztowany a w dwa mie· tkliwe brzmi,eni·e. Chodźmy stąd ' dl - Jeszcze
się
zastaruaw1asz?
Jak
- Ta'k dobrz.e niema.„ - zaw-0la.S1ące póznieJ st11nął przed sądem, który skaiał go I h ·d,
· k dł
na 1s lat więz'cnia za zamordowanie K.rausera. 1 c o zmy„.
ugo, Ja , ' ugo...
.
P·ozbierać mi to wszystko„.
Rogosz ucieka i: więzienia na dwa tygodnie I
~lżbieta .skin.ęł,a przyzwalająco gł·o- Wrocę z tobą d'O miasta ... - odPobiegła oczami z,o jegio wci'ągn·iętą
przed termineM wypu~zcz:enia go, udaje się do wą J odpow1edziala szeptem:
rze.J.~lla. - Ale...
.
. ręką i dopiero teraz ujrzała stos sukiemieszkania Walczakll, który miał .mu W'!jaw_ić,
- Chodźmy...
. - Ale, oo? - podchwycił ~kwaph-, nek i różnych przedmiotów, rozsypak.to
był mordercą
Krausera,
ale gruźltcę
me .dnw1edz1ał
- Doskonale.. : Powiedz
Rogoszowi wie. - Mow, mó. w sz.cz,erze .. „
I, nych n.a podł·odze obok
"'twarte1·
wa-s1ę tego.
bo Walczak.
cho:j na
skonał, .
.
v
nie zdążywszy ~drarlzić taiom. 11icv.
zeby poszedł z łi1erommem...
- O~dasz m1 rewolwer, który masz Nzh
Pani Elźbi~ta Wernerowa, żona Hugona WerP? ?iejakiim czas~e ws.zyscy wracali przy sobie...
' .
, .
W tej chwili zjawtl1ła s-ię jakaś pani.
nera. g!ównego akcjona1ius:rn fa'uyki samocho- 1 do willi: Rogosz z Hieronimem na prze- . - Dobrze ..: - zgodz1l .e1ę b~z. 1..hv:1 która skolei poczęła krzycź.eć na tradów pojechała piekną limuzyną na spacer ze dzii·e, za nimi w pewnem oddaleniu - h na~:ysłu. S_iięgnął do k1~szem l wc1- garza. Że to skandal że powinien uwa~wym nowym l.rnchankiem, szo!e· em - Andrze· łiugon i Elżbieta. Milczeli. I ci, i tamci. snął 1eJ do r.ęk.1 mały brownrng. - Ma~z. z· ac'...
'
iem Łubkowskim.
T k
d t 1. ·
d ·
T lik
b
t
D
Poprzedni kochanek Wern!rowe!, Jerzy . a . wy ios al się, pro~a. ~em pr~.ez Y. ·o _uwa.z~J, o zarepe owany.„ z1ęTraga1rz tłumaczy! stlę gęsto: cóż on
Zrębski, staje się przypa.dknwo właścicielem lis-1 łii1eromma, z lasu wąsiką sciezką, w1Ją- kuJę c1'. Elzb1·etk,o.„
.
jest wi!Ilien, że ta zwariowana dziew- .
tów Walczaka, z których dowiaduje si.ę, że \ą się pomiędzy czarnemi p~.achtami pól.
Spo)rzała n~n z.diumyona?.
! czyna wytrąciła mu walizkę z ręki?
Krai:ser nie zos~al.
zamordow~n:y. Po „~mierci"
Bylo tu pusto i głucho - straszniej
- Za oo mt dz1ękUJ'eSZ. ...
j
P .
k ·t . t h . k
t
1
swei od:bra! ? eniądze, zmieni! nazwisk.:i na i 111Jieprzyjemniej niż w szumia~ym lesie.
- Za to, że nie doprowadziłaś mnie,
. api uspo Ol a si,ę r-oc ę 1 a.zasa
Werner
1 zalozy! nowa fabrvke.
<'- •
lk a w '
, byty .
wszystik:Q
w wahzce
Po przybyciu
do zapadłej wsi - Kurkowa .;,wiate
oknach, ktore
w1docz de ostateczności. .. Mówię szczerze, by-; ułozyc spowrotem
.
.
·
•
Rogosz otrzymuje pracę w tartaku dziedzica ne przedtem, pogasły już z powodu póź- łem gotowy na wszystko ... Nie miej do:
Sama me schylała s1~'. wyda w~ła tyt
Nugata.
nej, jak na tutejsze stosunki pory.
mnie o to pretensji, bo ja muszę bronić ko rozkazy. Tragarz,ow1 1 Magdzie .
1
R~go~z
.
?dat
si~
do.
„Czarciego
d.won(,
~by
Zrzadka
rozmieszczone
chałupy
spo
wysw1ethć 1ego ta1emn1cę.
W kracie p1wmcz:.
k
. ' . sę ma wszelki możliwy sposób ... Zresz- 1 Po kil'ku minutach walizka była już
nego okna zauważył obłąkaną twarz starca, któ- czywaJące w mro u, były zupeł_me me- tą, ni:e mówmy teraz o tern, bu to są zamknięta. fylagda, zorjentowawszy się,
ry krzyczał, że zna tajemni"ę Krausera. Uczy- widoczne - nawet te, które znaJdowały przyk-re rzeczy dla ciebi.e i dla mnie ... · że eleganc'ko ubrana paini jest „ważniej
niło to na Rogoszu olbrzymie wrażenie. Posta· się dość blisko ścieżki.
Jestem przekonany, że dojdziemy jakoś szą figurą" od czl·owieka ze złotą bb:.•
nowił sprowadzić zaraz p'llicję i uwolnić starca
Elżbietę ogarnął n.iepokój, graniczą- do poroZUIJ1ienia ... Trzeba tylko, żebym . chą na czole i że ma więcej od ni1ego dio
z k~~~;i~aniec znikł Jednak w tajemniczy spo cy ni.emal ze strachem.
l ja ciebie rozumi1ał i ty mnie ... Uff!... ude- powi·ed'z·enia, zwróc~ła się do niej z nieGdyby nie to, że Rogosz był blisko tchnął dężko, jakby zwalił z piersi ka- śmiałem zapytanri·em:
sóbRogosz wyjeżdża z Magdą do Warszawy. niej, że w każdej chwili mógł jej przyjść mień...
- Czy mogę już odejść?
A t} mczasem Wernerowa po morderstwie z pomocą, nie szłaby teraz obok ttugo-1
Gdyby Elżibeta mogla w tej chwilii
Pani spojrzala na nią jakoś dziwnie.
Zrębskiego wróciła do męża, który jej wszystko na, lecz uciekl'a by odeń jaknajdaiej.
przyjrzeć się twarzy sweg,o męża, do- Naturalnie ... - odrzekła, wzru..: '
prz~~~~~~; Antoś" odebrał dwum doliniarzom
Z lęki.em pomyślała, że ma z nim wra strzegłaby na }ego wargach nśmi1 .!::h, szywszy ramionami.
_ „żyletce" i I<omkowi _ list Walczaka, po- cać do Warszawy, że znajdzie się z nim któryby ją wielce zaniepokoiH...
- Ja bardzo przepraszam, za to, ~o
r;.tanawiając oddać ten dokument Rogoszowi. - pod jednym dachem.
Ale mrok był taki gęsty że zledwoś- narobitam ... Nie chciałam.„ nde zauwa„Czarny Antoś'' udał się do Wernera i przeJednocześnie przypomniab jej się cią mogła odróżnić Jego sylwetkę„.
żylam tego·pana ...
kona! się, że Werner iest właśnie Krauserem, w tej chwili, że nie odebrała jeszcze lisRogosza i Hieronima, którzy szli
- Trzeba uważać.„ - mruknął tra
którego rzekomo miał zamordować ~ogosz.
d
• ' ·
T
· ś
\V
Zapowiedziawszy zemstę, „Czarny Antoś" tu O Birunta, 1istu, który miał powędro n~ przedz1e, wogóJe nii1e widziała, sly• garz ze Z10SC1ą.
U nie W11
e , tu arodcbodzi. Na progu spotkał Elżbi~tę, która za· wać do prokuratora, W raz.ie gdyby sp-Ot szala tylk·o odgł•OS ich kroków...
szawa ...
prasza go na wódkę.. Przewrotna kobieta chce kala ją ja:kaś krzywda z ręki ffug·ona.
Zdala szumi1ał las...
- Warszawa ... Warszawa„. - odgo usidlić i odebrać mu list Walczaka.
bHo się echem w sercu Magdy.
Poszli13irunia.
na wódkę
do knajpy „Kacapa", gdzie
Rozdział 2-fl9 ·
Gdzi.e jest „pan Łubkowski"? spotkali
Antoś wychodzi,
zost::nv;aj;ic
Elżbietę i Birunia samych. Elżbieta prosi prze~o IQ··~
~,· 6a
~
oprzytomniała dopiero teraz. Rzucita
stępcę, aby odebrał list Antosiowi. Biruń, ocza·
~
4' '-' '-' •
t'
wzrokiem ku owej ławce, na której spa
rowany jej pi ęknością, udaje się w ślad za An·
(a przed chwilą. Niema go tam. Co to?
Łosiem
i zadaje
mu skrytobóczy cios nożem...
c~as najwyższy, byśmy wrócili do sprawiedliwości" ...
wyruhku -- Rogo- W·ięc gdz1'e go szukać? ...
Werner,
ulegając prośbom pięknej Rity, kochanki Gastona, finansuje film mający za fabułę owych postaci, odgrywającyi.:h niema- szowi udało się umknąć...
_ Boże, Boże ... _ wyszeptały jej
znane wypadki sprzed piętnastu laty, gdy Rogo- la rolę w niaszej powi~ści, a które, zajęO tern wszystki1em Magda ni.: ni1e wargi. - Gdzi·e jest pan Łubkowski? ...
sza uwięziono za rzekomą zbrodnię na Krause- te Jiosami Rogosza, musi1 eliśmy pozosta- wi1edzii1ala ... Spała smaczni1e w niewygod
tej chwili poczuła na ramieniu
rze.Bojąc się odpowiedzalnościi Werner posta_ wtrć tak dłu~o w cienli'U...
nej poizycji, z gową opartą o twa'l-',y czyjąś rękę. Odwróci·la się. Ta sama pa
nowi! podpalić atelier filmowe, aby zniszczyć
Magda, Wikta, kapifan franken- kant lawkii i śniła o oilchem szczęścilU ni, do której należała owa walizka.
taśmę i w tym celu wszedł w kontakt z Biru- stei1n, Andrzej Łubkowskł i ci pozostali,. przy boku rzek·omego „pana ł'~ubkow_ Kog•o panienka szuka? ...
niem.
których
dzieje
są
luźnii1ej,
lub
ściślej
zwią
ski'ego"„.
Ni·e
wi'edzi"a1a,
co odp"w· 1·edz'ieć.
Biruń zakrndł się do atelier, stwierdził jed·
d · · ·
b h t
1
nak, że ni<i ma zapałek. W tej chwili jakiś nie- 2fne z .zteJa~i naszego 0 a .era,
On jej nie budzH, gdyż obawiał się, W oczach jej ukazały się łzy.
znajomy rzucił zapałkę na polane benzyną de- p yną. nrnera.z ,J~SZCZ~ na PO\".le!fC mę że i ją może spotkać tein sam los, co je- Panienka pierwszy raz w Warkoracje. Biruń wyskoczył oknem i zraniwszy naszeJ POWl!lesc1.„ NJie zapommehsmy o go ... No jakże wspólni•CZka"!...
szawie, prawda? - pytała dalej pan~.
dozorcę
u~ a ł się d~ knajpy „Kacapa•', gdzie cze- lt nich:
Dopt~ro po god;'iniie
przebud,ztta się '
- Ta:•k ... - wykrztus1·.•a
przez s'c1·kała na niego Elżbieta.
<:
m J.osst 0i1ch
p .iinteresuje
„. ·1 nas w n1emnqejb 0h
.
I
Rogosz zosta! aresztowany. Z więzieni ~~Y
mu, mz os naszego
a-, gdy jakaś chopka, usadowiwszy się .śniętą krtań.
oswabadza go Bi ruń, który dzialal z poleceni< tera.
.
. .
. obok nrllej ze stosem kobiałek i koszy- A z kim pawi1enka przyjechata ? ..
~Verm·:owe!. ~lżbieta oświadc.z~ _l>w.emu mę 1
Przedewszyst~~em . zaJm1emy się ków, wszczęta wrzaskl'iwą kłótnię ze i
_ z jedł!ym panem ...
zow1. ze wie, iz czyha o~ na iei zyc1e...
. 1 Magdą.„. Zostaw1.hśmy Ją na dworcu w swoją sąsiadką z lewej strony
_ Znaj.ornym ze wsi?
Wernerowa zakochał:i się. w Ro~oszu. ~awozil Warszawi:e w chwiLi kite dy to Rogosz
Wó
M ..i.~
tw
·;·
,
go samochodem do swe1 pos1adłośc1 za miastem.
l
•
d
h
wczas agUJa. o 1orzy1a oi.;zy
--=. Tak, proszę
pani..: Nazyw3. się
M:iż iei uda.ie się do knajpy „Kacapa". gdzie zosta ~·res.ztowainy przez w.uc agen- i z przerażeni;em rozejrzała się dokoła ... Łuhk,owski. .. Pani go zna ?„. -ożywiła
· zaw<ir1 znaj.omość z o?ry_s~kiem Alj~sz_~· Po kiiku !ó:V . I?·o.Jlcymych w k11lka godzm PO przy W pi!erwszej chwili niie mogla s,ibie µr ;y się.
m1r.;.;tach p1zysz~d! !31~un i począł s.1ę zahć prted Jezdz11e z Kurkowa...
pomniieć gdzie się znajduje...
Na malowanych wargach pani ukaWt:rnerem na. n1ewdz1eczność kobiecą.
Jak pamiętamy, ares,z towanie to by'
. .
.
. .
.
i:'rzemys~owie~ uśpił Birunia i j~yciągnąl mu lo wynikiem niiezwyklego splotu oko. W uszy J~J ~darł s1~ .me.:saJ:?·Ow1ty z.al się pob!aźliwy uśmiech.
7
z kieszeni . hst, p1s.any przez ELI.'.·~tę
do P.roku- hczniości... Oto dwaj wspomniarui agen- zg1iełk, z Jakm~ m~ spotkał~ się ~eszcze
- Nie znam go, parnienko ...
ratora. Pozegna! s1e z .. Kacapem 1 udał s1e do . d 1. .
. .
L d " dotychczas w zycm, choć me na Jednym
- On przeciie mieszkał l>:edyś w
cuk ie rni. gdzie w czal cz:vtać list Elźbietv.
Cl u al się z psem po 1icymym „ or em b
ł
.
k
W s
·
Na stępnie złQżył wizytę
doktorowi Albot. r.<1 poszukiwanie mordercy z uJi.cy Mar ywa a _iarmar u„.
.
ar zawie.„
Gdy do doktora przyszedł Aljosza, podający szaił1kowski1ej...
Ludzie pędzą na wszystilrne strony,
- Aha„. - zmarszczyła pand brwi.
s~ę za wywiadowcę poli7ji, Werner. zabrał truPies poprowadzul agentów na dwo- nawołują się, pokrzykują, zzewnątrz - To on nie jest z tej samej wsi, co paciznę. A tymcza s~m. ~lios z a usypia doktora, .
.d
t .
b ·d ,' '
A
I dochodzi ni1eustanny warkot i odgłos ni.e nka?
kto're111u zabiera p 1 e rsc1 eń.
izec, 1 ąc za ropem z ro marza„.
na
.
h
N·e
1 ··· On ta m by•1 tY'!ko m'es·ąc
1 l ···
Gaston stwierdza. że Werner jest owym dworcu drzemał na ławce obok Magdy trąbek samochodowyc ···
0
· go J an i,ogosz... N.1e spo d•z iewa
·
ł się,
· ze
· oto
Co ~1·0.? C o t o.···
? Sen eh Yb a koszmar
Może
pięć
ty~odni.
..
Krauserem z 1istu Wa1cza ka 1· pos tanawia
„
_ Ah
I
''6 ł
, ,k d
szantażować,
. . .
zbliża się ku ni.emu niebezpi1eczeństwo. ny, nde jawa... .
a.?
przywi z panien ę 0
1
A tymczase~ We:ne: spotka! f'.lzb~ete RoW pewnej chwili Lord" który był1
Zerwała s~ę z miejsca i skoczyła na-I Warszawy·
gosza na polarne lesne1 . Namawia zone. aby
.
"
, '.
. I
'd D k d? N.
'I ł·
t
- Tak ...
wróc!a z nim i grozi jei śm ; erci a.
przez pewien czias własnosc1ą Rogosza przo ... o ą . 1e n:1YS a a c em - I _ A ·ooo?
i wabił si, ę wówczas „Ratuj", dostrzegł chci·ała tylko, by to piekło został.o za1
P, . · .
. . .
. .
- No, i jak.„ - zapytał znowu . jak swego przypadkowego pana„. Poczci- r.i1 ą - daleko, daleko ... w bi1egu potrąr 0 ~i!, ze tu lepieJ mi będzie, Jak
prz edtem. Zastanow i ł a ś się? Po- 1we zwierzę rzuci1l'O się w jego kierunku 1 cila traga•rza.
w urC?~ie...
k .ł
.
1 ~ awe. -: -kpt~ ręci a
wiedz. powiedz...
z radosnem szczekaniem, c-0 wywia- No, no, pani.enko!... - usłyszała
pam g 1o- Dai mi p omvśl e ć icszcz c chw ile ... 1 do. \VCY policyjni przyjęli. jako nieorny!- nieprzyjemny głos. - Tu ni·e pole, żeby 1wą. -N.1 er~ze uciie · ··· t ł u d
·
·
· l1'eCicrp
· · 1i'.'
· c
N.ie :• iw
1 ·
·
dl na w ł , ,
1e, m „. - za wo a a ~n ag a z
- odpO\Niedz1ała
ozna,\ę, ze pies wpa
asc1wy ta k Ia ta c' 1.. „
.
, .
Poszukam go
1 mocą - On nie uciekł
, .iesz s1~...
.
troJ)...
Przystanc;ła 1 zwroc1!a przestraszo- Gn musi
· . tu g d z1es
. , byc, ···
'
sp
- Dobrze ... - zgodz i! sic pcchop- !
Jan został aresztowany.„
1ne sp.ojrzen.ie na tego, który ją rugat. 1. •
·
nie, stwierdziwszy z ulg(l. Ż" bm s towa
Czyteln:kom naszym zostały na- Ach, Jaka medobra ~warz...
.
,!
(Dałszv ciąg
nic traf i ły w pr óżnię. Myśl, myśl pewn·o jeszcze w pamięci owe burzliwe
. Co t? za człow1e~? Napewno 1akas1
ja knajw ic;c2j, wtedy postąpisz rozsąd- perypetje „cztowileka, który szuk;i wielka figura, bo nosi czapkę ze złota.
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BALSAMICZNA

SOL
NAMIOTY CAMPINGOWE

E~A

usuwa ból, pieczenie,
nabrzmienie nóg, zmlękcro
odciski, które po te( kqplell
dafq się usunqć nawet

.plecaki, worki do spania, wiatrówki, peleryny
i płaszcze nieprzemakalne, oraz tkaniny Inia·
ne i bawełniane, impregnowane i gumowane
sq najlepsze, niezawodne, a więc najtańsze

DLA

p az no

kc i e

użycia

KAŻDEGO TURYSTY

m.

P r z tl p I s

na opakowani u.

Dostarcza z własnych fabryk firma: Przemysł
Włókiennic:iy, Konfekcyjny i Gumowy

&OLACH

Gł.OWY
Warszawa, Marszałkowska 116
.
tel.: 205-64, 206-41, 293. 7 6
Zadajcie naszych bezpłatnycli cenników}
•••••••••••••--•aa••m••••••••~••••••MD911sm••••••••
CHŁOPCÓW:
uczni, praktykantów, terminatorów, chętnych
do nauki wszelkich zawodów, oraz- na posyłki
(gońcówj, do pomocy do fabryki i t. p.
.
DZIEWCZĘTA:

do nauki

~

krawieczyzny, haftu, kwiatów, na
praktykę do sklepów, na posyłki, •io. podawania,
·
do fabryk i t. p.
w wieku od 15 do 18 lat
poleca:
POŚREDNICTWO PRACY DLA MŁODO·
CIANYCII
Oddziału Wojewódzkiego Biura fuuduszn Pracy
w Lodzi, ul. Moniuszki Nr. 8, tel. 142·84.
Sumienność
kandydatów zapewniona pisemnemi
poręczeniami rodzi~ów lub opiekunów.
Zapotrzebowania przyj mu ie się: ustnie, pisem·
nie i telefonicznie od 8-ei do 15-ej.
V~WAOI: 1. Na żądanie kandyda;::i będą kierodawców z rodzi2. Posrednlctwo
bez.

~~f I~~ ~pi~ku~~~~f
płatne.

młodocianych

~#*PHAW!il@Mm!I

g

I-i•~-
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!J

AM

la

~ ~ p'MtitJ,

ZE ZNAKIEM FABRYCZNYM

·P/ZCIOt.KA·

00000(!)0000000000000000000000000000000<
0
POLECA:
0
Biuralistów
60
0
Maszynistki
0
0
Stenografistki
0
Korespondentów
0
Kasjerów
0
:Rachmistrzów
Buchalterów
0
0
~
REFERAT POŚREDNICTWA PRACY
?
Oddziału W olewódzkiego Biura
<?
funduszu Pracy w Lodzi
.
00'.
0:.
Łódź, ul. Moniuszki Nr. 8• tel. 180-52·
0
Zapotrzebowania przyjmuje się:
0
ustnie, telefonicznie i pisemnie
0
od godz. 8-ei do 15-ei.
0
UWAGI:
~
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8

8

8

8
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8

8

8

g
~

Ś;~S~~~~C~~~cyB~~~1~~:i

~~ cielowi zakładu ortopedycznego w Lodzi, Zawadzka s, za

~-~·; i _

wykonane umiejętnie, misternie i bardzo celowo skonstruowane ku największemu naszemu zadowoleniu ortope_
S!il dyczne specjalne bandaże rupturowe, gorsety ottop. na
("1 skrzywienie kręgoslttpa i różne aparaty ortopedyczne.
ef. Widzimy w WPanu największego mistrza ortoped. i konstruktora i sumiennie polecamy Oo innym chorym na
rupturę i różne kalectwa. W dowód wielkiej naszej wdzięczności podajemy nasze gorące podziękowanie do publicznej wiadomości.
Turek Jan_ Łódź, Franciszkańska 82,
Marcinkowska f'l., Łódź, ul. Sucha 2.
Karalus Jan, Łódź, ul. P. Q. W.
Brzezińska Br., Łódź, Targowa 39,
Kołodziejczyk, Bełchatów, Zamość 1.
Sarnowska Apolonia, Łódź,(Choiny) ul. Warneńczyka 18
Maco wie Eugen. i Linda, . Żabieńce.
Goląbek St., Łódź, Dąbrowska 25,
Grynbaum Fisze!, Łódź, Zgierska 37,
Danciger Kara, G!owno,
Winkler M., Łódź, ul. Aleja 1-go Maja 36,
Szyf Pesa, Łódź, ul. Sródmiejska 59.
ttehkl Leokadia, Łódź, (Chojny).
Mii!!\iiit!!lffiM• ew
...,,,_..
•
2

KoDpR. ~E,""Do. 111ski
s -~am
n! •
IM w. I

CHOROBY SKORNE i WENERYCZNE
~
(kobiety i dzieci)
Cidańska 37, tel. 232-55
,...SIJ?N}\IEWICZA 34~ telefon 146-10
przyjmuje od 7_ 8
wiecz.
orzyJmu1e od 11-1 1 od 3-4 po poi.

.ej

BRAUN!red.H.HAMMER
0

PIOTRKOWSKA 81. tel. 100-s1
Spec. chor. skórnych i wenerycznych
i seksualnych
przyimuie od 8-1 l od 4--8 w iecz.
Doktór

REJCHE,R

28
Tel. 201-93.
Przyjmi1je od 8-11 rano i od 5-8
~~<:~.._~!~d~ś_w~~a_o~9-l.
DOKTOR

„ K'oI u·11·

Ml""""
rili~

A!~:::G ~i~~~,i~g

'.

do gospodarstwa i pielęgnowania chorej, umiejąca robić zao strzyki, na wyjazd. Zgłoszenia
• •- Żeromskiego 27, m. 5 w godz.
TADEUSZ PAWELCZYK, Kilińskiego
od 11 - 1 i od 4 - 7 wie<YL·
218 (róg Napiórkowskieirn'- tel 257-33.

;:ż~~f~~aK;~e~:~a~a~i~t~~ hig~;ni~~=
godnych warunkach Zakład Tapicerski
~r.

GUSTAW KOHN
.

spec}allsta

akusza1-111n.aiłoloa
UL. PJŁSUDSKlf.GO 51. tel. 170-03.
Przvimuie S-10 i 4-8 w.

:•
• • działach popłatnych ubezpieczeń o. mu
•: sowei produkcji. Zgłoszenia osobiste
• Assicurazioni Generali Trieste Naruto
• • wicza 6, II piętro, front codziennie '
o godz. od 9 rano do 14 (2 popoi.).
2

o

o

---

••••••••••••••••••••••••• SZARY

Dr. Feldman
-

-

CZŁOWIEKU, czy wiesz. ż
urzędnicy (czki) _ otrzymać
mogą n,a
wypłaty elega•n ckie
gotowe damski e
płaszcze, męskie palta i ubrania, we!

niane towary na suknie, komplety, pia
OINfKOLOG
i kostiumy, wzorzyste jedwabn e
Nr· 113 (róg Nawr·Jt iszcze
bawelniane towa1ry, firnnki, kapy, tiu I
Telefon 155·77
i siatka, białe towary i dużo innycl
artykułów poleca Leon Rubaszkl·n, Ki
LEKARZ·DENTYST A
lińskiego 44,
sklep frontoWY. Najdo
g~.!:'.iejsz.e warunki, najtańsze ceny

AKUSZER
KILIŃSKIEGO

-

,~r. M. Sołowiejczyk F. Kopci owska
to
specjalista chorób

uszu,

gardła,

nosa i krtani

LEGJONOW 17 (Zielona). Tel. 216·49
przyjm. 1-2 I 5-S w.
____,

-~

H WQLLENBERG Dr.
•
Akuszerja i chor. kobl~ce

ZŁOTYCH mresięcz.nie urzędnika m
oa wypłatę konfekcję, obuwiie, bielizna
ma'tlufal<tura, firanki Chari, Piotrkow
ska 37, podwórze.

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

Dr. med.

J. SZREIBER

CHIRURG

POWR6Clł.

.

-

SMOKINGI, ubrania, suknie, na ślub y
i bale wypożycza się 1lani'o, 11-go Li
stopada 31, fl'ont, I. piętro, m. 4•

-

Narutowicza 9 MAGLE ręczne, motorowe sprzedaje
Zachod~ia. 68, tel. 164-26 przyjmuje od 2·3-eJ I od S·7-ej fabnrka „Junior" Kapczyńskiego, Łódź
Sędzi'Dwska 16, (obok Zgierskiej
pr:i:y1mu1e od 4 - 7

w

E NP~y;a~aL P~z~h~~i~

N

A

Chor. wenerycznych i skórnych
od 8 rano do 9 wiecz. w niedz. 9-1
Panie przyjmuje kobieta lekarz
P I O T R K O W S K A
161
PORADA 3 ZŁ·
DR·MED.

Pl\Ublnl\ laEWI

Dr. J·. NAD EL
AKUSZER· QI l"łEKOLOQ

Telefon
228-92
orzyJm. od 10-12 I od 4-8 w.

ANDRZEJA 4

Dr.

Różan er

122).
14

'

NA RATY! Płaszcze damskie, męskie
i dziec·nne. Kostiumy damskie i ubrania męsk i e. Przyjmujemy •)bstalunki.
„Konfekcja Ludowa", PI. Wolności 7.
VOXRADJO z 3 lampami zł. 135.- z
4 lampami zł. 180.-. Sprzedaż na raty od zł. 3 tygodniowo, Piotrkowska
79 w podwórzu.
24

Specjalista chor. wenerycznych, skór-BACZNO$ć kolarze były pracownik
oycb I seksualnych
ll·go LISTOPADA 32.
Tel. 128·39
Pirmy Rędzia W łady staw Bednarek
tel. 128·98. otworzył własny zakład rowerowy.
w no::y wejście przez Gdańską 12.
Akuszeria i chor. kobiece
NARUTOWICZA
- Przyjmuje od 3-7 wiecz.
GDAŃSKA 117.
Tel. 221-61
Zgierska 164.
24
Przyjmule
od
9-1
ł od 5--9 w.
przyjmuje <Jd 12-1 1 od 4-7 popoi.
LEKARZ.DENTYSTA
-......
OKAZYJNIE do sprzedania maszyna
do ażurkowania w dobrym stanie ul.
Rozmaite
Piłsudskiego 38 u Zysmana.
24
ME
-PL.
4
•
TRW ALĄ ondulację aparatem elrk·
przyjmuje codz, od 4-8 w.
AkuszerJa i choroby kobiece
ZGUBIONO papierośnicę damską srebr trycznym lub parowym 6 zł. wykow niedziele i święta od 10-12.
$RóDM1EJSKA 47, telef. 10.8-10.
na, poknrtą niebieska emalią, ozdo- nuie zakład fryzjerski, Targowa 38.
Przyjmuj_~ _,od 4 - 7 wiecz.
U czciweg'O znalazcę
bioną miniat'iUrą.
UJlrasza się o zwwt za wynagrodze- 1 LUB 2 POKOIB umeblowane, weiniein Gdańska 68 m. 8, te). 171-82. O- ście z korytarza do wynajęcia, Pira24
strzegamy P. P. jubilerów przed kup- mowicza 5, front, m. 11.
P O W R 6 C I l.
choroby kobiece I położnicze
nem!
Przyjmuje od 8-9 r. I 4--8 w.
mieszka obecn.ie
7 ZL. trwała ondulacja parowa. Wykote1
nuje Zakład Fryz.jerski A. Sze.ps, 6-go
246 ~og tel. 202-42. Przyjmuje od6-8wiecz ·sierJ}nia
56.

~f~ł~~~sltv<fJI~R~~K~~~~~~gg leopald Winnykamień A
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Dr.
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~ łlJllll!iilS:••ma•mmamm••••m•llll•llBB•llllllll!.lallllm!IWlllllmll•lilllllllrl!'El!I~ 1
WIELKIE możliwości zarobkowam,
li_0
- 0 \~~
<.
dla ogranicz.onej ilości inteligentnyc1a
J"' )000000000000000000000000000000000000'21
POSZUKIWANA
INTELIGENT- : : i elokwentnych panow w wieku la
„'~
mBllll!llJE•lllllil!!I Kanapa - Łóżko, fotel • 'Łóżko oraz
NA OSOBA
po teoretycznem i praktycznen
• 25-40
fotele K1ubowe, Tapczany, Otomany, o
przeszkoleni·u w nowowprowa<lzonyl <

Na tern miejscu WYrażamy publicznie nasze serdeczne podziękowanie WPanu J. Rapaportowi, właści-

• '

tlz • I

zapisuj ole
swe

8

Publiczne podzia_
kow::.nne
li ':E
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Dr. MED.
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~;ó~s~~m~~E~,z~E .:::1<u~;EJ~Y.~E~~~o~US01. med. M. MARKOWICZ
PIOTRKOWSKA 56. teł. 148-62.
Od. 9-1. od 5-9 pp.
w niedziele, świera od 10-1 .
DOKTOR

zg-terS li. a li

Mikołaj Bornstein Dr

SIEMNIEWICZA 52

H Ul?ufszładf me~. S6AWINSK·1I

LODU 5.000 mtr. sprzedam tanio byle
zaraz. Wiad. tel. 150-52 od 9 - 11 r.
or.
i 5 - 7 w.
CHOROBY KOBIECE I AKUSZERJA,
•
•
•
NAJELEGANTSZE suknie ślubne i
weneryczne i dróg moczowych kobiet.
AKUSZER-Ci!NEKOLOQ
.. i
·
Gabinet światł-o~- i elektrn„lcczniczy.
mieszka obecnie
połozmctwo i ch9roby kob.ece
balowe w nowootworzonej wypożyPrzyjęcia: 16-19 i p6ł, w nieclz. H-lO ZACHODNIA 66. Tel. 129·52 BAtUCKI RYNEI\ 3.
Tel. 148-80 czalni Józefowiczowei, Brzezil1ska 11
~ - 1~
PIOTRKOWSKA 292.
J _el. Z2J..P6.e~u.ie. .od ~-11 1 od ~7. . _
~nuaje_.~ 4"""1.

„.

KR~flU~lf ~AM~Klf
na sezon bieżący
poleca Salon Mód

,,HEl.ENA ...

9

Zawadzka
p. bramę

Wejście

9
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Nagły zgon
na dworcu autobusowym
Łódź. 24 maja,
dworcu autobusowym przy
al. Wólczańskiej 232 zasłabła nagle
jakaś starsza kobieta. Wezwano
natychmiast pogotow~e. Nim zdołał przybyć lekarz, nieznana kobieta wyzionęła
ducha.
,
Powiadomiona o nagłej śmierci policja wszczęła dochodzeien. które ustalilo, i.ż była nią Marianna Plaszcz:ykowa,
zamieszkała w Opatówku w pow)ecie
kaliskim. Zwłoki .z abezpieczono na miej
scu, a po oględzinach przez komisję są·
dowo-lekarską, przewieziono do pro'Sek
torjum miejskiego. Sekcja zwtok ujawni
przyczynę tajemniczego zgonu kobiety.

(gr)

Na

melin
w poszukiwaniu notorycznych
Kilkanaście

·
Łódź. 24 maja.
(gr) Co pewien okres czasu wywiadowcy drugiej brygady J>()Ścigowej wy
ru:szają do miasta na obławy. Jedną z
takich wypraw przedsięwzie.fo w <lniu
wczorajszym.
Po zwiedzen~u kilkunastu znanych
paJ.i,cJi melin 2;łodziejskich. w których
legitymowano wszystki.e osoby, znajdu
Jące się w podej1rzanych lQlkalach, część
z nilch doprowadzono do aresztu śledcze
go wydzialu, część zaś natychmiast

Zupełnie odcięci

przestępców, ukrywai~cych si~ \li ł'aodzi

zwolniono.

Obławy mają na celu ,ujęcie pouuld
wanych przestępców kryminalnych, któ
ryz ukrywają się przed okiem soraw~
dliw~ści, nie są ni~zie meld~wan~ i ~dy
b! me te~ sipos~ posz,ukr~'!lma. I<:h,
mgdyby me zostali przez pohcJę UJęc1.
Ostatnio nadeszły liisty gończe, poszu~ujące włamywaczy, aferzystów i
złodziei, których ni.komu nie Jest znan.e
ich miejsce zamieszkania.
Jedną z melin, jaką odwiedzilli w

I

świata

_od

zostali lokatorzy domu przy ul. Południowej 8.-Usunięta klatka
schodowa. - Sznurem wciągają codziennie pożywienie i wodę
Łódź. 24 maja. ;
(gr) W domu przy ul. Południowej 8
dzieją si.ę rzeczy wprost niesamowite,
o który.eh nawet w czasa-ch średniowiecznych nie słyszano.
Lokatorzy tego domu, za}mtciący
mieszkanie na pierwszem piętrze są cal
kowicie odcięci od świata i nie ,mają.
moiiności zejścia boda.i dla na~potrzebn!ejszych spraw na podwórze -lub ulicę.
Na posesji przy ud. Polutlniowej 8,
na samym środiku podwórza buduje się
obecnie diU'Ży gmach, przeznaczony na
szkołę. Wskutek tych prac budowla-

Kiedy usunięto całą ldatike schodo„ starczania Kutnowskim wody i artykułów pierwszej potrzeby. Na sznurze,
Kutnowscy zostali odcięci od świata. przymocowanym do futryny okna „zj~ż
Na drzwiach bowiem pracowni sukien dża" czainik lub koszyczek na podwó·
miajdu:ją si>ę dwie maszyny .do szycia, rze, za pomocą którego sklepi'karze lub
który.eh nhe sposób usunać ze wzg:lędu sąsi·edz~ pomagają zamkniętym we włas
na mate pomieszczenie i o1'ecność kilku nem mieszkaniu ludziom. W ten sam
osób w pracowni.
sposób odbywa się kore-spondencia lub
Ponadto od d1uż1szego czasu toczy zlecenia dUa dostawców. Czasem, gdy
się sp.ór :pomiędzy lokatorem glów.nym zachodzi jakaś nagła sprawa. rozlegają
a sublokatorami. Pakt ten zadecydował się glosy lokatof'ów pierwszego piętra,
ostatecznie o sytuacji Kutnowslkiich, któ wołające o pomoc lub interwenc.i.ę.
rzy przebywają coprnwda we wtasnem
Oczywiście wlaścidel domu. budują
mieszkaniu, żyją jednak jak w więzie- cy nową nieruchomość, nie przewidział
nych
niu j jedynie drogą prowizorycznej win- tych trudności. SądziJ on. że sub1okatoZNIESIONO KŁATl(Ę SCHODOWĄ dy otrzymują pożywienie i inne przed- rzy Kutnowsikich nie będą stawiali żadprawej oficyny, która prowadziła do mioty niezbędne do życia.
nych przeszkód w wychodzenilu i przykuchni frontoWYch mieiszka:rt.
Codzień lokatorzy tej posesji przy- chodzeniu do mieszkania.
1Tr:af chcial, że jedno z tych miesz- glądają się niezwykłemu soosobowi doliaii na 4)ilerwszem piętrze zostato przed
kilku łaty podzielone na dwa mieszka·
nia, przyczem pokój i pół kuchni zajęła
sublokatorika tego mieszkania, Lipszycowa, prowadz~ca tam pracownię sukto nadeśle trafne rozwiazanie
kien, w drugiej zaś .połowie. wiodącej
ogecąchc ald ogendurt ciN
na ·s chody kucherme, zamieszkuie rodzi- Za trafne rozwiązanie wymienionego wyżei przysłowia przeznaczyliśmy następują.ce nagrody
celem zdobycia kliientell:
na Kutnowskich.
1. Nagroda.
4-Jampowy aparat radiowy.
11-12 Nagroda Gramofony walizkowe.
wą,

Każdy

Bezpłatna kolacja
W Sali MalinoweJ
11

LOdź,

policja

zrewidowała

otrzymuje

nagrodę!

2.
"
Maszyna do szycia.·
13-30
Zegarki meskie.
3.
"
Rower damski lub meski.
31-40
Obrazy oieine.
4-6
Aparaty fotograficzne.
41-60
Kasety toaletowe.
7 10
Pró~z teg:P!f:1~ i~~~~hw~~g-ród oraz wielka ilość nagród pocieszen:a. Rozdzi~lan~e
nagród odbędzie się pod nadzorem notariusza w terminie, o którym zawiadomi się. na p1śm1e.
Nadsyłający rozwiązanie niema żadnych zobowiązań. Nieznaczna opłata przesyłki na koszt
odbiorcy. l(ozwiązanie' należy przesłać odw:otnie załączając ew. znaczek na odpowiedź,
którą się w każdym razie otrzymuje.
Adresować: Dom Wysyłkowy "POLONIA" Kraków Wielopole s-10.

dniu wczorajszym wywiadowcy policji
śledczej, było mieszkanle znanych krymilnalistów Scłerkowsldch, przy ut.
Wolborskiej 30. W chwili, gdy Wkroczyła do mieszkania poUcja, a w iizbie
znajdowało się killka osób, jeden z dbec
nych skoczył na parapet okna li bez na
mysłu rzucił się wdół. Wywiadowcy,
zna1mm~cie Olbznajmieni z „systemem"
poszukiwanych, nie przerazili sie uciecz
ką nieznanego osobnika, gdyż jeszcze
przed wejściem postawili jednego z kolegów na czatach przed oknami miesz·
kania świerkow~kicb.
Uciekinier wpa.dł w oblecia wy:wia·
dowcy. Po .w ylegitymowaniu go Qtkaza
to się, że był nłm 20-letnl Natan Swier
kowski, stały m.ieszkanile.c Zduńskioj
Woli, poszukiwany od szeregu miesięcy
przez policję i sąd grodzki swego miasta rodzinnego.
Poza szeregiem spraweK natury czy
sto kryminalenj, świerkowsk; poszukiwany był przez sąd :dla odsiedzenia kary więzienia 6 miesięcy, gd'Y1Ż wyrok uprawomocnił siię, a Skazany od pewnego czasu zaprzestał me'ldowania się w
policiil. ślady prowrud'ziły do Łodzi.
Nig·dzie w naszem mieśccie nie meldowany Uczył na opiekę rodziny, która
jest znakomide obznajmiona ze zwyczajami meldunkowemi i znaidu:ie sposoby na ominięcie tych przepisów, obowiązujących pod surową karą grzywny
na terenie całej R.zpli1ej.
'.Aresztowanego SwierlfowsK.iego osadzono, po przesłuchaniu w wydziale
śledczym, w więzieniu przy ul. Koperni
ka. .W najbliższych dniach odesłany bę
dzie Świerkowski, którego poszukuje
policja jeszcze za inne sprawki, do
Zduńskiej Woli.

Nowy numer

24 maja.
('19)
(gr) Sala Malinowa" w Grand_
• ."
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Hotelu cieszy się spec a me · POWO zeniem wśród ludzi, którzy pragną wesoło i dobrze się zabawić, obeirzeć znakomity program i zjeść smaczną kolacię. Ludzie ci jednak, szczególn;e ostatnio, zapominają pieniędzy i dlatego .też
~
.
J>rzyJemna z!ł!bawa w loka·llU kończy się
Strajki, lustracje, zatargi
już się ukazał w sprzedaży
mniej wesołą wizytą w lokalu.... 7-go
Ł 'dź
· .
~.~
Treść:
0 ' 24 r:iaJa.
k0misarjatu P. P.
'
_·
·
.
b"
HON
Henryk Bartosiewicz (Pojezierska
(~). - Wczo~a~ wybuc?ł s~raJk .okuNa tle niehonorowania umowy z io- PAT i PAT AC
Nr. 17 ), dmg~ już podobny gość w krót ; pacymy w tkalm Jed~i:bmcze.i ~a!n!el- rowej wybuchł szereg zatar.g ów na prohodują króliki
,
kim odst"'pie czas.u zjadl wypił i n~e da prz~ ul. Pomorskr~J 61. ~rzycz7ną wincji._ Za~trajkowali wbotni~Y fabryk F
E R D E K
v
• '
h' k
so zatargu Jest przesunęc1e ternunu wypła- lckowicza t Frasz~ego w Zgierzu ?raz
·
1
mi~ł na zaptaceme
rac un u w wy I ty Inspekcja pracy zwołała konferencję. tkalni BerliTiskiego w Konstantynowie.
w walce z Babą-Jagą ·
kos ci 24 zło ych.
.
' ·
**
,*..*,
Dyrekcja restau~acji, obur~o.na na . W dalszym ciai~' trwają strajki OKUWczoraj dokonana została lustracja OSIOLEK-WESOLEK
podo~ne postęl;>owan.1e przyzw01c1e p~c . pacyjne w następujących fabrykach tódz cegielń w kilku miejscowościach vo~ Ł?został królem
zer:tt:1ącego się .mę~czrzny, wezwa.a Ikich: u Jarischa, Laufera, Borensteina-' dzią. M. !n. zbadane zostały ceg1eln~e Piotruś i rower
pohcJę., W kom~sanac1e sporządzono wej, Rassalskiego, Waikselfischa. w w Srebrne/, w Łopatkach, w Krobanowie
protokoł za szalbierstwo.
„Tkalni Jedwabnej'' oraz u .Mateckiego. itd. Inspektor pracy stwierdził. że na teucieszne przyg<>dy nowego uluW przyszłym tygodniu odbędą się kon- renie ich panują wielkie nieporządki, to
bieńca „Karuzeli"
Kf•NCERT NA RZECZ SZKOL Y PO WSZECH·
ferencje, celem zlikwidowania tych za- też ukarał wlaś-cicieli tych przedsię- Nocna wyprawa .
NEJ Nr. 119.
'
biorstw wysokiemi grzywnami.
Staraniem kierownika szkoty o. Ossowskie- t ar.gow.
dalszy ciąg powieści „UKRYTY

KA UZELI

Na f rond?« •Ie ro b o t nI•czym

l

j

1
l

iro i Opieki Szkolnej szkoły powszechnej Nr. 119
odbędzie się dziś, w niedziele. koncert szkolny

Ulgowe bilety do Teatru

urozmaicony trzema komedyjkami w sali Teatru Popularnego tJeyera, przy ul. Piotrkowskiej r~r. 295, o godz. 15.30.
no s•fuftc
Na ;>: 01>;ram złożą się występy chóru sz~o!·
W poniedziałek, dnia 25 maja rb. o
neg.i wymienionej szkoły, ork1estrv uczmów
szkól c9 i 119 pod kie-runkiem dyrygenta p. godz. 8.30 wiecz. Teatr Miejski daje znnCendt:ra. Prócz tego jeden z uczniów odegra komitą sztukę w 3 aktach :Fodora p. t. parę utworów na skrzypcach przy akompania„Matura" w wykonaniu czotowYch aktomenc'e fortepianu.
·
T<eż.vseną komedyjek zajął się członek Opie
ki SzkoJr>_:j ;i. Z. Majerowski.

I

Pliejskłego wa~i::~ potworami

!Todora. •• :J1111tura'•

Życie

Pabianic

ODSZCZURZANIE MIASTA.
Trucie szczurów, przeprowadzone w Pabianicach, daje v.ryniki dodatnie. Nadsylape
meldunki wykazują, , że w jednym z dom9w
przy ul. Sw. Rocha znaleziono 57 s~cz_uro~
otrutych, zaś rekordowa dotychczas 1losć. 12
szczurów stwierdzona została w domu połozo
nym przy Pl. Gen. Dąbrowskiego.
REPERTUAR KIN.
Oświatowe: Ucieczka.
Nowości: Córka Generała Pankratowa.
Luna: Cale miasto o tern mówi..

~
dalszy ciąg powieści „Wyspa
ł
cudów"
rów zespołu. Na. mocy poniżej za .ączonego ku1p0nu ka~dy nasz Czytelmk ma Jasio W Brazylji
prawo nabyć 2 bilety ulig owe (od 30 gr.
. dalszy c~g przygód egzotycznedo 1 zl. ·85 gr.).
go podróżnika
Prędko

Kupon ,,Expressu" do Teatru Miejskiego
Okaziciel · niniejszego kuponu ma prawo nabyć 2 bilety
ulgowe (od 30 gr. do 1.ss) w poniedziałek d. 25-go
maja b. r. o godz. 8.3° wiecz.

na

sztukę

''

MATURA''
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do domu

nowa wes·ola gra towarzyska.

Cena
numeru

10· gra

TEAT~

POPULARNY
Ogrodowa 18.
Dziś, w niedzielę, dwa przedstawienia, o go•
dzinie 16 po południu i 20.15 wlecz-orem. Grana
będzie rewja muzyczna „Na całą parę" w 2·ch
częściach i 18 obl'.'\zach. Udział bierze cały ze·
sp~I:.

'--

flłr.
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f-a0.a ! ru ~a-{„ \ nędz~wl~~p!~yds~!!1we P~!!~~!!te~ziec1

ł.ODZKIEJ
ROZGŁOśNI
PROGRAM
RADJA
POLSKIEGO
NIEDZIELA, 24 maja 19j6 r.
9.00-9.03 Sygnał czasu i pieśń „Pod Twoją
Obronę''. 9.03-9.15. „Gazetka rolnicza'• w opracowaniu Stanisława Jagiełły. 9•15-9.50 Muzyka - płyty. 9,50-10.00 Dziennik poranny.
10.00-10.10 Program na dzisiaj. 10.10--11.57 _
Transmisja z J.asnej Góry w Częstochowie. Uroczystość obioru N. M. P. na patronk~ młodzieży akademickieJ. Mszę św. celebrować będzie J. E. Prymas Polski :K.&. Kardynał dr. :August ~Iond. Kaz~nie wygłosi J. E. Ks. Biskup
A11toni Szlagowski. 11.57-12.00 Sygnał czasu z
Warszawskiego Obserwatorjum. 12.00-12.03 Hejnał z .Wieży Mariackiej w Krakowie. 12.03-12.15
Władze ~iejskie w trosce o zdrowie ludności
wygł. ~tanisław Kempne~. 12.15-14:00 Kon~ert
w wykonamu Ork. FilharmomczSymfoniczny
Krakowskiej pod dyr. Olgierda Straszyńskienej
go z udz. Marji Bieńkowskiej (śpiew) w programie utw~ry krakowskich kompozytorów. W przerwie około kodz. 13.00-13.20 teatr nada
fragment słuchowiskowy ze sztuki Mai:ji Jasnorzewskiej - Pawlikowskiej. „Nagroda literacka"
w opracowaniu Leona Pomirowskiego.
14.00-14.20 „Władczyni" - obrazek psychologiczmy Elżbiety Szemplińskiej.
14.20--15.20 Koncert życzeń.
15.20--15.45. Muzyka pogodna - płyty.
15.45-16.00. Feljeton podróim.i<:zy A1eksandra
Nalepińskiego p. t. „Nad kanałem Augustow-

+.1.· •
·
·
i przyczynę
nazw1"sk o m.a~n.1
UJawmono
rozpaczliwego kroku. Studzińska była
bezdomna · i nie miala czem wyżywkć
d · k
••
Zlec a.
om1~arJa . • . O zn ez1emu
Y
•••
przed budynkiem dziecka J>łci męskiej,
Identy<:znie ·postąpił Rahthold Szott,
!które nie miało jeszcze tygodnia. Niesię personel wdowiec, któremu po śmierci żony pomowlęciem zaopiekował
d z iewczynk a.
•
t rzym i estęczna
t"'
·
·
• d h' ·1·
't 1
szp1 a ny az o c w11 um1eszczema go zos ata
w ŻłoilYku. Poszukiwania za wyrodną Na nieszczęście Szott został wveksmitowany z mieszkania, gdyż ostatnio nie
matką prowadzi policja.
ł d
t
·
l ·
••
pracowa 1 przym1erat g o em.
~
•. .
Oboje odpowiadali w dniu wczorajW1ktorJa Studzinska. bez stałego
m1eJsca zamieszkania, pozostawiła w szym przed sądem za porzucenie dzieci.
wy<lziale opieki społecznej przy u'l. Za- Sąd, bk>rąc pod uwagę okoliczności ła• si ecy wi ę~
d k' . 11 swe j e d nom ies i eczne dzi ee go d zące, s k aza ł i c h po 6 mte
wa z ieJ
jednak
zawiesił
kary
wykonanie
/zienia,
niewiad'ow
zbiegła
i
ko płcl męskiej
mym kierunku. Dopiero po kilku dniach i na przecią,g kilku lat.

·
L·ó.i.e
uz, 24 maJa.
{gr) S~ital Ub.ez.pieczalni Społecznej przy ul. Zagajnikowej 22 oowiadoal · "
mil 9-t · k · · t p p

I
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Nagrodę
kto

••••tt4

otrzy.m a kaidy

nadeśle

trafne rozwiazanle

ZSIPSYW ĘIS KAT ZSILEICSOP EIBOS KAJ

Za dobre rozwiązanie wyżej WYmienionego przysłowia przeznaczyliśmy celem zjednania sobie
klienteli następujące nagrody:
skim".
6-9 nagrody Materiały na ubranie
1. Nagroda Zł. 100.- gotówka
HS.00-16.30. „Dieci Matkom•' (Audycja z okazł: 2.
„ Budziki
10-15
„ Maszyna do szycia
dnia Matki ze wszystkich rozgłośni Polskie- 3.
„ Zegarki męskie.
16--30
Aparat fotograficzny
"
go Radja w opracowaniu Kół Młodzieży.
„ Obrazy olejne,
31-40
Kilim.
•
4.
16.30-16.50. Kącik humoru i muzyka w~oła.
Artystyczne rzeźby z drzewa,
41--<iO
„ Aparat radioWY.
5.
16.50-17.05. Koncert reklamowy.
oraz wielką ilość wartościoWYcli nagród pocieszenia!
17.05-17.15. Program na jutro.
Rozdzielanie głównych nagród odbedzie się pod nadzorem notariusza w terminie. o którym
17.15-17.45. Teatr Wyobraźni u obcych „Słucho zawiadomi się pisemnie. Nadsyłający rozwiązanie nie ma żadn~ch zobowiązań. Drobna opłata
wisko oryginalne p. t, „Nikotyna" napisał przesyłki nagrody na koszt odbiorcy. Rozwiązanie należy przesiać jaknajprędzej. Adresować:
Hans Knan,_ przełożył z niemieckiego Witold
Dom Wysyłkowy .. GLORIA", Kraków, Plorlańska 43/V.
Hulewicz. Udział biorą Stanisław Stanisław
ski, Marja Strońska, Zofja Gryff-Ol&zewska,
Mira Grelichowska, Feliks Chmurkowski,
Zygmunt Chmielewski, Tadeusz Frenkiel, Teofil Trzciński, Bohdan Wasiel i inni. Reżyse
ria Teofila Trzcińskego.
17.45-18.00. „Co czytać" - noW<>§ci literackie
Sezonowe kłopoty pięknych pań i eleganckich panów
omówi Jan Lorentowicz.
Szybkim krokiem zbliża się sezon le-1 czyzny - nie mogą być odsłaniane. To
18.00-20.00. Podwieczorek przy mikrofonie. Transmisja z hotelu Bristol w Warszawie. - tni, kąpieli morskich i rzecznt·<:h. 1Wy- też wiele osób nie ma.rzy nawet o przyWykonawcy: Mała Orkiestra P. R. pod dyr. brzeża zarnją się tłumami ludzi, odzia- • wdzia•n iu kąpielowego kostjumu, odsłaZdz. Górzyńskiego oraz soliści. W przerwie
I niającego piersi, plecy i ramiona.
nych w kostjumy kąipielowe.
pogadanka aktualna.
Tymczasem, każdy mQŻe przeprowawłożyć
Nie każdemu iedn.ak wolno
20.00-20.45. Koncert solistów węgierskich. Wykonawcy: M. Jano de Kerpely, przy for- taki kQstjum. Wągry, pryszcze, liszaje, I dzić zaibiegi, które
wszystkie
usuną
tepianie prof. Ludwik Urstein.
Sposób
pokrywaiące ciało pięknej skądinąd ko- szpecące przypadłości skóry.
20.45-20.55 Dziennik wieczorny.
biety czy dbałego o swój· wygląd męż- dość prosiy i niekosztowny, wymaga tyl20.55-21.00: Obrazki z Polski współczesnej.
21.00-21.30: „Na wesołej lwowskiej fali".
ko cierpliwości i odrobiny sfarań.
21.30-21.45 „Podróżujmy" „Miasto o dwuch obliSzczegóły - w najnowszem wyClaniu
czach" - Feljeton wygłosi Romana Dalbo- 17.00 BUDAPESZT. Recital fort.
„Co Tydzień Powieść" Nr. 154, w porad·
17 40 WIEDEŃ. Koncert rozrywkowy.
rowa.
21.45-22.05. Wiadomości sportowe.
18.15 ANGLJA (Nat. Progr.) .. Ork. mandoli~istów. niku kosmetyc.mym. Tamże. - nowości
22.05-23.00. Koncert symfoniczny: Wykonawcy: 19.03 RYGA. Koncert muzyki ro!118ntycz~~J·
z dziedziny mody, rozrywki z nagrodaOrkiestra symfoniczna P. R. pod dyr. Grze- 20.30 PARIS P. T. T. „Lekarz numo wob - op.
rady pani
h
· d
. k 'k .
.
.
m1, . ąc1 pani omu, ul!lor,
,
Gounoda.
kom.
gorza Fitelberga.
2i_00-23.15. Wiadomości sportowe ogólne i wia- 2. C.40 RZYM. „Simon Boccanegra'' _opera Ver· i· lvy 1 t.d. oraz dokończeme fascynu1ąceJ
powieści A. Muczyńskieg.o.
domości meteorologiczne.
diego.
30 ·g
d • C
23.15-23.30. Muzyka taneczna - płyty,
b ·
D
21.00 MEDJOLAN. Koncert wieczorny.
r.
o na yc1.a wszę zie. ena
22.20 BUDAPESZT. Muzyka salonowa.
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
23.30 WIEDEŃ. Muzyka taneczna.
17.00 RZYM. Muzyka lekka.

Nie · każdy

może nosić...

kostiUR! kąpielowy

I

I
1

".llndrzf!j

I'

24 MAJ 1936 ROK.
Ranek dzisiejszy sprzyja studjom, sportom
turystyce i sztuce. Do godz. 10-ej z powodzen: cr
możemy załatwiać sprawy, które powinny p;;zostać w ukryciu i wyruszać w podróże morske.
okres przyniesie sytuację niejasn >.,
Następny
przykre rozczarowania i nieporozumienia z ko ·
bietami. Jest to także nieodpowiednia pora cio
przyjmowania służby domowej. Koło godz. 13·e·
działają pomyślne wpływy dla zdrowia, rehn
walescenci poraz pierwszy mogą wyjść z domu
lub też W1Stać z łóżka. Między godz. 14-tą a godziną 17-tą, nie należy zawierać znajomości z
osobami płci odmiennej ani załatwiać ważnej l<o·
respondencji. Następne godziny nadają się do
składania wizyt oraz zawierania umów. Godzina
20-ta przyniesie powodzenie w miłości. Wieczór
zapowiada się nieszczególnie. Działają ujemne
wpływy dla marynarzy i wojska i narażeni jesteśmy na szykany ze strony osób płci odmien·
nej. We wszelkich sprawach należy działać bar·
dzo ostrożnie.
Dziecko dziś urodzone - dumne, energicz·
ne, nadaje się na stanowiska kierujące, chciwe,
czesto ulega egoizmowi.

ż 0 ri s Il i ~~~~~~~~~~~~~~~~·
"

Ich pierwsza

miłość

Powieśf

m1t·1

spółczesna

M
iii"

MirotałQ nim tysrące sprzecznycłi
uczuć i niepdkojów, kiedy wreszcie nieśmiało zapukał do dobrze znan·ych
drzwi.
Doszedł g.o odgłos czyiichś kroków.
Czyżby to była Danuśka?
Serce zamarło mu w oczekiJwanilu,
gdy zazgrzytał ostro kliuaz w zamku.
Lecz ta, 'która ukazała silę w otwa·rtych
drzwiaich, nie byla tą, którą spodziewał
się ujrzeć.

przy BÓLACH ARTRETYCZNYCH, BÓLACH
ZĘBóW.

Not«Jtnik miejski
Dziś, w niedzielę, odbędzie się w Łodzi uroczysty obchód „Dnia Matki", ~ l!Odzinach ran·
nych odbędą się naboteństwa w świątyniach
wszystkich wyznsD. poczem młodzież uda się do

szpitali i przytułków, gdzie złotży matkom ży.
czenia i wręczy im wiązanki kwiatów oraz słody·
cze. Na terenie szkół odbędą się akademie poświęcone matce.

.....

I*•

Na ul. Rzgowskiej dosiała się pod koła prze·
samochodu ciężarowego 5-letnia
Małka Kon, zam. przy al. RzgowskieJ 56. Dziewczynka doznała wstrząsa. mózgu f zmarła w azpi·
talu. Policja prowadzi dochodzenie, celem usta.
lenia, kto ponosi winę w tym tra~JDl wypad·
ka.
jeżdżającego

••
\ *~

o godz. 9-ej rano odbędzfe słę w s&lł ki·
na 11 51t1'lowy" przy nL Kilińskiego 123 nadzw}„
czałne zebranie robotników dziewiarskich i poń
czoszniczych, zgrupowanych w klasowych zwi~·
kach zawodowych. Złożone będ11 sprawozdania
z wynika ostatnich obrad w przemyfle kotonoDziś

wym i p0ńc:zoszniczym (okrągłe maS%ylly).

gO!zie·ś

na wid, a: jego córlm wyjechab
zagranicę.
StaniJsław począł Slię gub~ w domy
słach. Wyjechała zagranicę„. Za co?
Z kim il J>OCO? Czy znalam wreszr,ie
upraignioną pracę, czy też znudzona mo
notonją życia i jego bezwzględnością.
posziukała soibie nowego narzeczonego,
lub„ przyjaciela?
A może poj.echała tam z Zaryszem,
albo też za otrzymane od niego pie-

Obca lmbreta spojrzała: ostro na sto- nilądz.e?
dasz znak, zjawię się
Danuta Kresińska, "kspedjent.ka w
•
bu'A....:t
.
duszy Jego
tk
.
d
.
,.,., tylko
c·Jeśli
!!azynie bławatnym Jana Zarysza zostaje
urLitO s1ę nowe P':•Z
veuue 1 sam opiow~em wszys O jącego przed drzwiami przybysza.
U
zredukowana.
- Pan do kogQ? - spytała krótKO. dejrz;enie, a równocześnile porwała g:J
to, o czem nie chciat·em i nie moglem
Nie mogąc znaleźć pracy - mając na
Eks-student zmiieszal się: czyżby za gardło Slz.all()na zazdrość.
napisać w liścue.
utrzymaniu ojca - przyjmuje pomoc Zarybł
d .k.
'l t
T k
óz' "·o . n·e
N'te d a•J. b Ym czekał na
sza i od czasu do czasu spctyka się się
z: im Yz
a - pomys a
. pr '" 1 1 Danusia miała gości?
nao spotkaniach tych óowiaduie z nim.
·~cz.eśnicj
powinienem
oczru
skDem
ośv,.ia"dbardro
Prz.epraszarn
dosrę
nacierpiałem
tak
i
bo
zwlekaj,
po
rzeczony Danuśki Stan:sław Reczy:.)ski i
wyprawić siię do tego łajdaka ~ zażądać
ć .
b
h . tb
ł
syć.
gwałtownej scenie zrywa z ukochaną, nie
czy - c ci.a; YJ;ll zo aczy · się z pan- od niego wytłumaczenia. A jeśli okaże
Całuję Twoje koch~me dłonie
wierząc, że stosunki jej z Zaryszem aą zusię że ściągnął mi Danuśkę w bioto
ną Danutą.
Staszek.
pełnie platoniczne.
'
I
<n
d''
Głos obcej Jrobiety brzmia~ jeszcze
Kresińska po wielu przygodach poznaje
..f „ . .
.
u 'Uszę go .i:a.n. psa.
Naprózno Jedinak czeka•l potem na bardzilej szorstko:
tajemniczego dżentelmena: Karola Ornicza
I szyb'kier.n1•. krokar.n1 pocz.\. isć w
panną Danutą? Tu n'e
_ z jak
który kupuje wieś Rychlowo, an!l>iiując sta I cdpow~edź.
1
stronę sródm11escia, gdzi1e na pryncypalt 1
D
. zk . dą
Przekwitły okwtlaty wiiśn1i i jabłoni,
rego Kresińskiego n~ a~ministratora.
ruej uJiicy znajdował się wielki magazyn
.
skl()ńczyt się maj, a od Danuśki nie otrzy mies a za ~ia panna anu a.
Ornicz podkochuie się w Danucie.
Re~~yński z:aicząt połapywać sie w Mawatny Jana· Zarysz.a.
mat żadneJ· wveści.
a.rtuac111
Najdroższa Danusiu!
.
.
, t K "ń
,;,.
Zrozpacwny czekał z tygodin~a na „,
Może postąpiłem źle, potępiając
vvJęc pans WIO res1. scy me m1ewszelką
strac1'wszy
e,
eszc1'•
r
·
W
tyd"'1'en'.
k
d
·
·1·
J es i Je na
tat · ś · ł
k · · · t t ·?
u
Cię zbyt poc h opnie.
Rozdział pięćdziesiąty pierwszy.
me mia o.
skrzywdziłem Cię, odp'O'kutowałem nadzi.eję, p·ojechał dio miasta, ażeby od- sz a1ą lUZ u al· - z:apy
DWAJ RYWALE.
- Wyprowadzrni się jeszcze w zizarto gorzko wiie1oma tygodniami nie szukać tę, bez której nie mógł już dtuW magazynie Jana Zarysza w daltnie - poiinformowata go krótko, pożej żyć.
wypowi1edzianej tęsknoty.
zatrzasnęła szym ciągu blade, anemiczne dziewc:t.ębeziceremonjal.nile
Mocno stukat·o mu serc·e, gdy mi,_ czem
Oślepila mnie wówczas zazdrość,
ta odmilerzały chudemi rękami melry
nąwszy dobrze mu mane podwórko, po przed nim dTzwi.
odebrat ro:wm gniew.
Stanisław stał jakiJś czas mocno zdic- a na tle szafirów, opali, turkusów i szkar
Jesteś wtnna, żeś była wobec czął piąć się wąski'emli schodami w górę.
lą.tów uśmi1 ech ich byt j·eszcze bardziej
Znał je nap.amięć, każdy niemal sto- tonowany.
mnie n~es:zczerą, ja skolei zgrzeszyRów1nocześnre znalazł odipow~edź na szary, gdy przed kapryśnemi k!Uentkatern, nie chcąc Ci uwi.erzyć, że nje łą- pień. Ileż to razy wędrował tędy, trzyczylo Ctę z Zaryszem nic taki·ego, co mając pod ramię swoją ulJ:mchaną dziew dręczące go pyta:nie, dlaczego Da11m~ka mi wzw.ijały zwoje materji.
Jan Zarysz w dalszym ciągu czuwa!
mo-gt•oby być grzechem przeciwko na czynę, kiedy wracali ze wspólnej prze- ni-e odp.isata mu na jego list. Poprostu
na-d iJnteresami firmy. Rzadziti jednak
chadz'ki, lub też po skończonym wykla- nie otrzymała gio.
szej miłości.
Ale dokąd mogli się oni wyprowa- niż dawniej opuszczał swój 1rnntorek,
Miałem czas do dokładnego prze- dzie, gdy przeskakiwał po trzy schody
gdzre ślęczał nad stosami Nstów i ha11dlo
anaUzowania tej nieszczęśliwej spra- nara'Z, ażeby zoba-czyć się z nią jak- dzić?
Nie zwlekając, udał się do dozorcy. wych ksiąg, by zaglądać do s1klepu:
wy. Rcsztc; dopowiedziało mi serce. najprędzej....
Teraz wlókł. się niepewny i niespo- pewny, że otrzyma tam jaknajbardziej przecież nie było w nim już smukłej,
I oto, po micsi·ącach roztąki, pierwszy
kojny. Dlaczego była jego narzeczona ścisłe iinforma-cje. Ni·emniej zawiódł się czarnow~osej czarodziejki, która rzuwciągam do Ci.ebie ręce do zgody.
1
nie umiano. m~ p~wi.eózieć niej ciła ~ziwny 1:1r?k na j~go ni1emrode ser~rzebaczi::iy sobie wza}cmnie ura- 1 nie odpisa~a nawe.t i słówk.a na Jeg;oilirogo:
1
zy i zapomrn3my o tern, co nas roz- błagalny list? Czyzby w m1ędzyczas1 e konkretnego. Dowiedział si1ę tylko cyle, ce, me byto JUZ Danuski Kresińskicj.
.<Dalszy ciąf1 jutro),
• . ~ pan ~esilóskii w:v.emi.g~
~ ~
d'ZielHo.
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Czr mogliślńr wrgrac zAus1r·a?

Echa meczu
Chelsea-Reprezentac}a Polski

Warszawa, 26 maja.
Zestawienie kasowe z meczu Chelsea - Reprezentacja Polski wykazuje,
że na zawody te sprzedano ogółem
Lwów, w maju 1936. 1 grało z początku bardzo dobrze, ale go, co pan o nich sądzi?
\ 11,800 biletów wstępu, co jest równoZ możliwością przegranej z Austrją 1 Tarłowski nie wytrzymał nerwowo i za- Porobili kolosalne postępy, a zwla- . znaczne z niepowodzeniem finansowem
liczono się. Nie wykluczano takich na- ' grał tak źle - jak zdaje się jeszcze ni- szcza Baworowski, który był wprost I imprezy. Organizatorzy zasługiwali na
wet wyników, jak 4: 1 lub S :O dla Austr!i. • gdy. A ponieważ czekał mnie na drugi w fan tas tycznej formie. Że go pokona- 1 to, żeby dostać po kieszeni, uważali bo
Ale bądźmy szczerzy! W rzeczy-' dzień ciężki - i jak się wszystkim zda- lem zawdzięczam to -przedewszystkiem 1wiem prasę za instytucję zbędną, przywistości nie było zdaje się ani jednego wato decydujący - mecz z Bawo;-·:·w- mojej dobrej taktyce. Metaxa zabłysnął I czem szczególnie dziennikarze łódzcy
człowieka, któryby poważnie wierzył . skim, więc przestałem się „dwoić:" i raczej w grze podwójnej.
nie cieszyli się względami panów z zaw naszą porażkę - w duchu każdy ją! przegraliśmy gładko bez historii mimo
Chcielibyśmy jeszcze pytać o pewne rządu Ligi.
wykluczał.
nienadzwyczajnej gry naszych przeciw- pociągnięcia odnośnie ustawienia składu,
,
A jednak stało się i nic nie zdoła. ników. Przestańmy się łudzić. nie mamy ale poco? Hebda nam nie powie, a zre- • Tenisiści
zmienić smutnej rzeczywistości. Prze- 1 doublistów, bo brak nam potrzebnej sztą i tak nietrudno się domyśleć Jakie
graliśmy i zamknęliśmy sobie drogę do 1szyb~ości, która c~chuje np. takiego Me- si_ły dział~ł~ przy układaniu w~aśn~e ta- 1
przystąpili do PZLT
dalszych spotkań międzynarodowych-' taxę i Baworowskiego. .
.
kiego a me mnogo składu w W1edmu.
Łódź
maja
26
po,cząt~k sezonu jest dla nas właściwie l ,...;;;:,.} pi2E:!1etaxy 1 Baworowsk:e- *MW**
Mgr. L.~:::,kJ.r.
Ruchliwy klub pabjanickl KE rozszeJuz koncern sezonu.
I
rzył obecnie swą działalność o jeszcze
Bo rozmaite lokalne turnieje - a na11
•
jedną sekcję. Jest nią sekcja tenisowa,
wet ~ni,s,tr~ostwa Polski.- ~ie _mogą '.
zwyco~za która coprawda istnieje już od.dluższepr~ymesc zadnych emocyJ am mespo,
I
go czasu, ale dotychczas nie należała
tlz1anek.
.
.
. . .
jeszcze do związku państwowego.
Po P?razce ~1edens_k1eJ zapanowała,
w pierwszem spotke;n·u gry pojedyńtiej w Parytu
Obecnie KE zgłosiło swój akces do
w ~ol~k1m obozie te~iso~:ym ~onster-1
p
. 20·
J
•
•
•
•
•
R
del
_
Wilde
,
PZL
T i chce nawet uczestniczyć w roz
6 ·3• 6 ·8• 3 ·6• 6 ··3• 6 ·4•
0
nacJa i szalona depresja 1 zamiast po- .
aryz,
maJa.
·
h ·
'bl' ·
_iechać do Paryża n·~ mistrzostwa
Wponicdziałek w dalszym ciągu mi· 6:1 6:1, 3:6, 6:4, Terrier - Hadingham P.oczy!1aJącyc się w. naJ 1zszym cza"' - ··
· k t b ł
. d ·
· strzostw tenisowych Pranci1, Jędrze- 6:2, 6:1 6:1, Journu - Goldschmidt 6:4, sie mistrzostwach temsowych klasy B.
~~l~~~~~ne~~róc~noy zo n~~~~f nn~°Jc~~~= I jowslrn rozegrała pierwszy mecz w 1:5, 6:4.
grupy ~arszaws~o - łódzkiej.
te; spuszczonemi do domu.
j grze pojedy1iczej pań, bijąc panią Ber-1
Gra pojedy1icza paii: Sperling SekcJa ta p~s1ada w sw~c!1 , szere. . nard 6·1 6·3
Horner 6:1 6:1 Horn - Aubert 7:5 6:0 gach dwuch naJlepszych tems1stow pad . f!ebdQ. spotykamY_ dzarLaz na drugi
In~~ ~~otkania dały następujące Noel - Kleinadel 6·3 6·2 Goldsch~idt li bjanickich mistrza Pabjanic BroniatowZ1en. pco Jego P~"1'~śocie o wowć a . . A
wyniki·
Deutsch 6·1 6·0· , H~~rotin - Ter- skiego i wicemistrza ferednickiego.
zy musie i my przeg-ra z u· •
.
· ' · ·'
strją panie Jóźku? _ rzucamy wprost I
Gra PO!edyncza panów: Boussus - 1nłndt 6:1, 6:1, M:'th1eu - Veeks walkoklopotliwe pytanie.
1R_itos~a 6:~, 6:1, 6:3, Fisher - Geelha?d· ~erem, Pannen~1er~ow :--- walkowerem!
Twarz Hebdy zawsze pogodna i . 6.0, 6.2, 6.2, Metaxa - Lan.ganey
ald<:ne - Paae 6.4 •. 6.0.
l
Do ll·ei ligi spada WAC
•-' 111 iechnieta zas
ia siei ochmurnie- •6:3, 5:7. 6:1, 6:2, Lund - V1eillard 6.1,
W grze podwóJneJ panów w finate 1
.
.
.
. •
.
:„
w·d ,· ·
ęp Jes
· ·t · P
b
6·3 6·4
piłkarskie
hg1 wiede6. •
1 ac ze rana
Jeszcze z y t 0·6
· • · • · ' Rhosinkle - Leseur 7:5, mistrzostwo• zdobyła para Borotra - 1' I Mistrzostwa
·
·
d
b'
·
j ·
k
•
-: ·::icża i ~iezal!oiona.
13:6, 6:1, 5:7, 6:.t, Legcay - Robertson Bernard, biJąc parę Hughes - Tuckey s {~eJ ? i_egaJ_ą . uz
o~c~, przy~zem
- N'e
' I 3:6 6:1 6:0 6:0 Hare - l(ukułjevic 6:2, 3:6, 9:7, 6:1.
ubiegłe] medz1eh zapadła JUZ decyzJa co
1 pada cl ótk le"2 t
.
. ~
ff
a, '· s an owcza
do degradacji. Szeregi ligi wiede6skiej
1
' i pow1edz.
..!!.
•
b d ·
, ··
t WAC
- Dlaczego więc przeg-raliśmy? - .
ft
~
~·
~ zmduszony d ę ~lek ophuscidc .z~~p:
k :u
n:rlnmy konsekwentnie.
ry
u
po c.zas g Y. a aa
z1ę {t uzys ~mu
.
.
.
. .
.
wymku remisowego 2:2 w spotlfamu z
Heb?a ociąga ~ię z odpowied.z1ą 1
Płk. Crispe chce wygłosit odclyt o pił 1 'i:arstwie anglelskiem
Wackcrem uratował się od degradacji
"·:aha. się. P~z!1~tt ze coś g_odg~ęćbt, ale!:
Krakóiv 26 maia
od ministra Ulrycha Dyrektora PUWF i wylądował na przedostatniem miejscu
nie wie cz~ I Ja . o wypo~1~ z1~ .
Angielscy piłkarze po. niedzielnym - gen. Olszy~y - Wilczyńskiego, do- w _tabeli. .~1ecze ?Stat~iej ni:dzieli zal Odpowiada więc w~miJaJac,o · .„Tn~- meczu z Wisłą wzięli udział wieczorem wódcy OK V gen. Narbut - Łuczyńskie- konczyły się wymkam1 rem1sowym1 1
~no
fa t~ pro.s~, p~ame znal~zF ro\YTlie w bankiecie jubileuszowym w salonach go, od Pol. Kom. Olimpijskiego, klubów tak Wien!1a grata z Austrją 2:2, taki
1
; ;,?s ą ? P?Wie Z: dlzyczyn :Y ot wie~· Klubu Społecznego.
ligowych i wielu organizacyj sporto-1sam wy~1k uzyskał Hakoah z Wac.ke'" ~z g 1 owme za wio Y .nerwy i g owa.·
Na bankiecie wygłoszono szereg wych.
.
rem a L1bertas z Sportklubem zrem1so.R~z~owa, zn~:VU się. urywa. - me mów. Prezes drużyny angielskiej, płk.
Ze Lwowa nadszedł telegram z ży- \ wat 1:1.
k_lei się Jakos, zeJsć musi, z .kome~znoś- \ Crispe
powtórzył uwagi meneżera czeniami od „Szczepka i Tońka'·, którzy
Stan tabeli jest następujący: Ad.mira
ci na. temat gry }'łoczyns~iego 1 . Tar- Knightona na temat gry ciałem, którą I życzyli Wiśle stałych zwycięstw z wy- 37 pkt, Vienna 30, Rapid 26, :FC Wien
!ows~iego (bo Heoda ~robił sv:oJe),. a na kontynencie w wielu krajach uważają! jątkiem - nad Pogonią lwowską.
26, Wacker 22, Sportklub 21, Austria 20
ich Jc;tko s~ych wspołpartnerow me- za faule. w przemówi~!1iu swen: płk.
W pon!edziatek _prz~~ połudpiem pił- I Faworitn.er 17, Libertas 16, f AC 16, Hachętn_ie chciałby . ~ebd~ . krytyk?wa~. Crispe wyraził gotowosc przybycia do, karze angielscy zwiedzih Krakow, a na- . koah 13 i W AC 1i.
Wkoncu prze~wyc1ęza się Jednak 1 daJe Polski w roku przyszłym, aby spostrze- stępnie wyjechali do Wieliczki.
upust swym załom.
żenie swe i doświadczenie sformułować
Po powrocie do Krakowa nastąipił
piłki
- Ttoczyński mógł wygrać-mówi- w odczycie 0 piłkarstwie angielskiem. 1odjazd gości. Na dworcu żegnali angli'I
z Baworowskim może nie, ale z Metaxą 1 z ofrazji jubileuszu Wisły nadeszły J ków przedstawiciele zarządu T. S. „WiAustrji W Polsce
tak. Metaxa szybko się zatamuje i to liczne telegramy gratulacyjne, m. in. 'sla".
Polski Związek Piłki Ręczne) otrzymał od
należało wykorzystać. Cóż kiedy Ignac i
Związku Austriackiego zgodę na zaproszenie
Rrał
zupełnie bez głowy i nie potrafił'
OdłJm drużyn W li g
dla austriackie) reprezentacll piłki recznel na
wykorzystać takich właśnie momentów
ftJ "
trzy mecze w okresie Zielonych świątek w Pol73.łamania się swych przeciwników.
. ,
·łk . k.
r!Uh
p
p
dent R... nlitej
sceObecnle PZPR oczekuje Jeszcze odpowiedzi
W czwartym secie Metaxa był wyraźZ turme_ U pi ars aego O r'
ar anJ rezy
a ,..,
od związków węgierskiego 1 niemieckiego w
nie speszony i wyprowadzony z kon- !
Łódź, 26 maja
I nie został jeszcze definitywnie ustalony sprawie zawodów międzypaństwowych Polceptu. Bo, proszę pana. Metaxa wygrał ! Po pierwszych rozgrywkach ciedziel-' odbędą się cztery spotkania ćwierćiina ; s~a - Węgry i Polska - Niemcy w szczypiornierwsze~o seta i w drugim prowadził i nycb siedem zespołów zostało już wye-' łowe. Druga reprezentacja Ligi i:rać bę nkrakud.bMdec z P?lska -LRum~nia w szczyplornla1
' rap t em Ignas' wygrywa t ego 1 fiminowanych od udziału w dalszych ' dzie ze S tamsławowem
.
5 :3, az· tu
w S tani s ł awo- a o ę z1e się we wow1e 28 czerwca.
1
seta 8 :6, wygrywa nastęi~nego 6:.3 i pro- grach 0 puhar Pana Prezydenta Mościc; wie, Poznań podejmować będzie u sie- 1 Otwarcie obozu szermiercL:ego
wadzi w cz~rartvm . secie 2 :1 1 40: 15. kiego. z. pierwszej rundy pozostaje I bie. reprezentację \Yiln~, repr~zentacyjw Warszawie
Gdyby Ignas potrafił był w tym mo- teraz ie"zcze do rozegrania mecz pomię na Jedenastka Łodzi zmierzy s1ę z repre 1
w
dn'
.
_....
h •
·
' ad s w emi· ner wa mi dzy reprezentac1ami
~
.
• p omorza. Je dyme
· W arszawaj1 Warszewie·•u ostatni
wczora1szym z...... a1 QrUC om1ony w
~enc1e ,zapanowac n
Krakowa 1. L uhl.ma!I zentac1ą
dwutygodniowy przedolim1 zagrac z głową mecz. byłby wygra- który onegdaj pomimo przedłużenia gry nie ma Jeszcze przeciwnika i czekać , pijski obóz szermierczy, do którego zostali vrynv - mówi z. p~z~konamem !"lebda.- aż do dwuch i pół godziny zakończył '1 musi na zwycięzcę meczu Kraków - znaczeni następujący z.awodnicy: Ka!1tor (ł.6~~),
w piatym
secie JUZ było zapózno Tło- i
.k.
.
Lublin
Papee, Frydrych, Suski, Dobrowolsk1, Szempbn, .
. . k ,
t k
'l·
S ę wym iem remisowym.
•
ski, Segda, Sobik, Zaczyk, Paszek, Kaczmarc:yi~ SKI. b". JUZ s. onczony a psyc 11 czW drugiej turze gier. której termin
czyk, Franc, Kazimierowski , Karwicki.
nie Jak I fizyczme.
·
W związku z ustaleniem składu na Olimp-No, a jak tam
było
z
tym
niejadę,
za l!ewnych
kandydatów do reP.rez~tacji
?
w szpadzie
uchodzą: Kantor, Szempliński, Zaszczęsnym d OU bi em·
czyk i Sobik, zaś w szabli: Dobrowolski, Papee,
- Mimo rozgłosu, jaki poprzedzał
I k. h
Sobik, Segda i Suski..
naszych przeciwników, nie uważaliśmy,
przy udziale czołowych bokserów po s IC
punktu teRO za stracony i postanowiWarszawa, 26 maja.
W wadze polciężkiej startować ma- .
Na)blitsze mecze ŁKS-u
liśmy zag-rać „va banque". Mnie się
W dniach 6 i 7 czerwca w ramach ją: Doroba, Neuding, Karpi6ski i KliW przyszłym tygodniu UgoWy zespół ŁKS-u
ct'lli
iii
+•AVIW** 9 ; &MMM• dorocznego święta Wf. i PW. organi- mecki.
.
rozegra dwa mecze międzynarodowe w drugi
·
d
· · k' · t t dzień Zielonych świątek, 1-go czerwca
W reszcie
zuje Legja turniej pięściarsk i na wo IW wa ze cięz ieJ s ar grać będzie na stadjonie przy Al. Unji zL.K.S.
węSporł wśród młodzieźy nem powietrzu, w którym uczestniczyć swój zapowiedzieli: Piłat, Węgrowski, gierską drużynę Bockey, zaś 5-go czerwca L.
ma szereg najlepszych pięściarzy pol- Sowiński i Blum.
K. S. podejmować będzie mistrza Austrji, zna·
·d ć
·1 któ eh
komiłą drużynę wiedeńską Admirę.
j k
•
skich.
,
. R
ha dwb iędc wi. a ' wł !1 ~ rf~ • w~Najbliższy mecz ligowy ł..K.S. rozegra
1
1
Przed kilku dniami zakonczony został turn e
W wadze muszcj walczyc maJą: ot gac o ę ą się W asc1we maty m1- śląskim Dębem w dn. 7 czerwca w Lodzi. ze
w narortówkę o puhar ufiarow:i.i1y prze.z szko- hole Sobkowiak
Rundstein i Baśkie- strzostw Polski, jakie nie mogły się od 1
1 7
11: Nr. 12 2· W tur~l~lceu~, zpesuthnairrz}z'~, 0>b yłaze~~~: wie; W koguci~j spotkają się Czortek, być wobec wycofania się zawodników
1
ow, aszkoły
p erwsze
•
u
I Krzemiński,
•
· t rzos t w, b ą d'z t e_z.!
·
hna
Nr. m1e1sc
1u.
Węgrzyn I ,,Teddy .
,,·arszawsk'1c h z mis
Zwycięzcy wystąpili w następujący!" s~łaObsada wagi piórkowej przewiduje niepr_zybycia kilku czołowych zawodru-1
1
<llie: Temli:iil. Fa!iman, Hauser, Dawidowicz, start· Chrostka Kowalskiego Polusa i ków do Łodz:..
"
.
w~ssercyjer, Rosen. t<ur.;;bart, Bias, Speku-j 0
· bl
'
'
·
·
i
\
a
lant i Grynbaulil.
8.os.en ~
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STROJ STRATOSFERYCZNY.

Panna Genowefa, ucząca Już koll> plęćdztti
do lekarza po porad15o
Lekarz zbadał Ją i rzekł:
- To nie jest nic poważnego„. Poprostu
skutki starzenia się. Widocznie pani za dużo
siedzi„. Powinna pani używać stanowczo wlę·
ceJ ruchu.„
- Ależ, panie doktorze, Ja codziennie cho·
dzę na dancing!
-Właśnie powiadam: pani za dużo sle·
dzi bezczynnie!
slątkl, udała si~

„
*•

I

Mayer zamierza się żenić. Swat namawia ·
1
go, ażeby pojął za żonę pannę Różyczkę K.,
córkę bogatego kupca.
-Ja panu dobrze radzę.„ - powiada swat.
- Ona jest bogata, ładna, przystojna.„
- Przepraszam, przystojna ona nie może
być... Przecie ona jest kulawa!
- To co, ie kulawa?„. Według pana to ma
być wada?„. Przecie to Jest szczęście mleć
kulawą żonę:.„
-Szczęście? - dziwi się Mayer.
. Gdy spoglądamy na zdjęcie tej gruRY lotników, Oi!arnia nas zdumienie. Bo
- Oczywi&cle!.„ Niech pan sobie wyob·
też w rzeczywistości nie są to lotnicy, tylko bikły lotnicze, które dla wypr6razl, że pan się żeni z kobietą, która nie Jest 1
bowania spadochronów zr.ca się z samolotów.
1
kulawa.„ Co się wtedy dzieje„. Pewnego 1
dnla pańska żona pada i łamie nogę„. Zaczy. r
~włęto winohranła
naią się historie z lekarzami, trzeba kupować
lekarstwa, operacie.„ To pana kosztuje mają
tek i wkońcu ma pan kulawą żonę... A tu bez
żadnych wydatków, bez lekarzy, bez
zdenerwowania, ma pan odrazu kulawą żonę I pan
uważa, że to nie· fest szczęście?!

l · ·

·

·

· '

Lotillik hiszpański Emilio Hen-era z.amie
rza odbyć w najbliższych dniach lot do
stratosfery w otwariej llOndoli. W celu
za:bezpieczeuia się pned zim.nem, skon.·
struował specjalny atr6j ocl11onny, kt6ry wiclzimy na zdjtciu.

••••••••••••••••••llil••• •••••••••••• .••••Elillli••lil••lliiilll•••Francja ohchodzj

\ŚWIĘTO

2:0LNIERZY FRONI'OWYCH

l'/ AUSTRJL

**

"'
Rozmowa przyJ'aclółek:
- Słyszałam, że zerwałaś ze Staśkiem, czy
to prawda?.„
- Tak.„ On się stał ostatnio niemożliwy.
Krytykował mole stroje, nie podobały mu się
mole kapelusze był straszliwie zazdrosny spói·
niur się na randki ale jabym mu to wszystko
przebaczyła lecz gdy przed miesiącem ożenił
sią z inną, powiedziałam sobie „Dość tego!" i
. z::rw:1łam z nim ostatecznie;

**

?an filip opowiada *o swych przygodach w
Afryce:
Więc, uważacie, patrzę, a tu wyskalmie ,
11
lew... Ja na niego, on na mnie!.„ Myślałem
Już, że zginę, ale szczęście ml dopisało I zwy· 1'
ciężyf~r.i !...

I

P<>dczas święta b. żołnierzy front<>wycb
kanclerz związkowy Schuschnigg poraz
- No, to dobrze się stało ... - rzekła Jedna
W obecności prezydenta Lebrun (X) i kliku członków gabinetu, od.było się w pierwszy ukazał się w mundurze (napraz P~ń. - Bo, doprawdy, ni~ mogę wyobrazić j Ribauville święto narodowe francuskich win. Na zdjęciu moment przyjęcia pre- j! WO), Obok niego przywódca frontu żoł·
sobie pana lako dywanik przed łóżkiem„.
.
zydenta · na rynku.
nierskiego, gen, Dankl.
~~~~~~!!!!!!!!1~~~~~!!!!!~~~~~~~~~~~!!!!!!!11!~~!!!!!!!!1!~~!!!1!!~!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!~~!!!!!!ii!~~!!!lill!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~B

r.orhjenna nowelka „Exoressu· 11

lspędził pr.zeszło trzy miesiące.

Zwiedził Braizylię, Argenł.ynę, Para·
Gdy powrócił do zdrowia, od~łaino gwaj, Urugwaij i Boliwję.
~
go znowu do 'Oiboou jeńców.
Nie nrutrafił iedm.ak na ślad Obara.
t1
u~t
.
Wkrótce wybwchła rewolucja bolme·
Wrócił WÓWCZalS do. Eur?!PY i tam
w1dka.
k<>ntynu01Wał swe posz;uluw-an1a.
Pamiętn~k Gustawa Rolicha był 'j I pewnej mroinej, ciemnej nocy ucieR~lich wreszcie mó~ wrócić do doP.rzez dziesięć lait wędrował
nie·
wstrząsający.
kli w dwójkę z obozu jeńców. ·
I mu.
zmordowanie p.o świecie i nie tracił na·
Pierwsze kartki zawierały wspom· '
Przez trzy tygodnie błąkali się po Sy·
Nie było to jednak łaitwe. Przez wie- dziei, że wreszcie schwyta łotra.
nienia z czasów, gdy Rol eh doipiero roz- berii.
le miesięcy wędrował z Syberji do JaNie myślaił tuż naiwet zupełnie o Eli·
po1~ął swą służbę wo•islfową.
I
RoHch str.acił wres,zcie siły. Zażądał ponji, sikąd do.słał się do Europy i wre· zie.
Działo się to w przedostatnim roku od przyjaciela, by przeirwaM wędrówkę i szcie d0itarł do rodz.irutego miaist-a.
• Chciał się tyliko zemścić.
woiny świafowej.
j choć przez pairę dni gdzieś wyrpoczęli.
Nies•Z•częsny włóczęga był pe!Wtly, .te
- Pr.zyjdzie &ień, - pisaił w swym
Rolich liczył wówcz3.s zaledwie dwa-\
Ohar odmówił mu. Wyinikła kłótnia. wreszcie ujrzy Elizę.
pamiętniku - gdy spdtik,a,my się Olko w
dz:cści<i. lat. Jako podoficer
armji au· i
Rolich posiaidał puy sobie pewną su·
W ciągu tyl01letniej rozłąki nde prrze· oko. Życie straciło już dla mnie wszelką
strjackiej \vyruszył na
front rosyjski , mę pieniężną, która stanocwiła jego wy· staiwał o niej myśleć. Kochał ją przecież warlość. Muszę tylko w-~uloiwać stare
wrn z orzyjacielem, Konradem Oharem. li łączną własność. Obair zaiś nie miał runi casłem sercem.
redmnki. Nie sp<>cmę am.i chwil.i, dopóki
Rr~'ich vrzed wyjazdem z rodzinnego grosza.
I po przybyciu do ojczystego miasta nie odnajdę ObaJI1al
m~asta wziął ślub ze swą ukochaną, Eli-1
Dai mi pieniądze - powiedział groź· dowiedział się, że ją utraicił,
Na tem kończył się pamiętnik .•
zą.
nie do Rolicha - Pójdę sam.
Ohar zjawił się w mieście pra:ed roT ęsl(nił za nią ogromnie. Znajdują.c;
- Zostawisz mnie, chorego i bezsil· kiem. Powiedział Elhiie, że Rolich zoPirzed czterema laty Rali:oh znalazł
si.ę .na frc;·ncie .. dzi~ń w dzień pisywał do!' n~go? - sipytaił go Rolich z przeraże· stał. zaibitv n~ froincie .. ~łoda kobieta się w jednej z mi~scow.ości naid Adtjaty·
mci sa~~.ritste listy.
mem.
Z111a11dowała się w skirai)'lle~ nędfy. Gdy ~dem.
-:- Miejmy naidzieję - pocieszał i,ą-1
- Daj m~ pienią.dze - powtól"zył Obair Z!l!Pre>poo.,owa'ł jej ~sipólny wyjazd
Któregoś wieczoru krąfył sattn po
że niebawem o\rzymaim ur:lop. Spęd.zunv .astro Ohar.
do Ame.rvk1, me odm6wlł1a mu.
wybrzem. Nail!le uisłyszał rozpaczliwe
WÓ'"':Z1:S razem przynajmnie~ pairę dn:i!
- To są pr.zecież moje pieniądze!
Pamiętnik Rolicha znów się urywał. wołania.
.
1
N „ (;zieje jego jednak się nie ziściły. I
Na tern paimiętnik się urywał.
Dopiero po dziesięciu laitaich począł
J aJldś mężozyma, k:ąpiący się w mo·
W cza:sie jednej z zaciętych
walk I
Dopiero po trzech lafach Roolich opi- spisywać swe dalsze pr,zeżycia.
rzu, tonął i resztkami sił wzywał rafon·
wra-: z Oharem dostał się do nie.woli ro-1 sał swe dalsze przejścia.
-- Muszę zapłacić Obairowi za moją ku.
syj~ldej,
i'
Ohar, jedyny puyjaicieil,
człO"'.v~k. krzywdę! -- pisał - Muszę
go oclnaRolicli zr.rocił ze siebie ubranie i skoA
Wysłano ich na Syberję.
adórego obdarzał najgłębszem
zaufa· leźć! Ten łotr odpowie za wszystko! . czył do wody.
Rolich utracił wszelki kontakt z Eli- niem. okazał się cynicznym
łotrem i
Rolich, iaik wynikało z pamiętnika,
Morze było tego wieczoru
bairdzo
zą i przez długie, sfraszliwe
miesiące; zbrodniaTZem!
wkrót~e
po powrode do ojczyzny o- bU!l"zliwe. Rolich nie edołał naiweit donie otrzymywał od niej żadnych wiado• Rolich nie chciał mu dać dobrowolnie dziedziczył znaczny spadek po swym wu- trzeć do too.ącego. Za.iLała ·go fala. Nie·
mości.
pieniędzy.
Ohar wyciągnął z kie.s zeni ju, właścidelu ziemskim.
szczęśliwy już nie wyipłyinął.
Rclich zupełnie z.ałamał
się wew- długi, siprężynowv nóż. Dairemnie Ro·
Ro1zpoorządzając dużemi funduszami,
Nazajutrz iaikaś łódź rybac~a wyło·
nętrznie. Wydawał-O 'mu się, że nigdy już lich błagał go o litość.
'
począł s.wkać po świecie Obair.a.
wiła iego zwłoki.
nie wróci do roodzinneJ!o koraju, że ponu-1
Gdy otrzymał dwa ciósy ·w pie.rś,
Pr.z.edewszysitkiem pojechał do StaMężczyzna, któremu Rolich chciał
re t~igi sybirskie staną się jego grobem. I upadł na ziemię i stracił przytomność.
nów Ziednocz-0nych. .W Nowym J.oorku przyjść z pomocą, ocadał. Dopłynął oo. o
Ohar natomiast nie tracił
energji. !
Ohar zabrał pieniądze i wyruszył w zwrócił się do jednego ze znMlych biur własnych siłach do brzej!u.
Opracowywał przez dłuższy czas . dokła· dals.7.ą .drogę,
.
d~1:e,ktywów. Biur.o, po pos~ukiwaniach, 1
,
~ył to Konrad Obair, którego zmarły
dnv olan ucieczki.
Rohch spewnośc1ą byłby stracony. oswiadczyło mu, ze Ohar me przebywa Rohch szukał od tv.lu lait, by krwawo za·
Rolich pocza km.~o nie chci7ł mu to- , gdyby po uaru godzi~ach ?ie .odnaleźli: na terP;nie Si:anó;w Zjednoczonych.
płacić za wszystkie krizywdy.
warzvnyć, po długich nalegamach 1,lcgł l go; pr ~~rp:-, dkowo rosy1s~y zołmerze: U· l • Ro.heh udał się do Ameryki PołudDol.
1 m 1e ś c 1h nnnego w szpitalu,
jednak jego namowom.
w ktorym nIO'\VeJ.
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