wvn A.N.re!_,

Ceno IO 1trot1zg

WIECZORNY
WOJ. KIIUIKLIS.
mianowany został wolewodą

I

ROK XIV.

LUSTROWANY.
CENA 1o GROSZY

NIBDZIJ:LA, 19-00 LIPCA 1936 ROKU.

GLAISE·HORSTENAU,

prezes archiwum wolenne·
go, mianowany został ml·
nlstrem bez teki w rządzie
austriackim.
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białostockim.

pogwałcili

H·11erowcy
Partje

konstytucje

gdańskij

o·p ozycyjne zostaną zdławione, a działalność tajnej
· policji nie · będzie podlegać kontroli sądów

Polsko «:zeka no dolszu rozwój wgpodkóW

lecz również do ich dalszego rozpo~ wania aresztu ochronnego został prze·
zały się nie wystarczające.
Nowe postanowienia przewiduJą m. wszechniania czynnikom politycznym. dłużony z 3-ch tygodni do 3-ch mie·

Warszawa, 18 linea.
(B) Senat gdański wydał dził szereg
zarządzeń, zwróconych przeciwko opo·
zycjl, które unlemożliwłafą całkowicie
istnienie stronnictw opozycyJnych na
terenie Gdańska oraz wszelką ich dzia·

sięcy.
Dalej przywraca się dawny przepis,
wedle którego deputowani nie mają pra·
wa być odpowiedzialnymi redaktorami
pism. W przeciwnym wypadku dane
łalność.
pismo podlega zakazowi. Jednocześnie
Zarządzeniem senatu ograniczona zosenat gdański wydał zakaz uboju rystała działalność stowarzyszeń, przy·
tualnegor
czem władze gdańskie mają prawo na
•••
mocy nowych zarządzeń zamykania
Warszawa, 18 lipca.
wszelkich stowarzyszeń, jeżeli choćby
jeden z członków zarządu, lub JakikolDowiadujemy się, że polskie czynl•
~
wiele inny członek za wiedzą zarządu,
rozpowszechniał wiadomości uJemne dla przeciwko hidlerowcom adańskim niki miarodajn ezajmują wobec dzisiejszych zarządzeń senatu gdańsikego sta·
, ska lub dla jego władz.
k ·
w. m. Gdan
organi·za- now'sk
hitle- tłumnie zarówno cztonkowi·e
W związku z wyst~•pieniami
1 o wycze u1ące.
• •
ł •
"'
Dalej dzisiejsze zarządzenie senatu
4
Czynniki te spodziewają slę, że Liga
rowcó:v 1'd~ń~' ich odbędzie się \.\: ś~o 1 ..:rJ ze szta~dara~1, Jak. też i o?ywatele
gdańskiego
ROZSZERZA DZIAŁALNOŚĆ POLI· dę, dma 22 hpca b. r., o godz. 19-eJ wie- mezrzeszem, mamfestuJąc swoJe stano- Narodów, która powołana jest do czuwania nad konstytucją gdańską, WYl>O•
TYCZNĄ ;,GESTAPO" NA TERENIE czorem, na Wodnym Rynku, wielki wisko w sprawie gdańskiej.
:ie ~ięt c~y zarządzeni.a te są zgodne z
**
GDAŃSKA, PRZYCZEM ZARZĄDZE· wiec manifestacyjny, w którym gremjal !
ons Y uc1ą w. m. Odanska, ł czy zosta·
.
i•,
NIA „GESTAPO" NIE BĘDĄ , ODTĄD ny udział winno wziąć cale spoleczeń-!
I Zarząd O. K. Z. Z. postanowił wyde- ły one wydane w sposób prawomocny.
lód .
PODLEGAł y SĄDOM GDANSKIM
; legować prezesa Szczerkowskiego na A~ do czasu defitywnego wyjaśnieni.a
.
,
w dalszy~h zarządzeniach senat r~z- stwo . ~10 ~·
antyhitlerowską, celem za·f teJ sprawy polskie koła miarodaJne zaJ·
zwią-lmanifestację
Gdanska
sprawą
ze
Pomewaz
pre
szerza czas trwania t. zw. aresztów
wencyinych (Schutzhaf), których ma· zany jest dalszy rozwój Rzeczypospo- jęcia przez niego w imieniu klasowo mują stanowi~k? wy~zekuJące.
ksymalny czas trwania przedłużony zo· litej i dobrobyt wszystkich obywaltei, zorganizowanych robotników i pracow- . Ró;~oczesm~ jednak polskie koła
miaro a1ne bada1ą, czy nowe zarządze·
.k
t
staje z trzech tygodni do trzech m1esię- a szczeg&lnie w dużem stopniu zainte- 111.1 , 0 d ·. d .
nia gdańskie nie naruszają praw Polski,
powie mego s anowis a.
rnw
ś .
.
. t Łódź
I
cy. Wreszcie dzisiejsze zarządzenia
ani praw ludności polskiej w Gdańsku.
, na wiec po pieszą
ZAKAZUJĄ NA TERENIE W. M. GDAŃ resowana Jes

Postanawia się, że zarządzenia poiłin. drogą zmiany ustawy o stowarzyszeniach, że stowarzyszenia podlegają cyJne o charakterze policyjnym nie bęrozwiązaniu również w tym wypadku, dą odtąd podlegały zatwierdzeniu władz
gdy członkowie zarządu, względnie inni sądowych.
Postanowienie to stosuje się ?o za·
członkowie stowarzyszenia z wiedz~
zarządu rozpowszechniają wiadomości, rządzeń pollcyjnych, dotyczących zgromogące zagrozić interesom W. Miasta. madzeń, stowarzyszeń i pracy. posiadaPostanowienie to stosuje się nietylko do 1 czy broni i aresztu ochronnego.
publikowania tego rodzaju wiadomości, I .Pozatem maksymalny czas zastoso-

w-le„ 11•001_1e.s:.„ i .„g,-ng
„

•

z11·kw1·dowany
Stra1·k sezonowco·w
·
t t

SKA DOKONYWANIA UBOJU RYTU-

zebrani!fą~o~g~

do Volkstagu
a nadto
piastowania stanowisk redaktorów na·
czelnych pism, przyczern w razie prze·
kroczenia tego zakazu pismu grozi zam·j

knib~ekawe

W szystk•le pos U I a Y Z Wyją tk•Iem po d wyżki plac zostały
uwzględnione. - Jutro robotnicy podejmą prac~

-t

jest i charakterystyczne,
Lódź, 19 lipca
chodzi
ile
0 wartość prawną tych za·
0
(k) - Strajk sezonowców w Lodzi,
rządzeń - że zostały one wydane na
mo~y. pe!nomocnict~, których w 193 r. który trwał sześć dni, został wczoraj za
ud~1ehł owcze~ny, Jeszcze n!eh!tlerow- okiiczony.
• do urzędu
owczesnemu, mehttlerowVolkstag,
ski
O godz. ·12-eJ w połndme
senatowi.
skiemu
wojewódzkiego udała się Jelegacja kia• * •
. . • B~rlin, 18 lipca. • sowego związku ł członkowie komitetu
(PAT): Niemie_ck1e Brnro lnfor?1acy1- strajkowego, których przyjął nac 7 elnik
ne donosi z Gdanska: Senat gdanski na
dstaw'e ustawy 0 pełnomocnictwach wydziału społeczno • politycznego p.
~oczerw~a 1933 r. wydał szereg zarzą- Kędzierski.
P. nacz. Kędzierski oświadczył, że
dzeń w celu utrzymania bezpieczeńwszystkie postulaty robotnicze z wyjąt,
stwa i. porządlm, publicznego.
. Zmtianab odnodsn~cdl1 t ·zahrządzen stała! kłem podwyżki płac zostały uwzględnlo
·
się po rze na, g yz o yc czasowe prze
pisy wobec pozbawionego skrupułów ne, wobec czego przedstaiwciele robot·
postępowania partyj opozycyjnych oka· ników zakomunikowali, iż strajk na ro-

A Po!~~~!

atośnoao •••cosu

k

1

a ko ws k IQ Cl o

Rewolucja w Marokko
Paryż, 18 lipca.

trwaJą.

W Marokko hiszpańskiem wybuchła
rewolta wojskowa. Zbuntowały się
Tydzień Powieść wszystkie garnizony w większych mia· ; stach. Jak donoszą z Madrytu, rewolta
była już od dłuższego czasu przygoto~ lllD
wywana, wybuch jej został jednak przy
.6
śpieszony przez zamordowanie ·przy.

ar.

JO

hiszpańsklem

Zbun~~wane o~dzii'łr wojska zamierzaią u~af sie d~ •.
.H1szpan11.
monarch1sc1
-Walki

w nowym n-rze tygodnika dziś

Co
nr. tv

Lodzi będzie! za udział w strajku.
Przedstawiciele sezonowceiw udall
Następnie odbyła r-ię konferencja w się następnie na odclaid robót publłczzarządzie miejskim u p. prezydenta Oo· nych i zawiadomili sezonowców 0 po·
·
dl e ks kl ego.
zlikwidowaniu zatargu. Robotmyslnem
przerwali natychmiast
sezonowi
nicy
został
Na konferencji tej podpisany
protokuł likwidujący strajk na robotach strajk l opuścili tereny rob6t, z których
publicznych. P. prez. oświadczył, że nie wydalali się przez sześć dni.
.
.
Do pracy sezonowcy przystąpią Ju·
sprawa zawarcia umowy zbiorowe1 bę·
dzie załatwiona w najbliższych dniach. tro - w poniedziałek.
.W godzinach popołudniowych I wie·
Pozatem p. prez. GODLEWSKI przy
rzekł, iż w początkach nadchodzącego czornych w lokalu klasowego związku
tygodnia wszystkim strajkują1.:}m wy- przy ul. Podleśnej 26 odbywały się ze·
.
płacone będą zabczkl I że nikt z sezo· brania robotników, na których złożono
nowców nie będzie wydalony z pracy sprawozdania z przebiegu akcji.

botach publicznych w
przerwany.

I

l wódcy

Rewoltę wywołali

i

'!ny. Policia oraz gwardia cywilna stanę·
monarchistów Sotelo.
Część zbuntowanych woisk zamie· ły po stronie rządu.
Rząd opublikował dziś przez radio
rza opanować okręty ł udać sie do Hisz
z którego wynika. że rewo•
komunikat,
panji.
Według ostatnich doniesień ruch re· ta została opanowana. Z innych jednak
wołucyjny rozszerzać sie ma również źródeł donoszą, że walki trwają. Samo
w południowej Hiszpanii oraz w Anda· j 1oty rządowe bombardują o~niska rewo
luzji. Ruch ma charakter monarchisty cz• lucyine. zwłaszcza w Ceuta i Menilli. .

i
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POSLUBNA DO STRATOSFERY

Sensacyjny lot · młodej pary nieustraszonych lotników po zawarciu
małżeńskiego. N. Jork - Paryż w ciągu 10 godzin

związku

Brawurowe rekordy amerykańskiego „bohatera narodowego Nr. 2"
I

I-

(z) 13 minut po północy poprowadził Lindbergh, doskonale przygotowanym i
Z największą chęcią.
lotnik transatlantycki Clarence D. Cham- wyposażonym samolotem, jaki miał do
- A czy zgodzi się panlł by to była
berlin swą narzeczoną do ołtarza, 13 bla- swej dyspozycji „bohater narodowy nasza podróż poślubna?
łych róż tworzyło bukiet ślubny, 13 przy Nr. 1". .
Luiza Ashley wyraziła swą zgodę.
Jaclół zaprosił lotnik do stołu biesiadne·
Mimo, że każdy berbeć w Ameryce
Clarence Chamberlin i jego małtongo na g-0dz. 1 w nocy. Lotnicy są, jak zna dzieje życia Chamberlina, potrafił !ka Luiza odbędą zatem swą podrót po.
wiadomo, bardzo przesądni, jednakże on utrzymać w tajemnicy fakt, że był . ślubną do stratosfery.
Chamberlin wypowiedział wojnę zako- żonatył oraz istnienie swego kilkuletnierzenionym przesądom. Fatalna trzy- go synka, BUUe, z którym matka prze9bok rozk?szy, l.~ką daje ś:wr1adonastka-jak twierdzi-przynosi mu nawet bywa w Europie, ażeby uchronić go mos~ „nareszcie sai:n1 , Chamberhn i Jeszczęście - to też nie obawia się jej. przed losem, Jaki spotkał pierworodne- go zona chcą ustahć nowY rekord WY„
'J est on zresztą czlowiekiem o niezwy- go synka Lindbergha.
sokoścl lotu.
.
.
klei odwadze: nietylko dlatego, że bezDruga żona Chamberlina nie pozostaPrócz tego Chamberhn chce ustahć
pośrednio po Lindberghu przeleciał At- nie jednak w ukryciu. Luiza Ashley jest nową trase lotu przez Atlantyk, w atmolantyk na starym, wielokrotnie rep ero- córką jednego z najwyibitniejszych par- sferze, przez'YYciężającej opó~ P?włe
wanym aparacie, lecz i dlatego, że po lamentarzystów w Waszyngtonie, przy- l trza i wszelkie przeszkody, dz1ek1 czenleudanem pierwszem małżeństwie zde- · czem zdobyła sobie zasłużoną stawę jmu przestrzeń między Nowym Jorkiem
cydował się na zawarcie drugiego„.
dzięki swym loto1J,1 bez lądowania.
a Paryżem dałaby się przebyć w ciągu
Clarence D. Chamberlin jest od szeNieustraszony lotnik zakochał się w 10-ciu godzin.
regu lat jedną ~ najpopularniejszych po- dzielnej pilotce i oświadczył się jej w
Brzmi to jak utopja, a jednak jest to
staci na terenie USA. Posiada on nieo- sposób, godny bohatera przestworzy:
rzeczywistość. Clarence Chamberlin zaficjalny tytuł „bohatera narodowego
- Czy nie chciałaby pani wznieść j mieraz podjąć swój lot stratosferyczqy
Nr. 2", tuż za Lindberghiem. Przyjaciele się kiedyś do stratosfery, miss Luiz0? rano, z am a w 1 aj ą c ucztę wesel·
jego uważają nawet, że przedsięwzięcie, - zapytuje kolega Chamberlin.
Iną na dwie osoby na ten sam dzień w
jakiego dokonał przelatując Ocean, sta- . - Oczywiście, - odpowiada rekor- , godzinach wieczornych w iednym z luk·
nowi dowód jeszcze szaleńczej odwagi, d'zistka w locie bez lądowania.
lsusowych hotell paryskich.
gdyż nie mógł się poszczycić, tak jak
- Może byśmy się zabrali razem?

i

.

.·

------ - -

'

Nr. 200

WOLNA TRYBUNA
PAN A.M. koło K~AKOWA. Jest to sprawa
sumienia I Padsklch przekonań tak,
te w tym wypadku nikt nie mote słutyć radą.
Jetell Pani zmieni -wyznanie, dziecko mote po·
zostać przy PoPrzedJllel wierze. Niema potr7.eby
zmienić wyznania cliłecka równlet.
"RAZl!M rl" w ~KOWl.E. Słusznie pod·
kreślił Paa wiek swolel -wybranki. Rozumiem
Was doskonale, ale czy U-letnie dzlewczę mote
młed Jut swoi• zdanie? Czy na tem zdaniu moż
na polegać? Czy w tym wieku wocóle wie się
czego slQ chce od ł}'cla? ~Jalety czekać. "Ale
przeclet Panu narazle Jedynie o to chozl. ateby
Wam pozwolono czekać, ale razem. Widywać
slQ bez przeszkód I awantur. To Jest Jednak
trudne. Nalcorsze Jest to, te Waszym rodzinom
nlePodobna odmówić pewne) racll.
Jel rodzina c:zynl słusznie ponlewat oplekuJe
dę miodem I nledoświadczonem dziecięciem Paaa zd nikt z nich nie zna, a pozatem wiedzą
zapewne, że Jeio sytuacja materialna lest nie•
uregulowana a czas, Jak zazwyczaJ, ulewladomo
co przyniesie. Matka Pana chciałaby znów ate•
by Pan, 11rzy pomocy tony stworzył sobie pod·
waliny dobrobytu. Z matką swolą poradzi Pan
sobie sam. OorzeJ Jest Jednak z tą stroną, która
ma czę'clowo raclę (wiek I warunki materialne)
częściowo ześ w grę wchodzą przesądy. Rola
Pana Jest trudna, ale musi pozostać bierna aż
do czasu kiedy będzie mógł Jasno zdeklarować
swoje zamiary maląc środki na utrzymanie tony
Narazle nie pozostaje nic Innego lak tylko
czekać. widywać się ale rzadzlel, unikać awan·
tur. Tea okres będzie próbą ogniową Waszego
uczucia chociaż chcę Oo przestrzec przed roz•
czarowaniem. ZnaJoma Pana lest zbyt młoda na
Pańskiego

lił1wiek,
któn
1riel
~liewi~tna.~rie
lat
nie
Imru.iJł
oka
~~:~f~~~:Sl~1?~f:r~E
Wybuch granatu w obozie jeńców przyprawił

jąc

go o wstrząs, pozbawia- :~~ !~r::;e~o~a~ ~b~::~ ;~!~:a k;:i'~~ ! ~~:
na zawsze dobrodziaistwa snu. -n iezwykły pac]enł wedruiB po ca· ~::!y-:-:01~::·n~:1:~~~=1~0~:·1ep1:~ ;:i11:~
lym świecie-, walcząc O kwadrans zbawiennego wvtchnienia
wyjaśni

teraz. Nalety zatem, niestety blernleczeka6(z) J. Green iest c:doiwielci.em, który ' na chwilę oczu.
Rockefellera ofiarował mu 180.000 ma„STARY CZVTELNII<: EXPRESSU" w l(ra•
od 19-u lat nie zmrużył oka ani na jedną
I co na:jd.ziwnieijs.z e: mimo bezisenno-- 11 rek za jego m6zft, p.od warunkiem jed- kowle. Re'nta wdowia po poległym na froncie
chwilę. Życie iei!o to naijbardziej ści, Green nie odczuwa zmęczenia. Po nruk, a·żeby pp.został do końca swego ty- przysługuje Jedynie t!)nle, nieletnim dzieciom
~anturnicza powieść <> traig,icznem p-oc;ł- ; no-<;v1 ~pę&onej 1?-a c.zuwaniu, u~ier~ się, ; C:ia . w ~ien:<:zech,, gdyż w. przeciwn~ \ub rodzicom, którzy byli na utrzymaniu połozu. . ~rzysze~ on na świat w .porcie mYJe się dokła~e znnną wo~ą 1 śp1eszy , rame c1a~o Je~ nie ~ostanie wydaine in· ległego. Bratu renta nie przysługule. .
ri;mun~~un Braiła. •Jako 13-~etni. chło- , do s~cfi co:lzie:inych za1ęć. Tylko sty~ut~1. Green .~e z.aaik~ł n~Co się tyczy sprawy zatrudnienia, niech się
1, razie te1 pr opoozyc11, zastrzega1acc sobie Pan zwróci do mleJscowego
piec uctekł z demu 1 przemycił stę na I oczv yego są małe i zmęczone.
zw. Inwalidów wosf:atku ~o .KonstantynopOla, J!~zie przez I
Do}egliwoś? t~, trwając.a j~ż od 19-tu pr awo ~ecyzji. Nie ~oże zdecyd~ć lennych, gdzie otrzyma Pan szczegółowe iafor•
kil.ka mies1ęcy z trudem za'fab1ał n.a swe lat, nie osłabia 1e~o pam1ęc1. Lek arze . się bowiem na całkowite zrezygnow.a.nte
woJel "r wie
. . ._, __
'--.t-:k - - L • ,_ g
.J_ L
•
• • h d 1· k
G
,
.J •
h
'b ~-· k • •1 ws
" mace
s„ a •
zycte ]Wł!JV ro!'"'wu l)IJ'rwWV 1 ura arz. meiieuu?Kr?Łrue
1uz . a ~ 1 ~ew
re· 1 z u arszyc pro Oi=ys ama UIJI"aconiep;,o.
,,ZAWSZE JESZCZE SMUTNA w Kralćowte.
Pęd do przygod pchnął !!O znów do da- , ena, probu1ąc wmelkich srodkow dla za-- , snu.
p
d k al albo I
enJa
leikich 'P'odróży. Tym razem wylądo- 1 pewnienia cho-remu odrobinv snu. Mimo \ · I ta;k człowiek, Móry przed 19-tu tafy Rozumiem an 1ą os oa e,
w em mar~I
wał w Pa.łesitynie, i!dzie trudnił się spd'IZe 1usilnych z.aibie~ów - Green nigdy nie J utradł sen, tuła się pio wszystkich zakąt· Pani nie rótnlą się odkroled lnnr ch t k=l~t. k :·
daiżą gaizeit, poczem znaila1zł zaijęcie tako zamyka i>owieik.
ka(:h świata, s,zukaiąc kwa<ioransa zba- śclwośclą charakteru ob1eceso 1• 9
ęs 00 •
•pi1ko1lak" w restaJUI1acji.
.
W 1933 r. Gree.n w swei wędrówce v.-ieilllle.go wytchni~nia.
do uczucia, ogniska domowego opieki. którą sk
Nagle w życiu jego naistąpił zaisaclni- zahaczył o Monachium. Tu Instytut
czule sercem I adzlelanel wzamlan troskUwoścL
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J~~~ lu:i1:1n11111n11n111111111illiii1Wiii1i11111111i1i11TI1Rmffiwrm11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Jm111111111111lli wa:~:::
~=~ ~:;n:;,.~~~d s~s:i~ ;::reś~~
•ue
z baJ}ó,
w Hajfie m·
Pani te dwa WYrazy. To
dale wiele
1

pałac

11r„ydz1·
,...n

u1rzał

'o"

Szw1·ndla

0

oczywiście

~ligentnego i rOzgarniętego chł0pca,
.u
fD
m !~. słr"
~
. domyślenia.
Moto on narazle nie chce się łed·
łtórym pOstanowił za0piekować się.
~
ilł
SIU
nak zbytnio angażować 1 tych czy Innych PO·
Młody chłopi.ee spędził kilka miewodów. Rola kobiety fest w takich wypadkach
sięcy bez trosik i kłoipotów. Niebawem
Jak znany malarz nabrał .,znawców sztuki" na
bardzo tnldnL Trzeba czekać, nie tracić cler·
jednaik sk1oń,czyły się .Piękne dni na dw<>wystawie w Londynie
pllwoścl I- raczel przeczuwać nit wlcdzled. Korze księcia tur.e.c:kiego. Jako cudrozie· 1
.
.
.
blety mal• pod tym względem wyostrzona In~
miec 16-łetni Green .został internowany
(z) W Londyme dokonano otwarcia\ mema w katalogu. B~t pr~ek~nany, te tulcJę„
w obozie jeńców w Ana.tolji. Jeńców wystawy byper-realis~ycz~ych obr~- sekretarka od razu . zonentu1e się i każe
"POSZl(ODOW ANA ANDZIA w BIELSKU.
w licz.bie 20.000 używano do prac przy, zów. Znany malarz ang1elsk1, B. tfowitt Iusunąć płótno. Nic podobnego jednak Jetell p"oslada Pani kwit na pożyczone pienią·
budowie okopów. Pewnego wiecŻora : Lodge, obejrzawszy sobie to wszystko, \ nie spotkało go.
dze mote Je Pani otrzymać z procentami Jeżeli
do ob<>zu wpadł nieprzyjacielski granat. 1 co wolało o pomstę do nieba, po~tano- ! Sekretarka była zachwycona I zwró· zwróci się Pani do sądu. Niech Pani uda się do
Green runął na ziemię, tracąc przytani- '. wił wypróbować, jak daleko sięga bez- : ciła uwagę malarza na głęboką symbo· Wydziału Opieki Społeczne) Zarządu MleJsklego
ność.
, .
. .
. . krytyczność publiczności. Namalował ; tikę, mieszcząc~ się w tej pracy. Pole· w Bielsku, do działu porad prawnych. Adwokat
Gdy wroc1ł do s1eb1e, był całkowicie, obraz, któremu nadał nazwę „abstrak- : ciła ona robotmkom zawiesić obraz na napisze Pani skargę do sądu 1 poradzi Jak postą
normulny. Dopi.er:o po tygodniu . ode- 1cyjny p~rtret kob.iety". By la to gro- t bardziej widocznem miejscu.
pić. Motllwe, te adwokat napisze wezwanie do
zwały s1~ s'lfu~k1 teg.o wst:rzą,su. Green l tesk.owa figura kobiety, narzucona kl~kTakiego braku krytycyzmu Lodge dłułnlczkl o zwrot sumy z procentami, a wów·
poczlł:ł 01erp1ec na bez~~ność•. Lekairze sami w barwach .tęczy. Jedno oko n:1~- nie oczekiwał. Poszedł do Jednej z naf- czu dłutnlczka nie chcąc naratać się na wlęk•
uzna.li. stan ten ~a pr~e1sciowy 1 z~01r~y- la zielone, drugiego byto całkowicie 1większych redakcyj stołecznych i wta- n:e koszty, spłaci Pani resztę naletnoścl.
?'owali z:vvkłe ~odk.1 . na~e.nne, kit.or~ brak, a ~amiast oka stercza!y .trzy per- Ijemniczył ją w swój kawał. Cały LoaPorada prawna w wydziale Opieki Spolecz·
1ednak rue o~Md~~un:r:~sf::d.ai~: ły, z ktorych dwie były me.b1e~kie, aj dyn zaśmiewał się, lecz nikt nie miał neJ Jest beZPłatna. Koszty sądowe płaci dłut•
~u.„ ~r~ s u • c •
bó'
,' Jedna czerwona. Na czole w1dmał maty Ijuż możności oglądania hyperreallstycz- nlczka w wypadku wyroku zasądzaJąceio :lług
zSe nGstł ~1ęd z kiaramt
~ri.
ptaszek, na Innem miejscu jakieś dziwo- , nego arcydzieła P
Windle ponlewat na rzecz Pant.
0
czasem 1e na. przyzwyc~ ,s:_ę
e- lągł w krzyczących kolorach. Prócz te- Iw godzinę po uka~a~iu się pism na mle
Bardzo dzlękuJę za miłe słowa uznania pod
go st anu, znos,ząc eterpteme w z pew· · t
miała na górne1' wardze i
•
„
:
d
·
·
·
dz
go
mewrns
a
.
ście
obraz
ten
zniknął
z
wystawy
adresem
„Wolne! Trybuny I naszego pisma.
h
~m
Y ma~b~~ę
k · 1 ~ro. l~emw~~~~~o?
· ·
d
śWlec1e le„
' MkM~~~~~yn~~- ••'•••••••••••••'••••••••••••••••~
ka~~~.' kt~r~~sc~a:~d!ą
~:i:~
złu.
paUłkki
papierosów.
d . l "
illllllllllli!llllllll!lllllllllll!llllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllll!!Hllllllllllfnlrlllllllllfllllllllllllllllllllllllllll!lillllllll!llllllllllillllllllllli!i1llllllllllllUIQ
.
b.
oronowawszy swe „ zie o wszy:t-!ie 1e~t .to m;vkła. ez.senność, w stkiemi szalonemi pomysłami, jakie mu!
cz.aisie ktore:1 uda!e S:l~ przy p~lmO~~ tylko wpadły do głowy, malarz nie
~z tu~z1~v.ch st"odkow lezeć pr.zyna11mnte.J wątpił, że nikt nie weźmie tej pracy po- 11
't
,
0
wt .1_ ~;me. Prz e~ całą t~kuma czGy[:,.eą~ ważnie.
końcu podpisał ją nazwis- Bezstronny sędzia skazał sam siebie na najwyższą karę
o , . ~ oe>ZV, eząc na oz f
k'
dl
1k
_.J_•
•
.
;
p .l-L--. ..! • I 1 . T 'd
t:
h.!.1"> rr z.m-.,fla jąc..
iem . .• m e, co oznacza po po s 11 1
(z) Przed paru .tvgQIW1wn.i s~ctz1;4 r
rzea„:s11.1a1wic.1e ś eipe1 em1 y wyK~G1
a Tciu
ok ·u odz skał „szwindel •
Clairk z Kreshentt - City ;w starue Illinois zał swą bez.stronność w ten sipo:sób, że
woln~ś~:. P~'.):zalGre.en ~ęd~ować /mia-\ Z t~m ~rcydziełem pod ptaszcz~Il} i Sia.;m zasiadł na ławie oskarż<>nych, .al1?o I sem sądził swą spr~~ę i ska.zał ~biś~e
et~ r~ r T" ·~ ~•,. 'z kra.riu d o kraiu, szukając udał się mistrz Lodge W J pr~eddzi.en : wiem z~stał przychwy~y na Łow1e:n1u!· „obyw~tela Clarka,' ~bee ktor~ me
~} " .; , „ Y! 'edn ym z.e szpitali fr.ancu- otwarcia na teren. wystawowy 1 zaw1e- . ryb w medo·zwolone.m m1e1~cu.
~aJ.o się zastosowac ~dny.eh Okohcznos, · '
· · · „, rniesie cy po d obs 2 rwaicją I sit obraz w jedn eJ z dalszy~h sal. Po- !
Sprawa o „przek;oczeme pr~z o~-y:: sc1 ła~ących, na na1wyzs~ą grzywnę,
r !"l noc innn pielęgniarka nieważ jednak ka wat ten me dawał mu 1 watela Clarka przepisów o rybołostwie 1 przew1dz~ną dla tego rodzaJu 1>rzestepslc-,?'.1 ;r»~v jego łóżku, obserwując, jak I spokoju, malarz udał się do sekretarki została skie:rowia·n a z~kłą driogą do.i stwa.
G•·cen leży spokojnie, nie zamykając ami i zapytał ją, CQ oznai::zi obraz, którego sądu, !pOld!e.głemu ~ .ctairkcw.d.
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J\ł 200

zderzyły sit: na

szosie

lldź,

19 lipca.
Na szosie w pobliżu wsi Barto·

~ wob~d!:: :U~! ~ch~~it<>dzi, cię·
0

0

zarowy - L.O. 85.052 należy do Abrama
Lejolizona i Lajzera Chunickie,l!o, osobo·
~ zaś - LD; 83.806 do Jana Candryka.
W wozie prywatnym znajdowało się
6 °sób. , Wszyscy, wskutek zderzenia
~=~li na szosę, odnosząc lżejsze obraNazwisk poszkodowanych narazie nie
ustalono, gdyż P'rŻewiezioftoi eh do szpi·
tali, gdzie lekarze zajęli się przedewszy·
stkiem udzieleniem im pomocy.
Pierwiastkowe dochodzenie ustaliło,
nastąpił z winv
wypadek
iż
t .
.
kt, właściciela
samochodu <>s<>boweJl<>
mał się przepisów i je'chat'Je~= sf:Ją
srosy.
ar
mm

tych dziennie.
Łódź, 19 lipca
(k) _ Przyg.otowania do wyborów

gończe
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prezes Kolba, Placek Robert i Workert
W ł ł
a er,an.
·*'
Siedziba Cbrześcijaiiskiego Komitetu
Dowiadujemy się, że w Lodzi połódzkich są w pełnym toku. Jutro, t. j.
Wyborczego mieśQi się w lokalu przy
w poniedziałek, 20 lipca, rozpocznie się wstał
ul. Nawrot 32.
CHRZEŚCIJAŃSKI KOMITET WYegzamin akndydatów na pisarzy list wy•
***
·.
BORCZY,
borczych. :Egzamin ten potrwa dwa dni,
Onegda! odbyło się posiedzenie za·
d
•
.
.
poczem w ybierze się osdby o najwyraż-·
niejsz.Y:m cha rakterze pisma i piszące któ~y ~r.zystępU!e do. wyborow .do ra y rządu komisji okręgowej związków klaBogiem dla sowych (OKZZ), na którem obradowano
mieJskteJ pod hasłem.
najszybciej.
j nad sprawą udziału w wyborach do raSporządzanie list wyborczych roz- Polski i Łodzi".
· • k'1e1.·
•
t
•
k
.
·
d
·
·
onutetu s anow1ą dy m1e1s
Prezydjum tego
poczme się w mu 24 bm. 1 potrwa 1O
Jak wiadomo, OKR PPS postanowił
dni. Przy pracy tej zarząd miejski za- pp.: dr. Kuryluk, dyr. poczty Mandecki,!
trudni około 200 osób z płacą po 7 zło- prof. Potęga, prezes Popławski, wice- .• przeprowadzić wybory wspólnie z okręw gową komisją związków zawodowych.
w•
•z
ws+
•#i)iWIA'
1

Przest0 pc krym·

'i
aresz~owany został

w·

·

Str. S

i zki kl SOWI! wysuną list~ spólnie Z P.P.S.
Ł zi powstał Chrześcijań ki Komitet W orczy
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Po dluzsze1 dyskUSJ• postanowiono,

w me 'nie złodz.ejskiej przy ul. Wodnej 111:8~}i~.~:1z~A:.0:~1~~s~:~v. D~TÓW ~AD~ MI:EJ~KIEJ

z całej Po ki

I

zuk·wały

n

tajemniczego OSObGika
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Na łiscie tej znałezć się maią rówmez
~
pory nie zdołano ustali~ prawdziweg~ 'by śledcze! w Warsz.awie, szereg ~ądó'Y. przedstawiciele socjalistów niemieckkb.
Lódź, 19 lipca.
nazwiska wielokrotnie Juz notowanego 1 l w Polsce 1 nawet medawno .. grzeszył
ś .
( r ) Co ewien okr
Natomiast zydowskte part1c soc1alise.s czasu po cigo- karanego s<>downie przestępcy który na terenie wolnego miasta Gda11słrn.
d .
gb · d P
: ·
·
·
'
1

I
,
••
.
pos1~da szere~ doku!llent?w i d~woclów I

. . .

wa ryga a wy z.ia 1u sledczego dokoAres~towany, urodzony w ~·01<u1 19?9, tyczne ~o tego bł.oku me nalezą 1 wysunywa obławy na terenie naszego miasta.
Glówną pracą funkcionarjuszy policji oso.b1stych, kazdy op1cwaJący na inne na-I wy~rw.ma prawosl~wpego, posmda1_~1 ~Y nąć ma!ą w swoich okręgach własną
talie, listę kamJydatów.
sobie dok mentv. i,. Ja~ zdołano
. .
..
śledczej jest odwiedzanie melin złodzie·- zw1sko.
;*•
. W ch~v1h, gdy wkroczyła po!JcJ~ ~o występował pod ~rmemern ~azyte.>Y,n ~u!:
skich, gdzie przeważnie ukrywają sfe
•
•
.
.
no
oszukiwani 1· m1eszkama przy ul. Modre] 11, pod~Jrz.1- g~wczuka, Aleks„ndra Zmaw1ela.
notoryczni przest pe
OnegdaJ odbył~ się pos1cdzeme w~tylko przez wtadie l~ctikie, ale rÓw;i :ż ny os~bni~ usl!ował .ratowa~ się uciecz· na Wróblewslde~o i feli~pa Hutnika. ,
.Tru.dno naraz1e ustahc, kt~re. 7: ,na· 1 konawczego ~ydziału. Z: Z. ~·· na ktoprzez policję całej Rzeczypospolitej Pol- ką. Nie w1~dziat on J~dna~, ze ca!y d?1!~
~ył obs!~w10ny funkc1onanuszam1 poi!"!! zw1~~ Jest .au~enty.czne, c?o~,osw1~1 ~ .zył rem postanowmno wz 1 ąc udział w wyskiej.
sledczeJ 1 w tych warunkach „pozbycie on, 1z prawdziwe Jego nazwbko :J,znll- borach do rady miejskiej w Łodzi v\'y. .
t
.
W
·•
·
'
.
czor.aJ are?z o~ano w me 1H'~Je przy się niewy2odnego legitymowania się było Aleksander żurawiel.
Niezwykłego przcstc;pcę umie:;t;czonJ łomono komitet wyborczy, na czele kto
ul. Modre1 11 taiemmczego oso~n;ka, któ niemożliwością. .
Doprowadzony do wydziału ;i.:dcze- narazie w więzieniu przy ul. Kop~rn lrn. rego stanął p. Lewiak.
!Y ma. zą. sob~ bogatą przeszłosć kry~i1. 11 „ n innnnnnnnnnnnrnnnnnnnnno
palszc losv are1.-:ztow3n""'n ;:1,)2zvf.a:ną 1 ~statmo rozesłane J1:ostaly za mm go, mies7'.al się w zeznaniach. Nu.razie
.
stalono, ze a resztowany osotmik roszu- waJą w rękach władz centralnycb
is Y goncze.
1
Rzecz niezwykle ciekawa, że do tej kiwany jest obecnie przez centra!e służ·
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• , l• o I amęczarniach w szpitalu.--Stan. d 1.~ u g Ie
właściciela motocyklu, „jest -nadal b 0 gr 0 Z U Y
Ofiary strasznego wypadku przewie- J Ti~erowa, pomimo napozór lżejszych
L6Dż. 19 lipca.
~

Notatnik miejski

Isze~~ :t~;~ze:::ą~ t~~g~::~ąG:~ti::c~ąo;!i;z~~::
wyjeżdża

delegacja z Lodzi z dyrektorem
miejskiego p. Kalinowskim na czele.
•
• 1utro.
· Się
Pogrzeb ś. P• gen. Dr~szera odbę d Zie
~włoki generała pochowane będą na cmentarzu
wojskowym w Gdyni, polo~ony~ aad samem
morzem.
wem,

zarządu

• • •
Dziś, w niedzielę, w parku „źródliska" od(gr) - Jak wiadomo, w dniu wczo- 1 ziono karetką pogotowia miejskiego do i obrażeń, po kilkugodzinnej wake ze
raj.:;zyi,n około godziny 12.30 popoi. zde- szpitala św, Jó~efa. W !!Od.zinach wie- l ś~iercią, o it<>dzinie 9.40 wieczorem wy-I będzie się w godzinach między s a 7 popoi.
bezpłatny koncert urządzony staraniem wydziarzył stę motocykl z samochodem przy czorowych unueszczono T12erową W zton~ła ducha.
Tragiczny finał lekkomyślnej jazdy; łu oświaty i kultury zarządu miejskiego, Konzbiegu ul. Gdańskiej i 6-JEO Sierpnia. szpitalu im. Prez. MościckielfO,
Stan Kołakowskiel!o jest nadal bez- ! wywołał wstrząsające wrażenie w ca-) certować będzie orkiestra fabryczna zjedn. zakł.
Szofer auta wyszedł bez szwanku, natoI przem. Scheiblera i Grohmana. Bezpłatne kon..
miast mot~cvklista, 32-let11;i, Bolesław nadziefn,Y· Je~t on ~ieprzytomny ,i le- ~ Iem mieście. , •
Kołakowskt (Leszno 40} Odn1osł połama- karze me roku1ą nadztet utrzymania go 1I Szoefr taksowk1, Werf!il1usz Kaczor<>w· · certy odbywać się będą w parkach łódzkich
ski zatrzymany został do przesłuthania. przez cały lipiec i sierpień.
nie kości, złamanie p-0dstawy czaszki i, przy życiu.

I

obrażenia wewnętrzne.

I

w, . e•e trown·1

eh

•••
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·Związek nauczycielstwa w Lodzi podjął ak·
kotła ·
T raj!iczne było zderzenie dla 50-let-l
cję o powięks:i:enie liczby etatów nauczycielI
niej B"?'bary Tigel'Qw~j (Al. K<>ściuszki
I sk!ch w szkołac~ powszechnych w naszem m~e•
„
26), ktora w tvm c:zas1e czekała na przysta~u na tramwai. Wskute~ zderzenia / lnz. H orwack1 rąnny podczas doswmdczen w laboralorJum śc1e. w memoriale, złażonym do władz, zw1ąŁódź, 19 lipca. llNŻYNIER ELEKTROWNI, ZAM. PRZY zek wskazuje, że mimo znacznego wzrostu licza ut:o wpa~ło na słup {famw~1owy, przyby uczniów w szkołach powszechnych w Lodzi
(gr). pogotowie Czerwonego Krzyifl UL. TARGOWEJ 1.
czem tabhczka. ud':rzył.a T1l!~rową w
Inż. Horwacki odniósł silne zdarcie l w ciągu ostatnich trzech lat, przydzielono zaleb~zuch z taką siłą, ze niesz.~ęsliwa ko- 1 wezwane zostało wczorał po południu
bieta padła bez przytOmnosct na bruk. l do :ELEKTROWNI ŁÓDZKIEJ, GDZIE Iskóry z nosa oraz uraz czoła. spowodo- dwie 5 etatów, co stawia kwestię powszechneW CZASIE WYBUCHU KOTŁA POKA- wany wybuchem. Na szczęścte wypadek go nauczania pod znakiem zapytania•
•••
. LECZONY ZOSTAŁ JAKIŚ MĘŻCZY- nie pociągnął za sobą groźniejszych ua· 1
Władze otrzymują ostatnio zameldowania o
stępstw i stan inż. Horwackiego nie bu.
ZNA.
oszustwach „na posadę". Do poszukujących
Lekarz po2otowia przybył po kilku dzi poważniejszych obaw.
Specjalna komisja, wyłoniona z wyż. i pracy zgłaszają się facyć osobnicy i proponują
minutach na miejsce. Okazało się, że w
laboratorjum chemicznem elektrowni u- szych urzędników elektrowni, ujęła się I posadę za pewnem wynagrodzeniem.. Wczoraj
zameldowanie o takiem oszustwie złożył Józef
legł wypadkowi podczas doświadczeń na ustalaniem przyczyny wybuchu.
19 UPI.EC 1936 r.
. Grzelak (Kraszew:;kiego 20), od którego w ten
Podczas dzisiejszego przedpołudnia panuje ukowych 50-letni ANTONI HORWACKI,
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~;,~:;~iJ~~~~r;;~f~;1r:~~~~f~f.;:;~ ~J~ Iem~fJtlOa tra ~liei wWi~le witiei ManufaHone !"°.„ „... „ .„.,.~
I PARCELE
polic1·ę.została
rozc~arowania związku os~bami
wy••

Mai"ster ktkacki ' trzej
przez
u1"awniona •
z
w
Prz_Ykre . .
, • •
•
pici o<lrn1ennci. Począwszy od godz. 12-eJ na,
robotnicy 1 własc1melka sklepu pod luczem
strój sic; polepsza. Koto godz. 13-ei Jest octpoŁódź, 19 lipca. lbotnicy fabryki, Henryk Klimka (Mazo-1
w!ed m cz:i~ do z~wierania trwałych zwią~kówl
(gr). Od dłuższego czasu zaobserwo-1 wiecka 73) Karol Cieplucha (Antoniew· I
m1 łos_i~ych 1 prz yiazny~h oraz do wyr~sze~ia "!'
I
(A
Ł k
' J,
f k k )
j M
f b
pod roz. Od godz. 14-ei do godz. 17-ei dz1ala1ą
ozef ęc i . ntonlewska
s a 3 oraz
anu
pomyśl n e wplywy dla sztuki i polityki. o tej wan~ w a ryce „ 1dzews~1e
przy ul. Krzemienieckie! I
porze moźen1y ta k że z powodzeniem starać ~ię tury system atyczną kradzież konfekCJI. 46), była doskonale zorgamzowana i po.
RetkińskieJ do sprzedania.
o protckcj~ i poparcie osób ';"Ybitnyc~. Uoclz. Skrupula tne dochodzenie i śledzenie miej I mim? skrupul~tnej rewizji przy opusz-1 ·
Zgloszenia: Piotrkowska 40,
18-ta n~cta1e su: do zala t~1ama wazne1 kares- sca dokonywanych przestępstw dal o I czanm fabryki, zdotala przemycić skraZarząd spadkoblerc6w I. K.
•
·
poi;denc!• 1 ~pra w wymagaiących szyb~iego z~- pozytywne wyniki. Ujawniono złodziei I dzione towary.
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konczema. Podczas następnych godzm panu1e
Po1mańskiego, w dni powśledcze-1
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znowu ''O rszy n<is trói
szednie od 10-12 i od 4
nicpo .:m~1e11: 1 7: os?ba1:ii. starsze!lłi· sz.yka~y lup . zanosi li · do 1\-~a~·!an!l~ Smigro,d~k.iej, go deleg~wała do ~iesz~ań ztodzi.ei i pade 6 popołu&i;u.
i choroby. \V1c;;zo r rowrnez zapowiada s. 1ę r1e- za m. prz y ul. Rok1 cmsk1eJ 61, wtasc1ciel- serów kilku ftmkcionariuszy, ktorzy w
·
_ ki skl~p1: spożywczego oraz Wac~.a"'.o~i czasie. rewizji ~~ale~li ~wią cześć skra: iimm
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,
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j. 1a. z1ezy I uk rywama
kl act nc w pr,icy, pus i:::ct,1 zdolno:;c 1 na na 11 k . , 1•• ~JS~ro w1 l „ „111 „ ~ z-:-ws ICJ • . .
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·~Jka, w sldatl ktoreJ wcho~th ro- Ją się pod kluczem,.
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Przygody bezrobotnego Kuby ·
.,
.r

Ach, Jak płacze mała Zosia
I uprzykrza się wciąż matce! · Bo zachciało się dziewczynce •
. Dziś kanarka w złotej klatce! ;.

Właśnie

Kuba szedł z kanarkiem,
dziewczynka znowu prósi:
- „Patrz~ ach, jaki śliczny ptaszek.
Kup go, matuś, dla twej Zosi!„

Targ ubity. Kuba

Więc

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

Hallo! Tu
I rodjo !

dostał

Nagle stało się nieszczęście: Ptaszek czmychnął i już po nim!
Biedna Zosia .znowu płacze,
l(to kanarka lei dogoni?
(D. c. n.)

Gotóweczką dziesięć złotych,

Zosia pełna jest radości
I z· kanarkiem wszczyna psoty.

...····~·······„.......0~~~6<>~~„~~·····••...++"ł~~~··~· ...

Dur brzuszny szerzy sit:

NIEDZIELA, 19 lipca 1936 r.
1) „Odwaga pani Settliff" - skecz Ją.eka
U
· k"
· PROGRAM ROZGLOsNI ŁODZKIEJ
Londona, w oprac. i rei.yserji Andrzeja Woruc b omiooo barak W SZpl"ł8 I U ra d ogos
Im
POLSKIEGO RADJA.
dzinowskiego, 2) Reportaż. z życia.
Łódź, l~ lipca.
rzyły się w krótkich odstępach czasu a.t
8.00-8.03: Sygnał czasu i pieśń „Ave. Maria". 21.00-21.10. Przegląd polityczny.
(k.) l=lpi"demJ·a tyfusu brzusznego W czlery wypadki zachorowania na . dur
8.03-8.18 Gazetka rolnicza - w oprac. red. 21.10-21.20. Dziennik wieczorny
L
I
Stanisława Jagiełły 8.18-8.45 Muzyka - }21.20-21.50. „Na wesołej lwowskiej fali".
L(Jdzi przybrała na sile. Do wydziatu i brzuszny, wobec czego lekarze samtarpłyty. 8.45-8.55 Dziennik poranny. 8.55-9.00. 21.50-22.05. Wiadomości sportowe ze wszyst- zdrowia publicznego zgłoszonfJ w ciągu f ni podjęli ·specjalne badania epidemjoloProgi:am na dziniaj. 9.00-10.30 Transmisja na- .
kich Rozgłośni p R.
.
ClSbtnich kilku dni kilkanaśnie nowych O'iczne celem stwierdzenia źródła chobo· żeństwa z kościoła Matki Boski Zwycięskiej 22.05-22.10. Wiadomości sportowe lokalne.
'
dk •
h
•
t
.
~ i.. r '
w Łodzi. Ka·zanie wygfosi ks. Szczepan Sobal· 22.10-23.00. Muzyka taneczna w wykonaniu przypa OW zac otowau na C cnoro· 1l O-•)„ .
.
kowski (Kraków). Z Lodzi na wszystkie roz·
Małej Orkiestry P. R. pod dyr. Zdzisława bę.
PodJęte zostały próbki wody Z tego
głoś.nie Polskiego Radja 10.30-11.45 Koncert
Górzyńskiego
M. in. otrzymano wiadomość, że w domu oraz mleka, dostarczanego loka11.45-11.57 Feljeton ze świata pracy
"a wyda- t
· k
sklepach W
p.życzeń.
t. „Mój przyjaciel Feluś" - (z galerii typów NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE. dotnu przy ul• Głowack·1 eno
"' ...
orom 1 za upowanego W
•
·
łódzkich) - wygłosi red. Benedykt Stefański. , 18.15 WIEDEŃ. „W mieście i na wsi" - konten sposób wladze zdrowotne będą mo11.57-12.00 Sygnał czasu z Warszawskiego Ob- j
cert rozrywkowy.
Dzii W hiDOC:·h :
gly ustalić, czy przyczyną wybuchu episerwatorjum Astronomicznego. 12.00-12.03 Hej- i 18.30 BUDAPESZT. Muzyka salono"I'.
demji duru brzuszn·ego w danym d.,mu
nał z Wieży Matjackiej w Krakowie 12.03- f 19.00 MOS.KWA (Kom..). Utwory kompozytorów t~~I~b:- „B!a~yt UP} ór~".„
jest zarażona woda, względnie mleko;
0
1
1
14.30 „z rói.nyc~ czasów - z r.ói.nych. str.on" - ·I
rosyjskich.
· :- " a mt . ~ · . „
t .
l .
k Ć
Koncert południowy w ykonamu Orkiestry Ka-\ 19.05 RYQ:A. Koncert popularny.
. .
I CAPITOL. - „Dla C1eb1e t~n~zę · „
czy też przyczyny ' eJ . na ezy SZU a
merafnej pod dyr. Adama Hermana, Olgi Didm· · 19.50 PRAGA. Koncert ork., chóru j sohstow. CORSO - 9 „Burza nad swiatem • 2) Jaśnie gdzieindziej.
.
Wiktorowej (sopran), . Stanisława Makuszew· bo.30 WIEŻA EIFFLA. Sonaty Beethovena,
pan szofer
. „
. Dowiadujemy się, ie w zwia,zku z
skiego (skrzypce). Akompanjuje: Jacques Mar· ;' 20,30 PARIS PTT. „Brummel" - operetka
EUROPA: - „Metropolitan:
••
mor (z Krakowa). W przerwie ofooło godziny i
Hahna.
·
, .
GRAND-KINO - „Ręce .~a.w10dły .
dużem nasileniem duru brzusznego W.
13.15 - „Dzień marynarza Kozery". 14.30- j20.40 MEDJOLAN. Koncert symfomczny.
JAR: - „C 7 ~rowna no~ 1 atrakCJ@·
Łud'zi uruchomiono już dodatkowy ba14.45 „N a horyzoncie łódzkim". - · feljeton wy· · 20-45 RZYM. Dawna italska muzyka.
MIRAŻ: - Joz ef S_c~;mdt.
rak dla tyfusowo chorych W szpitałU
głosi dr. Jerzy Ronard · B_ujański. .
.lOOOO.OOOODDDOODODDDDOOLJODLlDDDODtJ PALACE: -Ś„Potwor .
·
,,
radQgoskim. Dotychczas W baraku tym
14.45-15 OO. Muzyka taneazna - płyty.
PRZEDWIO NIE -„„Ta albo żadna
przebywali· chorzy .na....rr·l'.".__•.-.„_,;·_ r_ -·ę· ' których
15.0Q;....:.15.15. Muzyk~ pogodna - PJyty.
.
.
·'
" RAKIETA: - ,,Ewa .
. . ••
... 6' .....,!~„
15.15-15.30. Koncert reklamowy.
RIALTO: - „W pogoni za szczęsc1em •
przeniesfptJO do"'innych' dzfat6~ - szpitara.
15.30-15.~5 Koncert rozrywkowy (płyty z. War-!
:n:~TR ~E~l W PAR~U ~TASZICA
.
Należy pamiętać że· tym& brzuszny
sza wy)
.
l
Dziś, 1utro i poJu'lrze powtorz~~1a .arcywes~łeJ •
l
15.55-21.00. Transmisja z Bayreuth _ „Lohan- .
farsy pt. „Mąż o dwuch i!onach . Niefrasobliwy Jest chorobą brudnych rąk i na} epszym
grin" - opera w 3 aktach.
humor, arcykomiczne sytuacje ora~ śv.:ietna gra środkiem ochronnym przeciwko tej cho·
W przerwie I-ej o godz. 17.05- 17.50 - 1
całego zespołu nap~wno prz.yczymą się _ do za- robie jest zachowanie czystości, mycie
kwadrans poetycki z Poznania. Reporhż
służonego' powodzema. A Wl~C wszyscy do Te- OWCJCÓW I spożywanie mleka oraz wody
z· życia Warszawy.
atru Lelmego w parku Staszica.
W przerwie II-ej o godz. 1910-19.55:
Początek o godz. 9-ei wiecz.
tJ'lko W stanie przegotowanym.
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~~~~~~~~~~~~~~~a., lal olbrzym p1oczem chrząknąwszy, kończące siię pasj·anisy, ndlby milmocho~
' ' ug·ryzł się w 'język, 01nteśmi,elony doresz-' dem wspomilllala jej o roz;Uc:z nych zaty czarem j1ej jasnych oc:zu.
letach K_ooira~. Ale też? ~11ed~ on s~
13
ł
Wspominała c1ołlka że zamierza przy p.o,zegamu calowa! JieJ dlton, uśm1e~,_-~
.
,
. prun opuścLć nas ndJedlugb i: wrócić dlo chała stę do nDe~ mi!le ~ prosirl a, ażeby
,..,
i si·ebi>e na w1ileńszczyzmę.
odwtedzH ja, mowu.
- Tak tak! - bąknął nilepewni1e orWreszcie na.d~edt upragnilony przez
dynat - ctlę n~e powtiem, żeby mi byto sportowców piierwszy ·cWileń .wyścigów
14 5
'""~
~ zanadto
sp1eszno: dlo żntw j,esZicze da- konnych.
~iii ~~>~~~~~~~~~~~~~~ Pow•eśt sp ół czesna iii'
leko.
P.opoludnila teg.o obs:z.eme trybuny,
D_aouta Kresińska, E"ksredj'ln'.ka · w m~·1rzystwem. O.dparla więc z mHym uś~ie . Chrz.ąlrną~. znowui!s!k,i,erował spojrze- i1prz.ykgajiący dio ~eh ~liac z.a_ p~el111d.~y się
gazyme bławatnym Jana Zarysn zos•a1e chem, że airdyn.at będzie zawsze pozą- ~'!a sw011ch PltWil1Y·Ch 01czu w stronę hra- ttumem dioboroweJ pu~~1ośc1.
zredtNtl:owana.
'ć
.
danym i mi1lym g·ości1em.
ouny:
•
Samochody wyso[{IDeJ kl'aisy zatrzy1e moc5ąc zna 1ez pracy - ma1ąc na
·;.~ł
t
•
d
·Ś ·
'/!trzymaniu
';,jca _ przyjmuje pomoc ZarySłowa te po.dsłucha-la przypadkowo
- A paTirl· z:awli.Jć:t·
a na dl1ugo d10 s·t o- mywatY
svę taz wraz prz.e, weJ· ciem.
sza i od czasu do czasu s;iclyka się z nim. baronowa Matylda. Kiedy więc ostatn,t 111cy? -;- podtrzymyw~l' tę nłeburd:zo 'iln- Wys.La.dali z nii10~ zagr~cm dyplomad,
o Sp1Jtkaniach ty;;h O<JWiaduje się na- gośc1e opuścili jej
sal1QII1y, {)lll3, życząc I tereSl\lJąc.ą ~'Q1nwersacJę.
wyso~y urz~dlJ:lllCy pans~°:"ł'. sztabo~
01 n~ki Stan.sław
izecłztonv
J?a
Reczyó'!ski
i
po
sn'ostrzen1
i·cy
dobre1·
nocy
Ja przyi1e chafam tu głownie dla wy- w1 ofloer.oWUie,
arysto.t\!racJa ai tmansowil
•lwa owne1 scenie zrywa z ukochaną, nie ~
•
• z.auważyla:
Ś . ~
•
;,.1erząc, że stosun!U iei z Zaryszem są zu- To bardzo dobrze, że 'byłaś grzecz c.1g..,w.
.
. ..
pe>tenta011.
.. .
.
.
pełnie p~atoniczne. .
.
ną dla ordynata! Czlowie'k to wprawdz~e
Ordyi;at ?zyw1l ~rę:
.
, .
Tmchę yon.tzeJ tloczyiłia S1ilę. ba1rdzrej
Kresinska D~ wielu przygodach po~.naje niiezbyt rozmowny i towarzyski, ale za- W,1•ę_C :untereSUJe S1fę pant k-0nm11? .. SZiam pubbcznŚĆ, wśród iktóreJ był10 natai,emn1iczeg.o d~eśnteRlmehnla: Karo;a ., 0 .rncicsztaa J to nanrawdę wartościlowy: ty zaś ze swe O. to b.ardw ctelka.we: mamy howire m pewno wii1ęcej rasowych sipiorto1w ców,
ktory rnpuJe wie yc owo, an!<1'trUJą
JJ
,
•
ól
·t
·
• • l'
• ód - ~, Ó
:...... •
h •
rego Kre~ińskiego' na ·administratora.
t go ma1lżenstwa z R.ysz· ~rdem ~Yn!1osłaś wsp
n.e zam~1owame.
..
a·m.z:e 1 wsr. Willu~ w, ~aJ111UJącyc ~aJOrlicz. ciężko chory, żeni sie z Daniuslą.
r. sob.ve chyba tę naukę, ze blysK:othwość
Od słówka clio sJ6wka pos1tan1ow1lt ra d!ro.zs1z·e 1oze. Om bow~em prizys.zh tu
• ·
stylu i sa1onowa gladlkość ni•e są j,e szcze zem uczęsz;czać na tor.
wylączrrne poto tyl'lm. ażeby znaleźć
Nie znaczy to, ażeby zakochała się z najważn.iejiszemi zaletami pra wd!iiwego
Perspektywa spędJz1 e!fl1i1a w too sp10- emocję w przyglądandiu s:ię ~oinitwi>e ko„
mieis·ca w tym niezdarnym litewskim dżentelmena.
sób raiz em killku godzilll usz1cz· ęśliJW!i~a or ru, podczas. gdy wile1e strojnych el1egan~
11i1edźwi.edzi:u. N~emn.i.ej - znając go nie
uw:ag'ę tę ·powtliedziala ciiotk:t z takim dynata na Żeltgródlku. A ii Ju\ja wola.la tek i eiega[Ltów przybyl10 tu aibo ze sno„
od dziś - m iała dla nireg-o dużo sym- nadski:em, że Julja raz jeS1zcze uświia- asystę raczej tego ta1k rasawegJ w swo- b.rzmu, lub też oelem podziDw:i!anDa rewjf
patji.
dlomilła sob.ile, że jest cichem życzeniem j~j mal-o~ów!I1ośc1r samotnilka niż gadat- strojiów ·t kaipelus:zy.
Podk·ochuj.ący się w meJ painowiie s·tarej damy ażeby poślubiila ma ŻeH- lrwy,ch f1rcyków, podobnych do stadia
JuUa-Ludwi1ka hrabi1na Grotomkska
5,HHi się zazwyczaj, ażeby olśnić ją bły- grndizkiego. '
szczygłów, krążących .niad wiśrrlJiowem należała d!o ty.eh pań, które iITT.teresowalY.
s~otliwą. roz.mo'Yą i dowoi~em. ~eli~rodiz
A ż·e . byl.a naturą rnie z.noszącą kon- drzewem.
.
.
.
. . ,. się rnćzej klasą maj· ący·ch startować ko.przec1;'"'.me me. st~ral ~I·~ z!memć dla troli ani narzucainila sobte czegolkolwi.ek,
Wprawdz:be uwazne sp1011 rz:e~11a., Jaik~~ n:i, niż toaletą artystki z, czy dyrektomeJ swoJeJ natury, memni1e1 IDiilka uwag, zbuntowała s:ilę p-ociichu przeciw~o ciot- baronowa Matylda rzucafa w ~eh stro~ rowej X.
j.~kie ?-7YP~Wk~zJ1al, „ świadczyły doMt- ce i jej priotegowan.emu.
..
nę ?Str.zegalliy ją, że ordy.nat traik!uje tę
Równileż ,iJ w ordynaJCile żeligrodizkim
n~e o Jego 1r:t~hgencJI a przedewszyst· Obi1eoala sobVe nawet w ·' duchu, że znaJm.ość ~a:rdzo -poważn:r'·e. Ona J•ed1?-a1~ n©e wzbudzał dreszczyku w ten lub i111lnem prawosc1 charaktem.
jeśli z1I1Jowu spotka się z Kon.radem bę- odnos.1.t.a silę do meg 0 z cora-z to mme1- ny s:pos1ób z1awDąz:runiy lkr:awat giogusdla,
Choć więc dyskusja z nim była c.ięż- dlz·i>e wobec niego ta:k bardz10 oschta, że sz. ą re~·er;v~. .
.
który w św~efo zaprasowanych spodka, ni1emni:ej - przynajmni,ej narae:ie - ordynat zrozumie natychmiast, co o
Dosć JU~ !fl~la .samofa1ośc1. ~~asem nira·ch ii hialych getrnc'h paradował w po
zgadzała s i ę ona z psychicznym nas trio- nim sądzi,.
wydaw.aił.o J1eJ s].ę,. z.e. tylko m:łlzenstwo ' bliZu tryb1..tnY dl!a sędlziów.
jem hral;>iryy, nie tęsknią.oej byriajmni1ej
~tedy j~dt~.ak .dw~ dni ?~tern ordyn.at pcrzwoh zapo~m~c. JieJ Ryszairda.
.
Góruj.ąc 0 gl1owę nad iinnymi', towaza pustą salonową gada'lluną.
Żehgr·odzkir ziaw1•l s1ię u meJ w salorne,
Sparzyla srę iuz na salio nowym lw11e. rzys.z JuW przeglądJal uwaŻl11i•e pmgram
Na pożeg?anie or~ynat, wz i ą'Yszy jej j ?'Ili~, .ri~~mjoina z:nowu po.czci~ą rri·e- Teraz w~l~la~y racz,ej tak.beg:o niile'Zgra.b wyśr:ilg ów.
drobną dt~n w ~wo}~ ?·l brzym1·e łapy, sm11Cl!o~c:1ą teg.~ tterkulesa po~1eiehala nego, mme1. ~iek~w~g.o„ ~l·e z_ato J»?CZC1Ach - zauważy! wreszoiie p6'ł·pocail1owal Ją deh1katrne 1 ::apytal, czy Iwsz,elk1ch wrogi.eh demonstracyi.
wego z kosc1am~ medzw11edz1a, ktoryby 11 głose m - po.jutrze weźmbe udz ial w biewol~.o .mu b.ę dzLe znów niedlugo zoba- i
~ T·~ bardzo pięknie z pańs·~i,ej stro otoczyl ją tak bairdJzo potrzebn ą j.ej opie- gu dżentelmenów hrabiia R,ysz~rd'.
czyc s·1 1ę z ma.?
I ny, ze nue za.pom~na pan o swo11ch zna- ką.
. Po dlug:irej samo1~nrości w Grzymano-1 Jomych - ~ita1t1a sa!ę z ni~ przyjaźnie.
N~e odpo1w1ta.ctia.ł:a wprawdJzLe. ni1c kii~- ·
(DailiszY. -ciląg jutri'.;.}~
w1·cach JulJ,a stęs.kn11000. byl'll .za: tiOJ..wQ;- Ja m'IJalbym :zapomnmeć? - za.wio dy c11otka, Uik·faidi<l'Jąc nra stole nngdiy me
· ·
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Przez
obrektyw
fotografa=
1 P ARY7ANtE LOwtĄ RY łf'Y, ......
obcci:e uderzają w Ppryżu iicz3. PRACOWITY SZYMPANS. - Fifl, mło·
iie zastę19y ludzi,,..... łowil\cych nad brzegiem Sekwany ryby. Nawet kobiety cltęt dy szympans londyńskiego Zoo, Jest bardz.:> uczynny l chętny do pracy. Na zdjęciu widzimy
nie h.ełdulą temu Sl'ortowl.
Fili, zajętego mieszaniem cementu.
2. PIĘKNO PÓŁNOCNEJ PANORA4. Z ZAMORSKICH PODRÓŻY M/S „BAMY. - Liczni turyści zjeżdżają latem
de 1'ół11ecnych krajew Skandynawii, do TOREGO". - Zdjęcie nasze !'rzedstawia polski
krah•Y· w której słońce w ciągu lata moterowiec M/S „Bat.ny" 1V czasie pobytu w
wei:ele 11ic zachodzi. Na zdjęciu jeden z·~ riorcle ryskim. Przyjęcie „Batorege" w Rydle
statków wycieczkowych na tle lodt1\H'Ch miale, lak wiadomo z depesz, charakter bardzo
uroczysty_.
a;6r s,ltzhergenu.

-

Kattłei:e

5. ORYGINALNY BIEG . REKORDOWY. Hiszpan Jose Palma pod)ął na nlezwykłem ko·
le, które widzimy na zd)ęclu, bieg rekordewy
na trasie 601) kim. (Sewilla-Madryt), Palma
rozwija szybkość 40 kim. na godzinę.
6. Z MODY. - Na zdjęciu naj11u1d11iejsz).·
kestium 11lażewy, nazrodzeny I-01 11agredą u
śwlęcle Wedy w Paryfo. N~l)'flść stattewl dłu·
gi, biały płaszcz rio ziemi, pedhlty kolerew;,i
P.Odszewką w deseń.
- ,

7. ECHA ZAMACHU NA KRÓLA AN·
OLJI. - Na zdjęciu .kr61 Edward VIII w
uniformie grenadiera przyjmuje dellladę
wojsk. Jak wiadomo llOdczas tel defilady
usiłowano dokonać nań . zamachu.
8. NOWY MODEL „BEZPIECZNEGO"
SAMOLOTU. - W San francisko odbył się
próhny lot małego samolotu 11asaterskie1to, mającezo zapewnić maximum bez11ieczel1stwa Jazdy tego rodzaju małemi Jednostkaml lotniczemł.

16rzech niewinnego posijżka Buddy
„Król djamentów" znany 1111 szerokim świecie pod tysi·ącem arysto•
kratycznych nazw·łsk nosi teraz krótki tytuł: „więzień nr. 8470''
Wszystkie

większe

stolice

Europy ne

wykształcenie, władał

wielotna

języ• Jdziejkę

1

odkrył

w rysach

j.ej

twarzy

gO§tily dlużej lub krócej J'.>ewnego gen- kami obcemi, w towarzystwie zaś był niezwykłe podobledstwo do icdnei z naJ-

tlem.attta, którego ois·obliwością było, że
w kazdem mieście nazywał się inaczej.
A więc w Rtdze P·ódawal si~ za księ•
cia Novarro, w MarsyłJi udawał Anglika
Sherwt10da, ·natomiast w stolicy AtlglJI
gral rolę włoskiego arystokraty, hrabie„
.
.
. .
go Ca~telll.
Dziś gentleman ten pos1ada Jedno tylko nazwisko, mianowLcie Nr. 3470 i zajmuie skromną celę w jednem z wiezień
w Stanach Zjednoczonych. W chwili
aresztowa,nia znaleziono przy mtń 23
sfałsiowane paszporty oraz olbrzy111ią
ifość br}'lantów. Wlaśnie ze względu
na te brylanty Nr. 3470 od wielu lat po·
si.adat wymowne przezwisko „krola dJa·
mentów". Byt te;> istótnie niepospolity
o-szust d złodziej. Posiadał wszechstron-

Karjera
Nowy dyrelitor:
To moje stanowisko, zawdzii:czam, móJ panie, jedynie moJei
clerptiwości, moJemu talento"•i,

mójeJ gorlł„
temu, te nośłubiłem

moJei

wytrwałości,

córkę

nasze20 prezesa•.•

woścł„. ł

·
a
,„
kto'
.
BIU'I

bogatszych Amerykiutek.
W Ciąg·u paru sekund w mózgu jego
powstał pla·n obrabowani.a w ~posób
nie.zwykle i;ireoyzy}ny nowojorskiego ju·
hilera, przyczetń główni\ rolę w tej kradzieży odegrać miała wlaśnie owa nie·
fortun.na złodziejka: Za~roponowat je~
przeto, aby udała się z nim d0 Ameryki
„Król. diamentów" siedżiał pewnego i zobowiązała s~ę. że w ciągu reku spelni
dnia w knajpie portowej w Barcelonie, tlepo wszystkie iego żądania.
W Nowym Jorku oszust p;>kazaf !ii·
gdy jakaś młoda kobieta chciata mu wy.
ciągnąć portfel z kieszeni. Kiedy oszust s.zpan-ce pewną Ameryka.inkę, każąc jej
zagroził jej polkją, mloda kobieta padła możliwie wiernie naślad'.Ow:tć ową koprzed nim na kolana i ze łzami w o- biet~.
Którego~ dnia przed wspan:aty maga„
czach, błagała o litość; Op:-rwtedz.!ała
przytem, w jakiej n~dzy _zyje wtaz ze zyn jub11erski zajechała wytworna limuswą matka.1 ale oszust byl tieubłagatty, tyna. z której wysiadła jakaś pani w
Naraz rzucił bystre spojrzenie na .zło· k·osztownem futrze. Towarzyszył jej
niepoozlakowanym gentlemanem. Nie-swoim zaletom był„
by długie jeszcze lata grasował bezkar„
ni,e, gdyby nie przypadek\ któt}" óddłł
go w ręce -policji.
.
znaJomos~

wątpliwie też dzięki

Romantyczn

męlelegancki
bardz·ogości
-----------------obsługiwał
Znakomitych
azyz:na. t6wnid
. - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - Starszy\
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Nauka stoi przed wielu nlezbadanem Jeszcze zagad
• ·. - ·

Uważny lon'dyficzyk mógł niedawn 0
przeczytać w jednem ze swych najpo·
czyt.niejszych pism niezwykłe, bardzo
oryginalne ogłoszenie.
1

Ogłoszenie

brzmiało następujaco:

to

„Amatorzy I zawodowcy, umiejący
bosą nogą przeJgć po rozżarzonych wę1;dach, proszeni są 0 zidoszenie się do

tem

pokazać męzow1.

Jubiler wyraz-ił gotowosć doda-ni.a jej
•
_.
swój organizm na wszelkie wpływy zze- nych węgl~ch, co przYt>łacllI bole&nem1 dla bezpieczeństwa jednego ze swych
praeownvk6w, ale wytworna dama odpo. .
wnatrz. Poczem, po chwili, hos!l stopq O·Parzetliam1. . . -.
':'V ślady stóp ttmdusa. w1ozorto but, wiedziała, ie to Jest zupetnie zbyteczne,
przeszedł przez rów w czterecr. krokaci1.
.Eksperyment ten powtórzon·o kilkakrot- owm!ęty szn;atą bawełnian?.\ . Szmata gdyż samochód jej jest doskonale uzbro. jony, a szofer jest do.skonatym b-oksenie, przyczem za każdym razem lekarze spłonęła w c1~~ 2 sekund.
Nauka. stoi Jes~cz~ p~zeu, wielu n1~e- rem. Widząc jednak, że jubUer st ę wastwierdzili, że stopa pozo.stała zupelni·e
zbadanemi zagadniemany, kt•„rych taJe- ha, dodała z czarującym uśmiechem:
.
.
nletknię!a. .
_ Jeże'i chodzi paniU · 0 pewność, zoDwai w1dzow1e usiJt.owah v.- ty~h sa· mtlkę ~ydrze przyrodzie zapornocą uostawię w zastaw bar.ona.
mych warunka·ch przejść po rozżarzo~ · wych, Jeszcze nieznanych metod.

Ostatnie· dni sten on.rafów parlamentarnych
Fiim

d*więkowy

~

pollcJa
ki, ~:~~!~::\~:;: ~o~:~a·~;:1~~~:
wat się znakomicie ze swego zada.ma,
Fałszywa

właściciel magazynu słuchał
jego- opowiadań z wzrastają~em znie·
cierpliwieniem. Zdenerwowonic jego
wzmslo Jeszcze bairdziej, gdy w pół godziny później weszlo do magazynu kilku
umundurowanych poHcja·ntów, którzy
o~wiadczyli oszofomionemu J:ubilerowń,
że padł ofiarą genfalneJ mistyfikacji, poniewd owa dama nie była wcale znaną
tniljooerką, a tylko wyjątkowQ do niej
podobną, zaś rzekomy zbieracz djamentów jest najnlebezpiecznieJszym zlodziejem i oszustem, poszukiwa:nym przez Po-

zamiast stenogramu a-czkolwiek

Prezydjum lzby l Senatu Stanów Zje„
dnoczonych rozpatruje obecnie ciekawy
projekt nowego protokulowania obrad.
Chodzi mianowicie o usunięcie stcnogramów i zastąpienie ich dźwiękową taśmą
filmową. W ten sposób przebieg obrad
byłby oddany zupełnie wI:;}rnie i ściśle
I w razie potrzeby mógłby byc zademonstrowany.
Stenografiści parlamentarni przeciw·
stawili oczy~!ście' w .s~oje~ ohronie a.rgu
~enty l?.rzec1w zagraza~ą~eJ .Ich funk.cJOm
mowaCJI. Twierdzą oni, iż f!lm dźwięko-

wy, pomimo ulepszeń, nie stoi jeszcze na
takim poziomie technicznvm, aby mógł
być ścisłą zupelrt!e kopją obrad ł prze·
mówień. Wskazują oni dalej na to, łż
przy zdjęciach fi:lmowych konieczne SI\
dzisiaj nakręcania próbne, wielokrotne,
aby osiągnąć niezbędną czystość diwie·
kową. Tak więc projekt ten, w zasadzie
bardzo deikawy i praktyczny, nie jest
jeszcze zaaprobowany ostatecznie prze2
parlament amerykański, który rozwafa
argumenty pro i contra.

licję całego świata„

To mówda,c, po;liciand okuli rzekomegio barona w kajdany i zabrali go ze so·
bą. Dopiero póiniej okazało slę, że i
owi policjanci byli w zmowie z „królem
diamentów". Kiedy bowliem jubiler zadzwon!ił na poHcję z zapytl.lniem, czy
kolja się już odnalazła, odpowiedziano
mu, że nic o tern nie wtedzą iż~ prawdo·
podobnie róWllli.eż policjanc1 należeli d{)
tej samej szajki.

Budda zdradza tajemnicę
.

ogi, eń.

Przystąpiono do lekarsk\cg·o b.tdani a
ttitndusa. Uczyniłto profesJr C. A. Pannett. który skrupulatnie obejrzał stopy
delikwenta. Nie znalazł na nich żadneM
go śladu użycia jaki.chkolwlek środków
celem uodpornien1 a skóry przeciw spale·
niu. Obecni fizycy zmierzyli tempera·
t ur~ ro zżarzonych węgli: vtvnosila 430
s ropni.
Wreszcie rozpoczął się eksperyment.
Kuda rozpo·c z ą ! od modlitwy : widać by·
ło, fak zwolna skupia się, uodporniając

bie bard·z.o cenna, kollę brylantową, za·
~aczając jedna~. że.chciałaby ja. przed-

·-

„Uniwersity of London Council for Psy· - - - - - - - chical Investieatłon".
Anglikom wmawia się usposobienie
flegmatyczne, ale iosiadalą oni wrodzony dowcip, niegorszy od francuskiegoi
jakkolwiek innego rodzaju. Większo.ść
więc czytelników zakwal!flkowala spo·
czątku owe ogłoszenie jako żart. Ale
niebawem miato sle okazać, że chodzi tu
o poważny eksperyment na:ukowy. An·
glircy, którzy dobrze zinają l·ndie, twierdzą kategorycznie, że w tym wielkim
i tajemni.czym kraju żyje mnóstwo lud·zi,
umLejących spacerować po rozźarzonych
węgla1ch tak, jakby to była ępe·cjalna droga dla pieszych.
Londyńskie ·towarzystwo naukowe
zamierzało na podstawie wielu doświadczeń zbadać naukowo wyczvny fakirów,
pożnać tajemnicę i·ch przedziwnej odporności, jaką trud'Ilo znaletć u człowieka
normalnego. Umiejętności te są w istocie ta:k rzadko sp.ot}lkane, że „University of London Courncil for Psychical Investigatlon" ottzymalo tylko jedno zglio·
szenie. Zt10-żyl je 30-letni przystojny
ttitndus, Ali Kuda.
Eksperyment z pan.em Ali Kuda od·
byl się wkoń·cu ubiegtego miesiąca pod
Londynem w obe1cności licznych leka·
rzy, uczonych fizJologów, psyd1ologów
i dziennikarzy i ze względu na swe nie·
zwykłe i rewelacyjne wyr.i.ki odbił się
gtośnem echem w calej prasie i w licz~
nych publikacja.ich naukowyc..h.
Dla przeprowa.dzenia eksperymentu
wykopano rów o dłu~ości E metrów i
szerokości 2 m. Na dnle rowu ro-zrzucono 7 szczap dębowych, które podlano
parafiną, aby tatwiej płonęły. Próba
miała odbyć się o godztnie trzeciej po południu, ale już o ósmej zra11a rnzpalono

~!::;1:1~~~ri.a:'t~:
fąśt~~~~z~~~zTo1;,~;.
wy. Wreszc1e mbhonerka wybrata so·

1

1

Szke>ła

na dachu

Pewien nauczyciel w Londynie 11rie11rowadtił eksperyment z źle rozrlnięteml dziećmi swofej szkoły: 1organlzował dla nich klasę na dachu,
tdzle Jest więcej powietrza I słońca. Rezultaty rkazaty się nadzwyczajne.
Dzieci nabrały na wadze, wzroJcie, a równocle~nle zwiększył sie ich zaoał d" nau~

W jakieś pół roku PQ tej kradzieży
w porcie nowojorskim, z którego miał
odejść do Eumpy Jeden z naJw:ększych
okrętów, urzędiriiicy celni dokonywali re:.
wizji. Je.den z n:iich skutkiem niezręcz
ności przewrócił kufer z rzeczami, które
wzsypaty się po podłodze. Wraścicie·lka
kufra - byta ni8 'V;~~ „" ·• wa Tiiszpanka - wydała okrzyk przerażenia, który
zastanowi~ wladze cel:ne. Kufer poddano ponownej rewizji, ale i tym razem nie ·
znelaziono nic podejrzanego.
W kufrze znajdował się m. inn. mały
posążek Buddy, niewątpl1wie nabyty za
grosze. To też figurka ta nie zwróciłaby
na siebie uwagi celników, gdyby nie wyraz przerażenia wl.aścilCielki w chwHi,
gdy jeden z urzęd11'rków wztąi ją do ręki.
Ten bez namysłu rozbił posążek, · z któ·
rego wysypały się w 01lbrzvmiej ilości
wiel!kie bryla1'1ty.
Właśdcielkę kufra natychmiast zaa:res-ztowano. Przesłuchiwanie jej trwalo bardro krótk,o, gdyż nletv:ko przvznala się sama, ale wydala też wspólnika
który znajdował się na tym <:1unwm okre~
.cie, co oina.
1
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ŁODZI

W · ZAUŁKACH STAREJ

czaiła

•
okrutna zbrodnia. - Rabunki, napaści i nozownictwo były normalnym repertuarem dnia

się

l

dziej w okresie bezpośrednio porewolu- dzielnicy Bałuckiej, n.a Widzewie, na
nikt się niemi nie przejmował.
najspokojniejszych 1cyjnym 1907-10. Wtedy t() z wyr-oków· przedłużeniach i rozwidleniach ulicy
na
Napadano
przechodniów i kluto nożami wprost dla t partyjnych zginęło ttłetylko wlelu pt<>- Konstantynowskiej i innych, wybiegają.
sportu, Opryszkowie najrozmaitsi uwl- 1wokatorów i szpicli, ale także wielu o- cych w pola.
jali .się w zaułkach :vyczekując ~a lep.iei jpryszków, zwykłY~h rabusiów i awan- · Lódź pozbawiona była jakiejkohvie·k
formy opiekł społecznej, nie było żadodzianyc~ .obywat~h. ~ap.adano ~ zab1e- 1turników.
nycb domów wychowawczych, żłobków
r~no od~1e,z, obuwie, p1emądze meraz w
ęp
dzieci ulicy chowały się w najgorszych
odłoze
•
.
Rozwój naszego miasta szedł, jak I biały d~ten. .
środowiskach. Nie było żadnej opieki
. ,
, .
wiadomo, od północy, na pó!noc.;v też i , D~piero, kredy Jede-n z pohcmaistrów j
mieściła się najruchliwsza w latacil 1860 jłod~k~ch urządził pierwszą 'Y nastem I . ~ud~osć mi~sta stanowiła v. olbrzy- nad zdrowiem ludności, nie było samo·
potrzeby w
. miescre masową obławę na nozowntków m1eJ większości ludrtość robotniczo WY- r 1 sdu pe"•ne naJ'p'ln'teJ'sze
b
t d t .
,, . t
1
w
t
"
tobnicza w(· ród któreJ· odsetek ludzi
k
t
k 1903 ( 6 · · · d
- 1900 częsc mias a, s ą ez PO oi.ac.: 111
' pewnej ~mikomej .skali pokrywała dzia'"
. .
. ' " . , .
P zmeJ u any en e sperybiegły głuche i pełne tajemnic ślepe u- w ro u
liczki, wybiegają1,,e w oole na których ~nent pow!arzano jeszcze kilka r:azy.J, potrahący~h pisac i c_zytać byli mimmal· łalność towarzystw dobroczynności 1 pró
h k'
.
h h b .
d
1 wszystkich schwytanych z nozem w ny. Nędza 1 wyzysk robiły swo e, dostar·k'
, .
.
er ac1arme) oc rnn i a 1e w
·t czai'ąc materl'ału "'tzestęl)cze.go ł awan· \va zącycwypadku
b 'k,
.
kl
k
ob ra l a so b1e goscmę wszel .a zbr·1dnia.
1
0
ta akcja raczej Chażadnym
v
.
.
Brak jakichkolwiek urządzeń ochron· rę u, c~y w es z em oso ni ow • ~ , eci
ł
.
.
dorazme ukarać chłostą conajmmeJ 25 turmczego miastu.
, i 1
b
h
k
a ogromu
wyczerpywa
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rytatywna,
Pfafłeń
Koziny
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1
1
use ysi"lcznego
wte ego
mra~ a ?Pe w a z ezpreczens wa, t lo się zmniejszać. A schwytanych wtedy dorff, Waldschlesschen p0siadały uro• . P~ r&e
.,
re ZJawiałv. się tylko wtedy, kiedy cho- nożowników było wcale niemało: bo aż !bioną renomę dzielnic niespoko}nyclt. i tmasta.
„rozpowszechnionym
dzlło 00 zaJscia polityczne .lub gdy eh<?- 267. Byli wśród nich także rabusie, któ- 'Dziś na miejscu tern wznoszą się piękne' Najbardziej
dziło wystąpienia przeciwko robotm- rych ukarano chlostą 50 rózek. Te me- pałace i gmachy publiczne i prywatne, wzorem -n apadów przedwojennej Łodzi
na kasjerów i inkasentów
były knapaści
ół dz lk'iemi· sza jka mi· zielenią się wspaniałe parki ' ale łat• temu
Ikt
lrom wprost, znakomicie ułatwiały bar- t 0 d
d ł ·
· h W ~
ó
. f
z na.wp
Y wa
ce elementów przestępczych w starej
zur ten o iy n1elod i Dl t 0 t · Łódź 1 t • d . opryszków okazały się w owym .czasie trzydzieści - pięćdziesiąt wznosiły srę abry ł dzkic .
i t z0'h ŁÓjf d ez k 1910 a ~sJ" łzie- o tyle skuteczne przy calej swej barba- tu nędzne lepianki, i o porze nocnej ża- dawno, kiedy to dokonano napaści na
8
r.o u . t pos~b ada i~ rzyńskości że plaga nożownictwa prze• .1den łodzianht hl~ odwatyłby się nawet · kasjera firmy „Karolewska Manufaktu...
ł J'.
ca. eb 0.1sce opi~Jęb r;uats a nśaJ ar ei stała nagte' dokuczać znękanej bezustan- lood ochroną zapuścić w nieoświetlone ra" przy -JL K4tnej: kilku napastników,
Izatrzyr ..tne konio pojazdu, wymierzone
'.'nied ~zpi.eczi:iego ' .. Y. 0 0 co w ro za- nemi awanturami bó)kami napaściami !owe zaułki.
I Dla charakterystyki bezpieczeństwa rewol\ 1ery, no, i... rabunek Pieniędzy,
'
'
Ju ZlSleJszeJ oplnn, 1aką posiadamy o _ ludności.
Walką z pla2ą rabunków, napaści ł !miasta pod względem oświetlenia, wy~ Przeznaczonych na wypłatę. Druga for. . .
Chicago.
Wystarczy nadmiemć, ze w Jednym nożownictwa prowadziły wytrwale tak- starczy nadmienić, ie nawet takie ulice, ~ ma napaści to napa~y indywidualne w
tylko roku 1890 dłnęło w Lodzi na tle ie partie p01ityczne rewolucyJne od za- jak Przędzalniana. Wysoka, Wodna, Li- , biały dzłed na bogatszych obywateli,
po~achunków osobistych ~ ro_zprawach jrania swe~o istnlenla, t. ), od 1899 roku. powa, Leszno, Luizy (dziś 28 pułku, napaści na konduktorów tramwajowych
nozowych ~9.7 ?Sób, a 0 . 1 lośc1 rannych Walka tych partyj rewolucy.inych z ele· Strzelców), pozyskały ośwletleriie oczy. na stacja~h krańcowych, .w.reszcie roz•
mentem przestępczym utrudniającym wista gazowe dopiero w roku 1912. Po- prawy nozowe, o których iuz poprzednio
nawet kromki me wspommają.
•
Ulic oświetlonych gazem byto zaled- akclę rewolucyjną i do~tarczających do ,dobnie dopiero nakrótko przed wybu-,pisaliśmy.
JAN WOJTYNSl(I.
wi.e kil~anaście, bocznemi ulic~kami cho- szereg-ów rewolucyjnych )ednostek .pro- !cher;i wojrty pozyska!Y o~"'.'i~tlenie .gazo~
dz1lo się przy ręcznych latarniach, przy- wokatorsk1ch uzewnętrzr11ła się naibar- we 1 to tylko co naiwazmeJsze uhce w
czem istniała specjalna instytucja rucho·
mych przewodników, przeznaczonych
do odprowadzania zapóźnionych przechodniów do domów.
Ulice nie byty zabrukowane, pełne
wybojów i grząskiego, tlustego błota, w
bocznych skulonych domkach czaiła się
wszelka zbrodnia.
Dopiero powołanie policll normalne)
L6dź 1 18 lipca. ( siącami poważnie okradziona. Podczas ! n.i~ złodziei, Josek Gola, kt6res10 a.reu•
w roku 1894 I rozgraniczenie kompeten·
(gr) - Laia Gronowska, zam. przy dochodzenia pol.icyjneJ!o stwierdzono, iż j towa:n:o w jednej z me.Jin złodziejskich.
cji władz miejskich i polłcyJ::ych, usta- 1,11. Ła1tiewnickiej rostała przed kilku mie krradzieży d01konał notowany kilkakrot-1
s.praw:t.
Nied.a~ mia.iła się odbyć
nowienie policmajstra w Lodzi - poło
Goli. Kiedy w.pr-01w,ad.ron:o ~o na salę sążyło podwaliny pod zapewnienie jakie1
go tak.Jego bezpieczeństwa, choć podkreślamy, szwankowało ono strasznie
kem.a 1 krzycziac do sądu i publicznosci.
Jeszcze do roku 1910.
.odrocrona,
Sprawa zosta!a w6w.czas
Gigantye7.ne przedsięwzięcie kapłtallstów fran~usklch
Flota francuska, zat0p10na pOd Abu· przyczem sędzia wyznaczył biegłego dla
(z) W najbliższych dniach wyruszy z .
portu włoskiesto Spezia duża ekspedycja kinem, zasypana jest piaakiem i mułem · zha.da.nia stanu umysłowe1!o Goli.
Baidaatla psychiaitryczne odbyły się
z mor- na l!łęb<>k<>ści 2S - 30 mtr. Ułatwieni': ;
Plaga nożownictwa kwitła w sposób mająca za zadanie wydobycie
w .celi więziell!1ei· Dr. Si!"Uiski stwier:
.
stat~
wszvs.tkie
ż~
faikt,
;k,
a
je~n·
st~nowi
.
zat0p~onej
Nap0le<>na,
fl~y
dn~
skiego
nienotowany nigdzieindziej. Rozprawy
w ~n. 1. sierpnia 1798 r. przez. admirała ~ezą w hhski~t stosoo:kowo odległości j dz1ł, . że Gola 1es-t Zl;1-Pełn1ie prz~y ~
nożowe byty rzeczą tak codzienną, ze
doskOn.a.Je zda1e sobte sip:rawę ze S'\'t}'ch
ang1elsk1ei{o NelsOna w czasie bitwy 1eden od drugie~o. ,
Istnieje słuszne przY'PUszczenie, ze czynów.
moirskiej przy Abukirze .w delcie Nilu.
~ tych w:S.TUlllka.ch' sąd wvznaic:zył noPrace e~sped-ycii nurków oblic1Jóne na J?okładzie f1oity. ~.aipo.leona znaidowasą na rok, 1 są f.ma~o~ane przez towa· ła. się znac~na, częsc zdo~yczy francu- wy tecm:in r.ozprawy i w dniu onegda.jrzys1w<;> francuskie, ktore. uzvsk~ło ze·· ~kic~ w Eg1pc1e w. ~ta~ złota, srebra szym Gola sprO"Waidzonv został do sądu
zwoleme władz na zre:ihzowame te~o i dzieł sztuki. Znajdu111 Się tam prawdo. 1grodzkiel!o
. ~atem 1901 roku poraz pierwszy w
dzieiach Łodzi władze bezpieczeństwa
rosyjskie . zajęły się energiczniej niesłychaną plagą nożownictwa, trapiącą
współczesną ludność naszego miasta.
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s~dzie chorobe umysłow~
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Symulował
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sądowei

wposzukiwaniu zatopione1· floty Napoleona ~~ii;:t~~;s~:, =h~ą:~~:
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No2ownlctwo
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I

Nowy numer

(27)

wielkiego przedsięwzięcia. Kierownictwo techniczne spoczywa w rękach in·
żyniera wroskie~o Seminati. Pr6cz zna·
nych nurków włoskich Caleo i Taverno,
spółpraicować będą też dwaj nurkowie
el!ipscy, d~ko'11!ale obe~nani z prądami
podwodnem1 na tym odcinku.

KARU.ZELI

l

podobnie również <>ryJlin.alne listy i pia·
ny wojenne Nap0leona, dotyczące po..
chOdu egipskiefiO,
O ile zatem uda się f1otę na.pole.ońską wydobyć na powierzchnię, impreza
t~ s~krotnie opłaici się fraincuskim kap1talistom.
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P?sit~un~·owy polioj.i wyprowadził
osk.arzoo.~~o 1 ~d zadecv~ował, h.v roz·

prawa odbyła stę be·z udz~ału. Golt.
W cha.rakteaize §wia.dka zeznawał cLr.
FERDEK i MERDEK
Siwiński, kitóry Oświ~dczył, że stwier•
wszelką.
d~0:na z.ostała u Goh ?Oniad
..._
, ..._
OSIOLEK· WESOLEK
{brzą. Jako motyw żebraniny zloszą: „podr6żny" wątipliwOiŚć sy~ula.cja łurj~ gdyż w wię•
PABJANICl(IE TOW. CYKLISTflW.
Ruchliwy zarząd Pabianickiego Tow. Cyklis- 1 Takich dwuch „podróżnych'' bez stałego miel- zieniu za.ichowuje siię on zwpełni.e nor•
PIOTRUś ·
łów, grupując dość znaczną ilość młodzieży 1 sca zamieszkania przybyło do Pabianic I, ze- mailnie.
bawią i rozśmieszają
Sąd sJcazał os-karione~o złodzieja na
pici obojga w swych szeregach powziął dobry brawszy od Judzi miłosiernych nieco grosza„.
k. -'
• • • p d .
zamiar wyrobienia w młodzieży sprawności I upili się denaturatem, a poczuwszy w sobie ry- 6 m.ie •
Sl1.ną es·
O
Slęcy więzienia,
cerskie zapały wszczęli bójkę między sobą na
tętyzny wojskowej,
skazaneit-0 do kare1k1
odPT"<>wia.dzono
W tym celu stwarza· u siebie PW. I Wf. ul. Gdańskie!.
Pol!cja _ zlikwidowała zajście i osadziła obu więzieruwj.
Kierownictwo tej sekcji obejmuje p. R1ąd:r.iAski
Wyspa .Cudów
włóczęgów w areszcie, pociągając Ich do odpo- • • • • • • • • • • • • • • •
oficer rezerwy,
ł
wiedzialności karnej,
ŻNIWA.
Jasio- Podróżnik eg~otyczny
Nazwiska zatrzymanych: Krasiński KonstanW okolicach Pabianic żniwa są w całe! petnini. Zbiór żyta niemal dokonany, a wobec cpa- ty i Sandel Hendel Henryk.
W pańsł~ie b!ałych widm
REPERTUAR KIN.
trzymaji:1 w napięciu j pob11dzają lów pa.lącą sprawą stale się sprzęt owsów, jęczOśWIATOWf: - „Pod palącem niebem Argenmionów oraz pszenicy.
"'
tyny".
fantazję.
.
LUNA: - „Zbieg z Jawy''.
REOU.~ACJA _DOBRZYNK~. .
A nadproO'ram nowa gra towarzyska
Przy regulac11 rzeki Dobrzynki zauudnlo- H••N••••••••lllHllllllllllllllllllllHlll llllllOMN8
o
'
_.,
nych Jest około 230 osób. Nic też '.lzlwnego, że
p, t.
zlOZWf dal llCI dO•
,111r
roboty P.ostępują ra~no. Prz~szło na ii!dnokllometrowe] przestrzem wały ziemne po obu strom
I Ili I i
l~ż zostały i:syI nach przyszłego ~oryta rz~ki
.
=
I pane. Jest nadzleia, ze do iesiem Dobrzynka od
'
dO dYS•OZYCłi Ge11. •
l Sereczyna aż do. tamy i .~t~wu tak zwanegoJ'
'
Depczyka zostamc całkow1c1e uregulowaną.
Rydza
LAzĘm - PIJAKI.
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Podwórze biedoków
Więc

11aJpierw kalafiory:
- „Te hiąłe!.„ Trzy za złoty!'•..•
A l't'łtem id21 Jahłka
I wiśllie 1ta kom„oty.

I

Pain Kalasanty, chemik z zawudu. 1
zaprosit pan n ę Z uzię do siebie na szkla:n A. l't'łłem znów truskawki:
kę herbaty....
- „Tn;yclziesci całe kilo!"
I znowu kalafiory
I
wiśllie - jak przed chwilą.
Re k lama
W Pipidówku na jednej malej uliczce mietzka aż trzech krawców. Oczywiście, że dla
wszystkich nie starczy roboty, więc (eż prześcigaj• się wzajemnie w oryginalnych
kon•
cepcjach reklamowych,
Pierwszy krawiec wywiesił w okuie swej
pracowni nas.tępujący napis:
- „Tu mieszka najlepszy krawiec w całyas
kraju!"
Dru41 wywiesił napis następującej trdcl:
- „Tu mieszka najlepszy krawiec w mieś
cie!"

A trzeci upisał poprostu:
- „Uwaga!„. Najlepszy krawiec aa tej
ulicy I"'
ODCIĄł.. SIĘ...
Pan Hieronim chce na gwałt uchodzić u
człowieka dowcipnego, Przedstawiając jedaeio

swych znajomych, lekar.za, powiada:
- Oto pan iK. - weterynarz...
- Ależ, panie.„ - odpowiada obrażony lekarz. - 2e tam raz pana wyleczyłem z grypy,
to jeszcze nie dowodzi, że jestem weteryuarzemf„,
SPOKOJNIE, SPOKOJNIE.„
Będąc w Grajdołku, wstąpiłem do fryzjera.
Nędzny, brudny pokój, zawalony śmieciami ł
papierami. Fryzjer wysmarował małe jakąś gę.
st11 cieczą, imitują1:4 mydliny, poczem za1'rał
się do ostrzenia brzytwy,
-,Pqie - pytam nieufnie - czy przynajmniej pańska brzytew fest ostra?
A fryzjer uśmiechnął się i odparł uspakalaJ11co1
- Pan szanowny może być zupełnie spo·
kojny, ona panu nic złego nie zrobi„. Tępa Jest
Jak stara piła!
H

AMERYKA~SKI HUMOREK.'

S1'6fu Ka d6ł l'Ortrzez okno: Pedw6rze?„. Niema mowy! ..•
Poprestu sad ogromny
WariY"WDO • ewocowy!
W koszykach, workach, skrzynkach,
Jagody, pomidory,
-

ł

Truskawki I czereśnie,
kalafiory!„.

Bu~aki,

I tak już przez dzień cały,
I tak już do wieq;ora
We wszystkich, wszystkich miastach
Brzmi pieśń o pomidorach!
„Po czemu? ... A to ile?"

-

Wśród pasażerów w:ie1kie~o statku,

zdążającego z Europy do Ameryki. byli
również dwaj Szkoci. Podczais burzy
okręt począł tonąć. Pasażerowie ratowali się jak mogli. Dwaj Szkoci znaleźli

Isię

wśród oceanu na liichei tratwie, któ·
ra w kaiżdej chwili mog-ła lich wywró:

O więcej nic nie pytaj,
Wyciągnij

tylko rękę,
A najesz się do syta!

cić.

nieszczęście!..„ Co za nie- jęczał pierwszy Szkot.
A na to drugi:
- Czemu tak jęczysz? .„ Czy to
byt twój okręt?„ ..

-

Co za

szczęście!...

A jednak... brak tu czeioś,
To wszystko nie ma racji,
Bo potem - tylu ludzi
Spać idzie bez kolacji„.

l

KANT.
.....„ ..„ ............................•..•..... .....„.„
••••
MilOść i interes

Pan profesor

~

Podczas obiadu powiada pani Barbara do
swego męża, profesora:
- Słyszałeś o tej sensacji?... Naszym ••·
siadom urodził się synek.„ Wyobraź 1oble, ż•
on ma 70 lat, a ona przeszło 501
&a Henryk po.znał ją na iaikimś balu.
- Bynajmniej.„.
- Rety! - zawołał przerażony profesGr. Była. 1.U"Oezia. Z pl"Ofilu podobna była do
- :Więc prioszę mi wvtłuma.ezyć ~Ia- Ile lat w takim razie ma ich dziecko?!
<Re+y Gubo, nosek miała Marleny Die- czego pan uważa, że posiadanie długów
trU;b., wd,iięk Ja.net Gaynor, uśmiech przynosi zaszczyt?
FILOZOFJA.
~e~e Colbert, a nóżki Joan Harbw.
- Bo niech pan będzie łaskaw ro.zFerdek i Merdek.
~dy ~ezęła. m6wić; o!kazalo się, że $ło~ I ważyć.„ Czy głu.pi~mu, n~ez.dolnem.u i nie
- Ta, Ferdek, c6żeś się tak zamyślił, lra·
~ ma p.ed,obny do głosu Jeanette ~1ac- i z.a.radnemu czł()w1ekow1 ktoś 1)oiyczy jerze?„.
deaalcl.
J cho6by pół złotego?„. Nie!.„ A mnie po·
- Myślę o forsie .•
~óż w tem dziwnego, że pan Henryk. życzano dziesiątki tysięcy złotych!...
- No, i co?.„
~ał się w niej od pierwszego wej· ; Ażeby w dzisiejszych czasach uzyskać
- I dochodzę do wniosku, :ie życie byłoby
rZiel\ia ?.„
\ pożyczkę, trze ha być nietvlko dzielnym piękne, gdyby ci, co mają pieni11dze, posłuifiwali
Jeazcze t0if!o same~o wieczoru odbyli . człowiekiem., lecz tinzeba również posia- się niemi tak, jak posługiwaliby się niemi cl,
W~ft4 J)rz;ejażd.żkę autem. Następnego ' dać nieposzlakowa!\ą opinję i renomę którzy ich nie mają.„
dnia !'ą,zem i>oszli do teatru. Patem przu ' człowieka .z iłową na karku!.„ A takieSLOWA.
dwa miesiące włóczyli się po różnych mj zaleta.mi może się l)Ochlubić tylko
Miej
śei.acli kuracyjnych.
1płerwszorzędny- kupiec! Pozatem dzięki
Kac i Kotek.
~J!eu=e pewne'f!o wieczoru pan Hen-~ moim dłu)!om., zdobyłem kolosalne sto- Panie Kac, może mi pan powimzowa~l
ryk z~ytał:
sunki. Pracuję tylko z pierwsz01'zędnemi
- Z jakiego powodu?
. - ~ko, czy praJ!niesz zoistać mt>· firmami. A każcły z moich wierzycieli
- Mój syn skończył uniwersytet!
ją ŻOQ ?„.
.
sta.ra się, aby mój inite:res szecłł iaiknajle- W takim razie powinienem po"inszo·
L~~ ~ekła rac~ka i odp0wie- piej, bo jeże.li będzie szecłł źle, zrobię wać pańskiemu synowi!.„ Przecie to nie pana
d,ziała sz;~em:
plaij·tę i nie zajpłacę im &ni J!riosza. Są- zasługa.
- Nie wiem„. Niech pan pomówi z dzę, że pain to WISIZYS·t ko weźmie pod
- Nie?.„ A kto go wychowywał?.„ Kto
!!16im oiciaM.„ .
uwagę i zechce mnie uważać za swego mu dawał rady i wskazówki?.„
Pa!! HenpY.k westchnął ciężko. Ojciec. zięcia„„
- To nic nie znapzy„. Ważne są tylko czy·
Luc~ki był zna111ym w mieście prze.my· '
Przemysłowiec zmarsz.ozył brwi i za- ny.„ Słowa się nie liczą!
sł$'.leem. Było r.z.eczą więcei niż pewną, pytał:
- Tak pan uważa?.„ Słowa się nie Jlczą?że z~chce 'W'{da6 córkę zamąż con.aj_Ile pan ma ·d tujfów?.„41
Spr6buj pan nadać depesię, to pan zobaczy!
Qe.j za milionera. A majątek pana Hen
- W tei chwileczce„„
„CHŁOPAK z SOSNOWCA".
~. d.aleiki był jeszcz;e od t~i .s,umy.
i . PMl Henryk dłuJ!:> skro1'ał pi~reim n~ 1 Podczas pobytu Kiepury w Polsce zgłosił
Mimo to, posta;iowił pomowtc z przy- I b1~łym kawałku paipte:ru, Wll"esz.c1e oznaJ. się doń pewien początkujący śpiewak i zapytał:
s~ s~ teś~1.em. Bez teJ!o Pł'Zecte m1ł:
,
I
- Mistrzu, co mam uczynić, żeby zostać
tMe ~ło się o1'~ść.
_
- 30 tysięcy złoitychl
I·rielkim artystą?.„
N~iuwz 'PO riozmowie z Lucynką,
Przemysłowie.c gkr:zywił się.
- Na to jest pan Jeszcze za młody.„ _ od·
1
~elde.wał się u ie.i oiica. Przemysło·
- Tak mato 1„. Nie, w tahlm ra'Zie parł Kiepura, - Musi pan Jeszcze zaczekać„.
wie;e przy.jął go w ~wym ~abinecie ..za: nie mo~ę dać painu mej c6.rk.i z~ żonę„ •. I
- Lecz pan, drogi mistrzu, zdobył przecie
pailił eyg.M'lo, roos11adł się wygodme 1
- Dlacze.g o?.„ - .zdziwił się sikole1 sławę w młodym wlekuu.
rzekł: .
.
pan Henryk. .
.
.
, _
Owszem, ale ja nikogo nie pytałem jak
- Wtem, o~ ipa.n~ do mnie spw~·;adza.
Przemysłorw~ec wstał, z.bhżył się do . to się robi! - odparł Kiepura.
~cy~ ~owiła mt o piainu„. Ale 1esłem pana Henirvka. 1 rzekł:
_
WSlYST,KO PRIMA!"
Jeti 01~m 1 muszę na te sprawy patrzeć
- Pa.n mnie przekonał, że o wartop·
d
h t " G .dołk
t!ozeźwo„. W:ięc kim PMl właściwie jest? ści kupca, w dzisiejszych czasach świad· g śi~rwszorzę nly 0 e1 w órfaJ kóuf' Jeden
Pu Hemryk uśmiechnął się dumnie i czą jego długi... Ponieważ ia mam dłu· \z. od c„ opt~szcza ąc zrana sw po ·' zwraca
.J.... uł•
tł.
• ć
.
.
.
.
. się o por 1era:
·e"'P .
.
.
?ow. p1ę raizy 'Y1ęc.e1 ,w1~c ?Ml rozumie, I
_ Panie, niech dJabli orw tak1 hGteU„.
- Jestem kupcem„. Prowadzę samo- ze me moigę wziąć 1a.foo z1ęc1a tak ślama- I N' d
i J
• · ~ . Ił
la
1
d~ell\Y intere·s„. NaJzwisko moiie jest zna zarneg.o kupca, jaik pan„.
·
!' d ~. Y. j e ~szcze nic ta me pogryz10
k
15
ne i sza.no'Wlane w sfeT'z.e kupieckiej„„
(·wJ1 1 z ie1sze noc! ·••
·
Jest~ w k01!\Jłiaikcie z naii1większemi fir' l
- Nic dziwnego„. - odpowiada z ułmłemai!lli w kraju„. K.a,żdv moi;e wydać 0
· chem portier. - U nas Jest, proszę pana, wszy·
ft'l.!lie jakt9..a;lepsze refet"en.cje.„
CIERPIENIA OJCA.
stko w najlepszym gatunku!„.
_ Hm„. N<>, dobrze„„ A ile wynosi
Do składu Instrumentów muzycznych wpada
PRZEKLENSTWO,
~ski maiątek?„„
Jakiś mężczyzna z rozwlchrzoneml włosami ~ 1
Pokłócili się dwaj sąsiedzi. Wyczerpawszy
- Maijątku n.ie mam żad.nej!o„. Nara- zwraca się do sprzedawcy:
(Już wszelkiego rodzaju przekleiisłwa i obelgi.
zie mam tylik.o dłu.lfi.„
- Proszę pana, mola córka zaczęła gTa~ na · rzekł jeden do drugiego:
_ Co?!.„ I ~an się tern chwaili?I
pianinie„. Czy panowie macie wszystkie przy_ żebyś miał, chamie Jeden, głowę Jak
- Niewątipliwie.„ - ·odparł spokojniej rządy, potrzebne do tego Instrumentu?
balja, a na tej głowie łupież, a szyję taką dla·
:PaA Hen:ryk.
- Owszem, proszę pana, wszystkie."
glł jak tyrała, a łapska krótkie jak u jamnika,
- P.r%e.fl?taszam pana„„ Pa.n chyba
- Więc dobrze." Dal ml pan szybko sle· żebyś chamie nigdy nie mógł się poskrobać w
k,,i„„
klerę!
ten swędzący łeb!.„

Perypetje zakochanego kupca

I

I

I -

I

Pierwszego maja pa111 Browin spotprzed gmacherri poczty swego przy
jaciela Smitha, który dźwLgaił wielką
pa'kę. Przyja.dele sk~nęli sobie tvilko gto
wami i każdy poszedł swoją d1rogą.
Pie·rwszegn czerwca Brown znowu
sp(i«kB! Smitha z paką przed pocztą.
Pierwszego Epca powtórzylo sie to sa„
n!o. 7 aintrygowalo to Browna, Wif:\C
podchc·cizi do przyjaciela i pyta:
- no kogo właściwie wysyłasz co
mi.es:~;; te paczki?
·
- Do mojej matki - odoarł Smith.
- 011a mi pierze moja, bielizne od 30 tu
lat s<\d- c..c, że ciągle jes.z cze chodzę d0
s .:koły„ ..
kał

2edwnc kino diwiekowe
w o grodzie

Sienkiew icza 40 -

Dziś

i dni

• Nall'Jiękniejsza, najmelodyjniejsza, najweselsza operetka
Nieśmiertelny sukces FRANCISZKA

Al•

tel. 141-22,

następnrł:łli

I

W rolach

LEHARA'.
głównych:

Magda Schneider,
Adela Sandrock,
•

wszys~ ~s~p::4 gr'!" Q

Na pierwszy seans
E.ocz!\tek w dni powsz. o godz. 4-.ej, a

$

e r12-ei•

YI. soboty, niedziele l ~wlęta o rotłz.

Napisał specjalnie dla .Expressu•:

CZŁOW1EK

Bogdan Lol.

'

SZUKA SPRAWIEDLI

Sensacyjny romans
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!nam cię, że tak by!o .... Ale wszyscy mil wet z tego powodu kolosalne przykrości, ' dla nas obojga, a tyś si:ę tego nile bała ...
ST~ESZCZENIE POCZATKU POWIESCI
Pomiędzy dyrektorem fahry~i rur kanalizacyj · mówiilri, że masz bard_zo ciężką sprawę, bo przod!ownik Grabi1ec.. wasz go? ... l Teraz zmien1Naś chyba zdani1e, naucz,od ?
·
·· d
· l na smu t ~em d Ś v.:1a
' c hcm,
'k Qrab 1ec
d
ł Ś ·
· · ·
·
·
a Jego sz ferem
Krauserem
Alfredem doszło
aych
czen~ei:n, praw a .
w1ęZ1J1eme .... w a ~ie ten P.r:w :own!'
grozi· c~· d>1ugo1e t me
w ze
scenyJa•
do gwałtownej
nem Rogoszem

'°'

I

wrui.esć przecrwko mme skargP, o ~hęc No, powredz. pow~ed!z, :Elzb1·etko!.. ..
gabinecie dyrektorskim. Rogosz został wyda- Zrozum: szpregostwo!...
Zblirżył si ę cio nvej i ujął oburącz jej
polkyjnego ....
:ElżbiJeta uśmiechnęła się zagadkowo przekup1erui.a urzędnika
' liczc
~ny z pracy r:a to, że ujął się !a'zywil
k i zajęła miejsce za biurkiem. Przez dłuż- Jakoś to się sz.częśliwLe skończylo ... dłoni1e.
owNane1. ptrzez dyrektora ic.kb?tnicy. d f
t·
· •
1d t
·
_· kOJem
z i:i1epo.
·
_ !"
·
k t
•
ł
b
azaiu rz wczesnym ran iem prze aory ą
spog ą at .na Je_J u,s Cl W
ą em B:yłe~ przera:wny tern wszyst-..1~m , ~,11e I
~nusera jakaś przechodząca kobieta 1. 'knęła szy czas o se~wowa~a mę~a
się na trupa mężczyzn y L. odciętą głową. W za- oczu, poczem zdJęła kapelusz 1 rzekła: w1edz1ał·em, co to znaczy... Ty 1 szp1e- , oczekrwanm słów, które miały C1'1an sna- Każ mi podać szklankę zimnej gostwo!... Jeszcze do tej chwili nie ro- ' czernie wyroku ....
mordowanym rozpoznano Alfreda Krausera
ł
· · ·
B · ·
j
t I
tk
·
· k V
· ·
!' "
t
J _t
d
został aresztowany a w dwa mieJan Rogoszstimął
przed sądem, który skin:ał go ~'O y ..... es em s rasz i.w1.e zmęczona zpumu.emd, Ja ? d.si1ę wtszybs ł ~ s a o.... ' l:;'l "b-:- •t OJę Shę w1ęz~en~a .... · dł .sze~nę a
aiące później
zauzszeJ
IL z Je a, wyrwawszy SJ:ę z
owie ·Z, pow~e Z, co o yo'....
Da 15 la t w ięz'p nia za za mordowanie Krousera. I spragmona....
Mów~! szybko, wyrzucając słowa bez dumy.
- Może pójdziemy d!o restauracji?Rogosz ucieka z więzienta na dwa tygodnie
oddiechu, jakgdyby się obawi:JJ, że El- I - Ni:e chciail.abyś już fam wrócić,
pr_zed te:minero wypuuczenia ~o. udaje s!ę ~o zaproponował z ud:ainą troskli'\\lością.
· •
· praw da ?...... -:- po t rząsna,1ł JieJ
· n~ie
'
ha go d10 k:onca,
1
·e wys1uc
"b' t
'ł
ł ,;i
t
·
N'
miał mu wy1aw1ć.
który
Walczaka,
{l!te-szkanta
ram na1?11·
ze
~e ies em g OUJTila .... --: u::zymr a z 1.e a i:i11
kto był mordercą Krnusera, ale nie dowiedział · - Nh~, me!... - przymknęła p-owvesię tego. bo Walczak, cho!) na gru:flicę skonał, przeczący ruch gił1ową. - Kaz m1 podać pozwoh mu wytłumaczyć się przed mą )
! ki - Nigdy, przenigdy!....
całilwwide. .
wody....
ttle zcfążywszy ~dr1tdzi~ taiem.11.icv.
Ale ona słuchała derpliwie, z uwa- l - No, widzi·sz, widzisz! - zawotal
Wer.n er zadzwonił na woźnego i wy
Pani Elźbieta W~rnr-!~wa , żona ttu.gona Wt!r·
ga .... 0 az p·o raz na wargi j1ej wymykał ; triumfaln ie. - A czy zdajesz sobi:e spranera. gł?wni;go a~c1onai1usza :a;ryki samocho- dał mu poleceni·e.
·
,
·
'
d
. . .·
.
.
p
dów poiechała piękną limuzyną na spacer ze
szy ·erczy . wę, ze z.ostałabys natychmiast aresztod-ositrzegalny,
ledwo
się
me
rzez dłuzszy czas małzv1J1kow1e
swym nowym kochankiem. szofo·em _ Andrzeuśmiech, poczem szybko znik!, ustępu- . wana razem ze mną, gdyby Rogosz do- .
Z<lmiienili z sobą ani sfowa.
lem Łuhlwwskim.
Ona si,edzi1a la za biurbem z przerzu- jąc mJ1ejsca jaldemuś ni;eokreślio.nemu gry ' wiiedziiał si.ę prawdy?
Wern!rowe!.. Jer~y
Pop_r~ed~ 1 .kochanek
Tak, rozumvem t-o doskonale ..••
z,ręb skt, staie się Drzyp&dkowo w!aśctciel~m hs-' conemi przez poręcze rami!onami, przy- masow:i.
·
· 1.ua łam s1ię
ł
·a1am,
· k I Y'1 t ~ dY. rozum11
· e.d z, Ja
G"'iu:y Ii
· ł .na. b ar.k ach
· kb Y d'zw1.ga.1a
że/ g~r.b'~ona, Ja
się,i erci~
których dowiaduje
tow Walczaka,
a 1·e me
"ugion zapy t ~1.ł. ~· p ow11
Po „śm
nie zostałz zamordowany.
-Krauser
1
...
erna
1
w1ęz.
'
pochw!'lę,
się
w1la
o
n•
zasta•
,
był'O?
to
dm.
w1ęZ!'enm
w
swej odebrał p i eniądze, zmienił nazwisk.:i na . c1ęzar przebytych
Uśmi1 ech zadowol:enia rozlał siię po
Werner I zało~yl nowa fabrvke.
1 Gdy woźny przyniósł jej szklankę czem oipowi1 ed•ziała mu szczególowo !'
Wernera.
twarzy
przeżycia.
dramatyczne
swoje
poi
haustem
jednym
ją
wypiła
wody,
Ku!ko~a
wsi
Po przybycm. do zapadłe!
1
Dawno już ni'e byt taki szczęśliwy,
Zaczęła od momentu, ktedry znalazła!
Rogosz otrzymu1e pracę w tartaku dziedzica prosiła o jeszcze.
!j_uk ~ tej. chw~i, kiedy zorjentowat się,
.
Nu~~~~sz udał się do „Czarciego dworu", aby 'j Przech~dzając się. k~órkim, nerw o- się w hallu „Abrakad~brJ'.'".
Tam podszedł do meJ Jeden znaJomy r ze niebepieczenstwo, którego tak ba.rdzo
wyświetlić jego tajemnicę. w kracie piwnicz- wym kroki.em po gabmecre, Werner obnego 'okna zauważył obłąkaną twarz starca, idó- I serwował żonę spodelbct. Byil zły, zde- pan, którego poznała w klubiie Zrębski.e- ' s 1 ę lękał, zosta1l10 zażegnane ....
Jak szaJ.ony_, chwycił ilo111ę w ramioIl
_ ainy, przytł-ocz·ony ndiespodziewa go, niiejaki kapirtan Frankenstein...
ry krzyczał, że zna tajemni~ę Krause~a. Uczy· tnerwiow
· · twarz poca· .· 1a, przy na ~· począ ł ob sypywac, JeJ
·
t
t
ł
B
wrażente. Posta· r.ym powrot em LJ:;-1 z"b'J•e t y...
olbrzymie
mło to na Rogoszuzaraz
przyJac,e
wie
owarzys
w
Yt
p?licję i uwolnić starca
nowił sprowadzić
me spodzi!ewał siię, mimo wszystkie byłego '.l1li1edaw:no z Ameryki. ... Przyjaciel hmlkami...
z kajdan.
Nie bmni1la siilę, pod!d.ając się jego dzi
Obląkaniec znikł jednak w taJcmniczy spo wi:adomości w prasiie, że prokurato'r ten zrobił na ni,ej bardzo dodatnie wraże
kim objawom wctizięczno·śc~ z tępą apazde·cyduje się umorzyć przedwko ni'ej niie.....
M d d w
l żdż
sóbR.
·ek am1· - SZY b.• tylko P oW11
C""łow'ek
Grzeczny
arszawy. śledztwo. ·.
a z ag a po0 morderstwi11
wy e Wernerowa
u, 1: ···· tJ'ą · Mrug ata
' I .
'. •. intel'gentny
'
.
..
t1mczasem
Aogosz
l:zy, c1powstrzymać
by
szybk·o
ko,
to
ze
p.rzysuo,
me
wtedy
JeJ
glowY
Do
dłuzszy
na
zyskal
1z
pewny,
Juz
Byl
wszystko
jej
który
męża,
Zrębskiego wróciła do
..
_ s spokój, iiż pozbyl się dokuczHwego 1może być pr.zes1tępca - zupełnie na to snące srę do oczu.
cza
przehaczył.
~le .hezskuteczni'e: łzy wypłynęły na
lnie wyglądąit....
„Cza.my Antoś" udał. sie do W~mera I prze-j mofa ... Painiowi1e zaproponowali przejażdżkę pohczh
Co za pech. co za p~·ch!...
ko_?ał się, że Wern~r 1est właśme Krauserem.
·
·
·
·
·
1· b
· · h ·
zamordować ~ogosz.
rzekomo miałzemstę,
ktorego
. wczas _Werner oc~ł·o:?ąl 1. wypu. Wó
„Czarny Antoś" 1 ,W. P1'ers1ac _Jego s~a eJe ur:a wśc1ie autem ... Nie od'mów,11la, byla b9w1em
Zapowiedziawszy
na
spo1rzał
o-dchodzi. Na p~ogu spotkał Elżbietę, ~tóra za-! k~IQS~I, a . musi P~mLę~ać o .em, by zdenerwowain:a i chciał'a odzyskac spo- I ~~Eł' zonę .z ob Jęć. Cofn~l się ł
mą zidurmo1J1ym wz,rok1em.
kój....
prasz~ ~o ~a wodk~. Pr~ewrotna kobieta chce usm1ech me schodził z Jego warg...
- Placzesz? ... - pollwęcilł niedowieCo byl.o dalej, o tern szczegółowo piNo, jakto -·on musi„ musi się prze-·
go ~sidltf 1 odt;:ć ~u ~ist. WalKzaka. „ d .
rzająoo głową. - Pfaczesz?... Ni1e rospotk0a~f Bfiun""fa. A~to~ .:;-~~~d~l. ac;g:i;w~aJ~~ cile .ci'eszyć, że żona wróciła z więzienia, Isały gaizety....
Wysłuchawszy opowieści żony, Wer zumi,e m ....
Elżbiet~ i Birunia samych. Elżbieta prosi prze- że J1est przy nim, że z.nów go zar;znie drę
Pod!eszla d!o okna i1, ocierając oczy
ner mruknął pod nos·em:
stępcę, ~by ~debrał _list Ai;ito&!owi. Biruó, ocza- czyć ni:esz·częsną ~.prawą l(ogosza!...
- To twoja wina! Ty zawsze zawiie chustecziką, pochlipywata zc'iicha. A oo
I znów będą pretensj1e, żale, docinki.
rto~any .1e1 dpi~knościską, ytudabióe się '!' śladż za An·
·
· 1'e w t em samem m1·1eJscu
Ś ·
·
· Z!IlaJomo
.
O t ę t rucJJZinę
em... kocios noRity,
r o czypięknej
a1e mu prośbom
1 za ulegając
osiem
I· me
s t a ł ciąg
c1...
w „ Ab rak adabrze", o rasz l ekk•o my śl me
Werner,
gfową.
potrząsać
przestawał
n~e
skoro
wyrzutów,
mb
rób
Nie
siegdy
osobą,
jej
zainteresowania
brak
fabułę
za
mający
chanki Gastona, finansuje film
Znowu zmarkotniał, zinowu się zaniezdajesz sobie sprawy w jakim stanie
znane ~adk.i sprzed piętn astu la.ty, gdy Rogo- działa ·w więzieniu!...
_',;i,
· ż,onę na wylot nerw Ów wysz l am wtcu'Y
h o, on zna swoJą
~
sza uwięziono za rzekomą zbrodnię na Krause·
z h a11u... Kto, pok Oil!'l •
u:o,
rze..
Na: twarzy jegio mailowało sic niezdeBoiąc się odpowiedzalnościi Werner posta- i wie, że jeżeli tu przyszila, to niie poro, Iiaik kto, ale ty chyba powd1niieneś najlecyd!owanie, lęk wkradll się spowrotem
_
nowił podpalić atelier filmowe, aby zniszczyć by go udeszyć swojem przybyciem, ale piej mnie rozumi1eć....
od.razu, domyśliwszy się, w j•eg:o tchórzliwe serce. Patrzał tępo na
ZamH1kł
.
taśmę i w tym celu wszedł w kontakt z Biru- z zapaisem nowych udręk....
mówi ..Nie ch.:;iał wra- plecy Elżbiety, drgające od płaczu i mi,1~lżbieta
czem
o
I
się
ona
iinny,
nikt
jaik
~o;rafi,
to
Ona
więzieni
z
aresztowany.
został
nleRogosz
. .
cać dJo teJ sprawY, bo nn.e byl przygoto- czal dll1u~.. .
·
.
oswabadza go Birut\, który działał z polecenii W tern lubuJ~·····.
- Co CI svę stato, :E1ztnetko? - wySzik1od.a, ze rne wypEła cocktailu z wany do obroiny....
Wernerowei. Elżbieta oświadcza swemu mę
ElżMeta zauważyiba wtedy, jak wsy- szeptał wreszde. - Dlaczego płaczesz?.
. czerwonym p.roszkuem ctiut·roi:: szpital dla!'
fowi, że wie, iż czyha o~ na iel życie...
- To z przedenerwowan~ia... ~ od,.
Wernerowa zakochał.a się. w Ro~oszu. ?awozi obtąkanych jest stanowczo bard'ziiej pe- pywa-ł dutmę" do ooeiktaHu przycisnęła
t
·
· k
t
dl l
'
Ó
d "
·?
.. . . .
· 1 ·
go samochodem do swe) pos1adłośc1 za miastem.
go o muru, a w wczas on zcm a z par a, zwrncaiąc u memu warz.
.
M;iż jej udaje się do knajpy Kacapa„ gdzie wną IZ<O acJą, Ill2 w1ęz~erne....
sill.!ilł
. - R~umi~I?· ~zumiem .... za,wari znajomość z o?rys~kiem A.li~sz~. Po kliku I Stamtąd ruie wypuściiliby jej tak pręd przerażenia.
Bat się, że poruszy ona tę sprawę, s.ię na JakruaJ-c.1ieple1szy toin. ·- To po
minutach przysz~dl Bi:u111 począł s!e zahć przed, ko, choćby nawet przysz:la do zdrowia.
Wemer czynił sobie _teraz w duchu ale stw.LerdZli~ z zadbwoleniem iż nie tyc_h str_asz,ruych przejściach ... Ale US{')Ok?bieca:
Wepnerem ~a ~iew~zi.lcB~ość.
1
1
~oilsz si'ę, przyjdzi1esz dlo ~bLe... Chcę,
'
.
z ki::::r;ni~~v ~fsa~~i prz~:nEiżhi~cd~gnp~okuu. ~yrzu~y'. że n_i·c nile zdziała~, by pogrą-j ma ona tego zamiaru.
zeby.ś wYJechała na ~~uzsz,y pobyt. zawięziiew
jest
strasznLe
jak
Boże,
zostawi~
l_ek~omy~lme
ze.
ElzbJ,etę,
dofZYĆ
sie
udał
i
rat~ra. _Poże~nał sie z „Kacape1?"
niu ... _ szepnęła teraz jakby do s-ieb1e. gramcę ... Tam zapommsz o wszyistbem,
• calą tę sprawę JeJ bEegio·wn...
cukierni. i;dz1e wczał czytać J1st I;lź~lety.
zd11owie' .. Mo"
' . tam z'l e traik - Iod!zysik.as2
ż b
.
N'te pow!lem,
. I
b
. d
b b•
'T'
Łubkowski ułrzymuie bliskie stosun·
. I w. b"~ dn~, k o.
e y mrne
10 yt 1ąd, błąd rne I() wy acz.ema. Mirą Grant. Któregoś dnia wybrał się z nią
ki zAndrze1
Trzeba było, lmrzystając z tej świet- towa-no, żeby diawano złe jedzen~e, afe chana zoruec~ka tyle snię nia<?1:erp!la.ła!. .••
i · z kapitanem Frankensteinem do domu Justynej okazji, napisać boda1j kiillka anonimów sama św.iad!omość, że jest si: ę cdciętym No, a:le będz.ne dobrz.e, będiz1ie dobrze,
nów, gdzie Frankenstein zrobił awanturę,.
.
.
Do \Yarszawy przybył znany prz.estęi;ica ame- do p11oikitiraitora, an•onJ.mÓW, które upew- Gd świata, że ma się dlo dyspozycji! tylkJO z,obaczy~·z...
Nie ... - uczynut1a prze,czący ruch
rykań~ki, . Parker, który założył :.a1emniczą wy- n~byby władze o wiln:i1e ELżbi·ety Werne- k,hlka metrów poc:Uogł ii []Jagie ścianiy przy
· b ·Ć d b
M'Illile ·
glową
b
· k
ł
·
·
·
.
.
.
twórntę filmową p. n. „Imperator .
o rze ..
ni~ moz.e ~
. --: .
Parker Frankenstein . chińczyk Czang ucie- roweJ, schwytaneJ z bmmlą w ręku w pra WIĆ moze cz owie a o o lęd.... I to
kają przed policją, zabie~ając ze sobą Elżbietę czasie pościJgu za szajką SZIJJiiegowską ... towarzystwo ..• Si1edzda1.aim w it!d'Illej ce- N" - :ELnlzb 11e.tkJo, me~·o1no er. t~k mówić!
- Przepuścillem okazję, niema co! •.• li z lrobLetą, 'kt-Ora ZaI11J()lrdJow.ala męża 1·e WIO •O nulgdly trnc1ć :na.c:1Jzw1 ...
Wernerową. Przestępcy ostrzeliwują się, auto
- mestety, ja ją stractlłem... Ty tewpada do rowu ~ gdy. Elżbieta ocknęła się - - myśli, ziły na siebie. - Druga ndie na- i troje dzieci'.... „ Siekli!erą, z premedysd ~ ze
ty b ..1-·
·
go
I
CJ.
•
t
1
k
·
·,
p
,;i,1~
k
t
·
d
m1ała na ręku ka1dank1.
ęuz.1e~z
!L z~ozum11e~,
.n·e
.
. ,
Sia rew..... a ą.... . . .
Rogosz ucieka z Przylesia i dowiaduje !'ię, T arzy się ~ . pręUll\'O....
- W1.diz1siz, w1dzml - ożywiił si~. mme śmra'!, ale Ja: doprawdy me widzę
że Elżbieta została aresztowana. Siedząc 1~ad l zmów zacz,r1i1e się wszysfilm od początku!
Wlaśniie Eiżbileta wypiła drugą szkan A ty chcLałaś iść d!ob11ownlnie dlO wiię- żaidlne~ wyJści:a dla siebLe ...
przystanią, zastanawia się, w jaki sposób poPrzyj1rzal się j:ej badawczo, jakby;
zienia!...
móc jej. Nagle podszedł do niego Walery Nu- kę wodiy- i otarla chuste1czką usta.
- Ja chcilałam? .... - otworzyila sze„ chciał dotr.zieć wzroUdem do jej na•sk·r ytFotem przejrzała się w lusterku
gat, obłąka.ny brat właściciela .tart~ku z KurkoJ
Co ty m Ó- szych my śl"t
dJu • ·
k
·
.
człowiek który znał ta1emmcę Karusera .
wa Wernera
PrzysypuJąc • roi -0 oczy zie z mfflema. 1 otworziyla pudiermczkę.
.
'
vel'
1
_Irutui cyjlru1e WYCZIUwał, f.e Elżbieta
wisz?....
ttenryk ttalecki, narzeczony Wikty Rago- pudrem twlł!rz, rzekła:
- Za:pomnia'1aś już o tern? .... - po- ukrywa ooś prz.ed 11liim, że nile mówi mu
- No, co u ciiebiie, Iiugcmku? ... Wiszówny, pracownik zakładów Wernera, postanoczuł nagły przypływ eruergj.i i mówił z całej prawdy. Nada·r emni1e starał się od•
wił obrabować kasę ~ uciec z ,Wiktą za~ranicę. dzę, że j,esteś w ki1epskim humvrze....
· za· · diepresJ,1,·· wiię:e
· ta ś ga dIIlJąc, przyczynę JeJ
Chcrn
1
·k
t
ł
· ·
p
ukł adał paczki banknotow w walizce do
Gdy wszed
ł Werner. którego w biurze za· . -;---- _rzec1wme:··· -:- przerwa , za rzy c?raz , W:Jię .szym zapa1em. -;---pokoiu
pytail:
dla
pójść
l
trzymało niespodziewanie przybycie El żbiety . mu1ąc się przed bmrbem. - Jestem bar- się posw1ęc1ć dla R-0giosza.
- Powi1edz mi, co ci.ę drę.czy? ..•
niego dlo więZitenia! Próbowałem ci to
.
dzo zadowolony....
- A masz minę, jakbyś b y ł niemile 1 - Z czego? - zmrużyła oczy. -Że wyperswadować, ostrzegałem przed po- Chyba nie wątpisz, że postaram się
twornemi konsekwencjami tego lekko- przyjść ci z pomocą, że uczynię wszystw róciłam?...
zaskocz ony moim widokiem....
- Naturalnie, naturalni,e.... - po- myślnego kroku, a tyś się upaJ:lla .... Mó- , ko, oo w mej mocy, by przyn'i1eść aiJ
- Zdaje ci się, I::lżbictk o .. „ Jestem
szczęśli wy, niez mie rn ie szczęśl i wy.... 1twi:erdziil skwapliwie. - By.Iem zroz-1 wiłaś, że musi1sz to zrobić, że musisz ulgę .... Co cię dręczy? ...
. t )
c"
(Da·Is
- A ni.c. ,rob i t e_ś _ż a~lnych stardtl, by pa~zony ~em "Yszystk1em, bo nii'e wi,e-lwyjawić mu. l?rawdę!..... ~ta.ralem się
1ąg JU
dz11 ał.em, Jalk Cl pomóc .. „ Latałem wszę- pr.zeikoniać c1,eb<iie, że w1;ęz~eme, to ponmi•e uw olrn c z WięZII•ema....
·
· ·
- Starałem siię, stam.ił~m. ... Brzełfo- dz.ile, gdizi:e tybko mo~·em... Miałem na-,:_woline ko~ie, to bezwzględna zguba
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GlOWY
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ZE ZNAKIEM FABRYCZNYM

,

~P/ZCIOtKA·

11suwa

zmiękcza
się

odciski, które po tel kąp i eli
u•unqć, nawet pa znokciem.
Przepl1 u:iyclo na opakowaniu.

--------------------

dajq

Chori' by irnbiece i aiu.rnzer a

Dr.

weneryczne i. dróg moczowych kobiet.

Piotrkowska 292
T.eZefot1 223·06.

POŁOŻNICTWO i CHOROBY

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

L E C Z N DC A OMEGA

Ci Ł Ó t'IJ N A

9,

tel. 1'12-42

Przyjmują lelrnrze we wszy • tldch spe
cjalnu§,~lacu.
A,nalizy. Roentgen.

AKUSZER- O~N~:~0!.00

I aparaty ortoped. różnych systemów. Sztuczne nugi i ręce aluhif11jowe (Pltlleży) dla amputowanych. Na płaskie bolesne stL'PY (platfus)
specjalne wkładki ortopedyczne podlug !orm
gipsowych z najszlacbetn ;ejszego metalu
S pecjalne p oń c zochy gumowe .,!deal-gum" dla t:'et·
piących na żyl a ki oraz formatory gum. na grube
no gi z 2 letnia gwarancją.
Specjalny Z akład Or!<il!edyczny

POMORSKA 7' T1';J7!::

~~::~. RAPAPORT L~~a

Kwa re. Gabinet dentystyczny czynny
Porada

;i

zl

Dr. RundP

~e;;

lódź, ZAWADZKA 8 (dawn. Wólczańska IO)
Tel. 221-77.
CENY PRZYSTĘPNE.

Przyjmuje od 8-10 r. i 4-8-ei.

~r. GUSTA
specjalista

,\

.ból, pieczenie, ntol ·:: ·ii• n i<> n óg,

Liczne
I

l~

&k~s~~~.:--:~n~~kom_a)q: g
UL. · Plł . ~ UD :-; h ltGO ol , tel. ,I 10-03. I
1
Przyjmuje 8-10 i 4- 8 w.

podzięł<owania ·!

UWAGA !
Ubezp. w

Ubezp. Spoi. również przyjmuję,
świadectwa
pochwalne wystosowali Profes.
Uni wers.: Prof. Dr. R. Barą cz, Prof. Dr. J. :·,'1aciszter, Prof. Dr. Kalinowski i inni. Osobiste
jawienie sie chorych jest bezwarunkowo ko-

NA RATY szyję ubrania i palta z towarów Bielskich i Tomaszowskich z
naileps:za robo•tą u Mędrowskiego, Nowom1eiska Nr. 5 od 6-S-ei w.

D r. R ó ż a n e r TECZKĘ skórz~na

bronzowa. z dyplo· mem lekarskim dr. .Henryka Dunin~pecłallsta ohor• wenerycznych, skór· Wąs-0wicza w rosyjskim języku pozouych i seksualnych
stawiono w tramwaju d. 15 lipca. u.
NARUTOWICZA
tel. 128-98. praszam dostarczyć za nagrodą na ut.
Przyjmuje od _ 1 i od s-g
Andr~eja D:r. 3, sklep p •. Boguslawskie_ _ _ _ _ _ 9_ _
_ _ _ _w_._ go, lub Zgierz, ul. 1 maia Nr. 25.

"

9

-i~~

Dr. HAL TRECHT ;;;DAM noV,ry szkielet t.odz!
SpecjaJista chorób weuerycz„ skór· glowo - motorowej, 9 metr. długa,
oych I seksualnych
2,30 c. szeroka. Oferty „Ł. Z. M."
przeprowadzi! się na
PIOTRKOWSKA 161 . TEL. .:45-11· TRWALA ondulacja z gwarancją apaPrzyjmuie 8-3.30 i od 7 do 9 wieCj!: ratem elektrycznym lub parowym 6
W niedziele i święta r,.1 10 do 1-ej "' z!. Wykonuje Zakład Fryzjerski, Tar·
południe.

~-w_a_38_·--------·----

Dr. fe Id ma n
'

PRASOWACZ do prasowania garderoby _na maszynie Hoffmana potrzebny;
Pralma Rosenberga, Pomorska ,7,

.AKUSZER - GINEK~>LOO
ZAOINAL pies, wilk, ostrzyżony. Zwrot
KILINSKIEGO Nr· 113 (rog NawN.t za nagrodą, u!. Dąbrowska 28, Kardi--- ---- __T_i:_~efon ~7_ _ _ _ . nast.
~~~~~~-~~~~-~~

#
film bez szminki! Prawdziwy Jak życie, śmierć i cierpienie!
Bohaterami tgo filmu są: WILHELM Il, MIKOŁAJ Il, FRANCISZEK JÓZEF, JERZY V, LUDENDORf, POCH oraz miljofly szarych bez·
Imiennych żołnierzy,
Niebywały rozmach!
Gigantyczne widowisko!
II. Bomba śmiechu i liumoru f

''

Ceny miel sc od 50 :,:;.

Pocz ą tek w dnie 1)(lwszcdnie
boty i ś więta n g. 12.

Sala

należycie

wentylowana.

o i::odz. 4 w so-

ś

IE PAN SZOF

W rolach głównych: E. BODO, ST. WYSOCKA, A. PERTNER. INA BENITA.

lfl

PŁYWACY

JADĄ

NIE

NA OLIM J

DĘ

Sztafeta 4 X 200 nie uzyskała na mistrzostwach
w Ciechocinku ustalonego minimum

-

.

11)
(C r ~~~via)e1J~4-4) VK~~z~~f (J,;;~~ ~ t~~';)t

t Cł~c!Jocln~k, 19. lipca.. ! {Unia - Poznań) 1 :30,8, 2) Brendlówn:r lSokół~
W s b t
o o e rozpocze Y się w C1echocmku,.pi1- Omdziądz)
o m:strzostwo Polski: 1)
dow.
100 m ..
1iczn:v:m uaniu,k
w
"
'
1 .o": z ca ego raiu .. 0. czeki wana Krnlochw1lówna (AZS - War~zaw:i) 1.21, 2) Da- t ·?4 2
. ", .k.
•w • •
\ i\
ff l k ) 1 ~
k h
· (Ii
z '\\ie1 iem napie ciem próba ohmpi' s1<a sztafety w 1 d " ó
1
c.3, fo- : . Sk)oki trampolinowe panów o wistrzostwo Pol
le ;_ o_
4x200 m. stylem dowolny i~ panów za : ra w~;~cfo:iti~ a ~a plywackięi
kończyła sie niepowodzeniem, ·1 ·ci czo!owi nasi manÓwna (ZASS) . ~~zaw'3. ·2"· 3• ~au er- . 'i!<i: l Maerz 137 87 pkt., 2) Ziaja 131.'17, 3) Bre
'ufa 127.41, (wszyscy - Klu':> G1szuwiec).
.
.
·. · ·
.
.
zawodnicy osiągnęli w sumie 9 min. i 45 sek.,
W~bec takiego rezultatu niema inowy 0 wysy- ! _,Po b1_egu_ ~~ero~1ctw~ ~aKOal!u. złozyło pr~- 1 Sz_tafeta 4x100 st. dow. p1(1 o mlstrzostwo
łamu sztafety po\skiei na Olimpjade do Berlina. te~ . _oo _kom1sJI sed~10wsk1eJ, uwazaiąc: ~e pawi- l Pc_!5ki: 1) ~ZS - ~arszawa 6·0SJ,3 rekord PolPrzed zawodami starano sle obnilyć minimum dr._w1czowna była i:nerwsza, d conamm1e1 bieg ua . s~ 1 poprawiony o bhsko 19 s:ek. SJdad zwyc:ę
kt6re wyznaczono na 9 min. 35 sek. i uzyskano le;:_alo uznać za >'.llay!wy. P_rotest ze względów I ~ki':i szta_fety: Tozj~sówna, Bruczówn.1. Ho!famin. 40 sek. szta- fo1 malnych został p~znym w1 ~;;zore:n ~odrzucony J_erowna 1 Kratochwilówna. 2) tlakoah Bielsko
zapcwnienie, że przy czasie
9
polscy nie oyli , Odncśrne s~mego biegu t~zebi; doda ... , że prze- : 6:14,2, 3) EKS - Katowice 6:17,3. 4) Delfin feta wyjedzie, jednak zawodnie.V
l)1eg był n!ezwykle eJ?10CJ~1rn)wv: Walka byla i Warszawa .5:23,8, 5) Giszowiec i 6) ZASS ....,
w ~tanie osiągnąć nawet tego cza:>~.
Naogól zawody nie przyni)s!y ciekawych bard_zo zacięta a Daw1dow1czowna oraz Krato- 1 Warszawa.
Sztafeta 3x100 m. st. zmiennym panów o miwyników. Pierwszego dnia pa:lt tylko jeden re- 1 :'1wJlwna cały czas sz!y razem.
K"l.towice 3:47.6,
l(l(; m. st. klas. panów kla.sy 1-szei: 1) Go- : strzL.stwo Polski: . 1) EKS kortl Polski w sztafecie 4x100 stylem dowolnym.
Rekord ustanowiła sztafeta ::iań AZS \Vari;zawa. łc.b:uwski (Łódzki Klub Sport.) 1 :29,8, 2l Zól- ! 2) Legia - Warszawa: 3 :54.9, 3) AZS -- \Varsz:nva 3.57,2, 4) Pogoń - Lwów 4:05.6. .5) Ł6dz
\'.?firócz AZS jeszcze trzy na~tepne sztafety 0 • kit'w1cz (Sokół -· Grudziądz).
s1<;~nęty czasy lepsze od starego rekordu poi- I 100 mtr. st. klas. panów o m:strzostwo Polski: , ki K!ub Sportowy 4:06.8 6) HakJah - Bielsko
skład sztafety ~KS - Katowjce .~cho
$. p. Pułk. Stefan LOTH
11) łieidrich (Klub Siemianowice\ 1 :_19.3 2~ Bogut ; 4:~7.2.
.
. .
.
sk1ego. . .
Ka dz1l! Karliczek 1-szy, Rusin, Rother, Kamczek
śmierć ppłk Stefana Lotha wywarła l .Wymk1 techmczne przedstawia1ą s1e naste- (AZS -- Warszawa) 1 :23.1, 'l) Ru:,m (EKS -miał w swoim biegu 1 :14.4.
tcw"ce) 1 :23.9, 4) Nowicki (Ostrow•c;) 1 :24 8.
PUJ~co:
• • •
•
Po zawodach odbył się mecz water-polo r:nie2t·C m. st. klas. pań, klasa 1-sza: 1l Szumiwstrząsaiące wrazeme w sferach spor-j 400 mtr. stylem dowolnym ·nnów l·ei kiatowych całej Polski zmarły był bo- sy. 1) _Zgoda (YMCA - Krakówl 5 min. :..~.8. 2) 'owska (Sokół - Grudziądz) 3:1l.S, 2) Gri~zle- 1 d~y kcmbinowaną drużyną warszawsk'\ a komj binowaną drużyną śląską. Zw'lrc.iężyli ślązacy w
1Peue~e1sen (łfakoah - Bielsl{o) 6.01, 3) Ooldfeir. równa {ttakoah - Bielsko).
h
• • I i .
. d
I 200 mtr. st. klas. pań o mi>lrzostwo Pol~hi: i;to5i;nku 2:1.
wi em 1e nym z na1popu arn e1szyc spor (Deltm - Warszawa) 6.12.1:1.
Finał 200 m. st. dow. p.m{iw o mistrzostwo 1) JE>rkuliszówna (Klub Oiszi)wiec) .3:29, 2) świe' Ogóhla punktacja po pierwszym dnlu zawotowców w kraju znanym wszędzie
'I Po~ski: 1) Karliczek 1-szy (EKS - l<atowice) 2 :k:i (Delfin - Warszawa) .3·.14,7 . 3) K::rnulówna dów:l) I:KS - Katowice - 70 pkt., 2) AZS---: War
h
id
ł'
• t lk d
ea wyc owania min. 21.4, 2) Bochef1ski (Detim - Warszawa) (tfakc&h - Bielsko) 3:35.4, 4) Kowalska (l'JKS).
gd zie Y o otar a
100 m. na wznak panów, k\:isa l ·sza: 1) Kra- ~za wfr - 57 pkt. 3) Giszowiec - 43 pkt., 4) Ho2.24.4, 3) Szrajbman 1-szy (Legia - Warszawa)
fizycznego.
1' 2.27, 4) Rother (EKS - Katowic"e) 2.36. Poza m·r (ttakoah - Bielsko) 1.31, 21 Selinger (Jia- kcah - Bielsko - 33 pkt., 5) Legia - Warszawa - 29 pkt., 6) Delfin - Wa1 sza wa - 28 pkt„
lrn«h - Bielsko) 1.38.
Najgłębsza żałoba panuje Jednak w 1<onkursem Karpiński osiąg111l 2.32.2.
100 m. nawznak panów o m:strzvstwo Polski: 17) Siemianowice - 13 pkt.
Jego klubie - stołecznej Polonii, któ-11 100 m. dow. pań klasa 1 ;,za: 1) Janasikówua
\

~~;:7:t~:w~~~~~i,

pływt

P~ZY

pań

~t.

I_

l(arliczek 1-szy (EKS _ Katowice) 1 . 17 8 ..,.
· · ' "'
-)
V
{L ·
Ch0 0 ·
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D o h ro lor

o Pl-1.....r,.,u

rej zmarły był jednym z iilarów. W Al.
Jerozolimskich w Warszawie, gdzie mie i
JS#
IOł
·
.
ści się siedziba Polonii wywieszone są 1i
·
czarne chorągwie. Żałoba panuje też w
klubie, przygnębienie po stracie
całym
Z
I„ g OWY
Sp
..._
kolegi 1 dzietnego sportowca iest powGra była w pierwszej oolowie żvwa przy
'j ski o budapeszteńską · drużyna Phoebus, zakoń- i
Warszawa. 19 lipca.
·
szechne.
Rozegrany w ~obote w Warszawie mecz czyt się zwycięstwem polaków w stosunku 3:1 1· dość znacznej przewadze polaków. Pierwszą
Wczoraj odbyło się specjalne żałobbramkę zdobywają węg~z~ . w . 4-ei minucie
ne posiedzenie zarządu klubu pod prze- , pifkarski pomiędzv reprezentacja piłkarską Pol <2 : 1).
wyp:zez _Turneya. W 14-eJ mmuc1e Polska
M!tt!!fiM u
.Mp
Kidypl
płk
wiceprezesa
wodnictwem
rownu1e przez Peterka. Druga bramka dla poi
•
•
li • trf
1
1 laków pada w 26-ej minućie ze strzału Kisiensl).
lif1skiego. V'! 37-ej minucie Szerf~e zdobył trze
~·
U
U
wstępie zebranie uczciło pamięć I
Naego.
sędziego spowodu
c1 punkt me uzna~y _P~zez
zmarłego gen. Orlicz-Dreszera pułk
1
ze wzgledu
g{;k~~adto.
rze~~m;;;er~i~b~~~pbe
tr.
m
Pobiła ona własny rekord światowy w b!egu na 80
Lotha i kpt. Lagiewskieg~ nrz~z pow~
na gorąco gra toczyła sie w ospałym tempie.
nego rekordu światowego.
Warszawa. 19 lipca.
stanie.
Walaslewlczówna biegała sama bez współ· 1Obie dru~yny iniciu!ą. jedynie s_rior~dycznc wy
W s!>b?tę Walaslewiczówna zaata~owała
Następnie pułk Kiliński wygłosił prze
pady, ktore przewazme zalamu1ą, s1e na obromówienie poświęcone pamięci ppłk rekord sw1atowy na 80 mtr. Mimo że bieg od- zawodniczek.
Pozatem startowała . Walasiewiczówna w nach.
• był się na ciężkiej bieżni stadlon11 Wolska PolSt , . L' th
rzucie dyskiem, w którym uzyskała też pierw· I Na 4 minuty przed końcem meczu Piec z po
sklego, próba 11dała sle.
eiana O a.
Walasiewlczówna uzyskała czas 9,6 sek., szorzędny wynik 41.77. Drugą była Kobielska• dania Go-da ustalił wYnik dnia.
W przemówieniu swem płk. Kiliński
Drużyna polska grając w składzie: Albański,
podkreślił wielkie zalety zmarłego płk. który to czas Jest o 0,2 sek. lepszy od leJ włas- Ceizikowa maląca 38.03
M_artyna, Szczep~niak, Kotlarczyk II. WasicLotha, Jako działacza, sportowca I tołOod,
P.e~er~~·
I, Szerfke.
Piec tym
_Ku?era,
w~c_z,.
.r
.'IJ'W
W
że sport
nierza '. mówiąc
me
mz na
razem le1ne1
wypadła
Kis1elmsk1
W1IJ •1.111' „1
t9 A
.
. polski stracił
.
.
Wackerem.
z
zeszlotygodnj.owych
czach
naJz
Jednego
pr~ez .smterć pułkowmka
Tym razem bardzo dobrze dysponowa:1y
dztelruejszych szermierzy i propagato- odbył wczoraj ostatni trening p~zed dzisiejszem mistrzostwem
Lódź. 19 lipca. I pod~tawie obserwacyj poczyni'.>ny.::h w ł'.odzl. był atak, szczególnie zaś Peterek i Szerfke. Klrów sportu.
pinic otrzymywał
to, żebardzo
narzekał
sieliński
otoczony tt>ż z:wal ._przez tre· lek
_m!st·z_ost
Zarząd Połon1·i uchwalił ogłosić 6-ty- I Prze
dobry Kotlar
pom<icy
W na
ze ' środka.
k
w o_pie.ką
d 1Specjaln_ą
ti wa t.:irowek mak_ I.~zisieiszego
p J ds_
godniową żałobę i. do czasu pogrzebu gc os i n:i~e ismy "'.czora~ w etr.no\~'1e. g Y 'n~r1 iszmc iego ro'?"er Pusza, „ ktonrm zmie- czyk Il, a Wasiewicz zadowolił. Kubera z Legii
i
d
d
d0 d .
t .
, ot.~erwowahsmy tremng m15trza Polski Pusza,! mona została wczora1 przeklad'l.·ti.
.
od oł ć wszys tkl e imprezy
ruzyny spowo u nie yspozyci
sportowe. ktćry przybył wczoraj z Wars?.awy i wprost z I W godzinach wieczorn v.:h prtyhy:1 też już ws awiony
w a
Ido Łodzi i pozostali warszawi'\.11e którzy też Dytki i wyjazdu Góry na mecz Cracovii do
Wszyscy członkowie klubu na czas ża- 'dwc.rca udał sie na tor heleno-wski.
loby obowiązani są nosić na ramieniu I Pusz wykazał na wczorajszvrn treningu zna- odbyli lekki trening, spotykając si~ na torze z ko ?t:yia grat tylko do przerwy. Po ~rzerwie grał
lepszy od mego. W ?hro
lkorn:tą forme. przyczem nog.:i: jest j14ż niemal zu- la1zami łódzkimi. Nie można jednak było usta- J~z Cebulakteżzn~cznle
czarne opaski.
_i7szcze przed przerwa zm.1ana,
pe!nie wygojona i nie stanie mu una na prze- Jić kto jest lepszy. bowiem ka-l:d<t z „partyj" trc me ~aszla
•
bow:e~ w chw1!_1 kontuzji Martyny zas.tąp1t go
Ze wszystkich stron kraiu nadcho- ~zkodzie zdobycia poraz' czwarty tytułu mistrza nowala oddzielnie.
Zawody dzisiejsze rozpoczyna:i4 się ó godz. lodz1~nm Gałecki, który WYPadt zupelme zadadzą do sekretarjatu klubu depesze kon- j' Polski.
.
.
Do dzisiejszych zawodów 9rr.ywiązuie mistrz 16-ei- a oprócz biegu mistrzowskiego na program walaia.co.
dolencyjne od klubów i członków Pograll bai:dz? ladme. ale. też bardzo
Węgrzy
Pol&ki olbrzymią wage o czem najlepiej ~wiaJ-1 ich złoży sie też interesujący wyścig amerykańł •p
lon'i ro · n h
0
czvć może fakt, że wraz z nim or;;:v.1.vl do 1:',odzi ski parami na przestrzeni 50 kim pr;;:y udziale czo pech?V: • ~odobal sie ~eh atak gra1ący kombi·
zsta yc po ca ei 0 1sce.
!'
.
.
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1.ekkie pukanie do drzwi kabiny
go.
- Piąta godzina, panie kapitanie, -

obudziło

odezwał się głos zzewnątrz.

- Dziękuję.
Po chwili pierwszy oficer statku
handlowego „Rosemary", Birkett, był
już na mostku kapitańskim.
Podróż do Południowej Ameryki
rozpoczęła się pod niezbyt pomyślnemi
auspicjami. W Southampton podczas ła
dowania wielkiego transportu węgla,
przygnieciony został jeden z marynarzy. Musiano go niezwłocznie wysadzić na brzeg, a ponieważ czas naglił,
nie przyjęto już nikogo na jego miejsce.
Marynarze są przesi:\dni. Wśród załogi zapanował niepokój,
- Oby się to pomyślnie skończyło
- szeptali po kątach. Wystrzegali się
jednak, aby śtowa te dotarły do uszu
Birketta. Oficer ten trzymał załogę w
żelaznych karbach i wyznaczał za najdrobniejsze przewinienie karne zajęcie.
Był jednak sprawiedliwy i o chłopców
swych dbał, jakby byli jego dziećmi.
Kapitan ufał mu w zupełności i chętnie
wiedząc, że
się wyręczał Birkettem,
nigdy się na nim nie zawiedzie.
Birkett nie był jednak tak spokojny,
jak to okazvwał nazewnątrz. Dziwne
przeczucia targały jego sercem. Nie

Pat: -

Pssssst!...

Mały, chodź-no I

Patachon: - i cóż w tern wielkie-,

Pat: -

Widzisz, wystarczy, żebym

Pokażę ci coś niezwykłego!„. go?.„ Zwykła śruba, która huc~y yrzy nacisnął tutaj guzik, a już motor zostaWłosy staną ci dęba, gdy to zobaczysz!' szybkiem poruszaniu się... Widziałem je włączony i pędzimy w górę ... A gdy

tutaj!...

Patachon: -'- Znam się na twoich takie rzeczy, kiedy byłem jeszcze maty! potem otworzysz parasol, spadamy na

Pat: - Byłeś?... A może chcesz dół...
kawałach„. Skończy się na tern, że znoPatachon: - To mi się zaczyna powu dostaniemy w skórę... Ale jestem przez to powiedzieć, że teraz jesteś duży? ... Uważaj!... To jest genjalny wy- dobać.„ Naprawdę wzniesiemy się do
ciekaw co też to może być...
góry?.„

nalazek!

g ----

Chcę zobaczyć!. ..

No, jazda!.„
':.f'"

mógł się oprzeć wrażeniu, że groźne
nad statniebezpieczeństwo zawisło

..,--~ ""::" _: ..,.
· ;;;;-,_-_::-..;;;ii..__..__;;;._...--...i~=~
._-_~_..;~;.;
Pat: - Wi-uuuuu!... Al~ pędzi, co?! „ Pat:. - Teraz uw.aża_i!... O?.erwaI Jakie fajne powietrze!... Nie to. co na hsmy się zdaleka od ziemi!... MoJ apadole, gdzie ciągle rozkopują bruki i mu- J tat. zbyt„ s~yb~o działa... Zbliżamy się
do Jak1eJs mneJ planety...
rarze oblewają cię wapnem!
Patachon: - Musimy wracać!. .. ZoPatachon: - Rzeczywiście. powiednokrąg.
Syrena huczała bez przerwy niemal, trze wspaniałe!... I jakie to wszystko stawiłem na naszej starej ziemi pół kiełjeszcze bardziej potęgując niemiły na- małe pod nami!... Całe nasze miasto basy, a kto wie, czy na tej nowej planecie dostaniemy inną.„
wygląda jak pudełko od zapałek!
strój wśród za togi.
ld em.
A tu jak na złość pogoda wyjątkowo
nie dopisywała. Mimo, iż była połowa
lipca. zdawać się mogło, że to grudzień. Przeraźliwy wiatr dął jak oszalały, a gdy się wreszcie nieco uspokoił, mgła nieprzenikniona zalegia wi-

Pat: - No, nareszcie klapnęliśmy!.„
O ile się nie mylę, jesteśmy na Marsie.„
Tak, poznaję te kanały... Już mnie w
szkole uczono, że na Marsie są kanały.„
Patachon: - To tu też jeszcze nie
przeprowadzili kanalizacji?„. To ciekawe!. .. Tylko żebyśmy do takiego kanalu nie wpadli!. ..
..-~~~~--..--.,..-------------

'Czy trzymamy się kursu, Birkett, - zapytał kapitan, ukazując się
na chwilę we drzwiach.
- Tak jest, panie kapitanie. Mam
nadzieję , że dopłyniemy bez przeszkód.
!
Byle ta ciężka mgła zrzedta nieco.
Słońce, które usiłowało przedrzeć I
się poprzez mgłę, było blade i niewy,q' ..!...

raźne.

Birkett

rozglądał się uwa~"M.

usilu··

jąc przebić swem spojrzeniern Q)emną
zasłonę. Nagle wydało mu się, łe dostrzega w oddali zarysy statku. Dziwił
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fat. - ~f?mmmy ... m:v_? ... My ... tak
Patachon: _ Tu mieszkaJą pewme
Ohcer cz~kat ~hw1l~. ~ikt prócz mel
to zdawał się me w1dz1eć płynącego!· sami sportowcy ... Bardzo mi się tu po- sobie ... wstą~il~śmy na chwileczkę, przeBo przecie sport to nasza spe-,chodząc wlasme obok tego„. tak ... tego ...
doba
statku.
,
. .
co?... Słucham?
- Okręt przed nami - zawotalj cjaln~·ść ..
Patachon: - My tez Jestesmy sporI
wreszcie.
towca!11i ... Jeździmy ś:viet~ie koleją, ze.- Okręt?_ Gdzie? ·-zapytał zdu-ł
z tram~aJU, biegamy... do
skakuJemy
widzę.
nie
Nigdzie
_
miony sternik.
urzędu po zapomog1. ..
Dreszcz przeszedł po ciele Birketta.
- Okręt - widmo - szepnął ze zgro
_,
zą. - Smierć czyha nad nami...

się, że marynarz w gnieździe nie mel-,
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~....,S,_il_a_cz-:---P-rz_Je'-c-1.ie-=toil_s~ą:.11,-planie, mu-

chy, a nie Iudzie... Byle zefirek poloży
ich na obie łopatki!„: Musimy ich zaprowadzić do naszego króla!
Pat: - Czy król wyraził tyczenie
zawarcia z nami znajomości?... Jeżeli
tak - proszę bardzo„.
Patachon: - Ta historja zaczyna
mi się nie podobać„.

Miałem niezachwianą pewność, I

opowiadał po po-I
wrocie z podróży kpt. Birkett swym!
Myślałem l
klubowym. kolegom
wprawdzie, że kostucha upairzyla so- 1
bie mnie, bo ja właśnie ujrzałem okręt
widmo. Ale jak widać, jeszcze na mnie
nie przyszła kolej. Tym razem okręt
widmo przepowiedział śmierć kapitanowi. Biedny stary umarł tak, jakby
sobie tego każdy z nas życzy!: na po- l.im...li.-;:;;.._ _ _.;;;.....-_ _..;:::;.,.-'---' ~~--~-----""11.11.~i....~-•IL.--.J
p a tac h on k u, t rzy111
Pat : - ... moc......
Bambula: - Już się
Król: -- Coście za jedni?!
Stel·unku.
maj mnie, bo ze skóry wyskoczę!...
Pat: - Ja?... Ja... ja... ja jestem, dwa, trzy!... Gotowe!
Bo też gdyby podróż ta skończyła
Patachon: - Co się dzieje?!.„ Czyś
Patachon: - Panie grubas. nie rób
się normainie, musielibyśmy przestać I można powiedzieć, do pewnego stopnia
. pan gł~pich żartów! „. Jeżel~ ?an się nie ty zbzikował na stare Iata, durniu pa.
.
wierzyć we wszystkie przesądy mary-1 człowiek...
Pa.tachon: - A Ja w takim razie uspoko~, zawołaffi: ~araz. ~ohcJę ... ~et~!.: tentowany?!... Czemu budzisz mnie
narskie. A ,'Yówczas życie straciłob.Y
Pat . . - Dr~g~eJ takieJ podrózy JUZ wśród nocy?! ...
. .
dla nas swoJ urok„. Ale -- brrr„. Nie człowi~czek„.
Pat: - Co? ... Więc ... to jest noc? ...
~rol: ~ ~am tu lu~z1 me trzeba 1.... lchy?a me prz~zyJę!. .. N.a . porno~!... Rachciałbym już tak prędko ujrzeć ckrętuMus~!11.Y m1ec sportowco~!.... Bambula, tuJc1e!. .. Ludzie, trzymaJcie mme!. .. Na Więc to jest moje lóżko, a nie Mars? ...
widma...
Brawo!. .. Wiwat!... Jutro stawiam wódpo - - - _ cofmJ ich spowrotem na z1em1ę!
·
kę i kiełbasę!
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co- 11••••••••••••••••••••••••nmemam.-;~'••••••••••••••dział śmierć i kap. Birkcttowi prawda p.o kilku .latach dopiero. , Pod-j miał j~Jrn ostatni z.ejść d~ todz!· Rozej~ 'j · - O~ręt widmo! - zawołał nagle tru zerwał~ się ze s!~opu belka i spadla na kapitana, zab]JaJąc go na miejczas burzy okręt Jego począ ł tonąc. Ca- rzał się dokoła, Jakby zegnaJ<lC ~ WÓJ 1 stanął Jak wryty.
_ W tej samej chwili pod naporem wia scu.
.
·
. ..
ta załoga była już w łodziach i kapitan statek.
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