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ALFONS XIU,
b. król Hłszpan)l, w wywiadzie prasowym wyraził
swe sympatie dla powstań.
ców.

ROK XIV.

-------- ---,------CENA _lO Gf{ OSZY

AZANA,
prezydent Hiszpanii, stanął
na czele rewolucyJnego
komitetu stronnictw lewicy
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Gdańsk, 25 lipca.
Gdańsk przystąpił do tworzenia
własnej armii w porozumieniu i przy
współpracy czynników wojskowych
Rzeszy Niemieckiej.
Od szeregu dni praca organizacyjna
wre w całej peł.il.
Po powrocie prezydenta · senatu
Oreisera z Genewy i po urządzeniu

PRÓBNEJ

artyleryjskich i dwuch eskadr lotni- 1 nego oddziału zmotoryzowanego kara- · posunięć Gdańska, zmierzaiących do
obalenia zapomocą faktów dokonan~ch
czych, złoż<;>nych z lekkich aparatów binów maszynowych.
wywiadowczy. .ch. Jak wiadomo Luit-j Całość organizacyjna przystosowanaj klauzul Traktatu Wersalskiego, na·
Sportverein w Gdańsku należy już od jest do ewentualnego natychmiastowe· i stępnie
przeszło dwuch lat do takiego samego jgo militarnego współdziałania z woi·! OGŁOSZENIA, ZUPEŁNEJ NIEZA Wł·
SŁOSCI,
klubu sportowego w Berlinie, który jest\ skaml z Prus Wschodnich, specjalnie ;
1wreszcie - w czasie dla siebie dogodzasadniczo początkiem stałej floty po- I zaś z garnizonem malborskim.
Akcja ta stoi w ścisłej łączności z fnym - przyłączenia się do Rzeszy
wietrznej Niemiec oraz oddziałów służ!
by łączności i specjalnie wyekwipowa-1 całokształtem ostatnich politycznych Niemieckiej.
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trwaj~
:m~~EI~~:;~~:~~~:~: Walki zpowstańcami -wHiszpanji
ostrzeliwany

Samoehód poselstwa polskiego W·M,adrycie
•
•k ·1" ' • był
d·
_r~I
n„ :I. SITJJ,e Albace.
-pRez irttJICl·~·-:Urz_E;.dnlC·Y POIS.CY CU . ~mń.a~ ~~~-.
poPrawę sytuacji• rządu, gdt.ź

tości, za ~oradą oficerów z Prus Wschol
!rf
·
•
• „ •
dnich, ktorzy brali udział w manewrach!
.reorgani· : .
Warszawa, · 25 ·lipca. . J dla spraw handlowych, :je20 żona oraz
· .. ·.
Z"ąCJę 1 przystat>tO do tworzema takiej .
,Według · otl"Zym:anych . przez .min. woźny priselstwa. W siedzibie P.<>selsiły militarnej, któraby mogła skutecz) sp.r aw za!;!ran. · wiadomości z Madrytu, w stwa schronili się wszys<:y urzędnicy o.
nie
WOJSKAMI czasie walk ulicznych ' W , nocy z dn. 23 1raz wiele osób z ~lonji polskiej zamiesz
'WSPQLPRACOW Ać
na, 24 b. m. z<>5tał. zatakc;>w~ny samo; kałych w Madrycie.
NIEMIECKIEMI
·
• • •
chód, w którym znai,dowali stę · urzędm'
Lolldyn, 25 lipca.
stacjonowanemi w Prusach Wschod~ cy pOselstwa Rzplitej w Madrycie, w
ocenę po
następującą
podaje
Reuter
wjeżdżał
ten
nich. W tym celu przed pięcioma dnia- momencie, · gdy samochód
przybyło z Prus Wschodnich kilku na teren poselstwa. Do sam<>chodu, a po · łożenia w His.zpanji: W dniu dzisiejszym
tem w kierunku gmachu pOselstwa od- położenie w Hiszpanji jeszcze nie wykla
•
• •
obc~row sztabowych, k!orzy rozpo- dano około 30 strzałów. Napadu doko- rowało się, ale w każdym razie napór
częh intensywną rekrutacJe, przeorga- · nał oddział szturmowv milicji pod do-. 3-ch armji pcwstańczych z północy na
nizowując siły hitlerowskie. Cała akcja 1 wództwen, ofic:era lotnictwa. Niezwy- Madryt znacznie osłabł i rząd już nie
prowadzona jest niesłychanie sprytnie kłemu szczęściu przypisać należy że nie I1 jest w niebezp.ieczeństwie. Zdobycie
ponieśli śmierci p. Budzinowski, attache Albacete przez wejska rządowe wpływa
·
i potajemnie.

11ós.ta~ow~?no P~~t?prawadzt~

z

mi

t.e'. z~:a:jdując~ się w odlej!ł<>ści. ·225 klnu
n.a . południo-wsch.ód od Madeytu, sitanowi kluc~: prowin~i Valenciai:która może
zap.ewntc., stałe. za<>patrz~e , Madrytu
w zywnosc. W · mnych pr~nqach poło
żenie w Hiszpanii od wczoraj me uległo
zmianom.

•••

Lizbona, 25 lipca.
(PAT) Staci1a rtadj1oiwa w Mitdrycie
dono1si, ze część w.ojsk pOIWSllańczych
w Guadair1ama wstała l10iZbita. Genenł
Queipo de Ilarn10 Zinajduje się w Sevilli
w ro,z1paczliiwem polio.Zeniu.

;::.:;E~:zc::~·:~~::~!~?E\UJ.\i0 cie 2 groźnych prz.est'i0 prów.WŁodzi
większył nowy zastęp

oficerów i pod·
oficerów przybyłych z Prus Wschodni.eh drogą morską statkami z Królewca
do Sopot i do Odańska.
Narazie przystąpiono do
ZORGANIZOWANIA PIERWSZYCH
TRZECH PUŁKÓW:
dwuch pułków piechoty, kilku baterii

Ujęty włamywacz -_
ogołocił miesi:kanie przy ul.
Zachodniel &5
Łódź,

26 lipca.

(gr) Do mieszkania M. Wizentała,
przy ul. Zachodniej 65 włamali się nocy
wczorajszęj złodzieje, którzy spakowali
czasie nieobecmJści domowników
wszysth.ie niemal ruchomości. Nad ranem kradzież spostrzeżop.o i powiadomiono 7 komisariat policji.
Jeszcze w dniu wczorajszym ujęty
zost a ł w czasie obrawy Mordka Llbeskind (Drewnowska 23), który, jak się w
czas ie dochodzenia okazało „ brał czynny udział w włamaniu.
Libeskinda: oddano do dyspozycji
.władz sądowych. ·

w

Scigany listami gończemi -aresztowany podczas„. łowienia ryb.
" · 'k'1eJ· ·
· .z· ł o· d z1e1s_
· t y w me 1·1n1e
·UJę
·
D rugi· z ł oczynca

Przypadek zrządził, że obaj ujęci zoŁódź, 26 lipca.
Od pr.zesizło dwuch miesięcy li jedne!!<> dnia w dwuch różnych punkcentra1la służby śleidcze1i w Wa:tiszawie tach miasta, przyczem obaj skrupulatn.ie
posztUkuje bei2lskutecznie znanej!o i nie- unikali zetknięcia się z iunkcjonajuszabezpiecznełto Opryszka, ,W iktora Marei- mi p0licii.
Dwaj wyw:iadi01Wcy wydziału ·śled<:;ze·
niaka, lat 28-.miu, n:i)!cl!zie w Poisce nie·
meldowane~o: Mia·rci.DJiaJk w niezwykle g,o „P'rizeohaldzailii" się w o!kołicach Helesprytny sip·01s.ób umyJmł w ostatniej nówka. .Spacer wywiado.wców nie był
ch~li, gdy ozuł, .ze palie.ja kiryminalna bez celu, t!dyż znajdowałi ·się wówczas
na służbie i „ol!lądali" okolice miasta.
·
niastępuje mu na 11 pięily".
Ostatnim występem Maricin1aka by· Nagle, w Langówku pm;y stawie, sp<>ła ucieczka z sali sądOwej w chwili, j!dy strz~gli człowieka z wędką w ręce.
sąd udał się na naradę, by wydać na nie
Oblicze wędk'airza wydał. o im4siię ba!l'
j!o wyrok.
Mardniaik rp11zecZiUł, że wyt10ik będzie dZIO pioidenll'zane, ipl1Zyplominaijące \j.e.dnesfoa1zuijący. Zbiegł .z gmachu są.du, zmy- go z poszukiwanych pii.z ez wydz.iał śleidczy pr. zestępcę, k~órei~o fofo,i!iraifje czę·
Iiw:s1zy uprzedn~o czuino1ść właidz.
1W ten SiP'Oisób do 01głoS'zenia wy~oku sito ogląd~li w biu!'1ze.
Wywiadowcy pOdeszli do zapalOneł!o
nie <los.zło. Sąd wydał polecenie ujęcia
amatora sportu wędkOWei!<> i usiedli z
opryszka.
Od tei chwili wszelki ślad .z a zbie· dwuch stron. nieznajOm.eito. Kiedy tajem
l!łym Mairciniaikiem zaigiinął. ROJze.słane niczv osobnik nał9wił już dostateczną
I.isty gończe nie przyczyniły się do a,res1z i!Ość rybek, wywiadowcy poprosili J!o o
udanie sie wraz z nimi do miasta. Nie·
towania !!o.
W.rnszcie w dniu wczo,ra.jszym oc!· 1znajomy, który:m o.k'azał się Mardn.1ak,
niosła policja. śle·d:za nieład.a s,1;1k;ces, P'O•czątko~10 .usiłoiwał, po,zbyć. się niewy·
1!0 1 ·wrnlce dfan szko1dhwe'g·o t oiwa
aire-sztu1ąc mebez1mec:z.ne,go Mar,c1maka godne1
wraz z ieito ,najbliżs·zym towarzysze.ml rzvstwa, wC1bcc iedna1k staini61wc1zej p1osta
·wypraw l osobistym przyjacielem, 27-let wy fuhkcjc111a11juszów pioLicji, zrezygnowany, źe spuszczoną ~ową i pełnym wia
mm ~anem Nowackim.
(~r) -

1

mem rybek,· udał się · do miasta, a już po
pół !!od.zinie, zeznaiwał w · wydziale śled·
czym; __.:_ Przeisfuchanie wyp:adfo na n.ie·
Koirzyść Mardniak.a i dlatte•,!!Q tez pr,ze•
wieizio1no J!o ie1S1zc.z1e w. d'Illi11 wic~oir1a,jszym
do wię1zienfa p·r,zy ul. Ko1p1ernikia.
Kie.dy je1szc'z.e Mai:diniak przesłuchi·
wany był w pio~icii, nadeis·złra n1orwa gru·
ipa ludzi. Byli to równńe.ż wywiadowcy,
a wi eh tO'Wlar:zys.tw.ie Marian Nowacki,
kiompan ujęfo~o Mait'ciini<alka.
Noiwadci przeiby;wał w ik:ryifyc2'n.e~
chwili w znanej melinie złodziejskiej
przy ul. Lai!!iewnłclde:j 47, a triaf chciał,
ze w ·miesżkaniu matki Marciniaka.
Kiedy . poiHcja w!foroc,zył.a (:I.o mies.z fa·
n'iia, Nowack'.i, mOcno p0dchmfolo·ny, ba:wił się wesofo w towarzystwie kilku cór
Koryntu, odwiedzających często mieszka
·
nie starej Marciniakowej,
. . Oc.zywiście i t:a ·wizyta wywiadorw:.
ców nie poszła w smalk domownikom.
P.o krótkie;, le1cz zdecydOWlame.j fotell:'Wen
cji, dopr01W1adi2'0010 Nowaicikfo,,!!o do wy·
działu śledc,z,egi o .
Ar.~szt·owarnie Now:aicacfo~·o dopełniło

sprawek obu p !izeistępców. Obec
. ai !'01zmyśla;ją w. w. ięzieniu niad
nie obydw
swy.m !Olsem i burizliwą P.li~eszłiośc~
eiałośc1
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pierwsze
WOLNA TRYBUNA

p~::u1::k:.~:~~! ~!:r;~~::~; ~ ::ł~ Już w13
kluby
=~=:k:::~~~~~~!:!" ;~;:c~:i~e !~tz~~:;

:::n

kierownictwa firmy.
„NIEDO$WIADCZONA" Z LOMŻY. - Dro·
gie !lzlecko, czem tet sobie Pani zaprzqta 1łów·
kę. O~wa o to, te się pozostanto starą panną
wówczas, gdy liczy się dopiero 17 wiosen, mo·
te naprawdę wywołać wesoło~ć. Niech teł Pani
nle postępuje nierozsądnie I nJe poddale się nie·
usprawiedliwionym obawom. Są one płonne,
a nallepszym tego dowodem Jest bodaJ fakt, te
Już obecnie, mimo tak młodego wieku, posiada
Pani starającego się o Jet tękę. Oczywl~cle, te
nie nalety się pohopnle godzić na .nałżelistwo
tylko z obawy staropanłedstwa. Na łllkl krok
moźna sobie pozwolić dopiero po trzydziestce,
ale nie w wieku Pani. Przeclet Pruli nie kocha
te10 mężczyzny, ani nawet nie lubi go. Jest on
nadomlar duto starszy od nie) I nigdy nie by•
llbyścle dobrymi towarzyszami, Jak to w mal·
teństwle być powinno. Zdąty Pani leszcze PO·
kochać I być kochaną prze:i: człowieka odpowie·
dniego, z którym będzle Pani :izci:ęśliwa. Proszę
leszcze pamiętać, Dziecko, te ładna twarzyczka
motf. sprawić Jedynie ~adowołenle knblecle I
przysporzyć Je) adoratorów, z l(tórycb niewielu
tylko będzie tywlło poważne zamiary, 87.ukaJąc
k<iblety na towarzyszkę całego tycia, zwraca
sl1: bardzll uwagę na lei. wewnętrzn~ zalety. Kobleta molet ładna, letell Jednak potrafi h~•ć sympatyczną, miłą, serdeczną, dobr:t, kobiecą I roz·
sądną, będzie się zawsze bardzie! podobała. ani·
tell próżna, piękna talka, które! Ideałem Jest za·
bawa 1· królowanie na salach dancingowych.
„DZIECKO PLANT" z KRAKOWA. - Dzl·
wlę się, że Pani zastanawia si~ nad problemem,

stuleciu zgrywano·sie przy „zielonym stoliku„."··Kiedy powstały
karciane. - Luksusowe talje kart dla magnatów średniowiecznych

· (t) Kim był człowiek, który piernszy · północnych Włoszech nprz. władca Sien· \ w:p.rost .zbyt~. Tak nprz. p~erwoine
wpadł na świetny pomysł ozdobienia ma- ny musi organizować w roku 1423 ~raw- obrazy 1 znalu ~~ano lub tez maj!&:
łych ka.rtoników bwwnemi obrazkami i dziwą przeciw n~ei wypraw~ krzy~OW~. i wa.G? na perllanume, a . na odwro·~01
użycia tych obra:zków do gry? Jego wy W piętnastym wieku grze te1 o0dda1ą się; okle1ano bariwnym ipaip1e rem, .cho~z1ło
nala.zek dał ludzikości tyle rozrywki, od- na;.vet damy z najwyższe~o towuzystwa, I boW1em o to, aiby u S'Podu_ nie ~idać
prężenia nerwów, ad.e również bardzo powstają specjalne kluby Qry, !- 1.1at~ry!1 było co dana k~rta wy.ob.raz~. Na1starswej bardzo podobne do obecnie 1stn1e-I ~e karty wł~e były wyrabume z pa•
wielu wpędził w nieszczęśde i nędzę.
pie!"1 bawełnianego, z _test<;> ~amego ma·
Nie znamy ani nazwiska autora, ani jących klubów brydżowych.
biel!iem czasu zewnękznc1; sz.ata tel"J-a~~ siporzą4zano. r~wn1e~ karty .rw
pochodzenia tego wynalazku, możemy
jedynie na podstawie pewnych danych 11 kairt do gry ulel!ała cOl'.az to ~ę~s~l ~rah11 1 ~tóra znała 1uz sposob wyr.a.b1a•
,
_
I zmianom. Karty włoskie przyJ~UJll !uz ni.a paip1eru.
usiaJLić, skąd karty p0chodzą.
Z~łe karty dla plebsu pos1ad.ały
Był c.zaJS, kiedy uważano, że Francjal cztery barwy, przyczem w ka.tde1 z Dllch
jest ojczyzną kart do gry. Przez pewien mamy po trzy figur,Y i sześć ~art z lic~- za!edW1e p~y1i;utywny rysu.nek, natoczas z.a ojczyznę karl uważano także bami. W sumie więc przeciętna tal,a m1""st wyrabLarue kart do ~ry dla szlach·
ty i panujących st.ainowHo ~ę.bną sztu•
Niemcy. Dopiero niedawno można było I kart składała się z 36 kart. Bywały
ustalić, ze na Dalekim Wschodzi6: karty! nak talie z 52 kartami. Obrazki w kar· kę, prz~c~e.m do 1~ wyr.ab1an1a werbodo VY znane były 0 wiele wcześruej. Naj tach wyobrażały cesa.rzów, pus.t~i- wano nie·1edno.kro~1e . nia1let>szych airtyI prawdopodobniej jednak pochodzą one ków czy trefnisiów, posiadały tet roz- stów. Zdarzało się nieraz, że obrazki
. na kartach malowano na podkła~zte ze
z Indyj, gdzie dziś jeszcze możemy zna- maite postacie alegorycz.n-e.
Zczasem każda buwa miała SW«;'Je zł?ł_a, z którego to P_o_dlkładu tei:i 1as.kra•
lezć oryginalne ich rodza.je z rysunkami,
, stałe określenie. Ta.k więc „serce'' m1a· J w1e,1 występowały rozne. postacie sym·
r·o hionemi na modłę wschodnią.
Rycerze krzyżowi, wracający z pO• ło uz.mysławiać kler, „ka.ro'' - dja.ment, boliczne, odt~ar~ane w 1askraWYch bar•
chodów, przywieźli ze sobą na Zachód czyli lud hand.lujący, •:trefl", czyli k~- Wla.ch. Są dziś 1cszcze w mu~ch ~łe
karty do_ s!ry. Pierwszą wzmia.nkę o czyna miała uzmysławtaiĆ chłoipa na rob, 1tal1e. kari, spOJrządron~ .cabkow~cte z 1ednich znaidujemy w kronikach włoskich a „pik", czyli włócznia wyobrażała ry- wabtu. Tak nprz. kstązę Med;olanu. wy
1
z początku trzynastel!o wieku. Nieba- cerza. Każda barwa w kM"tach przed·. dal w 143~ r<>ku ,1500 sztuk złota za 1ed.
.
wem jednak zaczęto wyrabiać karty stawiała pewną jfrupę rołni0rzy, ~kła<la-1 ną wspaniałą talię kart.
również w południowych Niemczech. W jącą się z 8 lub 9 pospolitaków, waleta, . Do mas?'wego wyrobu k.art d-osz.ło
tym samym czasie wiele mia:st niemiec- da.my i króla. As zd stanowił szta.ndar. 1ednai~ doipiero, ~dy zaczęto stosować
kich wyda.ie zakazy tej gry, a król hisz-1 ObTazy w kartach p<>sia;dały przew3;ż~ie tecbnt~ę drze~·y.tu. Pod tvm ~zglę·
pański, Jan Kastylski, zabronił gry w j znr..cze:nie historyczn-e, przedsta,w1a1s.c de~ ~1e;wsze m1e1sc.e zdobyły Niemcy,
k.tor.e JUZ .od 15-go ;~1eku wykon~wały. U
różne ówczesne wybitne postacie.
karty również i w Hiszpanii.
Przy ,07dabianiu ?rt d~ ~ry stoso-1 s1e.h1e na1sziachetn1e1szego ro~a1u m1e•
Mimo ie.~na~ zakazó~ . ~amiętność I
niew1a.rygodny dz1oryty.
do gry rozwi1a się coraz s1lme1, to też w wano rue1ednokrotme
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ludzkie na lad zie sklepowe1·.
Szk·1elety
.

kosztują kościotrupy niemowląt, karłów j
chać razem z mętem, a nie pozbawia~ go SWO•
ń
Jel obecności t troskliwe! opieki. Slrnro zgodziła
WB
W SłOłiCy 08
się Pani wyjść zamąż - to chybi zdawała Pani
'e z lą jedynie różnicą, że chwilowo przy·
t
· t
·
·
t ·
ś
( ) Id
sobie sprawę z tego, że obecnie na plerwsz.ym
ąc roze mianym i tę mącym Je swoJą wizy ę V( ym magazynie m - wdział na siebie skórę.
t
planie będzie mąż, a potem dopiero rodzina
O
życiem bulwarem Saint Michel, wystar-j samowitości:
1 znnloml. Przecież kocha Pani teio człowlt!· czy
chl?nąwszy z pier~sz~go wrażenia,
- Otwieram szybko drzwi i wch?- .
tylko skręcić w jedną z bocznych
ka, którego poślubiła przed dwoma laty?.N Cót uliczek, by naraz znaleźć się-i w sercu l dzę. Ze wszystkich stron szczerz~ s1_ę 1.nto:mu1~ go o celu. m~J wizyt~· Okaztt·
ku mnie zęby i puste oczodoł~ ~ 1 ez~1 - 1e .się ~ Jego słów„ ze Jestem pie:wszym
_ „dżungli paryskiej".
to znaczy, że wyledzle Pant z rodzinnego miaW małej, z ciosanego kamienia zbu- czone kościotrupy. Mam wrazeme, ze dz1enmkarzem w J~go ?1ag_azy~1e: Stasta, oddali się od rodziny 1 licznych zna)omych,
skoro będzie razem z ukochanym człowiekiem, dowanej posesji mieści się anonimowy I znalazłem się naraz w kostnicy. Trw~ r~szek ~or~z bard~1ej się OZYV:13: I opobędzle mu pomocna, będlie umilać Jego tycie . sklep, bez szyldu i napisów. Nieprzygo- l dość długo, zanim tu się zjawia Jakas w1ada„ ze mte:es Jego wcale mezle pr.o1 troszczyć się o Jego wnody. Z roddną t;i:dzle towanemu klUentowi, który przypad-j żywa dusza. Jest to niski, korpulentny speruJe. .Szkielet. normalnego czlOWfe·
się Pani widywała od czasu do czasu, przylet- kiem dostał się do tego sklepu, włosy ' staruszek. który wyciąga do mnie dłoń ka kosztu1e przeczctme 1500 . lrankow.
diaJąc do Krakowa, albo przyimuląc wizyty staną bębem na głowie. Okazuje się bo-! na przywitanie. W pierwszej chwili co- Cena ułomnych] ~arbusów itp. Jest droż
swolch bliskich. Z rodziną motna w ten sposób wiem, że znajdzie się on w magazynie i fam się z przerażeniem. Byłbym ~o- s~a, w zaleznosc1 od c~arakteru patolonłożyć swoJe stosunki - z mdem nie wolno. ludzkich szkieletów. Oto w jaki sposób t wiem przysiągł, że mam przed sobą Je· gtcznego danego osobnika.
Staruszek oprowadza mnie po całym
Oczywiście, przeniesienie na głębszą prowln· jeden z dziennikarzy angielskich opisu- l den z owych niezliczonych szkieletów,
magazynie. Również i w innych p0koclę nie nalety do rzeczy miłych, ale przecież
jach stoją rzędem ludzkie szkielety naj- ·
jedzle Pani tylko na pewien czas, gdyż napewno
rozmaitszych rozmiarów. voczynaia:c
Cała
mąt poczyni starania. ateby uzyskać przetdesle·
od niemowląt i karzełków, a kończąc na
nie. Zresztą I na prowlncłł można się wygodnie
kościotrupach olbrzymów. W dużej, słak ń ki
i
ł
. d
. ś .,
i
I
urządzić. Nawląte Pani znalomoścl z rodzinami
bo oświetlonej sali mieściła się „pracowmog aby s ę zm1e CIC w Je nym s an e amery a s m
urzędnlczeml, weźmie udział w tyciu I pracaclt
(z) Ciągle słyszy się narzekania, że kreśla na dwa miliardy, mogliby pomie- nia". Nachyleni nad stołami stali trzej
społecznych I znaJdzle czas, ateby pracować nad
sobą, wiele czytać, kształcić się. Małżonek Jel na świecie jest już za ciasno dla wszyst- ścić się w jednym tylko stanie amery- robotnicy, którzy zapomocą drutów i
kańskim Kanzas, nie odczuwaiac orzy. zawias wiązali ze sobą poszczególne kobyłby moralnie rozgrzeszony. gdyby w wypadku kich.
„Sunday Ex·p ress" uważa. że twier- tem zbyt wielkiego "ścisku". W Kanzas ści szkieletów i ustawiali je na ciężkich,
wyJazdu bez Nie!, znalazł sobie na mleJscu lnną
kobietę, z którą nawląiałby blltszą przyJató. dzenie to nie jest wcale usprawiedliwio- mianowicie na jeden akr ziemi przypa-1 dębowych podstawach.
Jakże smutny, beznadziejny widok
MJałby bowiem słuszne powod:v do mniemania, ne. Przeciwnie. dziennik ten twierdzi, dłoby wówczas zaledwie po 7 rodzin.
że na kuli ziemskiej jest jeszcze bardzo ! Jakby to dobrze było, gdyby tak przedstawiają chaotycznie rozrzucone
te Pani go nie kocha I .le les~ złą żoną.
,,FOTOGENICZ~A" Z BRZE~CIA. - Droga dużo miejsca. Wyraża on nawet prze- można prz~nosić na~ody z jednego za- na podłodze i jeszcze „niezmontowane"
części kościotrupów. Tej makabrycznej
Mola, fotogeniczna twarz nie iest wystarczalą· konanie, że wszyscy mieszkańcy plane- kątka ziemi na drugi„.
całości dopełnia kilka skrzyń, zawieracym atutem do wstąpienia na drog~ kariery gwla ty ziemskiej, których liczbę dziennik ojących pojedyńcze części składowe dla
zdy filmowe!. Bardzie! potrzebny Jest talent. W
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bryczny handel kwitnie
i

olbrzymów.-Makak• •
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rzy. odpowiedniego głosu, ruchów, a przede·
wszystklem talentu. Jetell się zatem 'ani prze·
kona, te odpowiada tym wszystkim warunkom,
wówczas dopiero rozpocznie się przed Nią cler·
nlowa droga gigantycznej pracy. Plerwuym kro·
klem Jest konleczno§ć :.ikońc~enla średnle:o z~·
kładu naukowego, ateby mleć konieczne podsta·
Wl' naukowe. wstąpienia do szkoły dramatyczne!
- drugiego szczebla kariery. Jednoc1eśnle naJety kształcić głos I ruchy, uczyć się ~plewu, mu·
· zyli.i, uprawiać sporty I zdobywać niemal wszech
stronne przygotowanie. Po ukończeniu wielu
lat pracy następuje tmudna droga staralł o o·
trzymanie angagement, ttcl:tżllw5za znacznie, a·
nltell staranie się o posadę w dzislels7.ych cza·
sach. Napływ kandydatów I chętnych oraz osńb
obdarzonych nawet pewnym" talent.?m do WY·
twórnl lllmowych Jest bard7.o duży.
Wytwórczość filmowa w krain poslaJa Jednak
niewielki narazie rozmach. gral:t przewatnle ru·
tynowani aktorzy dramatyczni, znani ze sceny,
scen zbiorowych, z wielk•l ilością statystów,
gdzir ten czy ów z adep~ów X muzy móglb.\1
zwrócić uwagę - niemal, że siq ni~ nal..ri;ca tal<,
że szanse są minimalne, praca przygotc.wawcza
duża 1 pozatem kosztowna, lak r1iwnież kosztow·

Kentu pracuje wd pocie
•

Rodzina króla angielskiego ugina się
(z) Życie członków an~ielskiego domu króilewskiego nie iest tak beztr.o·skie,
ja:kby się to mo~ło wydać. Krfil Ed.Wlard, będąc księciem 1Wahji, przezwał
się żairfobliwie „p0dróżującym impe•
rjum brytyjskie20", mając na myśli propagandowe znaczenie swych podróży
za.gra:nicznych. Również po,dczas p01bytu w Londynie ksiażę i jeJ!o bracia mieli
niemało priacy, 'biorąc udział w defiladaicb, otwarciu W\"Staw, zebraniach, pone są wyjazdy do wytwórni, o;tarania 1 oczekiwanie na decyzle klerownlkilw.
Jest Pani leszcze młodziutka i napewno Tmleni swoje projekty odnośnie przyszłości. Marzenle o .karierze gwiazdy filmowej w1•st~puje
niemal powszechnie, zarówno u dzllt!wcząt, iak
I chłopców w Jej wieku. OclylJV wszystkie te
marzenia b~rty reałizow :m..-i - w ki.rnteatrac!i
całego świata z:ihraltloby pub l!c wości, alhc.wi.,)m
większa część widzów marzy o tern. aże11y - ·
•
uać-

czoła „. l ~~~b~nienia

objektów zbyt zniszczorozmowy z uprzeJ'mym
•
•
•
że „towadow1aduJę się,
ru" dostarczają mu kostnice poszczegól·
nych szpitali paryskich. Tam też, po
pewnych zabiegach, oczyszczają kości
z cia1a. Tutaj zaś każdy szkielet, po
doktadnem oddzieleniu resztek mięśni,
pociąga się specjalną substancją che·
miczną dla zabezpieczenia od psucia się,
Skład owej substancji chemicznej jest,
oczywiście, tajemnicq staruszka, której
strzeże on, jak oka w głowie.
informuje
Wkońcu mój cicerone
mnie z uśmiechem, że „towar" nabywają u niego nietylko lekarze. studenci medycyny, czy też różne 'Pracownie przy.
rodnicze. Znaczną część klUenteli stanawią rozmaite tyoy dziwaków, którzy
z godnq lepszej SJJrawy pasja gromadzq
u siebie ciekawe okazy kościotrupów„.
staruszka
Pożegnałem gadatliwego
i z uczuciem niewysłowionej ulgi' wyszedłem na zalaną słońcem ulicę. Peł
nemi .Płucami wci~gnąłem świeże_ powie·
trze I pędem pobiegłem do pobliskiego
J'.4aru na szklaneczkę a:p_eritif'u. '

Z dalszej
•
po c1ę:Liarem o b ow i ąz kó w I1 właścicielem
.t.

święceniach nowych ~ma.chów itp. O·
bowiązki te, z wyją.tkiem uczestniczenia
w defiladach, spoc~aiją, też n•a 1?1ałżon·

ks1ężnach
kach braci królewskich •
Yorku, Glouchester i Kentu.
Ositatnio księżna Ken.tu ustaliła. nawet sweJ!.o rOdzaj~ rekord szybkOŚC1 wy
konnvaru.a obowi.,zk6w towarzyskich:
zdążyła mianowicie w ciąl!u 2 i pół godzin odwiedzić 9 r6żnych instytucyj.
W czasie t)ml ks,iężna odwiedził.a: osie·d le Jeg·joou btytyłskie~o pod Londynem, 2 szpit.aile i przytułek dziecięcy.
objechała dzielnicę, przeznaczoną pod
budowę nowoczesnych bloków mieszkalnych, spędził.a kilka minut w nowem
leczniczym
ambulatorium i punkcie
skautek, do.konała inspekcji pewnego
żłobka dla dzieci i wreszcie odbyła S?Ot
kanie z kilkoma przedstawicielka·n'li ko-biecych or~anizacyj,
. Zaiste ..:__księżna Kentu pracuje w poc1e czoła„.
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Przygotowania do wyborów w Łodzi

u;i;;v;:~reśe

gły,~~~!n~~fzJ!~:·t;;~~e;~~n:d~j~~i~ 1 Liczba uprawnionych do głosowania wynosi 841.500 osób. - Ilu rłhł
nych wybierze każdy okręg?. - Sporządzanie list. wyborczych
.
legjonistów na rok następny.
.
.
•
Słowa rozkazu generała Śmigłego
. OKRĘG, wyb1era3ący 11-u radnych Lód~'. 2? hpca·. J ma laty, wynosiła 339.000 os?b·
.
każą nam rozumieć treść daty, która _

jak słup graniczny znaczy granicę
dwu epok dziejów Polski" daty 6-go
'
sierpnia 1914 roku.
Wymowa rozkazu Naczelnego Woclza jest jasna. I nie wymaga komentarza dla tych którzy na zew Komendanta ruszyli w bój, 'przywdziali z chwi
Ją wybuchu wojny światowej mundur
polski na czołach mieli widoczny znak·
"Ymb~I Orła Polskiego
~ Tak się bowiem zt~żyło i tal< było
w ciągu kilkunastu lat bytu wyzwolonej Polski, że zjazdów legjonowych
wyczekiwali corocznie nietylko sami legjoniści. Wyczekiwał ich kraj cały.

I

.
PIERWSZY OKRĘG, ktory wyb1e- 53.500 wyborców.
(k). - W zw,1ązku ze zbhzaJacym Shę
Uwzględni,ając, że frekwencia W_Yterminem wyborów do rady miejskiej w rze 9 radnych, posiada 39.000 wybor·
Łodzi, prace prz~gotowa~cze prowa- ców; DRUGI OKRĘG, wy~ierający 5-u borcza nie prz.ekroczy podobnie, Jak
radnych - 23.000 wyborcow: TRZECI przy ;poprzedmch wyborach do rady
<!zone są w szybk1em tempie.
O_neg;d!aj rozpoczęto się iuż spo:zą- OKRĘG, wyhiieraj,ący 6-u radnych - miejsk~ej 80 proc. - DLA ZDOBYCIA
dzame hist wY'ho·rców, które w dmu 7 30.000 wybo·rców; CZWARTY OKRĘG, MANDATU W POSZCZEGÓLNYCH
si~ripnia przestane będą OJkr~gowy?1 ko- wyibierają, cy 6 radnych - 28.~00 yvy- OKRĘGACH TRZEBA UZYSKAC 2700
.
m1s1?m wy?orczym. Wyło~enłe hst na· borców; PIĄTY OKRĘG, wyb1eraiący - 2,900. GL~Só~. .
Dow1aduJemy s1.ę, ze wydrukowan ...
stąp1 od dma 9 do 18 sierpnia włącznie. 8 radnych -- 39,500 wyborców; SZó·
Dzień 18 sierpnia będzie ostatecznym STY OKRĘG, wybierający 4 radnych - ' zostały już specjai!ne plaka1y, pouczające
termmen: do zgłoszenia poprawek i re- 18.00.0 "'.YbO'rców; SIÓDMY OKRĘG, gdz.iie się .mi~szczą loka.le ooszc~e~ól:
3~.50~ wy- ny~h ~om1iS'YJ, ~raz podaiące. do. pubhcz
wybiera3ący 8 raid:nych . .
klamacy~.
fak się 0i~azu1e, licz~a uprawnionych borców; ÓSMY OKRĘG, wvb1eraJący 8 r.eJ w1adom~sc1 adresy ko1:rnsy1 wyborDZIE· czych, godzmy ui;zędowa111.1~ ~td ..Pfak~
d<i głosowama ~ Łodzi wyn~si 341°500, ł radnych - 37.300 wy~orc?w:
podczais gdy hc:z.ba upr~,wnJ01nych w WIATY OKRĘG, wyb1er~3ący 7-u rad- ty te będą wykle1one w dmu 1 Sie,rpma
0

~;l~ ;aifr~~ęs~i~s~~e~s~~try:h~~f:r~: [ wybosrncht,które

od:ykty s1e przed dwHo- ny,ch -

b34.20IO wyborców
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krzaczastych brwiach i sumiastym wąprzystąpią
sie, postaci w szarej maciejówce..• z
tych to zjazdów szły rok rocznie nowe
trwają
·
wskazania Twórcy Czynu i Odnowi·
cii z robotnikami, okupującymi bez
da z pracy jednej z robotnic.
ł.ÓDŻ, 26 lipca.
ciela Polski - wskazania, które nietylInterwencję, w tym niezwykłym za- przerwy teren.
(k). - Jak już donieśliśmy, w przęko legły w duszach żołnierskich, ale
Insp. pracy wezwał robotnik(lw do
promieniowały następnie na kraj cały. dzalni Haeblera przv ul. Dąbrowskiej 23 targu podia.ł inspektor pracy p. Paw·
Przez wiele, wiele lat nietylko żoł- wybuchł onegdaj strajk okupacyjny ok. łowski, który udał si~ w południe na przerwania okupacji. oświadczając, że
nierze Komendanta, lecz Polska cała SOO robotników, którzy zażądali usunię- teren fabl'yki, celem odbycia konfcren· pertraktacje w sprawie zlikwidowania
i' zatargu mogą być przeprowadzone tyJ„
żyła w orbicie tego, co myślał, tworzył
ko w atmosferze spokoju. W wyniku
i mówił Józef Piłsudski. Na Jego bar.robotnicy postanoŁodzi· ogólnego zebrania
kach spoczywało brzemię odpowiedział
wili opuście t 0 ren fabryczny i udali się
ności. w Jego głowie skupiała się cata
do domów
troska o Polskę, w Jego rękach znajJutro _:_ t . j. w poniedziałek w ins·Wyłudzają pieniądze na wykupienie przesyłek zagranicznych
dowal się los. nas wszystkich.
·
· 1 ·
db d ·
1·
k
.
.
sam
Przyszło Jednak lato w ś którem
nadeszła paczka z zagranicy, prawdo- pe c 1. pracy o ę zie su: con1erenc1a,
Lódz, 26 lipca.
hl
ó
· • · '
·
na ktoreJ ustalony bl;dzie dokładnie
~ie sta~ą~ na zJezdzie b w : d swyc , (gr) Od pewnego czasu grasuje na pocichnie od syna poszkodowanych.
1
Na wykupienie p~zesyłki P.ocztowej przebieg zajścia między dwiema robotd~v.;;:~~ w op;za:~::~~ tegr~m, c~ n:fe~=-lte~enie Łodzi zupełnie nowy typ oszupotrzebne były piemądze. f1dlerowa, .nicami. W konierencji te! udział weź·
stow.
'
. .
f Nieujęci dotąd osobnicy dowiadują nie przeczuwając podstępu i oszustwa, mie tylko kilka osób, przeciwko którym
wem się stanie.
wtire~ się kto z łodzian ma rodzinę zagranicą wre czyi a przybyłemu 25 złotych. Do- firma wniosła zażalenie o zbytnią agre- „Ja was - napisał wam samym nie_raz zmuszałem do cięz··i w łatwy a niezwykle naiwny sposób pierc:· po kilku godzinach, kiedy ani pacz- sywność.
Jutro rano w prze.dzalni Haebłera
kich. i bar.~zo meprzyJemnych ~zeczy. nabiera!ą rodziny przebywających poza ki, ani ;;ieniędzy, ani też nieznajomego
I ni~ był0 widać, wyszło naiaw oszustwo. zostanie podjęta praca.
Mus~ przy1sć, chwila, te ten cłę~.ar od· granicami kraju.
• •
D~· G. Fidlera, zamieszkałego przy J fidler zgłosil się do 1-go komisariatu
pow1edzlalnoscl z siebie zrzucę„. ·„
W dalszym cią;u trwają strajki w
Chwil~ ta nadesz.ł~ 12 maJ~ 19~:> r... ul. Obornickiej 4-a zgłosil się w czasie polici: z zameldowaniem. Władze bezOd teJ to chw1h. odpow1edz1alność jeg•J nii;!obecności jakiś młody mężczyz-: pieczeństwa wdrożyły poszukiwania za fabryce Babada przy ul. Skrzywana 1/:-1
za Polskę ponosi Narod ze swoim Wo· na, który oświadczył żonie fidlera, że · oszustem.
Jerozolimskiego (Limanowskiego 87),
dzem. Na naszych barkach spoczęto to

innych

do pracy. Jutro robotnicy
fa.brykach strajki

Nowy typ oszusto" w w

I

I

~!ę~:~~k~r~e~;~~~to~~sz~gł~~~ei ~~~ Samorządowcy

I

nie wyst~pi~ z Ubezpieczalni ~~~;~:!~.z~r;;a~1.\Ief::;~c:i.
• .

watoliny

Zwołane przez inspekcję pracy konferencje nie dały rezultatu i zostały od-

•
• •
„
praca, która zadecyduje o losie Polski.
To też uprzytomnić sobie musimy: n1e chcąc stwarzać te1 1nstytnc.t1 nowych trudności finansowych
Łódź. 26 lipca· f waniem projektu miał silę zaj.ąć za,rząd roczone do przyszłego tygodnia.
bez pracy bez romantycznych słów,
.
(v) Swego czaisu qonosiHśmy o tern, j Miej:ski.
całkiem realnie i praktycznie: czy to
Jak się dow4adujemy, urzędnky sakiego I
brzemię odpowiedzialności przejęliśmy że pracownicy samorządu miejs1
faktycznie? Czy też znów chcemy je w Łodzi zamierza.Ii stworzyć własną po morzą<lowi zaniechali narazie wystą-'
zrzucić na barki jednego człowieka? moc leczniczą i wypisać się z Ubezpie- pienia z Ubezpieczalni, wychodzac z zaCzy znów mamy dopuścić, by jeden czałni Społecznej, która nie da.ie im do- leżenia, że wskutek tego kra.ku, funduW nadchodzęcym tygodniu maję się odbyć
człowiek musiał slę borykać z losem? statecznej opi,eki zaś opłaty są wyższe, sze Ubezpieczalni uległyby w dalszym
w Lodzi ćwiczenia przeciwlotnicze i przeciw·
aniżeli wynosiłyby w wypadku utworze ciągu skurczeniu przez co ucierpiałaby
Sam„..
aazowe. Na dany syifnał pogasq w mieście
Bo uznaliśmy w generale ~migłym nia własnej pomocy leilrnrsikiei. Opraco- pomoc niesienia innym ubezpieczonym. światła, na ulicach ustanie kołowy i pieszy
prawego następcę Komendanta i mamy
ruch. ćwiczenia te trwać będą kilka dni. Doprzed nim odpowiadać za „podźwig
roZJ)oczęcia ich trzymany jest
kładny termin
wyżej'•, za „obronę Polnięcie Polski
w tajemnky.
ski". I musimy sobie wprzódy uświado
którzy sprowadzali do l.odzi specyfiki i szczepionki
'*ł
mić, czy to, co czynimy, co podejmujepublicznej zarzęda
Wydział zdr<>wotności
zakaźnym chorobom
przeciwko
my w świecie otaczającej nas rzeczymiejskiego przypomina, że wszystkie psy poŁódź. 26 lipca· ł prowrudtzone zostały da1sze rewizje w winny być trzymane w zamknięciu lub na uwię
wistości, odpowiada treścią tej roczni(k). - Jak już d'Onieśli:śmy, komisar•., n:ieszkania,ch kilkunastu odlbior:ców prze zi, a w razie prowadzenia ich, zaopatrzone vr
cy, której „zasadniczą cechą - jakr
brzmią· słowa ostatniego rozkazu Wo- jat strarży granicznej z1ikwidowat szarkę mytu w Łodzi. Kilka osób przytrzyma· bezpeczne kaga6ce j trzymane na smyczy. Psy
dza Naczelnego - jest postawa czynna przemytnilków, którzy sprowadzali <to( no i przesłuchano. Pozatem komisarjat wałęsahłce się lub prowadzone bez kaga6ca
Łodzi oraz do szereiru innych miast; straży gra:nicznej w Łodzi do:konia~ re- będę be:zwz.tlędn.ie niszczone, właściciele ich
i wielki wysiłek?"
Bo, - jeśli głębiej sięgniemy my.ślą specyfiki i szczepionki przeciwko za- 1wiizji na terenie Pabianic ł Zgierza, surowo karani.
1gdizi.e rówinie,ż w kilkunaistu wYPadk!ł!ch
·
••
- to cóż mamy na zjazdach legjono- kaźnym chorobom.
1
'*' p. prez. Godlewski
,W cłniu wczorajszym
Na czele tej szajki staJ, jak w.iad.J- ! wykryto znaczne transporty przemy·
wych świ<;cić.
dokonał 'lustracji rob6t publicznych w 1.odzi,
Wspomnienie wielkiego, historycz- mo, Aleksander Honisch z KatowLc, któ·' conych z zagranicy specyfików.
'w dwóch północnych d.zie~
prowadzonych
coraz
zatacza
przemytntcza
Afera
odlbior-1
Hcz,nych
Łodzi
w
posiaidat
ry
nego Czynu. Wspomnienie dzieła, podjętego wbrew wszystkim i poza wszy- ców. Dwu z nkh wywiadowcy komi- 1 szersze kręgi. Poniewa1ź śledztwo nie cach miasta. P. prez. stwierdzH, że stan rnb6t
stkimi przez największą w tysiącleciu sarjaiu !ł!resztowaili przed trzema d111ia-l zostaito jeszcze zakończone. nazwiska jest zadawalaJęcy, że tegoroczny pro.tram zo.
przytrzymanych trzyma:ne sa w tajem- stanie całkowicie wykonany i roboty prowadz<>mi.
Polski postać.
ne będ' do połowy listopada.
Obecnie, Jak się dowiiadujemy, prze·. nicy.
Czyn te należy do histor)i. Wydała
1
już historia o nim swój sąd.
A rośnie już nowe pokolenie, dojrze-j
Dziś W lclnac:h:
Generał Rydz-Śmigły dat nam wiei- rale. Do Twej dyspozycji są nasze mywa do pracy w wolnej Polsce generacja, która ten Czyn zna już tylko z po-1 kie zadanie. Kazał nam skupić się pod ślł, nasze uczucia, .nasze serca i życie AMOR: - „Biały upiór". '(
CASINO: - „Noc?e mo~yle".
dźwignię- nasze".
dręczników szkolnych lub z opowieści hasłem „obrony Polski!! „Swiat Idzie naprzód"
Z naszej „postawy czynnej i wiel- c1~!!i~'~
.
swych ojców i matek. Ą ich ręce i gło':" cła jej wfżej, .by stała si~ silna.
Takim bowiem, a nie łnnym, Jest Jó- kiego wysiłku" zdamy sprawę, gdy roz CORSO: _ Ja mam temperament„
wy są gotowe do pracy.
• "~
ście na uli~y"
Życie idzie naprzód. Życie narzuca zefa Piłsudskiego testament i spuścizna. każesz, byśmy Cię otoczyli na zjeździe
Jeśli więc uzna1łśmy w sren. Śmi· następnym dawnych żołnierzy Józefa EUROPA: - Biuro zarlnlonych ludzf,
nam nowe obowiązki, nowe zadania,
·
głym naszego duchowego przewodnika, Piłsudskiego i wtedy udowodnili, że GR:Ńn'::i(1 ~t;1·_ R
nowe brzemię odpowi!?dzialności.
8 1
Musimy więc w rocznicę 6 sierpnia naszego Wodza, to nie wolno nam wi- „rozumiemy wielką treść daty 6-go JAR: _ „Czarow~'a ę;:c·~ ;" :i~cje.
MIRAŻ: - „Piotruś".
nietylko rozpamiętywać to, co na swe tać Go tak, jakbyśmy Go na Zjeździe. sierpnia".
.
A obok nas, wraz z nami niech sta- ~~~~gWIOSN'I~~!de są dziewczęta".
skrzydła wzięta legenda, co przeszło do witali, tylko słowami „Niech żyje" i:łotyc,h kart historji - ale musim~ znaii· ale .musimy jako odzew n~ hasta i ~a- ną wszyscy ludzie dobrej woli - wszy RAKIETA: _ „E.wa" .• Sobowtór królewski"
._ RIALTO: _, „Książę W.oroncow.~
d.owac to. co nas fączy z otaczaJącem dama ktore przed nami postawił, scy Polacy.
··
nas życiem i co nas wiedzie na~rzód. .w.cisi wołać: uPrz~..w..l!dź n.ą.m., _ .01n.e· _,,

Notatnik miejski

Dalsze aresztowania przemytników,
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- "Patrzcie państwo, od {odziny
Gada już w tym automacie!...
Jak ja długo mam tu czekać? ...
Kończ i prędzej zjeżdżaj, bracie!"

- "Jeszcze

Wybiegł Kuba z automatu
I aż wszystko się w nim burzy,
A ludzi.ka ubawieni
Ryczą: Patrzcie: "Idzie Murzyn!"

Kuba wraca i znów szepcze
Czułe słówka do swej panny,
Nagle krzyknął, bo atrament
W twarz mu trysnął jak z fontanny.

chwilę ...

- prosi Kuba Tam są ławki"...
A tymczasem Feluś wlewa
Mu atrament do słuchawki ...

Proszę spocząć ...

'EV"H

Napadł

Hallo! 'lu rodjo!

na

.
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własną żon~

PROGRAM ROZGŁOśNI ŁÓDZKIEJ
nej - om6wi Jan Lorentowicll.
S
t.P
ł
k
ł-' k- h
POLSKIEGO RADJA.
20.35-20.45: Przegląd poltyczny.
mulny .. ma OleSU8se ma zeus Je
NIEDZIELA, dnia 26-go lipca.
! 20.55-21.25: "Na wesołej lwowskiej fali".
Łódź, 25 Hpca.
f mieszku;e.
8.00---803: Sygnał czasu i pieśń "Najświ~t- 21.25-21.30: Prze:wa .., , '
l' I
D' d:z'
'ak t . ...J_'
k-..J""".~
sza Panno". 8.03---8.18: Gazetka rolnicza" w 21.30-22.00: "Dozynkl - suita ludowa Mar(gr) - Na pOIwracaJjącą do domu u l - / z l e ' IC, J
.~ett"~1 ~ QIU;v-.. aopracowaniu red. Stanisi~wa Jagiełły. 8.18-1
jana Rudnickiego. Wykonawcy: 'Mała Or- I cą Franciszkańską, 34-1 e.tnl ą Sabinę i n<l;. u.tr~ymy~ał .bliższe stosunki z ume:
845: Muzyka (płyty). 8.45-8.55: DZiennik po- I
~ie~tra P. R. pod dyr ..Z. Górzyńsklego i so- DziedzicOwą, zam. przy ul. Francis,zkań- i ~ kobleta!lll. DUal na~et stałe ~
ranny 8.55-9.00: Program na dzi~iaj. 9.00hstow (tran~m. Z DanJl).
skieJ' 67, n::a""'adł wozoll'liJi wieczorem ja-Ił prowadzI awanturnIczy tryb ZYC1L.
10.30: Transmisja Nabożeństwa Z koścloła Św. 22.00-22.15: Wiadomości sportowe ze wszyst-...
T
t
od
ł
Krzyża w Warszawie. Kazanie wygłosi ks. proł.
kich rozgłośni P. R.
kiś osobnik, który zadał !Swei o[Rer.ze
e~ s .a~ l'izeczy SpOWl ,owa separaCJę
Bronisław Pągowski. Chór Świętokrzyski śpie- 22.15-22.20: Wiad'omości sportowe lokalne. . raJlly głowy, bijąc ją jliJkiemś tępem na- DZ:ledzlcow:
...
wać będzie pod kier. ks. prof. J6zefa Urszula- 2220-23.00: Muzyka taneczna w wyk. ~ałeJ rzędziem.
. W c~o,r,aJ, :po. gT'Ubs'Z~. PiJaństwie
ka. 10.30-11 57: Koncert życzeń. 11.57-12.00:
Orkiestry P.R. pod dyr. Z. GÓrzyńsklego.
Nap",d,rue,ta poczęła krzyczeć. Nad. DZleazlc zac,zalł s~ę w po~lltZ. ~ domu ~.
Sygnał czasu z Warsz. Obserw. Astron'omiczneAUDYCJE ZAGRANICZNE.
""
93
l F
k ń'5lk
..,OJ
b
go. 12.00-12.03: Hejnał z Wieży Marjackiej w 20.30. WIEŻA ~IFFLĄ: Sonaty Beet~ovena.
bie)!ło kilku p!l'Izechodniów, którzy pu·
~rzy u . rancls~ a
ł~ 1 1f"""Y . J~.
Krakowie. 12.03-14.30: Poranek muzyczny w 20.35. ~DEI'!:. Fes.bwal Salzbursk1. K~ncert ścili si w pogoń za lWJpas;bnikie.m.
~o zooa przech?~IZ1~, ;ZiU01ł SIę na mą
wykonaniu Ork. Kameralnej i solistów (z WI!muzyki koscIelne,.
.".
ę. .
. 1 począł okładac )akuns t'Wlad:'Clym. przed·
na) W przerwie około godz. 13.15 _ "Teorja 20.45. RZYM: ,~I puaflro Rusteghl - opera
W nuędzyczasle wezwano pogotOlWle iotem
prof. Heimanna" - nowela Szymona Pigwy
Wolf-Ferranego.
raltunkowe do pO'5<ZI~cd?,wanei.. DYŻ~-I m Poli~ja wdrożyła dochodzenie.
(7. Poznania). 14,30~14.45: Poradnik turyslycz- 21.00. MOSKWA (WCSPS). Muzyka taneczna. nv JekaTz, po nałoze.nlU
opatrunkow,
no-sportowy. 14.45-15.00; Feljeton podróżniczy 21.30. BUDAPESZT: Muzyka tanec~a.
p~z,ewiózł ją do domu W stanie osłabio-,
p t. "Na szlakach włóczęgi" _ wygłosi Grze-! 22.00. MEDJOtAN: Kcncert symf~llIczny.
gorz Timofiejew. 15.00-1515: Muzyka wesoła 22.10. KOPENHAGA: Koncert orkle&trowy.
nym.
1<~cciK. ~
(płyty). 15.15-15.30: Koncert reklamowy. 15.30 :l2.45. PARIS P.T.T.: Muzyka taneczna.
Jak się okazało, Dziedzicowa napad_
_
_
-16.30: Muzyka lekka i cozrywkowa (płyty z 23.00. KOPE~AGA, Muzyka taneczna.
nięta zos.1ała przez własne~o męża, z
Warszawy. 16.30-17,00: Reportaż z życia. ,23.10: WIEDEN: Muzyka taneczna.
TEATR LETNI W PARKU STASZICA.
którym od bliSlko trzech la.t nie za1700-17.30: "Pierwiastek polski w muzyce ob-' 23.15. RADIO PARIS: Muzyka lekka.
Pełna nielrasobliwego humoru farsa Hertza
cej". Wykonawca: Jakób K~echl ~ortJ.i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Mąt o dwóch żonach" grana będzie tylko parę razy, poczem a,tyści rozjetdtają się na letni
17.30-18.00: Muzyka sal.o~owa w wyk. kwarte-I
Cuda i łaJ-emnice czarnej" i białej magii
tu salonowego rozgłosU! krak. (z Krakowa), \
wypoczynek.
18.00-18.35: Słuchowisko regionalne podług'
Są obecnie dostępne dla wszystkich. Nie trzeba mieć zdolności
Początek przedstawień codziennie o godzi"Chłop6w" Reymonta, wykonane przez :
ani wykształcenia, wystarczy jedynie przeczytać podręcznik, aby
de 9-ej wiecz.
mieszkańców wsi Lipce. Wieś tę Reymont
móc stać się niewidzialnym, określić charaktery osób znajomych,
TEATR SCALA.
wybrał za miejsce akcji swojej powieŚCI
I
zdobyć miłość ukochanej (go), Lustro magiczne! zadawanie ran
Ida Kamińska w Teatrze przy uUc:y
18.35-20.20; Tadeusz Seredyński: "Wielkie
z odległości. Pozorna śmierć! Latający budzik. Tańczące jabłko,
Śr6dmiejskiej Nr. 15.
potpourri wiedeńskie" w wyk. zwiększonej '
~piewająca flaszka, Wywoływanie duchów i demonów! Magne_
Ida Kamińska wru ze s!t(oim zespołem zaorkiestry T. Sereedyńskieg<>, chóru "Wesotyzm! Jasnowidzenie i jeszcze 528 cudów i sekretów tajemnych.
prezentowała w "Madame X." widowisko dołej
pis,tl.ci" ~ Fridl-Waldemaa - Frey'owej
Gwarancja wyuczenia wszystkich sekretów zapewniona, 9 tomów
prawdy wspaniałe.
(śpiew) ze Lwowa.
z pieknemi ilustracjami wysyłamy za zł. 3.75. płaci się przy odPrzedstawienia zaczynają się codziennie o
20.20-20.35: "Co czytać?" - przegląd ostat- łAorze. Adres: ~kl. mag· "Perfectwatch", War szawa l, PI. Napoleona, skr. 453 li,
godzinie 9.15 wiecz
niego dziesięciolecia naszej literatury pięk- I UWAGA: Bezpłatnie dodajemy cenną niespodZiankę, budzącą wszędzie 'liebywałe zdumienie ł
W niedziele po poło o godz. 4.15.
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naszej arystokI\.\cii w BiariJtz, w Osten- Czasy z.mreniają się coraz ba'l''dziej.
oZli,e i po barach paryskich.
Dawniej kialretą tą jeździła pTawdz~
ł
A że n11e zdarzyło się j·eszcze, ażeby wa dama .... A dzńś? •• _
utracjusze podobnego typu, kręcąc Stię
Nora nliJe doslysmla reszty słlów stana pogranhcz.u \tVloch i, :Francji nie zawa- rego szlachcica: nie chciała ich zresztą
.
dziH o Monte Carlo, hrabda i Jego to- słysZleć, wie&itatła bowj;em zgóry, że
warzyszka w pewten marco wy dZl'eń, f,UIe będą one dla niej pochlebne.
I 152)
~ J.:iedy ca,łle kwybrzeże paahniało śród- b Jadąc do, Smol~~w, obiiecywab S()IR
Pow'eśt spółczesna
ziemnomorSl ą wtOSt!1ą, przyjechali do ie nawiązac stOSUUM rowarzyskie ~ tuksięstewka Monaco. ażeby spróbować tejS/zem ziemi:aństwem. Teraz jednak zro
D
K' k
lu ed ' J(
szczęścia. w
rozleg1l!ych sal'onach jego zumialła jasno, że ni'e ma tu co robić.
,anutbał resms a'J." r z
lm!' a w f~-I n~e zn:alaZił nowe źródl,o dochodu.
kasyna.
Wści!ekła wróciła do nała""".
gallyUle
awatnym
ana arysZ'l zos a'e
Prowadząc dewast.acyjną gospoJarł'
.....
" zredukowana.
I.
ł'
I
' k'
PostąpiJd jedn,ak hardZlo niel1O'ztropRyszard, który miiall Me taJk'łu, że
l
Nie mogąc znaleźć pracy - m.ając na r',ę, czerpa Z mego pe! neml rę am1:
11~e. A'C·Zl1-0,lwl·,e!k hazard ""I'le lez'a t w l'ch .
h
f'
ć·
.
k ś . I
utrzymaniu ojca _ przyjmuie pomoc Zary- sprzedał las, wydlz~erżawił gorzelnie'
1\.'
.v
ł
me c cąc a rswwa Silę z mą w {) Cle e,
sza i od czasu. do czasu s,Pclrka .się .z nim. i młyny, puścifl w pacht WJi,elki.e jezioro l!aturze, tym raz.em para kochanków r:o~ostał w domu, zmZlUmia.lr z miejsca,
O spotkaniach tych o'1w,aduJe SIę nab
.,
l
. U·
b k h zgTaJła sti.ę talk doszczętnde, że trzeba by- że śwj,ęc.i się coś n4le dobregQ.
I rzeczywiśoie tancerka wpadła na
rzeczony DaQu~ki Stan~sław ReczyA1skl i po .~y n~, ~oz:aCliąga po,z yC. I v.: an ac lo pomyśleć o powJ'loai'e do kraju, ażeby
t!~ałtownej scenie ~ry~a z ukochaną, nie l' U ludzI prywatnych, oPl'YWtaJąc w ten l'a miejs,cu postarać się o dals.ze k.re- r ,i1ego jak furja.
Wierząc, fe stosunki ,e, z Zaryszem !lą zu· sposób w zł'C)lto po same uszy.
~.t
pełnie platoniczne.
M' l' t .
h I ' t
. uy y.
- Mam dloś§ tej przeklętej dziury.
Kresińska po wielu przygodach pOLna!e
De Illez za co u ac erruz, on ~ Jego
W tym celu trzeba było zaglądnąć Nie mam zamiaru StiJedzi'eć tu i donna dłutajemniczego dżentelmena: Karola Qrnicza kochanlka.
do Smolarów
ż-ej: to dloobre cfi):a starych emerytów
który kup?!e y.'ieś Rychl0'Y~' ang,.lu!ąc sta~o sc~nti, e, j.alka rOZlegraJla s'!ę między
Nora P etJl';li , dZlLedro miasta, Z'asad- :. ~lupich hreczkosiejów, ale nie d1a korego Kresmslnego na admlOlstratora.
hrablią a J'ego zoną
Rysza,rd uznał za·
'1 l 1-.'1
. N'
...
b' ty
d n....
t .
Orlicz cic:żko chory żeni sie z Daniuslą.
t
·n.
"
' .k'ś ·
k'
ri1CZIO llIle UlII' a WSII'.
~emmeJ Pl,envsz~ 'l,e ,prze 'I nó rą S Ol otworem caly
• •
s OIS/ownle zlIJ'ul\.nąc na Jaj l czas z raJu. i dru~1 dzileń pobytu w Smolarach --ja- św1at... .. Wyjeżdlżam stąd natychmiast.
Onia Ztresztą odw.z.aiJemnńata mu się Zr?~?mia,f h0w.~el!1' ż,e, oP'in:J~ stoi wy~ ko nowość - przeszecH jiej bardzo mik
Ależ QO d się stało? ~. staml się
t('1TI samem i k'Ocha'ła go mo'cno ale ~azllil.e po strome Jego zono/,. ze b.ardzlcJ
Impcmowalo yej, że chłopi kłaniają umitygo,wać ją lrochaJIlek.
na swój sposób.
.
jJ!mPllIsywne towaJrzyst~a n:~le omliJeszka- się nisko P{) pas 11 tytułują ją j'aśni'e paoią I
Ri:eniąc się ze zl, ośoil. powJedzilab mu
UWtodlZl~cielsko ptęktha taJl1cerka nie Ją go l}'~wet l,>0ikotowac, azeby d~rl1{)l!- dZtiedzucZlką.
Nora o afronaLe, jak.iego d()tZt11ala od sąumiJa:ła. lires'Zttą l1'~gdy ZldlQibyć się na stracYJ'l}ve dac mu do po~n~ma, ze me
Aazdrolwiek nj.gdJy nlie chod!zdta do ~,i'edlztwa w kośc~ele.
uCZIIlcile tak wilelkie, ja1k Ryszard. Ona aprolYu.Ją pO.do?nych posumęc.
kościl()l!'a, w niiedJzi' elę zaprzęgnąć kaza/l'a
- Sam wi,dziSz - kończyła, że nie
w pDerwSizym rzędzile kochała si eb!,e ,
Mając PJ,e1uędzy wbród, para sz.alo- do ka'Tety azwórkę koni! (choć przeciteż mam tu co wbić. Dziś j,eS:ZiC~e musimy
a potem zbytek.
_
r;:ych kochanków prze~iledz'iala . praw~~ miała auto) i tak, jak stylowa księżnicZ1ka wyjechać.
Pilęlme auta, 'lia:Zlienkil o maj.olikOlWych rak
MClIwklku, AIgllie.rZle~ .thszp an l'1. ze starej powieśai, z szumem 1 trtasHrabtila ilma, rSiz,czył brwi~
posadz1kach, perły o wspan~atych poły- ~r.a~' c~t 1 we WiD~szooh, zadZlllwJa.Jąc ",I~- kiem pojechala dlo fary.
- Boleję mocno nad afrootem, jaki
s:kaJch namowsze kreacje slZtu1ki K'rawiec SCIIC1~hhote],ów 1 nocno/ch lokali SWOJą
Jeśli jednak sądz;jtła, że olśni sobą C"ię spotkalI, alI e ostate'c znje nikt ci nde
kile!. ~,ajwy,'SiZluktańsze perfumy, najdroż- ro~r;zutmoś.ci:ą: ImŻJ.de z nilch bowi,em za- sąsiedztwo, pomyldlla s:i~ moooo.
każe utrzymywać z tymi ludZmi towasz,e futra - a potem Wlin'O i tan-i-e'c, oto dosc cZYl1Il:ąc s:",olm k~pqTsom, wyrzuOklOhczna szlachta slys'Z'ala o niej nie rzyS/kich sto,s -unków.
.
byty jej namiętności.
cat,o ~,a prawo l lewo plliemąchze.
jedno. A że ogól11lh~ kochano t poważano
- Aha - syknęra obrażona tanceTKochała Rysza,rda. To prawda. ale
Tego wdzaju tryb życi:a rychło wy- rodzinę Julii', teraz, ujmując się n~ejako ka - wilęc zda}e ci się, że wystarczy mi
przedewszystki,em ~ochała go właśnie czerpał im śr'odlki talk, że hrabia zmu- za krzywdą, jaką iej uczyni 01110 , potrak- delektowani'e się zapachami nawozu
dlatego, że był w stan1i'e dać jej te wszy- s20ny byl szturmować z,nowu swego towatnO iJnrtruzkę z demonstracyjną nie- i sltuchaJl1tie gdakania ku-r.... A może jeszs.tlcte cudowności!.
plenipotenta w SmoJarach o nO'We za- chęci,a.
cz,e, ażeby uzupełnić tę idyllę, Każes~
A Ryszard ofiaJrowywał jej to wszy- sitki
Na cLobiltek w chwili, gdo/ Nora ws.La- mj samej WZli'llć widły, albo doić K,rowy.
stko bardzl{) hojnite.
I
Wycięl'o stię resztę lasu, sprzedat0 ży cala spowrotem dto karety, d1z:iedvk: Bą- Dziękuję cV za te przyjemn'Ości: :mam
Zostawszy panem śwjetni,e zagos p o-! to na pniu, zaciągnięto nowe pOlyczki- kowa, pan JÓZlef Poklińslki. stary \vere- leps~e - i dla'tego dz.iś ieszcze wy jeż
'ctarowaneglo j ogromnego majątku Smo- i mów jaŚnie . państwo godnd,e reprezen- dy1k ci Kato CJIkolicy, mruknął pod j,ei :ldre ! cleam stad,
Ia.TY. ~~~~ ~ ~r!ff.tf'., ~w~~J»I§Ika~ .~ ~
~~ ~_ ~
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Przez
obiektyw
fotografa:
t· Z POGRZEBU GEN. ORLICZ DR'fSZERA. - Trumna ze zwłokami gen. dyw. OrliczDreszera eskortowana przez kompanię honorową oddziału marynarki wojennej.

2. Widok

ogólny

uroczystości

pogrzebo-

u1vr!!.

3. Ostatnie

zdjęcie ś.

p. gen. Orlicz-Dreszera.

4. ECHA NARODOWEGO SWIĘT A FRANCJI. - Dzień 14-ty lipca, Jako dzień narodowego święta Francji przerodził się w manifestację nietylko państwową, ale i ściśle politycz
ną, gdyż Front Ludowy święcił w
tym dniu
swoje zwycięstwo wyborcze. Na zdjęciu widzimy moment uroczystej deillady oddziału wolska, oraz Jednostek zmotoryzowanych armii
francuskiej przed Prezydentem Lebrun.

7. PROPAGANDA LOTNICTWA W ANGLJI
- W miejscowości Hendon (w Anglii) podczas
zorganizowanego dnia lotniczego dzieci szkolne
za pomocą specjalnego apara'tu, który widzimy
na zdJęclu, potrafiły wyczuć zbliżanie się „nleprzyJaclelskich" samolotów.

s. W TAŃCU KLASYCZNYM., - Zdjęcie
,przedstawia znaną tancerkę jugosłowiańsl,ą,
Mię Corak - Slawenską, w pięknym tańcu klasycznym.

9. Z WOJNY DOMOWEJ W HISZPANJI. 6. OFICJALNA WIZYT A GEN. SOWIECKIE go przedstawiciele władz czechosłowackich, am W ciągu ostatnich miesięcy dokonano w Hlsz·
i GO W CZECHOSLOW ACJI. - Do Pragi przy- basador sowiecki w Pradze wraz z attache woi panll 61 zamachów politycznych. Ostatnią ofla·
5. z OBRAZKÓW RUMUŃSKICH. - Na zdlę był gen. sowiecki Jakób Iwanowicz Alksinis, ~kowym. Zdjęcie nasze przedstawia gen. Alek.si rą zamachu padł przywódca monarchistów,
cłu widzimy
grupę
rumunek w oryginalnych szef sowieckich wojsk lotniczych, celem złoże· nisa w momencie oddawania honorów wojsko- Colvo Sotelo. Na zdj ę ci u auto, z którego prze·
strojach ludowych, które przedstawiają sie nie nia wizyty lotnictwu czechosłowackiemu. Na wych podczas odgrywania sowieckiego hymnu brani za policjantów zamachowcy oddali mor•
zwykle barwnie i e(e~~
· IĄ,..tąią_kq ~~ IUl.lYHAU ~95Mui.ka .5~_.JQ,„ ·nar.odowe.v:a.
- - dtr.~~ 1h:zały.

,„

r111na a ~i! o.ni!DDD! nionei 1ro ni

Tysl._ce osób wskazuie na siebie,
jako na ,,upiora z Diisseidorlu''

DOBRE SERCE.
- Co ty znowu wyprawiasz,
ty

urwipołciu?

- Nic złego, mamusiu, wy·
cieram tylko moJe spodeńki, że·
by były znoszone dla biednych
dzecl.

Noc w

szałasie

tyrolskim. -

Nieszczęsny

starzec w Neapolu
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Łodzi

Kartki z dziejów

Obchody za czasów okupacji

Uroczystości na rozkaz 01oskali i niemców. -10 listopada
1918 r. odbyła się ostatnia pa~ada wojskowa najeźdźców
Nien:.z słyszy s~ę ,

l

wśród. sta:tiszego miut gubernjalnych.

Było to w ~u ; ló~ek ~dbywały

s_ię

l

w nie kiełb~ę,. w?dkę i piwo każd~mu

nabożeństwa

o-

~·Olkiolema specJ~Le, ~dera_n~a na zbyt . i841 w czerwcu. Rano o ~· 6 tego dma . :.iw1ątymach, ocz)"vl~ta pod przymtt.se.Jt'!, bywatelcw1, jak1 ~rlko zJ!łuzał się tam.
_Była to osta:trua uroczysfo1ść przed• we wszvsbkich kośdołach łódzkich po-I :zasami odbywały się pairady wo1sko- 1j
, ,
hczn~ obchody 1 uroczystos~t.
N1esłusz.ne są owe gdeiram1a, a zrodło częto bić w dzwony ze wszystkich strQIIl we, ale ludność me brała udztał-u w tych wo1•e.nina w Łodiz.1. Przy te1 oka·zi1 od-

I

I ściągały tłumy tkac~y i wvrohruków, ki~ wid•;:irwiskach, nawet w cha·raikterze wi- świ.e~~'° kawał ~i reiwolucy.jnej
ic~ tkwi. wył~cz.nie w zwyczaia.ch. daw- 1

neJ Lodzi, ktore1 obce były 7ak1ckol·
wiek wyżs.z.e. zainteresowania szerokich
sfer - obce były momenty usiłowa11
wciągnięcia n-ais.zer.s zych mas do udziału
w życiu społeczeństwa i narodu.
Postaramy się odźwierciadłić owe
trad.yoje staTej Łodzi, gdy chodzi ·o daw:1.. h d ,,
• •
rue1s~e „ouc o Y •
P~er:wszym , u~oczy~tym obchodem w
~~dzi ,był? JtOswtęcente gmachu star~g?
JU.Z dztsiaJ ratusza przy Placu WolnOścl.
Odbyło się to w roku 1-830, latem. Na
Ufloc,zystości obecny był przedstawicieil
K~isji rządo:wei w Łęcz_vcy,, a już pra~
dz1wą atrakc1ą dla łodz1ain owczesnycn
było uruchomienie z~ara na wieży ratusz<>wej1 ofi.arOwanego przez przemysłowca ~orkowskief;!o Schl<>essera.
Ur.oozystość poświęcenia ratusza przy
P!acu W_~ności zbiegł~ s~ę z poświęc~mem ~osc~oła ewa.ll:,g~hc~1e!!o przy zihie
gu ~he P10ikkowsfo1e1 i Plaicu Wol·
•
nośc1-,
, • Pie~szą, bezsprzecznie ~ystosc1ą ogolnołódzką było przyznanie to.
dzi praw. będących tylko przywilejem

o
roisy1skun dCllJlliu panu1ącym:
Pewi.e!ll 'dowódca żarulail"meiiji miał
Ten bojkat uroczysfości państwoWC'J,ności), gd12:ie o 2odz. 10 l'ano bee tysięcznych tłu.mów - przedstawi- wych rosyjsikich przez ludn.o.ść miasta wy1kład dla swych podwłaidnych o rewoPo
ciel władzv w osobie · komisarza <>bwodu Lodzi trzeba tu ze . szczególnym nad-, lucyjnych organi.zacia<:h polskich.
wielu dnia-eh bezsikU'tecznych wysiłków,
łęczyckiego Kcdzierskie20 odczytał pi- i skiem podkreślić.
oiu ii oczywista w, aby w mózflownice, mało inteligentne
ł 1 ta
p
smo Rady Administracyjnej Królestwa,
formułki
c .' było 0 J'a-j zres.ztą, żandarmów wtłoczyć
miasto do ńOdności t h r>zy z Y ta.ac h rme-:
podnoszą.ce nasze
.
l
_._ .
h
'ż.n
ó
•vNY n 10
yc momen
•
,
,
kichkolwiek uroczvstościach: owszem pro~ram iw ro yc pa·11~Y:J rewo ucy1J·
miast gubem1alnvch.
Be.zpośredni10 z rynku delegaci ludi~o- były uroczystości: pOJ!rzebv ofiar licz- I nych - wpa:dł na nai&twu1ący. pomysł:
St~·~ąwsizy przed portretami pary ce·
ści udali się do ratusza, $!dzie nastą.piło . nvch morderstw i prześlad<>wań rosyjsarskie1, Z!l!Pytał:
wprowadzenie do urzędowania I prezy- ! skich
Sz,fo eto ta;lOOje? {Co to jest?)
denta miasta Kar<>la Tanjlermana
Żanda.rmi, wypręfy;w.szy się, zaisalu•
•
ławników mał!istrackich.
{()Wali, meldując ,P~kolei wszystkie _tyPo cz.ęśd ur. zędorwei orkiestra n.a.
tuły pary cesa:rsk1ei.
rynku grała marsze a tłumy zebrane w1Przyszedł rOk 1913, rok,. w którY?ll j - Eto po Waszemu, a po ichniemu, pO
waitowały na cześĆ nowvch wł-adców
carski dom panujący obc~odztł 300-l!cie riewoluci<>nieram - eto swołoa, pamiaiS.ta.
p 0 nabożeństwach w kośdołach i w swego istnienia. Lódź ohcialna musiała niali tiepier, sz.to eto r~w<>lucjonery?
symagodze. ludność przez heroldów miej- wziąć udział w t.ei szopce, ow~~ej ~tmo (Według Was, to miłościwie panująca
skich zaz.naiamiana bvła ze znacz~n~em / sferą. wscho~eJ barbarzyńskie1 Cl.em- para, cesarska, a wedłut! nic~, ~ewolu
cjo'li!Stów, to swoł<>cz, zroz~eliście teaktu nadania mia.stu Lo.dzi pr.zyw„le1ów I noty l zacofa111a.
z inicjatywy ówczesneJ!-0 prezydenta raz, co to są parlje rewoluCY)ne?)
miasta J!ubernjafoe.go: her.oldzi ci przy
biciu bębnów odczytywali odpowiednie mi·a:sta renegata PieńkOW1SkieJ!o powstał
komitet „obvwate1ski" uczczenia tego
pouczenie, o.raz <Jdezwy do ludności.
· ·
··
k
dł kr
p
Wieczorem O'dbyły się zaibawy lu- momentu rocznicy domu l)!lttlujące)!o.
wyasygnowalllo około 100 tysięcy rubli k' i rzDysze, ..l__!!_ ___es . 0 ;U'Pckia?li ntlema.e~dowe.
e s raisz.nie
owo~llWIO memie
b ie .
b " 1d
·
.
u owyc lubił-o parady i utioczy5'to5ci, zwłaszcza
~a z<>rga.ruzow~e "~ aw
i na obdai;o;ram~ .dz1at.wv w. szkoła>e~ woj.skowe. Par'lady talkie przed grna'Chem
słodyc.zamt. 1 ks.iązka.m1. µa~em1, f Grand • Hoite.Lu odbywały się co nie•
Dni galowych, t. j. świąt państwo- W świątyniach odby.ły snę naiba;zenstwa. .:l:ziela w godz.inach południowych.
Nie brak było i naiprzer6żniej9zych
wych 1 przeznac.zcnvch dla uczczenia naj p~em paira4v .wOJskowe, wiecwr:ro
rozmaitszych osób rOsyjskie~o domu pa- m1aisto. był~ iltmu~°'.'v.ane ga~em, oświe-4 umczysitości, oiczywista, ludnoś'ć m. Ł«>4
nujące20 Romanowych było w imperjum tl.ooe?11 J!w~a;~d~ 1 zna.ka.nu w kształ dzi nie biiała żadneiito w nich udziału. ·
rcsyjskiem 17 w roku, pirzyczem w nie- cie. htery ,,N. II ; . Na N<>wvi;n Rynku 1 Wyjątek stanowiło parędziesiąt rodz.in
których mie.siącach przypadało ich po (dziś Plac WolnOśct)_ odbyła stę zabawa . niemieckich; specjalnie zaa,nj!ażowa11ych
kilka (na:przykład w maiul. W dni ga- ludowa, przyczem rólzdawa.no bezpłat- · w sympatja.ch dla okupam.tów. Społe·
rując się ku NOf\ve.rnu Rynkowi (Placowi dz:a.

wo-1
i
l

il ·

300-leue Romanowyc h I

• Iee kl e
parady niem

6alówki moskiewskie

Nowy numer
(28)

I

KARUZELI cAp IToL
~

sie w sprzedaży
Bawią i rozśmieszają:

ukazał

PAT i PATACHON
FERDEK i MERDEK
Pl O T R U ś
OSIOLEK- WESOLEK.

a

Il -

1.

napięciu Waszą uwagę:

Dziś

czeństW<> łódaie bofkot.oiwało akupan•
Ii tów
zdecydowanie. fabrykanci łódzcy

pocz. o g. 1.

1

~

c:o

I

Brodnłewlcz

~ 85
54 gr• l·~ 109
gr•
- ~
-

o.

iu;we~ pr~ęcie,

wyd_ane

dygPc!a~~~~e~J ~
II dniu
10 listOpada 1918 roku - nie

Mf'GDALENA CARROLL
Wznowienie superfilmu pol•kleJ produkcji filmowej
11 J. Smosarska, Znicz,

znfżka Cen!

zbOljkoitioiwali

' prze.~ władze niemie~te na CU:ść ~t~u

Wielki podwójny program I

n Dwie Joasl 8

~

codziennie!

FRAl'łCHOT TOl'IE -

Rewelacyjna ~

w

j

„S WIAT ID ZIE N AP RZ ó D"

11. -

rYSUDkOWe

powieści
budzą zainteresowanie I trzymają

Dziś

więcej naieźcliców w Pe>lscel •••

stało

JAN :W.OJTYN'SKI.

~

Wyspa Cudów
W państwie białych widm
Jasio w Brazylji
A na dodatek:

Magiczne
-

trójkąty

gra towarzyska na 2-3 osoby.

Cena
numeru

10 gr.
Wielka komedja muzyczna

Bezkonkurencyjny podwójny program!

''

'' „JA MAM TEMPERAMENT~'

W rolach głównych:
Marlon Davies i Bing Crosby
Imponująca wystawa! Setki najpiękniej
szych tancerek! Muzyka! Śpiewl

„Szczeście na ulicJ"

Film pełen czaru i wdzięku.
W rolach głównych: Jean Parker, James Dunn, Muriel Evans.
Wystawa! Gra! Interesujący temat!

Ceny miejsc od 50 gr. Początek w dnie
powszednie o g. 4, w soboty i święta
o godz. 12-ej.
Sala należycie wentylowana.

n.

-

/„

-

~YNALAZEK.

ZAMIEJSKIE ROZKOSZE.

:•·"'~

~~

\l• ~ · .,.fi

,.. ~~<tt„

•

••

„

"-

.•

'

fiorq<o 1niloit

wdowcy, Pierwszy tak zaczął:-„Z mą sekretarką
Miałem serco.we różne przykrości„.
w ogródku i jedząc lody,
Miłość?„. Bynajmniej„. Ot, flirt poprostu
Opowiadali s~bie nawzajem
Zrodzony z nudy i ciekawości'" •.„
~akie w tym roku mieli przygody.
Dwaj

dżentlemenł, słomiani

Siedząc

A drugi na to: - „Ja miałem gorzej,
'.Przez cały tydzi~ń pan Apolinary duDo
mnie przylgnęła pewna cyrkówka,
si się w ciasnem, gorącem biurze, pochy·
lony nad rachu111kam·i, wekslami i księga
To była bardzo gorąc a miłość,
mi· handlowemi. Przez cały tydzień smaBo mi s fo pn i a ł a cała gotówka„„.
ży _ się w skwarnem słońcu, czekając z
-KANT.
utęsknieniem na niedzielę, kiedy wyjedde z żoną za miasto. Bo pan Apolina- ••••••••••••~••••••••e••
ry posiada za miastem włas·ną „posia·
NOWA MODA.
d1ość'', Jest to wpraw-cWie mały skrawek
ziemi, ale paa Apolinary założył tam
o~ródek i postawił dila siebie mieszkan•. • . „„..• •••••• ,.„ ~--.....__-.....
ko, {
~·····-.;
,, Nareszcie - niedziela!„. Pan Ap01iI
··~
„_ ,.;.--_~
„'\
~ary wyjechał' z żOiną. Dzień jest piękny,
S'łoneczny. Pa.ni iWerOnika od godziny na
. "/
.l
pawa się Womlem powietrzem w ogród„
ku„ ••
1\l'1 pewnej cliwili przez oJmo wycllyla się głowa p;ana Ap0linarego i rOZlega
się jego płaczliwy J!łos:
~ JWerOńciu, p<>z,wól mi odpoc~ąć
trochę- w ~ódku„. Teraz na mnie kolej••

....•••••••••••••••••••••••„•••••••

L.

~
-

.

Ciężkie

..

'

Prośba
Do OrajdołKa przyjechał na gosdnne występy wędrowny teatr. Wystawiono jaką·ś wielce tragiczną sztukę. Orano stokroć tragiczniej. Nawet publiczność w Grajdołku nie mogła znieść
takiej szmiry i zaczęła gwizdać. a gdy
to nie pomogło - tupać nogami .
Aktor, grający główną rolę, znosił to
cier·pliwie przez dwa akty, lecz w ostatnim akcie podczas sceny konania, stracił cierpliwość, zerwał się ze śmiertel
nego ło.ża i wrzasnął, zwracając się do

czasy

Pukają. Pani Ba11bara otwiera 'drzwi.
Na progu stoi młodzieniec z wielką wa-

:- Dzień dobry.„_Pani pozwoli, ze za
demon$truję najnowszy, model nasz~o
odkurzacza.„
. -. Dzię~uję... -....; _ o®owfada pani
Barbara. ·~ Nie trzeba.~.
· ,.._... Próba przecie nic nie Kosztuje..•
-nalega agent.

•

lizą.

.

- -~ ~~~~sJ:d~!~d~~~~~~~~!~i . · ~-

zw~; ~~yro~t~~wać ten. ód~urzacz.„
Sam go JU:Z me widziałem od miesiąca!_

Pan Hieronim r0zlioszuie się wiejskiem życiem. Niema to jak słońce, las i
woda!„ .•
A zwłaszcza polowania!„. Pan Hieronim jest zapalonym myśliwym!„.
Ostatniej niedziel.i zaprosił przyjacie·
la na poło.wa.nie.
- Cóż to? ... - woła w pewnej chwili p,rzyjaciel. - Dlaczef!o przywiążałeś
dubeltówkę do slrzbietu psa?!„.
- To m6j wynalazek„. - odp0wiada pan Hiuonim z dumną miną. - Mój
Nero posiada niebywały węch„. Gdy
więc wyt~ zwierzynę, ja tylko pocią
ł!am cynf!'iel i 2otowe!

ha:lasują.cej publiczności:

- Jalt ci

się

~ - Owszem„.

,._ Łobuzy, cicho, psialfrew! „. Dajcie
przynajmniej spokojnie umierać!. ..

p0doba mój n.Owy kapelusz?„••

1

Bardzo ładny••• Ile kosztuje?„.
. __,,_,....,..:25złQtJ1c:h.„; "::·;:-,~'.- - '"•r.;~; -.-,:.i_·:
. -:- Za metr .bia.d.ratqwy?.„

'

„,,

.·

RÓŻNICA-

_.

~'

,-

-

Kac i Kotek.
_. :_ Panie Kac, czy pan wie jaka· }~st
różni-ca między trąbą a ·P ieprzem?„. ·
- Nie„.
na temat
- To niech pan dmuchnie w jedno
i drugie„.

.••••,.„ ••••••••.•••••••••••••••••••• „.~·~~·····················
Czuły zięć

„Sielanka"

·ZA!GADNIENIE.
Do pewnego miasteczka w Meksyku przy.
Dwie starsze panie rozmawlaJą
- Do sldadu broni wchodzi klient
Jeżdża w noey pewien podróżny. Na dworcu swych zięciów:
- · Proszę o rewolwer._ Ośmiostrza- zwraca się do pollcJanta:
- MóJ zięć Jest dla mnie wylątkowo dołoVf.Y„. - Czy mógłby mi pan wskazać adres Ja· bry.„. - powiada pierwsza pani. - Gdy, na•
_ · :__. Niestety„. --: oapowiacla sprze- klegoś spokojnego
hotelu?.„ Zaznaczam, że przykład, na kolacJę mamy grzybki, a on nie
dąwca. Mamy tylko rewolwery sze- zwracam
specjalną uwagę na spokój.„

NASZE DZIECI.
Maty Piotruś siedzi zapłakany w I<ą
cie pokoju .
- Czemu jesteś taKi smutny? -zwraca się doń wujek.
- Bo ... bo tatuś Powiedział na mamusię „stara gęś", a mamusia na tatusia

Jest pewny, czy niema wśród nieb· trujących, to
...Owszem
odpowiada
policjant.
Mo·
pierw nie tknie łyżki, póki Ja nie zJem całego ta·
robi; jaK się ma w do- gę panu wskazać
bardzo przyzwoity i spokojny lerzyka„„
mu. osiem osób„.
hotel... Nazywa się „Sielanka"„. Mieści się nie· J
t
• J t
d wi d d
dlileko na rogu„„
.
- 0 , o mo1 es 1epszy„. - o po. a a ru·
'
I
ga.
W
zeszłym tygodniu odbyllsmy razem
WY'.BRA!COWANIE.
- A czy to naprawdę spok?Jny hotel·9
\ podróż samolotem„. W zamknięte) kajucie by·
, Nauczyciel zadał ucżniom w szl{ole
„Osioł"„.
- O, tak 1.... .Dopiero wczoraJ
w)nprncowanie na temat: ,__ „Cobym
. zastrzelono tam ło bar dzo d uszno 1• zrobiło mi s1ę słabo.„ co ro·
- No, to cóż z tego?„.
pewnego osobmka za to, że kichnął w nocy!
bi mói uprzejmy zięć?.„ Bierze mnie czule pod
zrobił, gdybym wy.grał miUon"?
- ,Tak?„. To czem ja jeslem?.„ ·
Każdy z malców wypisał kilk:a stro_ :WEDLE PRZEPISÓW.
ramię i proponuje: - „Może mama trochę wyJ.
ni.c, wyliczając dokładnie coby wszystdzie
na świeże powietrze?"....
DROBNOSTI<A.
stacyjka na zapadłe) prowincJł. Zależ·
ko uczynił, gdyby został miUonerem. dżaMała
pociąg, Wysiada Jeden pasażer z małą wa· ' I
Antoś Sznaipsik poszedł Cło JeKarza.
Tylko Wacuś oddał czysty zeszyt. \VyDOWÓD NIEWINNOSCI.
lkeczką. Przy wyjściu stoi kolejarz, odbierają
Po z.badaniu pacjenta lekarz rzekł:
pisat tyttił wypracowania i kropka.
Prted sądem stanęła pewna para małżeńska,
. - Co to ma znaczyć? - zwraca się cy bilety. W . chwili, gdJ.- przechodził jedyny pa- oskarżona o oszukiwanie w kartach.
- Nie !Powinien pan Pić!... Ma pan
sażer, kolejarz zawołał głośno:
dzieci?
doń nauczydel. - Przecie nic nie napiSędzia
zwraca
się
do
męża:
- Po kolei! ••• Nie pchać się!„„
sałeś!
.
·
- Czy przyznaje się pan do winy?
.-- Mam„.
Kto się pcha? - pyta zdumiony pasażer•
.
·
...__ No, właśnie ... 'Czy pan wie. "ie al.- Bo to miałó oyć wYPracowanie
Nie.
Przecie
oprócz
mnie
jednego
nikogo
tu
wii<I{ohol'
'est d · d ·
?
na· temat „Cobym robił, gdybym wy- Więc pan twierdzi, że pan grał uczciwie?
· izm. l
zie ziczny · _.„ _
.
cel niema!„„
grał milion" „.
_ Tak Jest....
. - W1~m, J?roszę ł?an.a doktora, aie
Kolejarz wzruszył ramionami i odparł:
.--- No, więc?!
- A jednak są świadkowie którzy widzieli I J~ mam .s~edm10ro dz1e·c1ak6w. to P·r ze- Nic na to nie poradzę, łaskawy panie! ....
·- Więc jabym nic nie robił.„ ·
1 Taka Jest instrukcja I ja muszę stosować się do iak pan zamieniał z żoną znaki porozumiewaw· cie na kazdego wYPada drobnostka.„
cze podczas gry!
przepisów !.„
POLOWANKO.
W HlTIJEROWSKIOH NH~MCZBOH.
,.... To Jest wykluczone!
Kitfuś wybiera się pierwszy raz z
STRACH NA WRóBLĘ,
"'-Dlaczego?
Do dorożl{arza: przed 'dworcem w
przyjacielem na polowanie.
Rozmowa
dwuch
wieśniaków:
Bo
mola
żona
Jest
za
głupia,
żel)y_
mogła
[Berlinie
zbliża się pasażer i pyta:
W pewnej chwili tuż nad ich glową
No,
Jak
tam
uciebie
.„
Żyto
w
porządku?„.
coś
zrozumieć
na
mlglt
•
Czy
:pain jest wolny?.„
·
przeleciała w wolnem 'tempie kuropatwa.
- W porządku„..
~
'
Dorożkarz obejrzał się podejrzliwie,
_:__ Strzelaj, jązda! ..... nagli przyja- U mnie wróble straszne szkody robią„.
GADULA:.
westchnął i odparł:
·
ciel.
- To zrób, Jak ia zrobiłem„. Postaw „stra·
Młody adwokat 'Wygłasza swe pierwsze prze
- Niestety, nie, proszę pana„. Prze..--- Nie chcę... ....., odpowiada Kubuś.
clia"....
mówienie przed sądem. Nagle zauważył, że Je· cież jestem Niemcem.„
...... Dlaczego? „. .
'
- Postawiłem.„ Nie pomaga„.
det: z ·sędziów zasnął. Przerywa więc obron~
!-'-- Za wolno fruwa:.„
,....... 'Ale nie sztucznego„„ Prawdziwego.„ Ja mówiąc:
,._ Frajer, strzelaj tem0ardzlej !... Nie
SPRYTNY SZKOT.
swoią starą postawiłem.„ ·
cliyhisz!
- Pan przewodniczący pozwoli, że zaczekam
Pewien · szkot podchodzi do kasy blletowel
....., Ale ja się boję.. Ona tak wolno
- I pomogło?
·
z obroną, aż pan sędzia się obudzi...
na dworcu I zwraca się do tiasJera:
fruwa,..
- A, pewnie!••• Ptaki nie tylko nic nie tknę·]
Na to przewodniczący łagodnie:
..-- Czego się boisz, icfjoto?.„
ty, ale jeszcze poznosiły to, co zabrały w ze·
- A może sędzia czeka z przebudzeniem, aż
- Ile mnie to będzie kosztowało, Jeżeli po- Może ena jest nieświeża?
' szłym roku!
pan mecenas skończy obronę?„.
jedzie ze mną mól synek?
,....... 'Jeżeli ma mnie) niż cztery lata, nic pan
REWOLWBR.
za niego nie zapłaci.„ - odpowiada kasler.
Do pewnego urzędnika w.pada jego
-.., ·
dar na do·
- Aie'Przecle on też musi mleć mlelsce w.
sąsiad i prosi:
pociągu!
·
~ Mój drogi, pożycz mi twego rezb10Jenłe A 1 11111
No,
tali„.
Będzie miar._
wolweru!
- W takim razie ia otrzymam zniżkę, letc- Nie mogę„. - odpowiada urzęd
11 zostawię mego s)'_na w doµiu~ ,
·
n~. Piżed - pie'iwsżym ja sam za-. ściostrzałowe.„
· - Więc co się

1

•

zlotył

t

do dys11ozvcll Gen.
lłY-Za Sllli„IGCJO
•

wsze miy:.ślę ·.0, ~;___,,,- ·

\

.

-

Napisał specjalnie dla .Expressu•: Bo.gdan Lol.

CZŁO'WIEK SZUKA SPRAWIEDLIWOŚCI.„
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., manję Nugata, nile przywiązywał nal-l ki mu wyrwałem, bo mnie tem biL.
aż wreszcie otworzył oczy....
ST~ESZCZfNIE POCZATKll POWIESCI
Aha„„. - uśmiiechnąił się Jan z.
Przymknął je znowu na chwi:lę i na- mnitejszej wagi do jego ill1formacyj o
Pomiędzy dyrektorem fahry~i rur kanalizacyj·
. l"
N t b d .
.
rt
. w l 1· , .
ó
.
t
aych Alfredem Krauserem a 1ego sz ferem Ja· 1

-

wy-\

o, o ę z1emy m1e ~
. ! po 1•owanaem. .
yg ą- 1ezdz1~ Krauser~.
do gwałtownej soeny w g e ze·rwa1. Się na r ~ne nog'.„.
. .
gabmec1e dyrektorskim.. Rog.osz został ~a· I d.a•ł z ":'Ytrzeszczonem1 .o-c.z.~m1 -- .chudy, 1 Widząc go Jed.naik, w.z.burz~nym du! co czytać.„. . .
lOllY z pracy za to, że u1ął się ~rzyw~ "licz· i· wysoki - tak stras.z.me, ze ludzie cof- Iglębi, a chcąc go 1akos uspokoić, przy-I Zatrzymah się przed sklep1k1;em spe>I brał twa•rz w maskę powagi i rzekłt pew._i żywczym.
nęl;i się pełni lęku„..
o.wanei. przez dyrektora ic.b?tnicv.
ó• b OC hen ka c.hl eb a
k ·1
D
1
Ó
.
A ' wyc1ągną•ł
przed I .fa1:>ryką
wczesnym rankiemkobieta
Nazaiutrz
. : . , J.,_og~sz. UPI., p l
ku g rze. rękę, z nym prz~konanla glose~.
, .on.
'.knęła:
~uusera jakaś przechodząca
- W1em napewno, ze Kmuser rt:el I cw1erc kilo W!Slll, poczem ud.at Slę z
Się na trupa mężczyzny l. odciętą głową. w za-1 ktoreJ me wypuszczał paczki gazet,
Nugatem na brzeg Wisły, by tam uramordowanym rozpoznano Alfreda Krausera . , i zawołał gł·osem przeci.ągtym( j;ik wyoie ·ma zamiaru wyjechać z Warszawy...
- Ale patrz, patrz!.„. - nie ll!l 1i?;il czyć się śniadaniem.
- . Jan Ro~~sz został aresztowany a w dwa mie- I psa, głosem, który wywołał u wszyst-1
1 ·. • • •
: r · .
Ob · ·
W · · d~ I
. .
.
•
--11ące późnie1. stnnął przed sądem, który skazał go I k' h d
aJ me m~e1 J~szcze ClZ!S•JaJ me
y1ez za.I
ust~ć.~ugat na m1eJSCU. resz~z.griozy.
Da 15 lat w1ę~ .enia za.za.mordowanie Krausera.· J.C
, w ustach, bo wczoraJ wydał Rogosz
- Gdzie Jest Krauser?!... Oooooo!.„ wyJezd.z.a!„.
. Rogosz. ucieka c w1ęz1e~ia na dwa tygodnie!
ChcDał b.i1ec w stronę mos tu kolejo-1 os ta tni1e grosze .
.. pr.zed te:mmeN wypu$zczema ~o. udaje s!ę ~o Dlaczego zabraliście go ode mnie?....
1
I Dziś dop1ero uda.to i:nu . się zarobić ·
. kti;sb~ln:orfe~~c;a~~u:~~:: !j:,a ni~do:1!<l~!;i ' Lud.z.ie, ludzte.' przecie to. jest człowiek, wego, ale fan trz~mat g~·Il!ocno.
- Malo to pociągów 1dz11e przez ten ewa zote z drobnem1. S1edh w tern sa_się tego, bo Walczak. cho11 na gruźlicę skonał, który umarl lUZ przed piętnastu laty!...
most w tę i tamtą stronę? - starał się mem miiejscu, gdzie spotkali' !lię pora.z
Oooo!.... Ooo·o!.„
nie zóążywszy zdn1rlzi.; taiem.n.icv.
przemówić obłąkanemu do resztek ro- r,.ierwszy w Warszaw.te i gdzie chodziitli
Krzycząc tak, ruszył naprzód„.
-, Pani Elźbieta W~rnt>:~wa, żona ttu.gona Wer· i
W bramie zrobit S•ię popłoch - ludzie zumu. - Czy w każdym pociągu musi riemal oodzienni:e.
n~ra, gl?w~go a~cionai 1usza fa"ryki samocho- i
· ·
.J. •
· ho, b ez1uuinu:e,
• t u c1c
B Y10
. d . ć Krauser ?.. „.
b
., .
, k
. tl
poiechała p,ękną limuzyną na spacer ?.e ·
dow
spCJIk 01me,
swym nowym kochankiem, szofe· em _ Andrze- · poczę 11. się oczyc u WYJSCJU, w o a- s1e . z.11e
I - Ja wi1em, ja wiem... Ale w tym Podzielili się spraWliedliwie chlebem
I wie, że sz.aleniec rzuci się na 11ich„.
iem Łubk11wskim.
i wiśn1ami, poczem zabrali si.ę w milczeA choć mogliby przecie dać mu ra- ! pociągu s.~edzi nap ew.no Krauser!.„.
Popp:ed~ 1 .kochanek Wero: rowe!_. Jerzy I
- A mnire mówiono, że niie!... - r.iu do jedzenia.
Zrębski, staie się lłrzypi:;dkowo w!aśc~ciel~m hs-; dę, jemu, steranemu starcowi, nie po-;
·, h s tó p bu1gotat a rze k a, sreb rn3:
u .1c.
d . .
t
"ł . D
' h
k b
. .
'l r t
Się, że .
których dcw1adu1e
tów Walczaka.
i erci~; ~ys e ·I o em, prze3ęc1 ma• a rycznym c :VYCI SI• ę i,ogo~z argumen ~· o po ,~1a I
Po „śm
nie zostałz zamordowany.
Krauser
1
1
·i daJącego kategonom myślema Nuga a. I w cnemu nadbrzeżnych krzewów i
swej odebrał p i eniądze, zmienił nazwisk.:> na strachem„„
I Nawet ten, który taik wprawnie zro- , - Słyszy pan? Powiedzia1no mi w z.;:!· i drzew, złota - w promi·eniach słońca.
·: Werner i zało~y! nowa fabryke.
Nugat patrzał na wodę, jak zahypPo przybycm. do zapadle1 wsi - Ku!ko~a i birl opatrun~i. mężczyzna w sile wieku, · faniu, że Krauser n.i1e wyjechat tym PO·/
~~;~:: otr:aymuie pracę w tartaku dziedzica Io szerokich, barc.z.ys.tych r:i.mtonach,: ciąg.km i ma zamiar zostać w Warsza · ! notyz.owany - milczący, skupjony.
Rogosz wyciągnął się na wysuszonej
Rog1sz uda! się do „Czarciego dworu", aby . umknął jeden z pi•erwszych w głąb po- I wie na stałe„. Wobec tego nie ma
·
potrzeby pędzić 11# most... Chodź pan od żaru s~oinecznego trawie ii sięgnął po
-. wyświetlić jego tajemnicę. W kracie piwnicz-1 dwórza.„
Uciekajcie, ludzie!.. - krzyczano. lepiej ze mną: zarobiłem ldlku złotych, paczkę gazet, leżącą obok Nugata.
nego okna zauważył o~łąka~ą twarz starca, idó- 1J
i:i1 · b"
Ś ·
·
M · }eszcze
•
·
.
· h poza· tl On nas wszys·tlHC
T
że zna ta1em01cę Krausera. Uczy•
ry krzyczał,
co PIS~ą o L z łeoze
• . I
. .
. .
ZJemy oos.„
niło to na Rogoszu olbrzymie wrażenie. Posta·/-:-: o wana .
głonad
kłada1ąc
z
r«l1
pomyślaił,
c1e?
.o;
w1do-:zme
się
uspokoił
Nugat
I
nowił sprowadzić zaraz p'llicję i uwolnić starca I· boa!...
Tak·i to już jest strach ludzi normal- •wa Rogos!Za trafi.ty mu do przekonania.! wą zadrnkowane płachty papieru.
z: kajdan.
Przed ki1lkoma d'ndlami przeczytał
Nile wyrywał się już do b!egu, nk
Ob:ąkaniec znikł jednak w tajemniczy spo 1nych przed szaleńcami, przed obłędem,
1
1
ieniu Wernerowej z .więzienia.
uwoln.
o
.:c;;'.1
~nikaj~
ze
oc~u
jedn~k
spuszc.z.~l.
sćbRogosz wyjeżdża z Magda do warszawy. ~ yzi e~ającym z oczu.„„
Byto to wtedy, gdy dzwoml dio Wer.
MaJąC wolną drogę przed sobą, Nu- po drug1eJ s1rome Wisty pociągu, Jakhr
A t1mczasem Wernerowa po morderstwie
miał nadzieję, że dostrzeże, że sprawdz,i, l\era. i. gdy ten, wziąwszy go za przo\gat wyskoczył na uli.cę„„
Zrębskiego wróciła do męża, który jej wszystko 1
Widocznie miał jeszcze nadzveję, że czy istotni1e Krnusera niema w pocią~u. downi'ka Grabca, napomknął o aresztoprzebCaczył. A t ś" d . d W
·
·
· · ZOt;1Y·
· swoJeJ
· zn illrn ą t mu z _o~: wamu
p .ot em~ gdy poc.łąg
t · k k ó
K
t · t
„ zarny n o u a1 su: o e~nera I przekonał się, że Werner jest właśnie Krauserem. vzas ~Thl·e ~ r'.1usera, ~z owEe ~· ~ ry
~
bohater,·'prze-·
nasz
Jak
Pamfętamy,
Rogosza:
ml
wzrok
zwrócił
w1dizenra,
la
Jego
meszczięsc1a,
J~go
~
~
b
I
Rogosz.
którego rzekomo mia! zamordować
- Doprawdy, tak ci mówiono, że 1jąwszy Sii.ę do głębi tą sprawą, uznał, iż
Zapowiedziawszy zemstę, „Czarny Antoś" f katastrofy życiowej.
odchodzi. Na progu spotkał Elżbietę, ~tóra za- I Powiódł oczami wokoło, szukając Krauser zostaje w Warszawie ?„ - - za- powjnien tak samo uwolnić :Elżbietc z
b ł bo wem p_rze·
· k ona Je~o,
· · · .• Ja
· py t a ł .
· dzie,
· mg
~
t rzeg1.szy
.J.
N"~e uos
'k"
~ prasza go na wódk~. Przewrotna kobieta chce 'd
. y
• w1ęz1ema
.
.
JeJ
~ or?.z. 1„„
go usidlić i odebrać mu list Walczaka.
- Tak nn mówiono„ - • p~zytakną1 kOII'.any, ze _areszto:"'ani.e to pozostaJe w
Posz.li na wódkę do knajpy „KacapaM, gdzie pobiegł pędem naprzód„„
związku z Jego uciczką.
Ludzve patrzeli za nim, poruszeni do Rogosz z poważn:\ miną.
spotkali Birunia. Antoś wychodzi. zostawiając
Z gazet dowliiedział się wszakże, że
- ttm.„ - pokręcił Nugat _s!ową w
Elżbiet~ i Birunia san;iycb. El~bi~ta ~rosi prze· głębi..
Ć
d alt ·
d
k t
·
·
·
d
·
·
·
T
·
śl
•t
.
t
k"
t
·
t
p
stępcę, aby odebrał hst Antos1ow1. B1rufl, oczaa rzc~e. a ~ s. ary, . a 11~ ma s11 zam3:' ern~. -;-- o Ja si1.ę Jemu . 11 wie •. ze „pro ura o•r z. ecy ·OVf • Silę umorzy
rowany jej pięknością, udaje się w ślad za An·
Oli me bm Się zostać w Warszawie„ śledztwo prze~tw :Elżb1ec~e Wemerowej
w nogach!..„. - dZlWJOr!O Slę wielce.
!osiem i zadaje mu skrytobóczy cios notem...
- Każdy warjat ma taką krzepę!..„ hm.„ Przecie on powinien mnie się bać , i wydal polecen~e wypuszczenia ~j na :
W~rner, ulegaj.ąc pr?śb~m pię~nej Rity, ko·
wolność".
chank1 Gaston~, frnansu1~ film maiący za fabułę ·- objaśniał ktoś z głębokiem przekona- prawda ?.„
1...~h
t
·
pn.1,
·
l· me
N a~
d·
d
p
. . •
. .
. .
znane wypadki sprzed piętnastu laty, gdy Rogo- I
. (:11!\.t ten UCLeszy\ naisze~ uy atera
O,
raw a, praw a.„
sza uwięziono za rzekomą zbrodnię na Krause· ,niem. - P1ęc11U samtanuszy powal!, JaK
stójmy już tak na sifońcu, bo straszliwi1e z dwóch względów: przedews:zystkiem
dzieci, jak na niego atak przyjdzie!„.
, rze..
dlategio, że zdejmował zeń obowiązek
·
Tymczasem Nugat gnał ulicą, wy- gorąoo„.
Bojąc się odpowiedzalnościi Werner posta:Energicznd'.e ujął starca pod ramię. niehezpilecznej wyprawy ·do wi'ezienia
no~il podpalić atelier filmowe, aby zniszc~yć machują.c bezustanku rękami. Ustępowa
~~~~: 1 w lym celu wszedł w kontakt z B1ru-,no mu z drogi, chowaino się przed nim Te:a~ dopi;ero z~uważy na jego. czole w c~l1:1 ~wolnien&a :ElżbD~ty! po~·tem -:ś~1eze śl3:dY pokalecze?. _Wskazt.tJąc na u!llozl1~wial mu poro.z.mmen.1J1e się z :Elz.
Rogosz zostar aresztowany. z więzieni do b:am:
.
N1ew1ado-mo kto puścrł tę pogłoskę me oczamE. zapytaf zd!z1wwnytn głosem: bi•etą.
oswabadza go Biruń, który działał z polecenii
A chatał S'Dę z nią zobaczyć je-dy!Jl.ie P'O
Wernerowej. Elżbieta oświadcza i;wemu mę i w jaki.. sposób pogf.oska zdotała: się tak -A kto talk pana oporządził?.„ Co s1ę
to, by dokończyć rozmowy, zaczętej w
. szybko rozlecieć po pobliskich ulicach, to stało?„„
żowi. że wie, iż czyha o~ na jeJ życie„.
któ,rą przerwa'ł
·
p
·
·
·
t
cL
b
b"t
t
N
t
b
;
·
dz.· Ś · t 1 '-n • k'ś
·
Zawozi
zakochała się w Rogoszu.
Wernerowa
~OZil!OW~,
r.zy 1es11a.,
1111.!Ilę
uga. zro V1. ..arr ZIO aJemmczą
go samochodem do swej posiadłości za miastem. Ze „g 11e Cl . U a~ Ja l wana. Z !.~Y - .
I nachyJ;1wszy Silę do ucha R1gosza, Werner, zabr~eraJąc ronę do Wa:rszawy.
. M~iż jej uaaje się do knajpy „Kacapa", gdzie wą w ręku i: ludzi chce mordowac „
Ciągle, ciągle jeszcze - gdy wracał
Ale taki zamDar nie zaświtał ani na szepnął:
zawari znajomość z opryszkiem Aljoszą. Po .kiiku
- Krauser!„ Krauser to zrobił~„.„ myślą do swego pobytu w posiadłości
minutach przysz~dł Bi'.uft i począł s}ę żalić przed chwi·lę w szalonej głowJe D-iesz..:zęsnego
t ~u .w. usz~c h
•
.J"'
· Wemeró
Udia to mu S~"'
..:ta c
na mewdz1ecz.ność kobieca.
Wernerem
. ~ .- i.u.w1ęcza1y
"" uc·~ee prze demn ą, a1e me
Przemysłowiec uśpił Birunia i wyciągną! mu ~ r a„.„
twioJą ta1emn.1cę,
„Znam
Elzbtety:
słowa
długio.
na
.
Krausera!„.
Szukał
z kieszeni list, pisany przez Elżbietę do proku
Niechcą<: rozdrainriiać starca, Ro· JasLu"„„.
Uroił sbte, że Kraus·e r wsiądziie znoratcra. Pożegnał sie z „Kacapem" i udał sie do
Od czasu, gdy Rogosz dowiedział się
wu w pociąg, że znów uda się w dtugo- gosz udawia.ł, że przyjmuje te słowa po_<:ukierni. ~dzie ll::>eza! czytać pst ~lźj>iety.
. And.rze1 Łubkowski utrzy~u1e bliskie. stosu'?-· letnią podróż po św1ecte ~ dlatego ki ero. ważn~e, że da:je :im wi'arę, chociaż w grun z gaiz,ety o wyj·ściłu :Elżbiety z więzienia,
d ·„„
• • klk
t
· · up łynę1.o
· !ro b ezna dz11eJ· Ja:
.
~.+... k0 leJrC)wego„.
z nią wa l k rok"1 w stronę mo:nLł
Któregoś dnia wybrał
Mirą Grant.Frankensteinem
· a l11D
JUZ
c1·1e rzeczy t raik tow.a.ł ]e
do domusięJustyiki zz kapitanem
Jeżeli niile poszedł dotychczas do pa„
By przeszikodizić tamtemu w uc.ieczce. ne bredni·e człoWii'eka, opętanego ma·nją.
nów, gdzie Frankenstein zrobił awantur~
Z ża!lem pomyśl.al, iż sta:n Nugata po 1łaicylru przy A'leil Róż, to ty}ko dfatego,
O tej samej porze Rogosz ukończył
' Do 'Yarszawy przybył znany prz.astęl?ca ame- ~~~i~fil~a:!:r·p.k~~r:i1 ~~~~!~~).~ 1 emmczą wy- doirywczą pracę, jaką. udał~ mu się zata- gorsz.ył si~ znowu, ż~ na jego p~moc w że nie chcilal. sprawiać młodej kobiecie
.
Parker, Frankensteiq i chińczyk Czang ucie- pać przy. pr.z.enoszen1Ji1:1 ż;v~ru ze staktu rozw.~ąz,am:I? zagad[{~ $1?rzed pDętnastu kłopotu s:v·oJą osi~?ą. . .
PrziewJidywal, az El.z.hl.ieta Jest wypro
kają przed policją, zabierając ze sobą Elżbietę na wozy i szedł nad'wiślanską uhczk~ \V lat, me mozna zupełme liLCzyć.
Zmartwilcmy tern, puszczał mimo wadlzona z równov.nagv o&ta.tnriemil przePrzestępcy ?s!rzeliwują się, . auto stronę miasta.
Wernerową.
Nagle stanął i sp·ojrzal zdumiony na uszu to, co opowiadał mu z ożywi·eniem życiami;, iż mus~ mieć kiillka dni spokoju.
wpada do rowu ~ gdy. Elzbieta ocknęła się ·e n
· • t ę sprawę na pew1•
T ed.·Y o dł OZYt
n"t ć p o- NugaiL.
.
.
ś d·k·
miała na ręku ka1dank1.
.
~em )ez 001 pos a „.
u1. egnącą ro
Rogosz ucieka z Przylesia i dowiaduje i.:ię i..
czas, mimo, 1iż nurtowała go ciekawość,
Od czasu do czasu przytalkLwał:
że Elżbieta została aresztowana. Siedząc r.ad znal Nugata i domyślilł się, że ooś mu- Tak, tak, ma pain słuszność„. Na- poląc~onia z jakąś nne·określcmą obawą.
przystanią, zastanawia się, w iaki sposób po· siało zajść, siko110 tamten· tak biegnie:
Wziąwszy terarz gazety Nugata, p<r.
turalnie złapJ.e Krausera„„ On przed paPodążył mu naprzeciw.
móc jej.. Nagle podszedł . ~o niego Walery Nuczą.ł w !lldlch · szukać wiadlomości o :ElGdy zrównali się ze sobą, starzec n!m n.ie ucveknrte„.
gat, obłąKa.ny brat właściciela .tartaku z Kurkoh
.t
~.J·-·
•
· ch o.Ć n:iie
~n
Cz · móg ł przypuszczać , znaJąC
.
. 'k owo za: ramię.
człowiek, który znał taiemnlcę Karusera h
wa, Wernera.
SPu<W.<l/eWa'ł. s!ę ilC zna.„
z' b':1Jeo11e,
yz
.
c wyc1~·.t go gorącz
.vel
- Chodź ze mną!..„ Nie damy ui::i·t!C c,błąkalilego starca nie od dzii1sfaj, na.s tu- leźć.
Któregoś dnia Walery Nugat sootkał na ulicy
- O, a to co takiego?.„. - mruknął ·
zawołał •Chawsizy się tyle razy jego cpowi•eści
\Yernera i_ dopadł go.„ krzyczac: -. „Trzymaj- Krauserow] z Wars2awy! c. jadącym pociągam~ Krauserze, że te- do s~ebie gdiy zauwaiżyt f-Otogrnfję ttuc1~ go, to ie~t Kr~user · Przemysłowiec dorożką nbeprzytómnibe.
'
. po~ gona W ernera.
·
· b ra ć Je~
t ,,_ · na11.ezy
·do .raz. ":'1.a:m11e
·
I wsk aza l . rę k ą na mos t k;o1e}owy,
szalencow1.
uc1ekt
. .
. _
S1·~o wa
rannemu wskutek uoadku z doNugatowi
Przeczytal1 wzm1ianocę o 111bl'leus2u,
. .
którego byt Jeszcze spory kawał drogi. wa~me?„„
rożki pośpi eszono z pomoc„.
Szedł równym, m~arowym krok.iem, prześ·i!zgnął sii.ę wzrokiem po depeszach
Właśnie w tej chw.m1 przefeżdża'f mopolitycznych ~ kron~ce kryminalnej, 1><>Znalazł się i k1eliszek wódki, nicza- stem pociąg osobowy, kierując s1ę na pochłonięty swemi myślami„.
- A co to za gazetkL? - zapytał, czem ocl!łoży(~ gaizety.
wodine lekarstwo na wszelkie dolegli- drugi brzeg Wisty.
Powzi1ą posianowieni'.e, że az~ś slfo.·wówczas Nugat opuśchl bezrat!nic gdy przed oczami zami1gota'fa mu paczwości..„ Nożem otworzono zaciś ni ęte
muni.kuje s1i1ę z Elżbietą. Ni:e pójdz1,e do
ka, którą potrząsał Nugat.
szcz ęki i wlano denatowi do ~ ardla ca- ręce na biodra i jęknął głośno:
Starzec spojrzał na gazety, które r..i ej wpriost, a'.le przedtem zatelefonuje.
- Zapóźno.„„ Zapóźno„„ Patn, on
tą zawartość kieliszka.
t· )
w ręce ] mmklllął:
trzymał
wyjeżdża„.
już
swo
zrohiiła
I rzeczywiście - wódka
~ U
8 8ZJ'
.0.czy~wtlścle, Jan .R<>gQsz, z~c ~~ __ - Zabr~_em to K!rausero.wil„. Z aie. bo Nugat zaczął kiasłać, .c~ą~ata
ne~ R~goszem doszło
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,, .~ (Z KOGU TKt EM) Spec, chor. skórnych i wenerycznych
tel. 100-571

4,

I seksualnych

przyim\lje dood 9~~ij ~fe~ló~

'11

U$UWCI ból, pieczenie, nabrzmienie nóg,
odciski. które po tel kqpieu
dajQ się UIUnQĆ, nawet paznokciem.
Prze pia użycia na ' opakowaniu.
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Duzy wybór
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WyknnuJę spec~lne bandaże ortopedyczne, które
w1ęk_szym_ ~lrntk1em wstrzymują najzastarzalsze 1

z nainajniebezp1eozme1sze ruptqry u mężczyzn, kobiet i dzieci. . Speciahe bandaże ortop. na ruptury powrotne po operacJi
ora~. sp_
ec. bandaże brzu~zne po operacji ślepej -kiszki na
obmzen ·e żołądka,. wnętrzności, obwisłe brzuchy i t. p.
. Dla c!er~iacych.!la skrzywienie kręgosłupa (garby), gruź·
hcę koscl i pa.-ahzę ortopedy.ozne, Specj:ilne gorsety

.

ZACHODNt~sz 6e~ ec~:I.

•
129 52
Przyimuje od 9-ll I od 5-7 wlecz.

•

S ZllBllGCh er

akuszcr-q&nekoloq
UL. PIŁSUOSICIEGO 51. tel. li0-03.
Przyjmuje 8-10 l 4-8 w.
Doktór
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ZAWODOWA krawcowa przyimu1e do
nauki kroju. Wyuczam rysunków zaTelefon
sadniczych modęlowania. Oprata ty228-92 godniowo 3 z!. Gdańska 150 lewa of.
·przyjm. od 2-5 pp. i od 6 -7,30 w. l!..!:;P·:....m!.!.!;..
. .;:.29~·....---------~
- - - - - - - - - - - - - - - - DOMEK z placem do sprzedania. 620
łł
mtr. kwdr. za 2.500 złotych. l\'l.arysin 3

Dr KuI.. I

P. I!
li
U

R

\ wiadomość_u_g~jowj!go_G_~~!Jarczyka._

•

POCO śpicie na slomie gdy od 3 zł.
tygodniowo dostać można materace o(omany tapczany Jeżanki i krzesła. So\idnie wykonane. Tylko u tapicera T.
Wajsa, Sienkiewicza 18.
~
OBORA W LODZI 40 krów mlecznych
wysok_i procent tłuszczu poszukuje natychm1as! na stale

odb1o~ców_ na mleko

wenerycznych i seksualnych
TRAUGUTTA 9 tel. 262-98.
'
·
od
id 8 - Il-ei I od 6 - 9-tei wieczór.1 niedziele i święta od 9 - 12.30

(pośredmctwo me Y:ykluczone).
Zgłoszenia teiefon,icznie Nr.. 1~1.88
godz. 12 - 13-eJ - codziennie.
·
·
SZYJĘ

DR· MEO·

WYKWINTNIE

Pl\Ublłłl\ bBWI

BIELIZNĘ MĘSKI\

GDA~SKA

ql. 6-go Sierpnia 76

Akuszeria I cbor. kobiece
117.
Tel. 221-61
przyjmuje •Jd 12-1 i od 4-7 popoi·
-···-

L E( Z

N

111

po cenach bardzo niskich.
reperao1e
m, 16, Ili p.

I ( A OME6Alla________m§

cz y stos• c'

-- - -- • ~ - tel. 142-42
Przyjmują lekarze we wszy•tkich spe
clalnościach. Analizy. Roentgen. •t
n
Kwarc. Gabinet dentystyczny czynny przyJmu'ie cyklinowan ie. drutowanie, !ro
Porada a. zł.
terowan ie oraz sprzątanie biur, pckoi
-·-----~
.
Of
Czy~zczenie szyb.
.
....;,
Ceny konkurencyine.

Cl

r..

Ó W rt A

9,

N IT E

Kłaczkowa

c KI

A~~:::f~0!~~~~\~·

ll•go LISTO~_ApA 32.
T~I· 128•39
Telefon w nooy we1sc1e przez Odansk~ 12.
,
'
Przyjmuje od 3-7 wiecz.
127.5 4
Frzvimule od 8-10 r. ł 4--8-ei.

POMORSKA 7

Feldman

:~d.

1
_ _ __,.

s. 6AwINsKl
· ·
przyimuie

kobiece
Tel. 148-80
d 4 7

•J

-

„EIN
BORNS

Dr. MIKOŁAJ

•

·

w

·

213-181

USZU, GARDŁA i NOSA

POWRÓCIŁ.

LEOJONóW 17, tel. 216-40

_
,.,
TELEf'. 121-2„._ _ __
s -

·- - •

w~śc~alw~z::le . , _ _
imprezy

WIEL.KIEGO

Festivalu Filmowego
'' H e I e n 6 w ''
na

plaży

i w parku

Dzw~

~li

Piotrkowska 292.

nui

sOŁ~,!1~~,fZYK Ploprzt;k~~~k;;ł·,,

d

'""'

SPECJALIST A CttO.RóB SKÓRNYCH Chorllby kobiece i akuszerifl
nie zi~lę 2
od g. 10 r~
WENERYCZNYCH I SEKSUAL~YCH WPneryczne i dróg moczowych kobiet,
12 w nocy
"8
T 1 20 9"
1
P ł d i
0rzuyi'nn.1~1J~e3
o: 0 ~11 rano 1'e od" 5~>8.
,
" o
.
Szczegóły W afiszach
wiecz. w niedzielę i święta od ~-lZ.:
Telofo" 223„oe,,.___
..,..____________
..____-'
-

p

r.

NA RATY
ubrania i palta .z toBielskich i Tomasz-0;vsk1ch z
najlepszą robotą u Mędrow~k1ego, Nowomieiska Nr. 5 od 6-8-eJ W·
'

skórnych warów

•. 238-02

Cióry, .

H. HAMMER

AKUSZER-GINEKOLOCl

~r. GUSTAW
KOHN BALUCKI
położnictwo
i chorob~
•t
RYNEK 3.
spec ja I1s a

WO OWYSkl

or. HEN.RYKOWSKI

Dr•

Spec. chorób sórnych, wenerycznych
, AKUSZER _ GINEKOLOG
i moczopłciowych. POWRÓCIŁ
CEGJELNIĄNA Nr. 7. telefon t4I-32 KILI!QSKIEOO Nr. 1!3 (róg Nawr•:it
Przyjmuje od g. 8-10. 12-2 i 5-8 w.
Telefon .55-77
od 9-ll rano.

,

'

swej dobroci jest rozpowszechniony na catym świecie. Posiadamy mnóstwo
podziękowań. Cena ulgowa wraz
ze sposobem użycia tylko zł. 3.85.
Płaci się przy odbiorze. Wysyłka
b. dyskretna. - Adr.: Ooldwacer,
Warszawa, 1, skr. 864 tt.· w. .

. R
DOKTO

Dr.me~}I~ LUBICZ Dr.
YJ_ nie~zielei_świeta

All<~S~ER_· Ql9NE~04-L08 Ci

Przy1mu1e oa s-

awa

I uEXpREss~ w w1ll1
Kawuli, visi a vis Ohlodni
u Jamnika. ·
·
Speclalista chQrób skórnyc:h,

Dr. H. liutsztadt Dr. Run dSZIBI n
.

•

p o
R ó c IŁ. WENE· PIOTRKOWSKA 44. telefon 167-45.
SPEC. CHOHóB
SKoRNYCH,
---------··-RYCZNYCłl I MOCZOPŁCIOWYCH
LEKARZ· DENTYSTA
POŁOŻNICTWO I CHOROBY
NAWROT 32, front 1 p. Tel,
~
CHOROBY
SKÓRNE
l
WENERYCZNI'
KOBIECE.
odW8 niedz.
do 9.ąo
f~no I od 5-9 wie;cz.
aum~wa ·
PIOTRKOWSKA 0~ 6 tel. 148 •62
PIOTRKOWSKA 99, tel- 213-661 ~w1ęta ad 9-12 w poi.
Od 9_ 1 od S_.9 PP
•
orzvimuie codz. od 10-12 i 5-8 wiecz - w nied~ie]r ;' świeta od 10-1:
~red.
DOKTOR.
•
•

z STACHOWSKA H
b

.

Nowy wynalazek dla dorosłych.
Sensacja!
zu1 Nowy skuteczny,
petnie
nieszkodliwy
przyrząd
„AMOUR".
Nie ma nic wspólnego z prezerwatywą.
" maścią, płynem i pigułkamiRaz kupiony
wystarczy na
całe
życie. - Pełne zadawolenie w
użyciul
Przyrząd „Amour" ide
alnie zapobiega zajściu w ciążę
i dzięki

W. Panu Ortoped. Special. J. Rapapnrtowi w Łodzi Zawadzka 8
dziękuję publicznie zą umiejętne zalożenie specjal. bandaż'a na moją sta~
rza!ą rupturę, na którą bylem dwukrotnie operowany.
Łódz. dnia 26 kwietnia 1933 r.
Z poważaniem
Dr. ]:. HERGHOf, Lekarz,

k

M TAU BEN HAUS

przy_imuje od !2--2 I od 7-8.30 wiec.z.
1.r
tel.
w niedziele I swieta od 1~12 WPOI
Za"
234-12
~
ł
--- ----:_od 8-11, od 2-4 i od 6-8 wiecz.

POWRóClł..
SPEC, chor. SEKSlJALNYCH
wcneryc111ych i skórnych (włosów)
Codziennie już od 6 rano można
~N~RZEJA 2, telefon 132-~8-,
nabyć„REPUBLIKĘ"
QrZYJmuJe od 9-111od6-8 w1ecz.
.
,
. . .

PODZIĘKOWANIE.

·

9-12. __...

ANDRZEJA 4

Strozewa,
Kraszewa

Łódź, ZAWADZKA 8 (dawn- Wókzańska IO)
Tel. 221-77.
CENY PRZYSTĘPNE.
Liczne podziękowania!
UWAG Al
Ub~zp. w Ubezp. Spoi. również przyjm11ię,
Świadectwa pochwalne wystosowali Profes.
Uniwers.: Prof. Dr. R. Barącz, Prof. Dr. J. Maciszter, Prof. Dr. Kalin9wski i . inni. Osobiste
jawienie s i ę chorych jest bezwarunkowo konieczne.

AKUSZER·GINEKOLOCi

świc,;ta

Pr. med.

AKUSZER„QINEl<Ol.OQ

Z W~- ~nlOWeJ

~~::~.RAPAPORT Lw~~a

. akuszena
• i' choroby kobiece
.
PIOTRKOWSKA 153, tel. 145-10·
~rz~jm. od 2-3 i od 5-8 popo!u~niu.

u

w niedziele 1

w

l et. n •. .[ y

- - - - · - • - nie kręgosłupa i różne kalectwa !

•

z

ii"r•„,J..,• N'A·'DEL :;~~;~tr:2g~V,·~:;;'t~~~:::o~

- -

OLA CHORYCH na ruptury (przepuklinę), skrzyw ie-

·

. .sk

Ue W I 3

t.

J ko}EbKARZK~DENTYSTA yn

Cegle_lmana

Bacznośt

U.

•

N.

p~ie~~o~v:~~ri"a;~y~~

Polskie Tow- dla Handlu Ratalnego med.
k_
Sp, z o. O·
spee. chor.. wenerycznych,
lódi, Al. KOŚCIUSZKI 17 ·
• 1 seksua!nych
Te]. 163-66.
~l, ~~I

lllllllil.•. 1 lłłl. li liIliI liI I li

Dr• med •

modeli

w f1rm1e

„ST AMB UŁ"

·

I aparaty ortoped. różnych systemów. Sztuczne nogi i ręce aluminiowe (protezy) dla amputowanych. Na pli:lskie bolesne ~topy (pia tfus)
~pecialne wkładki ortopedyczne podtug form
gipsowych z najszlachetniejszego metalu
Specjalne pończochy gumowe „I deal-gum" dla ..:'er·
p i ąc.ych na żylaki oraz formatory gum. na grube
nogi z 2 letnią gwarancją.
Specjalny Zakład Ortopedyczny

7

o_weryna~no'."'szych
-. na ra ~I Za_chodnia _64, tel. 18~~49 zSPC~~g:!~c~.ho~~~z~~~~~~~ycb,
d
6
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Zg1· erslza li tel.
M. GLAZER
o.
246·09
·ł I cttoR~BY0 s~R~c J ~E~E~vczNI: Doktór TR E p MA N

R

:=
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t{_Y~ap~.er~~~:~~~ch~ydi.;1łl~zawa

1

aptecz.~-yt\1.
k

2

ZE ZNAKIEM fABRVCZNVM
w niedziele i święta od 10 ~ .BIJl"lllJ!l!t9A
_ CL w A.
D
HALTRECHT Pl6~6Vfii~
r.
.
Speclallsta chorób wenerycz., i;;kór· n
i

u

-

Cl\\\Cl

1
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POŁUDNIOWA 2. tel. 1~4-36
Surbled. Sekretne sposoby ma!żeń•
POWRÓCIŁ.
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Sobkow!ak I Rotholc

W~grzy przygotowują si~

st.oną wa~kę eum · nacyiną

w Berhnle

~~~st~i"~~~:: ;ik~~la-

Naskutek konferencji
bisza i inż. Grabowskiego z trenerem o. Smithem
zarząd P. K. Ol. postanowił w wadze muszel
wysłać
do Berlina dwuch zawodników Rotholca
i Sobkowiaka
Rotholc po' zastrzyku miał przez jeden dzień
silną gorączkę która mlneła i trener Smith ma
nadzieję że d~ czasu startu tego zawodnika uda
-się go doprowadzić do pełnej formy
Decyzja, kto będzie reprezento~ał barwy
polskie w wadze muszel na Olimpiadzie, zapaiinie po eliminacji dokonane! we wsi olimpijsklei
'
·

I

·do meczu pilk-arskiego z Polską w ramach
tu r·n •. ej"' u O 11• m p •. J• § k i e g 0

·

Warszawa. 26 hpca.
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Beszbort.
W obrol!ic wystąpi student uniwersytetu Kofcslonałow.
vacs z druzyny akademickie! K. E. A. C. (SzeNa środku ataku wystąpi Kaszel II z To-1 gedyn) oraz górnik nazwiskiem Berta z klubu
rekvesu, o którego „dobija" sle ostatnio kilka górników wę11:iersklch Tokod. Kovacs I Berta
klubów zawodowych:
.
walczyli przed ~liku ty~odniami i>rzeciwko repr.
Na prawym łączmk~ z.a2ra Kiss z zawodo"'.e I Krako'".a w„Buaape~zc1e (3:2 dla Budapesztu) I
go zespołu budapesztensk1ego ł'. T. C„ wreszcie nie wy;\azr.11 wysokie! klasy.
na prawem skrzydle walczyć będzie mały wzro
W bramce ~rać będzie Simon z klUbu unlwer
stem, ale wielki umiejętnościami piłkarskleml syteckiego P. E. A. C. w Pecz (Pieclokoścloły)
Sopron! z prowlncJonalneio klubu.
na zmianę z Regi z klubu kolejarzy.
Pomoc I obrona nie iest Już tak bąrdzo naDrużyna węgierska nie będzie miała siły zeszpikowana amatorami z drużyn profesjonał- społu zawodowego, jednakże nie jest to przeclnych: na prawej wystawiono Posa z amators- wnlk łatwy. Specjalnie groźnie wygląda napad
kiej drużyny F. T. C. (także 2rał iuż kilka razy zestawiony rzeczywiście z doskonałych piłka•
w zespole zawodowym), na środku - Lagier rzy, grywających stale, od dblższego czasu w
z drużyny budapeszteńskich drukarzy - Nyom- drużynach zawodowych.
dasz, na lewej pomocy - Kizaly z drużyny bu-

1rep,ezentacia Polski zmierzy sie w turnieju o-,
1 limpijskim z reprezentacją Węider.
Jak donoszą z Budapesztu Węgrzy bardzo
troskliwi~ i umiejętnie zebrali swó_i zespoi, głó·
, wny naci~k kła~ąc na napad, w ktorym znalduie
my nazwiska pięciu piłkarzy stale grających w
barwach klubów„. zawodowych. A wiec na lewem skrzydfe wystąpi Karacsonyi z zawodowego zespołu znakomitegl klubu budapeszteńskiego f'erencvarosl T. C., gdzie na stałe Już zastąest jut w Buł .,,,
pił starzejącego się Kemeny.
g-ur
Na lewym łączniku grać bedzle znakomity
Górna Dzunaja, 25 lipca. , strzelec Kalla! - zajmujący stale pozycję środ-,
Sztafeta olimpijska z ogniem z O!impji ! kowego napastnika w„. zawodowym zespole
przekroczyła w nocy z piątku na sobotę gra- 1 Uipesti T. E. (Budapeszt). Kallai strzelił osła·
nicę grecko-bułgarską.
1 tnlo trzy bramki w meczu Węgry _, Austria
Przekroczenie granicy odbyło się w sposób I
bardzo uroczysty. Ogień olimpijski został przeniesiony przez granicę przez specjalną dele·
gację 108 sportowców !!reckich w narodowych
strojach. Pozatem obecni byli na granicy: przewodniczący Greckiego Komitetu Olimpijskiego
i prezydent Bułgarskiego Komitetu
Olimpii·
uchwały
skieJ!o.
Warszawa.
26
lipca.
1 W ostatecznym wyniku obrad Postanowiono
W -eobotę rano sztafeta olimpijska przybyła
. Ma .. P.o.siedzeniu zarządu Polskiego. Komitetu iednogł~śnie Iieliasza nie wysyłać ze względów
do pierwszel!o miasta bułJ!arskiego Górna Dzunaja. Wszystkie domy w mieście były udeko- Ohmp1JsK:1ego rozpatrywano oonow111e sprawę następuiących:
rowane flagami o barwach narodowych Na ~went. wysłania Iieliasza na Olimpiadę do BerI) . lieljasz, na mocy relacji przedstawiciela
wszystkich ulicach żołnierze - sportowcy i mło Ima.
Polskiego Zw. Lekkoatletycznego wykazywał
dziet szkolna tworzyli szpalery, przez które
przebiegł zawodnik, niosący pochodnię z ogniem
olimpijskim. O godz. 2-ej po poł. pochodnię
olimpijską przejął pierwszy zawodnik bułgar
ski, oficer miejscowego garnizonu.
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(11:3) oraz Jedyną bramkę w meczu z Austrią - . dapesztensk1ch tramwalarzy -

~ dniu 5-go si~rpnia w B~rllnie oił_karska Ujpesti ~2:1) o pubar Europy środkowei dla pro
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Heljasz pozostaje w domu
Ostatnie

Polskiego Komitetu Olimpijskiego
wyjątkową niekarność w stosunku do zarz~dzeń
I!

I

Polska
mecz

Anglja prowadzi 2:0

wygrała

łuczniczy

z

AngJą
Kraków, 25 lipca
Korespondencyjny mecz łuczniczy PolskaAnglja zakończył się zdecydowanem zwyci•1twem druży~y polskiej. W zawodach ?bi~ drużyny wystawiły po dwa zespoły męskie 1 dwa
k1>biece,
Oba zespoły męskie poskie uzyskały łącz·
nie 2588 pkt., podczas gdy anglicy mieli razem
2345 pkt„ W sumie zatem polacy wygrali róż·
nicą 234 pkt.
Polskie zespoły kobiece uzyskały łącznie
2 72() pkt., podczas gdy zespoły angielskie mia·
ły tylko 2117 pkt. Polskie łuczniczki zatem wy·
grały różnicą aż 603 punkty.
Wynik meczu Polska - Anglja świadczy
o bardzo dobrej formie polskich zawodników
przed mistrzostwami świata w Pradze.

w finale puharu Davisa z

Austrałją

I

l

w dzisiejszym

Poznań.

Eleanor Holm
musi .wr6clt do Ameryki
Zarząd

Berlin; 26 lipca.

Amerykańskiego Komitetu Olimpijskiego odrzuci! petycję pływaków amerykań
skich o ułaskawienie Eleanor łfolm-Jarret, usuniętej z drużyny olimpijskiej ze względu na pij aństwo.

Na jej miejsce Amerykański Komitet Olimpijski wyznaczył na 100 m. nawznak Edith
Mortridge.
Eleanor Holm definitywnie wiec nie WYStą
pi na Olimpiadzie.

Schmelling walczy
z Bradocklem
o

tytuł mistrz~ świata

międzynarodowych

z u-

wyjazdu na mistrzostwa Anglii w ostatnei chwili), jak i w czasie przygotowań przeodlimpijskich
(niestawienie się dwukrotne na eliminację, tryb
życia, który zadecydował o usunięciu go z drużyny olimpijskiej).
2) Polski Komitet Olimpijski stanał na stanowisku zaiętem przez prezesa Polskiego Zw.
Lekko Atletycznego inż. Znaidowskiego I kierownika olimpijskiej drużyny lekkoatletycznej dyr.
Szlachciaka, że bez względu na wartość czysto
sportową zawodnika, sprawą decyduiacą o wysianiu na Olimpiadę do Berlina musi być 1'rzedewszystkiem wartość moralna zawodnika, bezwzględna karność i posłuszeństwo.
3) Ponieważ dotychczasowe doświadczenia
z łieliaszem potwierdzone niestety przez ostatni
incydent z lekarzem olimpijczyków kpt. dr. Rettingerem, nie dawały żadnej gwarancji, że Heliasz dotrzyma przewidzianych regulaminem o)impijskim wymogów, Polski Komitet Olimpijski zdecydował się nie wysyłać go na Olim-

•••

w Poznaniu

26 lipca.
W sobotę. odbył się w Poznaniu mledzynarodowy mecz piłkarski między ligowa drużyną
Warty a budapeszteńskim „Trzecim Kerueletem", zakończony ZWl:Cięstwem Węgrów w stosunku 4:1 (2:1).
Gra stała na WYSokim poziomie. Drużyna wę
gierska przewyższała Wartę pod każdym wzglę
dem. Na specjalne WYróżnienie zasłusruJe u gości środkoWY napastnik, który jednak musiał
opuścić w drugiej połowie boisko wskutek otrzymanei kontuzji.
W Warcie zadowolił Jedynie Kubalczak w
obronie i dobrze zapowiadaiacv sie Gendera
w ataku (zdobywca iedynei bramki).
Sędziował p, Staliński. Zainteresowanie meczem małe.

na zawodach

działem zawodników amerykańskich. odmowa

Londyn, 26 lipca.
pująco1
W sobotę rozpoczął się w Londynie oczeki·
Austin pokonał Crawforda 4:6. 6:3. 6:1, 6:1.
wany z ogromnem zainteresowaniem finał za- Mistrz Australii wygrał tylko pierwszego seta,
wodów tenisowych o puhar Davisa pomiędzy a w następnych był poprostu o klasę gorszy od
posiadaczem puharu Anglją a zwyclezcą roz- swego przeciwnika.
grywek mię<lzystrefowych - Australia.
W drugiem spotkaniu Perry, zir:odnle z prze~
Pierwszy dzień przyniósł anglikom dwa zwy widywaniami, pokonał Qulsta 6:1, 4:6. 7:5, 6:2.
clęstwa. Sensacją przytem było łatwe zwycię· 1 Wskutek deszczu gra była kilkakrotnie prze·
stwo Austina nad Crawfordem.
rywana i trwała blisko 3 godziny. Australijczyk
W tych warunkach Anglia prawdooodobnle walczył bardzo ambitnie, ale Jego wysiłki były
uzyska stosunkowo łatwe zwvciestwo, gdyż daremne wobec świetnte usposohlonego Perjest nieprawdopodobne, aby Crawford, który ry'ego.
wykazał w sobotę słabą forme, mód odnieść
W poniedziałek, w drugim dniu zawodów, piadę.
4) Ponadto zaznaczyć należy, że łieliasz po
zwycięstwo nad Perrym. Australliczycy naiwY· graią w doublu para angielska Huithes • Tucdy
ostatnim incydencie z kpt. dr. RettinR;erem objażel mogą liczyć na punkt w itrze podwójne!.
z parą australllską Crawford - Oidst.
wił wyraźny brak dobrej woli i loialności, odWyniki sobotnie przedstawiają się nastę.
ma wiaiąc przeproszenia lekarza polskich olimpijczyków.

Piłkarze węgierscy
zwycię!ają

związku, zarówno w ciągu ostatnich lat (nieo-

becność

1

wyścigu dokoła Łodzi

W związku z petycją olimpijskiej drużyny
lekkoatletycznej, złożonej w Polskim Komitecie
Olimpijskim w sprawie łie!Jasza, Polski Komitet Olimpijski poleci! zarządowi Polskiego Zw.
Lekko Atletycznego pouczyć zawodników, którzy podpisali petycję, że wszelkie załatwianie
tego rodzaju spraw winno być przeprowadzone
zgodnie ze statutem, t. zn. za pośrednictwem
władz danego związku względnie kierownika
danej drużyny o!lmpiJsklej. Zarzad Polskiego Ko
mitetu Olimpijskiego postanowił wobec tego odesłać petycję i nie przyjąć iel do wiadomości.

Lódź. 26 lipca.
dzinie 7-ei rano na placu Reymonta.
Dzisiejszy wyścig kolarski dakota Łodzi im. 1
Pełna lista dzisiejszego WYścigu przedstaś. p. Wt. Sierpińskiego zgromadził ~a starcie · wia się następująco:
wszystkich najlepszych kolarzy łódzkich z
Siebeneichler (Legia warszawska). Niecieiebrońcą puharu Kołodziejczykiem na czele.
wski (Warszawianka). Kołodziejczyk, Jaskólski,
Pozatem zglosit się członek drużyny narodo- ; Leśkiewicz Szyc, Steigert, Wóicik, Brejer, Buwej poznańczyk Kluj, który dopiero ubiegłe! nie . lak, Banaszek (WIMA), Ornatowski. Owczarek,
dzieli wygrał· mistrzostwo Bydgoszczy w bar- 1 Kołodziejski (Ł. T. K.), Kolski, Mirabel (Maka•
dzo silnej konkurencji drużyny olimpijskiej i na- bi), Walz, Swiątkowski, Treoper, Stefański,
Polski Komitet Olimpijski wydał polecenie do
rodowej. ZatJowiadane zgłoszenie drużyny na- Tyszler, Pieńkowski, Janiak, Szulc (Ziednoczowszystkich
kierowników
drużyny olimpiisklei,
rodowej nie wpłynęło jeszcze do wczorajszego ne), Kunczak, Odartus (P. T. C.), Kluj (Cegielski
wieczora, przyczem możliwe jest. że członka- Poznań), Bednarek (Resursa). łiofsznajder, Sto- by pouczył zawodników I trenerów o konieczności jak najściślejszego dotrzymYWania reg:iwie tei drużyny zgtoszą się dopiero dzisiaj Jarczyk (Ł. K. S.), Czternasty ($wit).
laminu drużyn olimpijskich.
przed samym startem, który odbedzie się o -~oZarządzenie to spowodowane iest przykrern
doświadczeniem, jakie WYnieśli przedstawiciet
le władz Pol. Kom. Ol. ze SWYCh wizytacyj na
Sląsk
obozach przedolimpiiskich.
Na terenie Niemiec moment uzewnetrznienia
ollmpljczyk6w w Warszawie szacunku
prowadzi w meczu tenisowym
i karności względem swych przełożo
ze SI ąsklem niemieckim
Warszawa. 26 lipca.
nych jest specjalnie ważny i Pol. Kom. Ol. doW Poniedziałek, dnia 27 b. m. w Centralnym magać się będzie absolutnego jego przestrzegaKatowlce. 26 lipca.
W sobotę rozpoczął się w Katowicach mecz Instytucie Wychowania Fizycznego na Biela- nia.
tenisowy pomiędzy reprezentacjami obu S!ą nach odbędzie się próbna defilada olimpijczysków. Pierwszego dnia rozegrano 4 spotkania, ków
w pełnym umundurowaniu.
przyczem S!ąsk polski wygrał trzy, a przegrał
Doskonała
Na defiladzie tel będzie obecny prezes Pol.
jedno.
Kom. Olimp. płk. Glablsz, który prawodopodonaszych koszykarzy
bnie tego samego dnia wieczorem wyjedzie auWarszawa. 26 lipca.
Zgłoszenie
tem do Berlina;
Polska drużyna olimpijska koszykarzy starzostało przyjęte
Defiladą kierować , będzie kierownik druży. towała w sobotę w Warszawie, rozgrywaJac 2
mecze treningowe z drużynami stołecznem1:
Warszawa. 26 lipca.
ny strzeleckiej mjr. Galinowski.
Dryżyna K. P. O. Poznań pokonała Makabi
Attache olimpijski w Berlinie ołk. Szyma!\89:16 (25:8).
ski zawiadomi! P. K. Ol., ~ dodatkowe zgłosze
Kombinowana drużyna krakowska wygrała
nie czwartego zapaśnika Rokity w wadze koguz ZASS-em 79:19 (38:12).
ciej zostało przez komitet organizacyjny Olim·
Nasi olimpijscy koszykarze wvkazali świet
pjady uwzgl~dnione.
ną formę.
zarządzie K. O.
P. N.
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Jeszcze Jedna rezygnacja
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Przed kliku dniami ~~::CzJę~~k. sf: ~~~f~akaterpollści
Kraków. 26 lipca.
tacie w sprawie rozegrania meczu o mistrzeI
Le
Na wczorajszem posiedzeniu zarzadu Krastwo świata wszystkich wag pomiędzy oficja!rem SU 21 z
gą
kowskiego Okr. Związku Piłki Nożnei zrezynym mistrzem świata Jamesem Braddockjem
Warszawa. 26 li1'C3..
gnował ze swej godności kapitan zwiazkowy p.
a Maxem Schmelingiem.
VI/ meczu watepolo o mistrzostwo Polski roPertraktacie napotykają na duże trudności, zegranym w Warszawie, krakowska Makabi u- Delekta, solidaryzując się ze stanowiskiem pren\emniei amerykańska komisja bokserska o- zyskała z Legią stołeczną wynik nierozstrzyg- zesa gen. Monda i wiceprezesa starosty dr.
świadczyła oficjalnie, że jedynym kandydatem nięty 2:2 (2:0).
·
Wnęka, którzy, jak wiadomo, podali się do dy-1
do tytułu mistrza świata jest obecnie wyłącznie
Dla ~akabi obie bramki z.dobył .Ritterman .1. misji spowodu konfliktu Krakowskiego Okr. zw.
Schmeling i tylko mecz Schmeling - Braddock t' dla Le~n - punkty uzyskah Szraibma,n II-g1 ;,
będzie mia! decydujące zn~czenie dla tytułu mi- Zubowicz. Piłki Nożnej z Polskim Zw. Piłki Nożnej w spra
strza świata.
~r111111,_~~•~MQ11:aC~ " -
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nowelka

Cod~enna

"Exaressu"
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I

Astrid" .l)rzeklinał na czem świat stoi.
Najchętniej rozerwałby tego bubka, który przyprawia )!o o taką '\Vściekłość, na , r-!!"""~.,.,.....,.,..,.,'l"!!ł"'"'"-.'l"'l'~._r--~F-:-m~
drobne kawałki. Maszynista Robert Mo- i
nim o,głuchł nagle na rozkazy swego ka- ! ~ li l
pita.nał Ten sam Mon:im, który uchodził (~ 11
zawsze za jednego z najdzielniejszych li 1\,\lli1,1r~\l'1
członków załogi..„ Od kiedy znaijdorwał '' ·• r
7
siię na służbie lin.ii belgijskiej - t. j. od
prze·szł.o 15-tu lat - nigdy nie da.wał naj
mniejsze)!o powodu do niezadowolenia.
I nagle dzisiaj.„ Jaiki diabeł opętał
tego czło.wieka?
Podróż z Antwerpii do Rio de Janeiro minęła niezaikłócona żadnym nieprzy
jem.nym wypadkiem. Kapitan dał maszy
niście przez telefon rozkaz spuszczenia
kotwicy. Był zdumiony, )!dy rozkaz ten
Pat: -- Ho, ho, hol... Po pięciu minu·
Pat: - M01ia babcia mnie uczył'!-, że I
Mam wrażenie, że dziś uda
Pat:
nie został wykonany niezwłocznie . Ka- nam się połów ... Bardzo p<:1lttbiłem węd- pr.z y poiło1wie J!~unt to cisz~„ ..Bądź wię~ t ach ju~ jest jed~a rvb~al.„ Za godzinę
pifa'n porw.tórzył )!o - znów bez naj- karstwb„. To bairdzo pnyjemny sport... łaskaw na chwilę zamknąc 1adaczkę l będę miał w takim razie cały tuz.inf„.
mniejszego efektu. Dópiero za trzecim A ty lubisz ryby?
Kolacja z,aporwiaida się pierwsz0irzędniel
·
ani mru-mru.„
iiaizem, łańcuch począł się opuszczać po
Patachon: - Dobira iest... Pairy z gę- Takiego szczęś~ia dawno iuż nie mia·
Patachon: _ Owszem, ta rybka, któ
woJi za burtę.
ra tam siedzi na ławce, ba:rdzo mi sięj by ~ie puszczę„. Może~ być pewny,, że łem!.„ Cóż ty .o tem ~ądzis·z, Patachon·
W ścieikłość „stare:i!o" nie miała .granic podoba.„
c1 me p.rzesz.kodzę, bo 1de pMawedz1ć z ku ?.„. Powodm nam się ostatnio, co ?„.
tą syreną„.
- Dajcie mi tu Monima - zawo~ał
1

,\

II

l
j

gr,zmiącym l!łosem.

Maszy~ista s.tanął przed obli~zem ka ~

'///?;/

1

,d 1.

fJ,!. , .. J:K1;;"
p1ta~a: W1dz~c 1eJ!o marsoi:vą. nunę, c~ł- ' I
komcie straod kontenans 1 cichy a nie- -~~

~ -·""'--....
"
słowa
głosem wyszeptał
us.pr.awiedliwienia.
.....
_ .
- Staniesz pirzed sądem mor.skim ~~ ~ ·
oznajmił mu karteg()lt'ycznie kapitan.
'.;f. ~
Gdy statek zawinął -spowrotem do
i
Antwerpji, kapitan złożył odpowiednie
zam~1dowainie, w wvniku którego Ro. .... &
_ _ ,,µ.-~: :"'> )
bert Mooim z.nalazł się pr.z ed sądem.
f
.........-:
- Sto·i pain pod zariZutem poważnego . ..- -·
/ "'./
wykroczenia służborwel!o - powiedział I
Czy pr<zyznaje się
prze.wodniczący. 11
•
\
·
pan do winy?
Pat: - Ahaaaaal.... · Więc to tali,
Pat: - Hall~~„ .. Hoipl H?Pl:„ P~ta-r
~at: -. Ale gdzie o~ mi si~ podział_7„
zapewniał,
- . Jestem niewinny c:~ka.rzony.-~yk~nałe~ rozkaz z oipo~ G~z1e on 1est?.„ Praec1e· doip1ero tu s1e- chonk.u!.„. Odezw11 się!. .. Gd.zie 1es.tes?!„ bratku?„. Podcza-s gdy ja zdobywam dla
m~niem, P?mew~~ musiałe.m urafowac dział przy .mnie?„. Czyżby wpadł do ~o Chodz, ,1est rybka na kolacięL. Nie od- nais chleb ciężką P«"1acą, ty sobie sied·z.isz
dz1e.oko. W ~hw1h, J!dy.m usłys~a~ sło·~a dy?„. ~us1ał~yrn słyszeć plusk„. A moz~ ~ywa .się„. Hallo!.. Pat.achonkuf„. Chodź, w.\.owarzystwie damy, ia:k hrabia, i opokap1tana, u1rułem roW1I1oczesrue, 1ak po.r wali go kidnapperzy? ... Może ttty~l~h Jest kiełbasa z kapustą na k~lacięl... Je- w1acłasz jej swoje buidv na resor.achr·
mały chło-pczyk - miał może 4 lata - że to mój najmłodszy svnek?„. Ładna hi· t.eli się teraz nie odz'?'va, t-0 źnaczv, że T.o ci pla~em nie ujdzie!... Czeka;, zrobi~
wypadł za burtę. Niko~o nie było prw- storja!... Że też teJ!o durnia chwili bez, znalazł się n-a.prawdę w groźnej sytuacji! c1 taki kawał, że mnie pmez całe życie
popamiętasz!„.
I
tern i nikt nie zauważył jego upadku.- opieki zostawić nie można!
Nie namyślając się więc ani chwili„ ch1vy
ciłem za pas ratunkowy i skoczyłem za
dzieckiem. Uratowałem ie.
- Czy nie mógł pan powierzyć kopytał
muś na ten czas zastępstwo? przewodniczący .
._ Byłem sam .
..: Czy ma pan świadlków?
- Ani jednego. Było to w pobliżu
Rio 9,e Janeiro. Wszyscy pasażerowie .
rozlecieli się na cztery strony.
zeznaniem 11
się
Sąd nie za1dowolnił
Został skaz.runy na karę i
oskaTżonego.
pieniężną z zamia111ą wirazie nieściągal
ności na 1 miesiąc aresiztu.
Robert MDnim bvł całkowicie złama
Pat: - Pa111i poZiwoli, że się pr.zed:.
Patachon: - O, rety!„. Ale mi coś,
Panna Frania: - A ozy l>Ml umie
ny wyrokiem. Wzbudziił na1Wet litość w
Jestem wychowawcą tego smy·
stawię.„
:
na
stał
jakbym
się,
Cruję
skaczel„.
tam
tinenn
„Co.
taniec
naijnowszv
ten
tańczyć
pr•Ołkuraforze, który aczkolwiek o·skairka„.
. wulkanie„.
.
żał go z urzędu, po•czuł ja1kąś dziwną tal"?
Panna Frania: - BaOOiro mi miło paPanna Frania: - Ach, iaik pan to
Patach<>n: -- To pytainie mnie obraża
symoatję dla masizvnisty.
poznać.„
na
ma
Pan
Ha-ha-ha-ha!„.
tańczy!„.
pięknie
z
zapominać
nie
Pmszę
painL
łask.awa
skończonej
Zhliżył się do niego pD
Patach<>n: - Już łera'z rozumiem!...
rzeczywiści€ większy talent w noig ach,
kim 'pani rozma,\ria„. Tańce to
rozprawie.
Pat wpuścił mi tę rybkę za kołnierz!
To
glowiel...
w
niż
.
specjalność„.
moja
- Niech pan s1ę f.aJk nie przejrnujePat: - Wlidzisz, bratku?.„ Ze mną O, s1Lraszna będzie moia zemsta!.„
Pat: - Jak ci w.puszczę tę rybkę za
może pan zaapeloiwać od
porwiedział nie z,aczynaijl.„
tego wyroku. Jeśli pan chce, napiszę pa kołnierz, to za.ra:z z.atańczysz„„
nu odwołanie.
Prokurator zabr.ał Mooirila do domu:
Dzielny maszynista był nieco spes.zony,
wchodząc za nim dó mies:z;kania. Gdy
znajdował się w przedpokoju, ukazała
się w dr:zwiach młoda kobieta, która t ~
okrzykiem radości rzuciła się ku niemu, I
, obe1jmując Monima na o.c zach zdumionego męża.
- Henryku, ooo wybawca naszego
oświadczyła wzruszonym
dziecka
Nie miałam odwagi opowie~łosem. .dzieć ci o tern strasznem wydarzeniu.
Ponierważ sam sprowaidzas.z te~o czło
wie·k a do naszeg·O domu, jestem szczę.
I
śliwa, że mogę mu podziękować .
Patachon; - Gortowe!... A teraz, pan
Pat: - Co to?.„ Rety!„. Na pomoc!„.
Pat: - Ja, pmszę paini, tańczyć nie
Dziecko, które spowodO!wało opóź·
nienie w wykonaniu rnzkazu kapitana, umiem, ale jestem silny, iak lew.„ Nikt Poirywają mnie!„. Ludzie, zlitujcie się no Franiu, pójdziemy do kina i robaczv
my tam prawd.z.iwą walikę z Indiainarnif
było dzieckiem prokuratora.„ Żona jego nie da mi r·ady.„ W dzikich puszczach nad biednvm cherlakiem!...
Pat: - A co będzie ze mną?„.
Panna Frania: - Ładny z pana boodbvwała podróż na ,,Królowej A strid", Braizy:lji ~am jeden walczył~m ze sfo Iii- ·
PatachOn: - Bądź spokojny, z.dejhater!. .. Czy to aby rzeczywiście prawi gdy z,o.siawiła chłopczyka przez chwi-, dianami!
. Panna Frania: - Ach, jak bvm chcia dziwi bandyci?... Strasznie iestem cie- I mierny cię ·z tego drzewa przy najbliższej
lę be.z opieki, wpadł do morza.
l okazji, gdy będziemy tędy przechodzili
·
kawa czem to się skończy„..
Na rnzprawie apelacyjnej bohaterski la zobaczyć taką walkę!...
space,rkiem„. Nairazie serwus!....
Patachon: - Zaraz paniusia zobaczy
maszynista został cał1wwicie zrehabiHZet. Za chwileczkę„.
tow.any.
wyraźnym
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