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GĘN. GOERING,
premier pruski, wygłosu
przemówienie, w którym
stwierdził zły stan aprowi·
zaeyjny Niemiec.

•

ro
z ~Qterykanką p. Simpson ?-Rząd Baldwi.p rzeciwny teIDu małżeństwu. g~OZI• dymisją'9

m.ałżeństwa
-. -

n_a . który

jęst

Prasa twierdzi,

że .••małżeństwo

.
Londyn, 3 gruCJ.nia.
'Cala '.Anglja żyje olbecnie ood wraże·
niem sensacyjnego wystąpienia biskupa
dr. Blimta, który w przemówieniu wygłoszonym na kOnierencji ,dJeceil:jalnei
dał wyraz swoim p<>glądom o woli króla
i sytuacji korony w związku ze zbliża.
jącą się uroczystością koronacji.
Przemówienie biskupa B'llllilta: WYr
wofato w spoteczeń·stwlle wielka reakcję.
w kołach p011tycznych Londynu mówi

Sieżi:~;ÓLdz~~~Ii~i~:~~RZA

ROZWÓDKĘ PANI.\
_
SIMPSON.
Szczegóty tej sprawy od dawna już
omawiane są przez prase amerykań- - -1
.- _·
ską.
Uwaigę oplnfl publicznej zairóW1I10 w
KROTNA

Ofensyw:. wo;.sk .rz;1dowych pod Madrytem .
,;.,alki

na Casa del Campo

BARCELONA, 3 itrudnia.
(PAT) !łozf;!łośnia ~onfederacii pracy
~asza ~ 2 b. m. wieczorem następu•
1ący komunikat:
„Gwałt~wna o~ensy~a woisk rządowych r_?~nęła. się dzis pod ~ad.rytem.
Szczel!olnie zaciekłe były walkt na Casa

tntn'1k

zwrócił jw

'temu matjest przeciwny
Gabinetpodczas
jest
gdy król Edward
żenstwu,
w p0stanowleniu swoim zuoełnie zdecy·
dowany.
Po kilKakr?tnycłi, cttu~~zycli Jćonferencjach premiera B~ldwma z k~ólem
Edwardem, rozeszły się W Londyn e po_
.
głoski, że
KRÓL ZAMIERZA ZRZEC SIĘ TRONU
Liczą się również z możłiwoscią u-

stąpienia rządu.

Obec!ly~

kryzyse~

.

I

ROSYJSKA

KSIĘZNA
zo io, ze

~~ccey si~~;~:· t!;b:P';!~ i!,~~e~dzi :~t

del Campo, lidzie wojska repiiblikańskie ką szkodę monarchii.
Wysoki urz~d, który piastuje 'Jego
posUJ;l~łv się n~rz~d. 1. . . .
. Działa ~epublikans!t e. silme 1 ~ut~cz Królewska Mość, nie jest osobistą włas·
me óstrzeb'!ały skupienia pr~ecn':nik~· 1 nością - pisze dalej „Times". Jest to
Z powod~ mepoitodv n.a froncie htskaJ- święte dziedzictwo, płynące pokolenia
na pokolenie i utrzymane w ciągu ostał·
skim lotnictwo było nieczvnne„
niego smiecia z rosnącą mocą.
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•n•ttsson

zag1·nąl
da- Znakom~ty
l'l ";J~
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PANI SIMPSON BRALA' UDZIAL
Energir.zne poszukiwania w Afryce Poł.
W WYCIECZCE KRÓLA EDWARDA
istnieją telefony, abv niezwłocznie po
LONDYN, 3 !!rudnia.
NA POKŁADZIE JACHTU
(PAT) Z Capetown donoszą, iż do· otrzymaniu jakichkolwiek wiadomości o
"NAHLIN".
. Ofazuje sł-ę obecnie, ie K:i61 Edwara tychczasowe poszukiwania Mollissona fosie lotnika angielskieJ!o zawiadomiły
telefonicznie władze nolicyine w Capekilkakrotnie spotY'kaf się z pania Simp· nie wydały żadnego wyniku.
Zaalarmowano wszystkie posterunki town.
son poza granicami Anglji i odbył z nią
policyjne i wszystkie osiedla, w których
podróż po Jugosławii.
'.Ameryce Jak l w Angiljl
Wl!l~ej fakt, ie '

godności"

miewaJące dla przewa·żnej większości
„Times" stwierdza, że amerykańska - pisze „Times" - że ,nawet
akcja publicystyczna, rozdmuchująca ZAPOWIADA MALŻENSTWO KRóLA, poddanych króla Anglii.
Królewski tron winien być poza na·
KTÓRE NIE ODPOWIADA JEGO
doszła do takiego
wiadomą sprawę,
wiasem publicznej krytyki. Król jednak
GODNOŚCI,
punktu, że prasa angielska wyjść musi
ze swej rezerwy i zająć się tą sprawą i przypuszcza, jakoby królowa Marła nie może sobie pozwolić na to, aby,
udzieliła swej zgody na to małżeństwo. wph;wy tego wielkiego urzędu uległy
również.
Prasa amerykańska doszła do tego Tego rodzaju przypuszczenie jest zdu- 1osłabieniu. Nie może na to pozwolić
również naród i imperium.
„Times" występuje z żądaniem, aby
ze strony autorytat_Ywnej .zlożon.e, Z?stało stosowne oświadczeme, wyJasma'I
~
U

Zaci·ekle

POśLUftlć AMERYKANKĘ DWU·

króla nie odpowiadaI jego

Wydarzenia w

świecie zewnętrznym

nakładają, jak nigdy przed tym,, na mo-

narchię brytyjską obowiązek wytrwania, jak skata wobec świata zewnętrznego w zwalczających się falach komunizmu i dyktatury. \V ten sposób monarchia brytyjska stata przed rokiem.
W ten też sposób miejmy nadzieję będzie ona stara za rok, gdy nowe rządy
zostaną ukoronowane uroczystą koro·

ZASTRZELIŁA MĘZA nacją.
•••••••••••••-
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Kara

nie cb«:ioł jej po€ołować:

śmierci

Księ~na czatowała przed mieszka· za spowodowanie wypadku
New York:, 3 j!rudnia.
~ielkie poruszenie wywołała w Me- niem pianistki, a J!dy mąż jej wyszedł
samochodowego
xico City zbrodnia dokonana przez księ· stamtąd zażądała by ją pocałował. Dała
Moskwa, 3 !!rudnia.
żnę rosyjską Włodzimierę Nigeratze. 1mu ona dziesięć minut czasu do namy(PAT) Trybunał wojenny moskiew·
Zastrzeliła ona sw~o męża, ponieważ I siu, a kiedy mąż żądania teiio nie speł- skiego okręJ!u wojskowego skazał szo·
~c:jrzewała ~o, że zdradza ją ze znaną! nil, zastrzeliła to
fera Jacuna, który, będąc w stanie niepianistką rosY)ską Zenią Prochorową.
trzeźwym, poranił 8 pr..zechodniów, a 2
zabił - na kaTę śmierci przez rozstrzelanie.
Gera-din, który na·poił szofera J ac una
Kto zabił bogatego ziemianina w chwili opuszczania wybrze· został skazany na 10 lat więzienia.
z przed 16 laty
ża przez Niemców?-Dzieje ponurej zbrodni
.
.
.
.
Zbrodmar~e po dolkonamu m~rd~r~dynta, 3 gr~dma.
.
W czasie kopani~ fundame~t?w pod st~a zawle~h wowczas trup~ sweJ ofia- w portach amerykańskich trwa
dom nr 157 przy ulicy Morskie] robot- ry 1 zakopah go na polach między ChyNowy Jork, 3 grudnia.
nicy natrafili na szkielet mężczyzny, u- lonią a Gdynią, zacierając za sobą ca!l(PAT) Strajk marynarzy trwa. Kilka
kryty pod ziemią na głębokości około kowicie ślady.
statków an,l!ielskicq i f.rancuskich nie
Dziś, po kilkunastu lafach sprawa ta może opuścić portów amerykańskich.
jednego metra. O tym ni•e zwyklym odkryciu zawiadomiono ntezwlo:::Z111ie wła- odżyła, a starszy mieszkańcy Chyloni1
WJ dokach nowojorskich wynikło stardze policyjne, które wszczęły energi:cz- i cichej podówczas wioski rybackiej cie pomiędzy 750 strajkującymi a poGciyni doskonale sobie p:r~ypominają licją. Jest 2 rannych. 8 strajkujących
ne dochodzenie.
Jak się okazało, przed 16 laty niemal potworną zbrodnię, która podówczas aresztowano.
\V chwHi opuszczania przez okupantów wstrząsnęła cichym wybrzeżem kaszub·
Rzym, 3 ,!!rudnia.
niemieckich wybrzeża polskiego zamor- skim.
(PAT) Z Addis . Abeby donoszą iż
Znalezi'ony szkielet pozwoli napewno
dowany został na terenie wsi Chylonia
jakiś 6ogaty ziemianin, którego zwłok władzom policyjnym PoQ tylu latach za- 1wojska gen. Geloso weszły wczoraj 'do
mimo usilnych poszukiwań nie zdołano f pomnienia wznowić tę sprawę i wykryć Irgalem, posuwając się naprzód na obs~
rze wielkich jezior.
w!aściwego sprawcę morderstwa.
wówczas odnaleźć.

rs~~ty1~r.1~~~~~:3ig~i~ Tajemnica szkieletu znalezionego w Gdyni

„Timesa" pod nagłówkiem „K~ól ~. monarchia". W artyk'!- 1 ~ .tym „Ttmesd. tu~
micJatywy, po Ję e1
znając stuszność
przez biskupa Bradforda, ze swej strony
wskazuje na konieczność wyjaśnienia w
sposób miarodajny sytuacji korony.
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Już ukazał się w sprzedaży

Nr.2
CENA 10 GROSZY
Do nabycia u wszystkich sprzedawców · gazet
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Strajk marynarzy

I
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Randki
zakochanych
par
w
przestworzach
Pi1rwszy pocalunak ·na
zono metrów.pilota narzeczonych ·cieszy

się

wysokości

wielkim powodzeni1m

. (sb) Na lotn1vstku Croydon pod Londynem, w c~eniu olbrzymich trzymoto-r0wy1ch aer·opl~n6w, w których może zajqó . mvej1s?e ki1llkudzies!ęciu pasaże.rów,
stoi niewielki samolocLk. Sr·e brzy się on
cały w pmniienia·ch sfońca.
Ten samolot zdiolbyt ~olbi1e ostatni.o
wielką populamość. Wla·ści1cielem jego
jcst Bill Glenton. Przed kilku miesi1ącami
zgłosi1l się ·do niego je.dien z jego przyjaciót i opowiediiaJ o nicezwykłym wydarzen]u. Poznał jakąś mł'Odą d!ziewczynę, w której zakochał s.iię. Dzlewczyna przyjęła jie go O·świadczyny, post·a w:ła jednak jeden warunek.
Po raz pierwszy chciała się z nim
pocałować na wysokości 2000 metrów.
BY umożliwLć przyjacielowi zdobycie serca ukochanej, Olenton przyrzekł
· zabrać ich do swego samokYtu i wznieść
ich ponad chmury.
Pierw~za „randka" zakochanej pąry
odbyła su: więc \\' przestworzach.
Niezwy:kte to wydarzeni1e n.asunęlo
Glcntonowi na myśl wspani.aJty pomysł.
Nabyt samolot, który nazwał „Pierwszy
pocałunek" i .ogłosił, że wynaitnuJe swóJ
aparat Jedynie do dyspozycJi zakochauycb.
,

amołot

na lotnisku

londyńskim

Reflektantów było wielu. P-0myslo-1 dJwal na lotnis~u duży samolot angicl·
wy Anglilk przerobił odpowiednio kabi~ ski, z którego wysiadł tylko jeden pa·
nę samolotu, w której nie zabrakło na- sażer. Był to narzeczony owej niewiapojów al'k·oholowych i in. „Pierwszy ca· sty. Na jego widok pasażerka Olen ten.a,
tus" cEes1zy się wielkim powodzeniem. poMegła do swego ukochanego i rzu.-: 1 ła
Ccdizien1n~e zgt.as.z a siię do rnentona wie- mu s1ę na szyję. Okazało się, że narzele par zallmohanyclt, które chcą zaznać czeni posprzeczaH się. Dz~ewczyr.a chcia
ro2.1'koszy milłlosnyich na wysolkości kilku b zbiec „Pierwszym pocalunlki,en1", iedtystę.cy metrów.
nak nanzeeziony wynajął samolot i puWiele małteństw odbywa podróż po- śC'ił si1ę za nią w pogoń, przybywając
ślubną „Pierwszym całusem", odłatuJąc na lotnisko w os.tatniej chwili . .
do Paryża lub do Innych stolic europeJ·
Nie brak również scen humorystyczskich.
nyc'h w samolode - ciąg·nii'e swe wynu- Pewnego razu - opowiada Olen- rzeni'a Olenton. - Pewnego razu wl·'>ton, miałem od!wieźć do Paryża Jakąś zl·em parę narzeczonych, która poklóparę narzeczonych, Ku memu wi!ellkiemu I cila się w samoloci.e·. Dziewczyna grozdumien·illl, zjawHa się na lotnisku tylko i-iła ukochanemu, że o ile nie spełni jej
narzeczona, która zajęła miejisce w apa- życzenia, skoczy w przepaść. Wów~~zas
rac~e. Gdy przybyłem na lotnisko Le 1robłłem wspaniały „looping", NarzeBourget - mboda kobieta, która była czeni był pewni, że samolot już spada
w staniie wielkiego podniecenia. zwrócita na ziemię i w śmiertelnej trwodze rzusię do mni1e z pytaniem: ,,Czy chce mnie cili się sobie w objęcia. Gdy po l~ilku
pan pojąć za żonę".
chwila-oh samoLot przybrał właściwe poMimo, iż byla to niewiasta wyjątko- lożeni:e, narzeczeni byli pogodzeni. Kto
wej umdy, nagła jej prop.01z ycja zasko- im jedinak w przyszłości z.robi talki ..looczyira mniiie i n~ e wiedizia?em, jakiej mam ptng", gdly s·iię pokłócą - kończy ··swe
udlz.ie!ić odpowiedź W tej chw.•li za war· wynurzeni.a pierws·z y lotn·~k za~ocha:.
kotat nad totnislldem motor ciężki·ego sa- ! nych.
molotu pasażersik·ieg10. Po chwili wylą·
·
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Swi~to żmij

w

Jugosławii

akompaołamenełe _ orkiestry gady wvpełzają ze swych zimowych kryJówek.-Niezwykły obrządek zabobonnych wieśniaków

Przy

oo

u stop „wzgórza

żmi,i"

(z) żm.ija należ~ łiezsprzecznlc
te-~ tu i owdzie unosi się głowa małeł żmii, I bierze tafa mnogość żmij. Wieśniacy nie
go r.odiaJu stworow, które najhardziej niespokojnie porusza się język, gady po- ' spo,czną, zanim przynajmniej jedna z nich
pobud·zają fantazję ludzką. Zdolność suwają się wolno naprzód. Liczba ich nie przepełznie trzykrotnie przez zaimbezszeles.tnego posuwania się i 111ieru- wzrasta z minuty na minutę. wszystkie. pro·wizowaną przeszkodę. Wówczas,
Chome, hipnotyzujące spojrzenie czynią pefzają W kierunku, skąd roz1ega się wa- gqy szczęście ZO'Stało
zapewnione~
z tego gada obiekt. nadaja_,cy się do od- błąca melodia fletów. Gdy pierwsze z wszyscy rozchodzą się do swych d9grywania roii w mistycznych podaniach nich znajdują się u stóp pagórka, zgro- mów w jal{° naj!epszym humorze. Przeludowych. U mektórych lu.dów pier- mad.zony tł\lJtn przystępuj e do dziatanla: powiednia żmij ·stainowi jeszcze przez
wotnych żmija otaczana jest czcią, idą- każdy usłlule podsunąć pełzającym żmł· długie dni wdzięczny temat rozmów
cą w parze z przesądną obawą. Nawet jom jakąś część swego stroju.
wś ród miodych l starych mieszka1'c6w
-yv niektórych okolicach E~rop~ do~ola
Pagórek całkowicie usprawiedliwia f sąsiadujących z wzgórzem żmij.
tego gada .wytworzyły stę ta1emnicze swą nazwę. Trudno zrozumieć skąd się
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Kosmetyczne zab~egi „śpiijcei królewny"

obrządki.
Jedną

Nr. 387

WOLNA TRYBUNA
„WYBRYK NA'l'URY" w GDY:Nl1 Ne zbył
nos nie ma leluu·stwa. Moiu. się c:<!p.-awdo
poddać od_powiedniel operac:ji, ale jest to n;ec:1
niesłychanie koułoWDa, a wyidk nlezupełn.lo
pewtly. Operacje takle dokonywane są Qltr••
nic:ą, natomiast w kraju są Je121cze mało 11toto„
wane. Oczywiście zaleiy również wszy~·tko od
tego, czy zabieg fest wogóle m~iwy, a ti> lu
mu.si orzec lekar•-chłnsrif, po Qbejrzeiiiu twa•
rzy. Myślę jednak, że męż~yzna nie pow~l@ll
kłopotać się teto
rodsa!ll deiektami u.-ody.
O powod811.iu w życiu mężQZy~y nie decyduje
in!Uej lub więcel harmonijny szczegół jego
urody.
„MARZYCIELKA A. N." w NOWYM SĄ
CZU. Droga mo.ja, nie ręczę za wynik Pa.al H•
biegów, albowiem d0$tać się do wytwórni let•
niesłychanie trudno, Przede ws~ystkiem urod•
a zewr;Lętrzne zalety - to jeszcze nie · wszystko,
albowiem należy i:nleć talent i posiada6 .znaio•
mość sztuki gry. W Warszawie !est 1zkołll .łU·
mowa przy Państwowym Instytucię Sztuki Teatralnej (P.I.S.T.), kt6rej dyrektorem je$ł Zełwe.
rowicz. Poza szkolą dramatyczną w Warsiawie
są jeszcze
szkoły
drama.tycziie, prowadz0\118
przez dyrekcje, wzl!lęd.Jiit' zespół aktorów-.nlt•
których łea1h"ów. Należałoby aię w tej sprawł•
poiołormować w najbliższym ieatrze. Może Par;Li
r6WJ;lież u którejś ze zrumyek aktorek pob{er„ł
lekcję dykcji i deklamacji. Potrzebna jest fÓW•
nież gimnaeiyka, która wyrabia harmculjne ru•
chy or;iz pewną znajomość f.aU«:ji. Jeżeli po.
siada Pani czas i odpowiednie środki - niec:1a
się Pani z•cmie uczyć-a ~o wie, moi:e i OZI.•
•em spebaą się J~j m.arien.la.
„STAŁY CZYTELNIK EXPRESSU"-Chojny1
Rocznica wapo~iaaa ~ła - zaś anuiestia
nie zoa.tała ofloszON- Na r11zie nie 1lych11Ś nJc
o ogłoszeniu ainafllllli dla tej kałellOfll włętnl6w,
o jakłc:h Pan pyita.
duży

:PANI ANTONINA SZ. w

ZABŁOCIU1

Na

nowelki do ,,Exprenu UU&łr." wyqwoiotwo Ili•
reflektuje.
PANI REGA w LODZI: Musi Pani saai.a
okre3li.ć awoje zdolności l Dllłłępnie qbrać slę
do nauki taklello zawodu, do którego ozlłl• pG•
wołanie, zamiłowanU! l w Jakim klerunltu p~·
da ;;dolnojc;:i. Jeżeli chee ie Pani wypr6bowa6niech 1ię Pa11tl zgłosi do p0r1di11l paychol()gh:lnej
przy ulic:y W6lczaliskiej Nr. 17, l(dlie otnyma
Pani porad„ opal'ł• na wyniku odpowiednlcli"
badań:
_
-„S, 933. T.t• w TARNOWJE1 Droga moia, nie
dojrzała Pani jeszcze do małżellS'łwa. Mołe Pa·
ni i powimla przebywać w towarzystwie pierw•
uzego, dru&iego, trzecwgo i d:desięłejo znalo·
mego, oczywl,cie tak jednak, ateby nie wywoły·
wać niepotrzebnych komentarzy; które mogłyby
ą.ara:cić na szwank Jej opłnię. Nalety lałem ze
zna.jomymf utrzymywać stosunki towanydde l
starać się przebywa6 zawsze w młesianym, lic:z•
11ym gronie kolegów ł koleżanek. Co słę tyczy
Pani uczuć - to Śpię sobie one jeszcze nafspo•
kojniejszym snem pierwszej młodo•ct Ten pler·
wszy kocha P~ l Jej csułe serce reagufe u
przejawy miłości. Ale Pa!ll nie kocha go. To,
co Pani czuje - Jest raczef llf.o4ci4< Jnt to
piękne i bezwątpienia szlachetne uczucie, ale
nie wolno cłla niego poświęoaó - &iebie, albo„
wiem, po pewnym czasie dwie osoby byłyby nie·
szczęśliwe.
Litość czasem może się zamien!d
w niechęć i gorzej jeszcze ~ nienawiść, o ile
poweźmie Pani decydujący krók pod Wpływem
namowy, względnie z lifoścł.
Co się tyczy tego drugiego pana to traktuje on Panią jak zwykłą znajomą, mote nawet
kogoś, kto powiedzmy, podoba się rodzicom.
ety krewnym. Sam.a PUi wspomniała o z.amspirowanym spotkaniu, o czym zapewne ta dru•
ga strona wie, Nie kocha on Pani, ale mimo to
traktuje pOważnit l narazie zastanawia idę
jeszcze.„
Jak til4 postąpić Pani?„. Czekaó1 Czokać
tego mętcy21nę, oo do którego będzie Pill11 peW•
na, że za nim właśnie skoczyłaby w ofl!eń, że
nie myśli o nikim innym i, że żaden inny męż•
czyzna dla Ni.ej nie egzysiłuje„. Albuw1em to
będzie prawdziwa miłość„.

z tego rodzaju dziwacznych
ur·oczystości jest ,,budzenie imij'•, obchodzone po dzi•ś dzień ·w niektórych zakątkach słonecznej JugO'sławii. •Szczególnie niezwykłe jest święto wiosenne,
Ofiara wieloletniej splączkł otac.zana · jest niezwykłą opieką
obchodzone każdego roku u wzgórza
swych : najbliższych
zmU, oihok miejscowości Skoplje,
Wlośdanie wywołują te pełzające
(z) mejednokrotnie iuż pis.ano o długo- dziewczyna, pozostająca od lat w niereptylia muzyką i śpiewem z ich s.chow- trwalym śnie amerykańskiej „śpiącej ruchomej pozycji, nie przybierała na
ków. Sposób, w Jaki żmije zachowufą królewny", Patrycji Magłre, która za- wadze.
się w czasie święta budzenia, stanowi dla snęła w lutym 1932 rok~ i do tej .Po~~
Prócz te~o od czasu do czasu fryzjer.wieśniaków wyrocznię, z której usiłują się ni~ obudziła.. Ostatmo w .stanie Je~ ka onduluje iei włosy, a raz na tydzień
odgadnąć, czy najbliższe miesiące . będą zdrowi~ nas~ą,pą:i znaczna ~oprawa. 1 manlkłrzystka pielęgnuje jeJ paznokcie.
dla nich szczęśliwe czy nie.
·' ws·~ys~ko zdaJe si.~ ws:k.azywa_c na to, ~-e
Rodzina „śpi1ącej królewny" twierdzi,
Pe, wnei nie· ~zieli wcze·~ną wio·sną ~ie-I ,,śpiąca k\5lewna zamierz~ s'.ę obu~z1c. że w citągu ubiegłych 3 lat młoda nieszkancy zostaJą zbudzeni ze snu gtosną
Jak w1ado_m_o, Pa!r~cJa Jest ofiarą wiasta Oicząca obecnie 31 lat), bardzi·ej
muzyką. Mężczyźni i kobiety przylą- ' ?a.rdzo . rzadk11eJ w dz1eiaeh medycyny jeszcze wyp1ęk.ni.ała
czają sie do flecistów i hornistów, po ~m·ączk.t. Zasnęła w poci~gu w drodze po
Przed paru dniami Patrycja. otwo·
czym na obszernym polu zaczyna się ':rotn~J '!- pr~cy i od teJ pory nie rus~a rzy'la kilka-kr:otnie oczy f na prośbę leożywi.oo.y ruch. . Tłum zatrzymuje się SJQ a.m me mowl,. a~zkolwiek sen ten me kurza podiniios!a rękę. Krewm jej mają
pod wzgórzem żmii i z zataionym odde- odbha słe szkodlr~r1e na jej zdrowiu.
nadzieję, że niebawem wróci ona ca.11'chem obserwuje grupę mężczyzn, któ·
Ma1ik.a PartYCJ1 o.tacza tą najczulszą how:icie do przytomności l będzie mogła
rzy w wysoldch butach na nogach i gru- opieką. $piąca jest sztuc:mi e karmiona ·osobiśde odpowuedzi·eć na niezhczonią
bych rękawiczkach. skórzanych na re• z zastosowani em od!powiedinij,e di.e ty, al- ilość lils tów, pochodzącyc'h od wklbicieli
kach wkraczają na wzgórze. usuwając nowiem należy dbać o to, ażeby ml.oda ze ws:zyst'ldch stron USA.
kamienie, pod którymi żmije przez cały
rok mają swe schronienie.
Napięcie wśród zgromadzonych wło
scian potęguje się. Podanie ludowe gto.si, że żmije, obudzone ze snu zimowego,
nios ą ze sobą szczęście. Wystarczy
Wieczny zegarek, którego nigdy nie łr:teba nakr'=caf
więc skłonić jedną z nich, ażeby prze·
(sb) Mimo, iż dawno ustalone z::>stało, l staniu
minimalnych,
nieuchwytnych
pełzła prz~ jakąś część odzieży - pa- i źe skonstruowanie ,,perpetuum mobile", wprost iloś~i eneritii.
~ W pismach amerykańskich ukazasek, pończoche albo chusteczkę - aże- a więc maszyny, która.by się rusz1ła sa.Inżynier szwajcarski zbudował takllY się ostatnio ogłoszenia nast(;tTJUiąceJ
by odsunąć od siebie nieszc~ęście na ca. -1 ma bez P'omocy ·siły ludzkiej - je,s t nie- zwany „wieczny zei!arek". Nie lr.teba go treści: - „Młode dziewczeta! Chcemy
ły następny rok. Jeśli się komuj uda, 1możliwe, do urzędów
patentowych nakręcać, ani włączać do p~:ądu elek· Wam zdradzić Pikantne szczegóły poży·
ze ·żmija trzykrotnie przekroczy· pewną wszy·st:kic:.h kraiów zwraca się stale wie- tryc.znego. „Sercem'' aparatu jest n.ie· cia małże1iskiego. Za pleć dolarów prze.
część garderoby - wówczas uważa się lu wynalazców, któr.zv twie.rdzą, że jed- ~vie}ka rurka s·z.kla1?'a, napełnio1;1.a ~t~cią ślemy wa~ nasza sensacyjna ksia,żkę",
za wyb rańca losu.
·
·
nak udało im się zirealizowac ten fanta- 1 gazem w stame ciekłym. Na1mmeisiza Tysw,ce dziewcząt nadeslalo żadana su~
Uroczystość c1osięga punktu kulmina- styczny pomysł.
r6żnica temperatury, a więc 1 stopień . w rnę, otrzymujac wzamian za to„. książ.
cyjinego. gdy kapele grają fortissimo;
Niedawno do pewne)!o urzędu paten- ciąl!u doby wystarczy na „pakręcanie'• kę kucharska.
mężczyźni po~rzucają w górę ~we ka- 1
. towe.go "': Szwajcarii zgłosi}. się inżynier zegara .na p~ze~.ą.~ pięciu dpi
_.
- mieszkaniec Czechosłowacji Johan
pelusze, wydaJąc głośne okrzyki. a mto- 1Reutter 1 opatentował swoi '\•;-ynalazek,
Poniewaz ro~mca temperatury mię- Bordowski TJOsiadal obligac,fe pożyczki
dzież puszcza siew tan. Stopniowo mu- . który zareiestrował jako „perpefaum . dzy ,okresem dziennym a nocn.ym wy- udowlanej, która spłonęła w czasie !JO·
zyka ta godnie je, cich.ną tony bębnów, · m0tbile". Wprawdzie nie obalił on twi_~r · no s~"l ":'"ięcei niż jeden ~topień, zegar trn ?:aru. Obecuie na numer ten nadla F!lówkobiety intonują p i eśfJ chóralną, która dzenia, że maszyna „sama'' nie może się może iść bez przerwy. Niezwvkłe te ze- na wygrana w kwocie miliona k~ron.
1
zamienia się w delikatne, wabiące
poruszać, nie mniej jednak zdołał ·kon- gary od dłuższego czasu znajdują się już Bordowski, nie nwrw.c uz,vskać wygrata;nie
struować aparaturę, która znajduje oię w spr:zeda.źy.
·
ne} postanowił skierować sprawę dtJ
I 'oto kamienie ·i mmo:w:isKa ozywają: bez przerwy w ruchu dzicki wykorzy·
·
sądu.
1
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Zderzenie

pociągu

:~:;~:~:~~~;~~~;;;
rzenia pociągu towarowego z parokonnym wozem, należącym do Antoniego
Pietrzykowskiego, mieszkańca okolicznej wsi.
Skutki najechania pocią~u były fdal
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P. WOJ·ewotla Hauke-Nowak wyda ecyzJę o a 3Jąeą
wniesiODf' protesty

:~faz11;1~i:!~ :t:i~:;~i~~~~ Kiedy
~~
ca, Adam Gajek odniósł obratenia cie0

sie„ pierwsze
odbadzie
IJ!

posiedzenie. Rady Plieiskief.„

Sjonistyczny w okr~u IX i przez Obóz pada zostały przez p. wojewodę rozpa·
ŁODż, 3 grudnia.
le&ne.
• ódz
• ł
. •
trzone. •
(v) Wczoraj po południu, p. wojewo· Narodowy w okręi!u IV.
Rannego przewieziono do pobliskie•
Oba protesty złożone przeciwko wy- ki Zgodnie ~ oplDld ą wydzia u WOJeW
go szpitala. Władze policyjne i kolejo- da łódzki Hauke Nowak rozpatrzył spraego, P· WOjewo a
we prowadzą na mie.jscu dochodzenie, wę dwuch protestów przeciwko wybo· borom, zaopiniowane przez wydział wo·
1
PROTESTY BEZ ROZ·
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Po zażyciu silnej trucizny

udała się do swe~j matki, gdzie pragnęła umrzeć

Krótko przed przyjściem do matki,
zwano po.gotowie CzeTwooego Krzyża i
wówczas okazało się, że desperatka na- odbyła się z ukochanym decydująca rozpiła się rzeczywiście kwasu siarczanego mowa. Bryńska, nie bacząc na uczucie
i w stanie groźnym. przewie.ziono ją do bezgranicznej miłości jakim darzyła
awanturnika, postanowiła położyć kres
szpitala w Radogoszczu.
Dziewczyna walczy obecnie ze śmier- ich stosunkowi i zaraz po opuszczeniu
cią. Jest n.adal nieprzytomna i nie m)żna mieszkania przy ul. Malczewskiego, nac~w1h o~w1adczyła prze~a~onej ma~ce, że ~ej narazie przesłuchać. Matka młodo- piła się silnej trucizny.
Stan dziewczyny jest bardzo groźny.
kµJta ,mmut pr;ied ~y,fsctem do D.lej, na dam.ej samobójczyni opowiedziała, że
córka zwierzyła się przed nią, że zerwa- Narazie lekarze nie rokują nadziei u trzy
.
piła Slę, mocne1 ~clZDy,
Brynska straciła przytomnooć. ~/.e- ła z narzeczonym., który często się upijał] mania jej przy życiu.
i bił ją bez litości,
,.....•••e••••••••••••o••••e•t••••o••••••••••••••••••••~•••••••

. . Łódź,, 3 ·jlru~nia.
.
{gr) - "J?o mieszkania swe1 matki przy
ul. SokoleJ 5, prz~była w ~od.zinach wie
czor?wych 1~-letnia Helena Bryńska, ro
bo,tmca, zamieszkała. przy ul. Malczewsk~ego 2.. Młoda dz1~wczyn~ zdradzała
obia~ sili:iego podniecenia 1 w pewnej

notatnik-o-mielsk!

W ostatnim tygodniu zanotowano w Lodzi
20 przypadków zachorowań na tyfu11 brzuszny,
33 przypadki płonicy, 19 prZYJ>adków błonicy,
13 przypadków odry, S przyp:idków róty, 8
przypadków krztuśćca, 3 przypadki gorączki poWzrosła ilość zachorowaA na tyfus
łogowe).
brzuszny, co w związku z panufąc:vml cf1łodamł,
fe!St bardzo dziwne.

•„•

Pollcla aresztowała wczorał Zygmunta Ogt6sklego (Abramowsklcg:> 14), oraz Władysława
luchnlaka (Kaliska 10), palacza fabryczneio I
portlera LódzkleJ .Pat1rykl Kapeluszy przy ullcy
Targowef 2-a. Obydwaf kradll sy!'tematycznle
kapelusze z fabryki I sprzedawali ie dwum pa·
serom, ktł)rzy również zostali osadzeni pod klucwm.
'

Wydział oświaty .k~~~~ry zarządu

Konliskata nielegalne) broni
dokonana

została

na terenie powiatu

łódzkiego

Madaje Stare, ~m. Puczniew, następnie
(k) - Komenda ,policji powiatu łódz- skonliskowano fuzje i proch kilku miesz
kiego otTzymała ostatnio wiadomości, że kańcom wsi Kołoszvn i Franciszkanów,
wiele osób zamieszkałych na terenie oko tejże samej gminy.
U mieszkańca wsi Józefów, gm. Balicznych wsi i miasteczek, posiada mele
bice, znaleziono u.kryty w stodole pistogalnie broń palną,
W związku z tym, wszczęte zostało let, a mieszkańcowi wsi Dzierżanów,
energiczne dochodzenie, które dało kon Hermanowi Szatblerowi, skonfiskowano
fuzję, śrut i proch.
kretne rezultaty,
Policia prowadzi obecnie dochodzeStwierdzono mianow1c1e, że bro6
ukryta jest w chatach wieśniaczych i na nie, celem ustalenia, skąd wieśniacy
podstawie posiadanych adresów, doko- otrzvmali broń.
Winni posiadania i sprzedawania nie
nano szeregu rewizyj,
M. in. wywiadowcy policji odebrali J legalnej broni, pociągnięci będą do odpo
rewolwer bębenkowy Stanisławowi Gą· wiedzialności.
Łódź,

3 frudnia.

bzao'ml~·;:•yłemuswke

mtod~~;· . męz• ilfk1•

owski
mle]sklego\siorskieawimczowi.o'
I
!;;~
'I
U&
z łódzkim towarz~·stwem muzycznym
organizuje pierwszy w fym sezonie bezpłatny
Pożar i dwa podn-zu1łki
koncert dla młodzieży szkół dokształcafąc:ych
_ Przy ul. Jerzego to zapaliła się benzyna
Lódź, 3 grudnia.
zawodowyc~. Koncert odbędzie się 13 grudnia,
(gr) Około godziny 4-eJ popołudniu wysko· w bańce. Straty nie są znaczne. Dochodzenie
o godz. 12-eJ w połuclnle w sali Teatru Polskie·
czyła z okna pierwszego piętra przy ul. Piwnej w toku.
go przy ul. Cegielnianej 27.
- W lokalu Opieki Społeczne) przy uL Za·
9 Janina Juszczakówna (22 lata). Desperatka
***
Sąd Okręgowy slrnzał wczoraJ 30-lctnlego odniosła złamanie obu nóg i w stanie poważ- wadzklej 11 nieznana kobieta pozostawiła 6-leJózefa Sobierajsldego na 9 łat więzienia za za- nym, lecz nie zagrataJącym życiu przewiezlo- tnią dziewczynkę I zbiegła. Pollcla ustala toż.
samość dziecka.
mordowanie nożem Stanisława Szrama, który na została do szpitala w Radog<>szczu.
- W sieni domu przy ul. .MJynarskleJ 34
Juszczakowa jest od niedawna meżatką. Po
znęcał się nad Jego rodzicami.
podrzucorie dziecko 2-mleslęczne.
gwałt<>wneJ kłótni z mężem nie mogła opano- znaleziono
wać swych nerwów I nim zdołano zapobiec ule· Chłopczyka przekazano mlelsklemu ńomowl wy
wieśniaka szczęściu, WYSkoczyła z okna.
U ~ ęc·e
chowawczemu.
wespół

zabójcy

Sku!ego w kaAdany szofera oddano do dyspozycji władz sądo-
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wych
Łódź,

ciężkiej

doli bezrobotnych
przyniesie kaidy
grosz, złożony na
Konto PKO Nr. 70.200 Pomoc Zimowa.
Ulgt w

3 Jlrudnia.

Donosiliśmy o tajemniczej
(gr) zbrodni w Zagórowie w woiewództwie
łódzkim, Mzie zamordowany został 29letni Ryszard Beraier, mieszkaniec tej
wsi. Zwłoki Beri:!iera znaleziono na szo-

~~ci~e~~~~z~i~wniła ~mierć.w~kutek ~ęk Wykład

wschronie przeciwnazowym

nie wdając się w merytOł'}'czną ich ocenę
z uwagi na to, że n.ie odpowiadają one
wymogom, określonym w paragrafaclu
45 i 17 rozporządzenia ministra spraw
wewnętrznych, z dnia 30 marca 1934 r.,
w sprawie reizulaminu wyborczego do
rad J,tminnych.
Badając fonnalną stronę protestów
przeciwko wyborom, ujawniono, że . wie·
le podpisów fi11urujących pod prote·
st ami
NIE POCHODZI OD PODPISANYCH
WYBORCOW,
skutkiem czego pod obydwoma prote·
stami brak jest wymaganych 300 podpi·
sów.
Przełożony J1miny miejskiej obowlę•
zany jest wyz.naczvć
TERMIN PIERWSZEGO POSIEDZE.
N1A NOWEJ RADY MIEJSKIEJ
~CIĄGU DNI 14.
Zatwierdzenie przez p. wojewodę
opinii wydziału wojewódzkiesto, od.rzu•
cafącej protesty przeciwko wyborom,
zakończyło ostatni etap walk wybor·
czych w Łodzi.
Decyzja pana wojewody została prze•
słana do Zarządu MiejskiefiO, celem Za•
ze
łatwienia wszystkich ,związanych
zwołaniem Rady Miejskiej, formalności,
przy czym odpis decyzji skierowany został również do Głównej Komisji Wybor
czej,
Jak się dt>wiadujemy, Zarząd Miejski
przygotował już zawiadomienia do mę·
żów zaufania list, którzy protesty prze·
oficjalciwko wyborom składali.
nego powiadomienia ich o dezycji p. wojewody, Jednocześnie przygotowana zo
stanie lista nazwisk radnych miejskich,
wyłonionych z wyboru, celem jej opubli·
kowania.
Skład nowej Rady Miejskiej podany
zostanie do publicznej wiadomości albo
drogą obwieszczeń ulicznvch, albo też
za pośrednictwem komunikatów i ogło·
szeń w prasie.
Zdołaliśmy się dowiedzieć ze zrodeł
że termin
najbardziej miarodajnych,
pierwszego posiedzenia Nowej Rady
Miejskiej wyznaczony zostanie definl•
tywnie w okresię
OD 15 DO 20 GRUDNIA.
Dokładny dzie6 zwołania pierwszego po·
siedzenia wyznaczony zostanie PO uz4od
nieniu terminów, poprzedzających for·

*em

malności.

Po zwołaniu nowej Rady Miej$kiej odbędą się jednego dnia dwa posiedzenia,

pierwsze - dla określenia liczby wice·
wysoustalenia
prezydentów · oraz
kości poborów dla członków zarz9du miejskiego i dru~ie - dla dokonawa
wyboru prezydenta, wiceprezydentów i
ławników.

Na stanowisko prezydenta. P. P. S.,

posiadający w nowei Radzie Miejskiej
więks~ć-wysunie b. ministra p. NORBERTA BARLICKIEGO, zaś na stano·

.
9
Dalsze dochodzenie pohcy1ne stwierdziło, że Bergier zamnrdowany został Olbrzymia frekwenkcja słuchaczy w ośrodkach przeszkolenia wiska wiceprezydentów wvm.ieniani SIJ
mienie kursów w poszczególnych ośrod pp. BOLESŁAW DRATWA. ADAM
Lódź, 3 grudnia.
przez uk~ającego się prz~ polic!ąf
WALCZAK I ARTUR SZEWCZYK.
kach przeszkolenia.
.
szofera, Stanisława Szymańskiego, ktoJutro odbędzie się pierwszy wykład
(~). Wczor~j ~dbyły się wykład~ w
ry z zemsty osobistej, uderzył denata
k ilkakrotnie łomem że~aznvm w głowę, drugu:n z kolei osrod~u prz~szk_o~ema z w schronie przeciwgazowym przy ulłcyf
z~luesu ob:ony przec1~lotmcze1 I prze- Piotrkowskiej Nr. 1 pod gmachem stakładac ~<? trupem i;ia m1ejs_cu.
dniu wczora1szym u1ęty został za- I c1wgazoweJ. Frekwencia siuc~aczy do: rego ratusza Po wykładzie o schro· Ł6cli, 3 grudni••
udzi;lane zostaną praktyczne
~ójca. Sk;;itel!o w kajdany odwieziono do , c~odzi d~ 98 ~rocent_. . Drugi wyktaa nach,
(gr) - W, mieszkaniu własnym przy
c1eszyt się me mme1szym powodze- wskazówki z dziedziny zachowania się
ayspozyci1 władz sądowych.
11 tar~nął się na życie
, w schronie, wchodzenia, wychodzenia, ul. Żydowskiej
.
. .
,
0000000000000000000000000000000 niem. ,
29-letni Nuchem Seniak, wypija-jąc sporo
Do osrodkow zgtaszaJą się m1es~kan- stania, siedzenia itp., celem zużywania kwasu solnego. Desperata, po przepłu
Dandng „TAO. IRIN"
cy, któr~y nie otrzymali wezwan, ale jak najmniejszej ilości' powietrza.
kaniu mu żołądka, przewieziono do sz.piot
„WESOt.Y CZWARTEK" dowiedzieli się o przeszkoleniu z pism.
DZIS Trdycyjny
Jednocześnie w schronie wypisane tala św. Józefa.
z udziałem now ozaan :;a~o wane ::;o ze~po!u &rtyDob ro wolnie i chętnie wpis~ją się do zostoną świadectwa dla pierwszej gruStan Seniaka jest bardzo J!rotny. styczne>·:0 z
gro1;a stuc~ aczy . „_ochotnicy' są serdc- py słuchaczy, którzy ukoiiczyli kurs Przyczyna desperackiego kroku nie Z<>"!
,,HOLL V - SISTF.RS"
na czele.
przeszkolenia z zakresu obrony prze- stała narazie ustalon~
czme przy1mowam.
] IBI~ r3l ~ !B1!Ili!BIrBl131 f1] !BI !BI !11 lrn~ T)ziś i jutro nastąpi dalsze urucf-.o, ciwgazowei.
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Targi o umow~~ zbiorows.~ dla Zgierza.,_,,,zatarg przy bu·~on!;~ ~;~~:ik 1~.~1~s; = dowie szpitala •. - Strajk lakie1•ników zlikwidowany

!;~ -~~e~~d~ <wact;:~: m1~~Xt:'.12.~e~w z.r
Mozart - Uprowadzenie z Seraju _ uwertur~
3

1'i 337
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1

Przy budowie szpitala Ubezpieczalni I od 60 gr. do 1 zł. za godzinę. Obowiązuł.ódź 1 3 grudnia.
.W dniu wczorajszym odbyła Społecznej w Łodzi przy ul. Zagajniko- J je na przec~ąg jednel_!o rok~ ..
(k) Dziś lakiernicy przystąpili do pracy.
.się w Zgierzu konferencja w sprawie za- wej wybuchł nowy zatarjf.
.
. *~*
.
Firma, prowadząca roboty budowlawarcia w przemyśle zarobkowym umoJ~k ~się dowiadu1emy~ zwią~ek prawy zbiorowej, wypowiedzianej, jak wia- ne oświadczyła 220 robotnikom, że pra-1
domo., przez stowarzyszenie majstrów ce zostają przerwane wskutek mrozów. cowmk_o~ ko~unal~ych .1 prac .• mst. uży
Przez dwa dni robotnicy nie pracowali. ł te.cznosci p1;1bhczne1 pod1,ął akc!ę w spra
tkackich.
Przedstawiciele pracodawców oświad- Związek klasowy zażądał od firmy, aby i wie zawa~Cla ~mowy zb1_?ro,we1 z ~er~na
Poznanskich
z I! I
1
l
-l>c..3 t
·
· po d piszą
, takich
•
nową umowę I""" ym dalej kontynuowała roboty, gdyż warun 1 ne em s P a a im.
czy1'i, ze
dla
~pitalu
w
Jak
warunkach,
samych
1
·
odpowiednie.
są
atmosferyczne
ki
zoureJ!ulowana
że
jednak warunkiem,
Firma z~odziła si zapowiadając jed umysłowo. ~orych w. Ko!:hanowce,
stanie przedtem sprawa czasu pracy w
~a dzien 9 ~ro.dnia zwołana została
odniesieniu do przedsiębiorców chałupni no4Ześnie że dokon~a zostanie reduk-1
wspolna konferenc1a.
kill
d k
czych i chałupników, którzy pracują po •
d
· ·
d .
. d
. k d ązy
związe.
KU roczora1 z.re u owano
CJa. kilk
o po ~iągmęcia po.
anaście godzin, stwarzając tym kou- botników, przyjmując jednak nowych na
ich miejsce. Dzięki interwencji związku umowę ~biorową wszys~k1ch pracowni·
. kurencję pozostałym pracodawcom.
Sprawa 8-godzinnego dnia pracy dla klasowego trzech zredukowanych przy· ków szpitalnych w !'~dz1.
c· ·
·
, l* '
.
.
chałupni:ków ma być ure~ulowana na te jęto z powrotem do pracy i zatarg tym
Straik okupacv1ny w fabryce ytryna
renie czterech ośrodków przemysłu za· sa-mym został zlikwidowany.
przy ul. Wolborskie·1 44, trwa nadal. Rorobkowego, a mianowicie na terenie
botnicy domagają się podpisania przez
. 'd
~
.
Zgierza, Aleksandrowa, Ozorkowa i Kon
W dniu w,czora1s.zym ~lik~, owany firmę zobowiązania, że w razie uruchostantynowa,
strai k 1ak·1er nik ow me- mienia, wszyscy s·t ar.zy pracownicy otrzy
t ł
Postanowiono- wobec tego wybrać · zos a nareszcie
mają z powrotem zatrudnienie, na co firspecjalne delegacje, które zajmą się za· ; hlowych.
.
Lakiernicy dom~gali się zawarcia 1ma nie chce się zgodzić.
- - -...trQ;łatwieniem tej sprawy, celem uniknięcia l
Celem zlikwidowania zatargu zwo· 1umowy zbiorowej. Wczoraj umowa zo-j
dalszych konfliktów.
stała podpisana. Wprowadza ona płace. łana została na dziś konferencja,
•.;;.~

14.57 - / 15.00 ~ódz~~ze~~~omości ilełdowe.
15.00-15 15: Wiadomości gospodarcze
15.15-15.40: Koncert reklamowy.
15.4°- 15 55. „Zaopatrzenie inwalidzkie i stark!e ~r~~~'roh.ms:!dn~~:- pogadan15.55-16.00. o wszystkim po troszku.
16'.00-16.20. „Radosne melodie" _ płyty.
16·20-l6.35. „Hokus pe>kus dominikus" - „Zapraszamy na czarodziejską przekąskę" _
aud~cja dla dzieci starszych _ w opracowamu Jerzeg.e> Gerżabka (z Poznania)
16.35-17.~ M~rsze i pieśni wojskowe w wy·
konaniu orkiestry MarynaTki Wojennej pod
dyr. kpt. Aleksandra Dulina (z Gdyni przez
Toruó.).
17.00-17.15. „Oszczędna i modna pand domu"_
pogadanka p WeU
17 1
· ~J;ri52i ~o;~:C:;Per~ny. Wykonawcy:
17.50-18.00, „Dwucmestoleoie Chemicznego Instytutu Badawczego" _ repoctaż dr Fe·
liksa Burdeckiego.
18.00 - 18.10 Pogadanka aktualna.
18·10-18·12· Komunikaity śn'iegowe z Krakowa
18 12-18.16. Wiaidomoki sporbowe ogólne.
\8.16-18.20: ,Wiadomości sportowe lokalne.
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męża okazirodztwo 115·1etnią córką
Dskariyla
w rodzinie dozorcy
ift)i

10_tr_k0_w_s_ka_1_4_2 _ _
di_,_P_
_ _Ł_6__

usiłowanie zab~lstwa.

Waśnie

czym O. jest drugą żona starszego juiż
Łódź, 3 ,g-rudnia.
18.~18.30. Strauss: Iniermezzo _ płyty.
(gr) Do wtadz wpłynęła · niecodzien- wiekiem dozorcy.
18.30-18.45. Pogadanka ge>spe>darcza · p. t.
Częste kłótnie i bóikiJ alarmowały
„śmąteczny fron~ ge>spodarczy" - wygi na skarga: żona dozorcy ledne20 z dO·
red. Mieczy.ław Kołfoński.
mów przy ul. Piłsudskiego, Józefa O. lokatorów domu, tak że .iuż niejedno18.45-18.55. P.ogadanka aktualna.
18.55-19.25. Oryginalny Teatr Wyiobratni _ oskarża swego męża o usiłowanie za- i krotnie musiano uciec sie do interwencji.
(Ni~mjl: „Pod ziemią" - słuchowisko Er- bójstwa i utrzymywanie kazirodczego osób wpływowych.
W dniu onegdajszym O. opuścita
n~ a e>hannsena Tłumaczył Gustaw Mor· stosunku ze swą 15-letnią córką.
i
~• „Tańce, pieśni i melodie poolskie".
Skarga złożona została bezo<>śred· swego męża. Przed ode.iściem zagroz •
t9.25-20.45.
wszysto
I
nim
na
się
zemści
że
·mu,
ła
<~.ransmisja de> Wiednia,· Berlina i ~ero- nio po straszliwej awanturze. Ja·k a mia-;
munster). Wykona~cy: Połączone orkiestry ta miejs·ce pomiędzy małżonkami, przy · kich jego sprawkach doniesie o<>licji. P. R._pod dyr. Zdz11sława Górzyńskego, Ma·~-...~~~~~o~~~o-\"ł~~~~~~·ff~Oeo&&••••o+„••••o.......
_.
~
„
•
.
•
-·
..,....,
• • ~.J•
~ry;a Ka~o.~ka - sopran! Japusz ,P9pław:: ,
r11u1~~IDArc)A
Pibtr'kowska
reno.r,
Dąbrowski
Tomas~
tenor,
:sk1
~.
. I.li RW
_
· . ,..
Stamsław Tawroszew1cz - skrzypce Chor
-~ Wyprzedaż za BEZCEN ·1
I N,o 113
".
'"'. , ~
. ,
', 1 ..,. •• Ps>lskiego R.adia
„
.
. .
\:
~
20.45-20.55: Dziennik wieczorny.
1...i~••••••~_....'9Q,~~••••••••O•t•e•••
2055 - 21.00 Pogadanka aktualna.
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Ostatnim „punktem" r-0zeiścia się powaśnionych małżonków była pretensja

O·owei o tygodniówkę. fako orawowier
na żona dozorcy uważa, że należy jej
pewną
stanowiąca
się stała pensja,
część dochodów dozorcy. Prawdopodobni.e i na tym tle nie dojdą do oorozumienia i ta kwestja rozpatrywana będzie przez sąd.
·d t i .c • ·d
'k ·d
p
OSZ O owana prze Sawa .:.W'la. ków, którzy mają zeznać. że mąż Je)
1

Ją„
nłeJedi1okrotnłe
.
. P<>Zbawlć
.
.
. usiłował
·~
.

zycia, lecz dz1ęk1 op11ece l mterwencJ1
osób trzecich do ~rodni nie doszło.

300
za
rka
co'
'-f
.

Sprzedała

.,

złotych

i Siekier„
5Z€2tUr••
lifruct:izn.rm
m.sażolfki
- ~ ~~eje
fortepian,
sk~ - Chór
..,
~
_ ._. DG
...
• _h~óra
~
~·
·
dyr. Władysława
pod Fedyczkowska
„Echo .~na
§p1ew,
c:hcmoła zdłOdZM€ SWeB9 m~zo.-5qd W' flowgm 5Qt:ZU
Racz~owskiego i Chór. parafii ś.w Ł~~rza
SkCll7tOłł zb!FOdDiitmrk~ OO 41 IOfO
2215-23.00. Koncert Orkiestry :Wileńsk1e1 Nowy Sącz, 3 grudnia.
W czerwcu 1925 r. rolnik i Harklo·
wej Wojciech Wojak ożenił się z Kune·
gundą Poczajkowską.
Do małżeństwa tego zmus.-iła Poc:zaj·
ADRIA: - „Se.rea ze ·stal~".
CASINO: - _„Przygody człowieka bez nazw!- ~ows~ą jej mat.ka~ która była winna~~!
ska".
Jakowi 300 zł. 1 DJe mojfąc mu zwrocie
CAPITOL: - „Pan z milionamiH.
pieniędzy, postanowiła mu oddać córkę
CORSO: - „Władca Kalifornii" ,
żonę.
za
brygada".
EUROPA: - „Tajna
W kHka dni po ślubie małzonkowie
GRAND-KINO: - „Jestem niewinny„,
d0
. h ł
k
r .
~ETRO: - „Serca ze stali".
o1a owa · 'POJtaC a a
rozesz i się.
MIRAŻ: - „Judei g;ra na skrzypcach".
Krynicy, gdzie zarabiała na życie iako
PALACE: - „W blasku słoó.ca".
moją". służąca. W czerwcu ub. roku zdecydo·
PRZEDWJOśNIE: ~ „Będziesz zawsze
wała się wrócić do męża, który listem
RAKIETA: - ,;Jej Ekscelencja Babka"~
wezwał ją do powrotu.
RIALTO: - „Ma,gnolia".
Nazajutrz po przyjeździ~ ugotowała
ona na kolację zupę, której sama nie ja·
dła. Po spożyciu kolacji Wojak stwier·
dził na sobie obiawy zatrucia, wobec
czego wziął jakieś antydotum . . Nie mó·

w.

i w dalszym ciągu
z nią pod jednym dachem.
Po kilku dniach Woja~nwa j)Odeszła
w nocy do łóżka śpiącejfo męża i złtdała
mu cios siekierą w głowę. Myśląc, że za
biła Wojaka, pobiegła następnie w bieliźnie do sąsiada Kozła, któremu opo·
wiedziała, że mąż napadł na nią z siekierą w ręku o ona - działając w obronie własnego życia ·- wyrwała mu sie• b'ł
k'
1erę 1 za 1 a ~o.
· Gdy Kozioł udał się z kobietą do jej
mieszkania Wojak zalany krwią siedział na łÓżku. Widząc, że mąż' zy)e,
Wo1'akowa padła na kolana, ;>rosząc tło
5
o przebaczenie i przyznając się do tego,
że przed kilkoma dniami wsypała do jego zupy truciznę na szqzury,
Zawiadomiona o zbrodniczych zamiarach Wojakowej policja oresztowała
wił on o tym żonie
mieszkał

••••••••o••••••••••••••••••••••••••••e••••••••••••••••••t••••••
bę~ą
Sprawy Pabianic
przez

Sąd

z

Pracy w

rozpatrywane

Łodzi.-Postulaty związków
zostały uwzględnione

l

zawodowych

Ob'ecnłe stanęła ona przed
okr. w Nowym Sączu, który skar
zał oskarżoną na 4 lata więzienia.

wieśniaczkę.
sądem

•n-M•!ii1:111'•••11•1111•••••••••
Zycie Pabian1·c
•
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-oLOSOWANIE PREMIL
Dyrekcja K. K. O. w Pabianicach urzą,dza

w dniu 6-'Łym
kału własnym

bm. (niedziela) o godz. 12-ej w loprzy ul. Zamkowej nr. 1 losowa·
nie premiowanych wkładów oszczędoościowych
d1a d0>rosłych.
Zafoteresowane e>soby proszone są o łaskawe
przybycie.
W niedzielę, dnia 13-go bm. również e> ·godz.
12-ej w sali kina Nowości przy ul. Kościuszki
m. 14 odbędzie się losowanie premiowanych
wkładów oszczędnościowych dla dziecL
PABIANICZANIE W LODZI.
Rodzina Radi·owa w Lodzi urządza w nie·
dzielę, dnia 6-go bm. o godz. 17-ej w Ho>telu
Polskim koncert na dochód Rodziny Radiowej,
głównie zaś na fundusz budowy gmachu dla
dzieci ociemniałych.
W roncercie bierze udział Chór Reweler·
sów z Pabianfo, który zdobył sobie uznanie
swymi występami. śpiew ch6ru Rewelersów
będzie transmitowany przez radio.

ZAJśCIE W BIURZE FUNDUSZU PRACY.
Łódź, 3 J!rudnia. inspektora pracy, dyr. 'Klotta.
Resz;ka Zofia, zam. przy ul. Ke>nopnej nr. 18,
SJ?rawa ta została zbadana przez czyn
zawodowe w Łodzi
czasu w ministerstwie niki odpowiednie. Okazało się, że z te· zachowała si~ niestosownie w biurze Funduszu
swe~o
złożyły
memoriał w sprawie utworzenia na te- renu Pabianic jest za mało spraw, aby Pra~y. Ponieważ uwagi posterunk.owe.go nie
można było uruchomić w mieście tym odmo.sły skutku: pr.zete> , ~eszka pociągniętą zo·
renie Pabianic Sądu Pracy.
stała do odpow1edziałnosc1 karneJ.
·• I S d
ł
·
·
·
'b
Pros ę .swą związki umotywowa y spec1a ny ą Pracy.
WIECZóR WESOŁYCH PIOSENEK.
Wobec tego postanowiono, że robottym, że Sąd Grodzki w Pabianicach, ldó j
ry rozpatruje wszelkie sprawy wytoczo- 1nicy z Pabianic będą sprawy swę kiero-1 Dzisiaj, ro j2st we czwartek, dnia 3-go bm.
w cukierni R. .Ja~o.rskie.go _przy ul. Zamk?wej
ne przez robotników przeciwko praco- i wać d~ Sądu Pracy w Lodzi,
Decyzja o rozszerzeniu terenu dzia- 1nr. ,'77• odbędzie się '.'Wieczor. We~ołych. Piose·
dawcom o należności za pracę, za urlo· 1
, nek · Wykonawczyma będzie Nina Niewska,
Ł d ·
· d l Ił I • · S d p
'
· t d
·
py, z~ na d ):!o d z1;w i . '.' nie moze os a a nos~1 ą u racy w o z1 i;irzez przy- wodewilistka. Począ1ek 0 godz. 19.30. Wejście
teczme szybko 1 sprawn1e spraw tych zal łączenie okręgu Sądu Grodzkiego w Pa- wraz z konsumcją wymsi jeden złoty od osoby.
bianicach ogłoszona została urzędowo w
łatwfoć.
REPERTUAR KIN.
Postulat w sprawie utworzenia Sądu i ostatnim Dzienniku Ustaw.
OśWIATOWE: - Dwa dni w raju.
P racy w P a b ianicac h · ponowi ły związk i..i . S.ą d p racy w Ło d zi b ę d zie rozpatryNOWOśCI: _ Nie odchodź ode mnie.
LUNA: _ W cieniu sam~Łnej sosny.
zawodowe na .osta.tniei ko,nierep.cji, jakaJ w,ał _ sprawy z Pabianic od dnia 1 styczodbyJa się. w. L®zi ~ udzi~~ ~ó~n.~~ I Ilia r! p.
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STRESZCZENIE POCZĄTKU. POWIB!.CL
Wśród przemysłowców wielką panikę wy·
wołały listy tajemniczego Mściciela, grożącego
nawi:t ś,miercią tym, któ.rzy nie przestaną wyzysluwac swych pracowmków.
·
.Jednym z najbardziej znienawidzonych przez
Mściciela przemysłowców jest niezt:iernie bogaty .,;::aśc1ciel wielu przedsiębiors1w w Polsce,
Karol Halwin, posiadający żonę, córkę i sy.na.
Z~ wytropienie tajemniczego Mściciela lłalwin
obaru1e znanemu awanturnikowi Piotrowi Rudziakowi, pilić tysięcy złotych.' Ale Rudziak
nie może sobie dać rady z groźnym przeciwnikiem. Wtedy Halwin wraz z innym.a potentatami angażuje slynnego detektvwa amerykańskie
go Weba, który pod przybraną nazwą Czarnego
Króla przy pomocy Tuza, swego sprzymierzeń
ca, rozpoczyna walkę z zagadkowym Mścicie
lem na śmierć i życie.
Jedyną osobą. która widziała twarz Mści
ciela, jest lokaj Halwina, Antoni, który jednak
został ranny w głowę, nie może się poruszać
i mówi niewyraźnie. Na pytanie kto jest Mści
cielem, bełkoce tylko: - „La jełłły?".„ Co to
ma znaczyć - nikt nie wie •.•
Jedną z najtragiczniejszych ofiar wyzyski·
wacza - Halwina, jest dawny jego robotnik,
Stanisław Ziętek, którego Hahvin tak misternie
usidlił, że mógł nim kierować jak pajacem na
sznurku. Przy pomocy intryg i teroru uczynił
zeń bezwolne narzędzie w swych rękach i zmuszał go do zamordowania niejakiego Aleksandra Arbuzowa, który znał jego kryminalną przeszłość.
Halwin siedział bowiem w Ameryce
w więzieniu za delraadacje„. Ditlwnym zbiegiem
okoliczności Arbuzow dostał ataku serca i zmarł
w obecności Ziętka. Teraz podejrzenie pada na
niego. Halwin nie chce go bronić, wobec czego
Ziętek musi ukrywać się pned policją.
Gdy
był już w niebezpieczeństwie, zaopiekował się
nim Mściciel, który przyjął gu do swej gwardii,
składającej się z dwóch zaufanych pomocników,
Alla i Bila.
Narzeczon11 Ziętka Jest młoda, przystojna
i niezwykle urodziwa służąca, Jadzia Młotecka,
posiadająca w swym majątku tylko medalion,
stanowiący jedyną pamiątkę po jej mate~. Z me·dalionem tym ł4cz1t się dziwne wypadki••• .W na- tesie Arbuzowa tfętek znaluł napis: - ,,Uprie,: :...dzić Ziętka, nl~ch pilnuje medalionu!" Następ
l- uego dnia Ruduak napa<la na Jadzię l ehce lei
ten medalion zerwać z szyi. Jadz1a obroniła się,
lećz po pewnym czasie medalion znikł w tafemnłczy sposób.
Halwin nie zadowolił się fmierci11 :Arbuzowai Przypadkiem dowiedział się, że Jego żona,
Renata, komunikowała się z Arbuzowym. Na
miejsce zmarłego Arbuzowa podstawił więc
fikcyjnego, swego dawnego· lokaja Jana, by
w ten sposób zbadać tajemnicę żony.
Pewnego dnia pani Renata zdemaskowała
fikcyjnego Arbuzowa, który zdąż7ł jednak prześwietlić jej tajemnicę i stwierdZić, iż była ona
szpiegiem... Halwinowa zagroziła mu śmierci11
za wykrycie tajemnicy Jej życl.a„. Pani Renata
miała filSzcze jedneito wroga w osobie swej cór·
ki, Ilony, obydwie bowiem - matka i córka kochały tego samego mężczyznę _ dyrektora
Władysława :WichrODia.
Pewne~o dnia znaleziono panłłl Renatę mar·
twą w sypialni. PodeJrzenie pada na Wichronła.
Koinłsarz Wentzel każe go aresztować. Jednakże po aresztowaniu dowiaduJe się ze znalezionych u Wichronia listów, :i:e łączyło go co'
z jego żoną„. Komisarz W enłzel jest tym odkryciem zdruzgotany.„
W tym czasie do Czarnego ICróla zgłosił
się niejaki Martinez z prośbą o odszukanie jego
przyrodnief siostry, którą oczekuje spadek w
wysokości miliona dolarów. Martinez nie zna
lei nazwiska, wie tylko. :i:• w fel posiadaniu
znajduje się medalion z odpowiednim napisem.„
Czamy Król zapala się do tef roboty f postanawia wraz z Tuzem zagarnąć w swe ręce
spadek Jadzi, która nic o tym nie wie I nadal
przymiera głodem. at wreszcie rzuca się pod
auto, w którym Jechał Halwln. Przemysłowiec
uratował Jadzie I zakochał się w nleł po uszy,
lecz Jadzia, Pomnąc Jego krzywdy, nie chce go
znać. .
Wobec tego H~twln zwrócił się do Innego
przemysłowca, Pomruczka, aby dał Jadzi PO•
sadę w sweJ fabryce by Ją w ten sposób uza·
Ieżnlć od siebie. Jadzia Jest rozpromieniona.
Jednakże fab1"Y1ka J;>TZechodzi w r~e hakatysty - Niemca, Baumana, który wiprowadza,
11?owe, uciążliwe ·!porządki".„.
Tymczasem mmęła Jesień„. Królewicz· Karnawał rozpoczął swe panowanie. Na murach
mfasta ukazaty się barwne afisze o ~ierwszym
balu maskowym w plęlinych. S1'ecJalnle na ten
cel udekorowanych, salach „Astorii".
W małym pokoiku na przedmieściu Jeden z
gości przygotowyWal się na dzisiejszy bal. Był
to. Mśc i ciel.. Właśnie zalet~ był wią.z.amlem blalei krawaitki: gdy do pakoiu w~szla Janka.. .
- Jaik się masz„ .. - przyWttal Ją MśC1c1el,
poprawiaj ą c sobie przylepione wąsiki i perukę.
- Tak późno wracasz z biura?...
- Ta,k ... - odparła Janka, opadając ciężko
na krzesło. - Mi ałam dziś konferencje z tym
łotrem Baumanem. Jestem szczęśliwa, że iuż
go nie zobaczę...
- Ja.Ido?.„ Co to znaczy?.„ - ••-nvtał
"4ściciel, odwracając sie ravtownie.

Napisał specjalnie dla „Expressu•:
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~ No, i co pan zauważył?„. Proszę
- Ja cię męczę?„. Ależ, Ilonko, to
- Na Slą.s:k„. Bauman mnie tam wyM'arn objąć tam odpowiedzialne jest napewno nieporozumienie„ Jakże mi wszystko do:kJtadnie oipowiedziieć„
- Pan WDchroń, panie komisarzu,
stanowvslm w jednym z jego przedsię mógłbym cię męczyć„ Ja, który cię tak
mieszka z żoną w pałacu swego teścia,
kocham„ .
bi{Jrstw...
- Wiięc... chcesz nas opuścić? .„ · Od oweg.o dn1a zapanował::i. między pana Karola ttalwina.„ Wstaje codziennie
zdziwił sią Mśctciiel..„
nimi zgoda. Ilonka nte bez pewnego zdu mniej więcej około godz·iny szóstej.„
- Tak wcześnie?„.
- Wybacz mi, mój dirogJ, ale„. chcia- mienia zauważyła, że Wdchr·oń stał się
- Okot.o szóstej wreczorem, panie
łabym już od'począć„ Nie mam sLt już bardz.o o nią troskliwy, że zaczął zwrado waliki.„ Zostawiam to inn:ym„.
cać uwagę na jej powli'erzchowniość i komisarzu„.
· - Aha.„ To możliwe„. Dalej„.
Twarz Mścidela zasnuła się mglą stroje.
- Około północy wychodzi z domu
cichego smutku.
-- Musisz się ladnte ubierać„. - rnó- Wszyscy opu·szcz.aai1e mnie powoli wilt jej. - Córka Halwtna ni1e może wy- i zwiedlza różine lokale, nie cieszące sie
- szepnął jak gdyby d10 si,ebie„.
glądać jaik biedna stenotypistka„. Noś zbyt dO'brą opi1t1Lą:„
- Sarn, czy z żoną?„.
- Jakto, wszyscy?„. Masz przecie falszywe bryl1anty, a.Je niechaj to ma j.a-:Przeważnie sam.„ To znaczy sam
jeszcze Ąlfa i Bi.la i Zięflka„.
kł5 wygląd„
wychodzi
z 'dornu, a potem.„
- Zi,ętka już ni e mam.
Ku coraz większemu zdumieniu Ilony
No,
co potem?„. - i111teresował.
- Co siię z nim sta1ło?„.
wprowadzał ją w tak zwany świat, chosię
Wentzel,
wstrzymując odd1
ech.
· - Po straci1e Jadzi niie poznaję g-0 dllt z n1ą do lokali, przedstawiał swym
Potem„.
spotyka
się
z
kobietą.„
zupelni1e... Chodzi jak opętany„. Oba- znajomym, słowem - zmienił się ogro- Z kobietą„. Z jaką kobietą? ...
wiam się, że ten cz·~owiek. dlostanie po- mnie„.
- Nile wiem jak to określić ·pmu Jio„
mieszania zmyslów.„ Tw.iierdzi, że JaIlona byta ogromnie zadowolona z po misarzowi.„
Nie udało mi się stwierd'Zlić
dzia ~o z 'kimś zdradzilia„ Nie chce mi· wodu tej zmi1any.
co to za kobteta„. Mogę powiedziieć tylpowie 1dziieć z kim.,. Nie mo~e znaleźć
Nareszci1e roz.poczynam prawdz.t- kc tyle, że jest zgrabna, mroda.„. Twasprko].u„. Całemi dniami i nocami włó we -żyoi·e„.
- pomyślała - Władek za- rzy nie widziałem, bo zawsze jest zaczy si.ę P'O knajpach„. Wczoraj spotkatern kochał siię we
mnie p.onownie„.
słonięta woalką.„
g11 w niocy w Alejach .. Si1 edział na ławce
Dziś
oboje
wybkrali
się na bal ma·
i spal. Obud21Hem go. Był tak pjjiany,
- Dobrze„. - odpar Wentzel, zdraże mnie ni e pozna'L. Wyciagnąl broń skowy. Wiichroń był już gotów, Ilona za- dzając coraz większ,e zdenerwowanie.
i c..hci1ał strz·efać. Z trudem udało mi się ;ęta był1a jeszcze w swym buduarze.
- A czy WLchroń zawsze ukazywa:l silę
- Wlladz.iru! - wołała poprzez uchy- w towairzystwi e tej samej kobiety?„
go przek1 on.ać, że zabiliby swego najserdt-cznie}szegio przyjaciela„ Biedny chl'o- lone drzwi - Czy ojciec też idzie na dzi- Nie„ Wid1z.iałem go w towarzypiec.„ W końou wpadni1e w ręce policji. siejszy bal?
stwie r6inych kobiet.„
- Nie wii ern, kodianie!„. - odparł
Komisarz odetchnął, .jak gdyby to
Janika słuchała tyoli słów ze spusz\.Vichroń,
oglądając tmskliiiwie swe pa- stwierdzenie wywiadowcy sprawtto mu
czona głową. Triapity ją wyrz,uty smni.enia. To jej wina.„ Gdyby powie'dziala znokcie - Nve obchodzi mni1e gdz.i e twój ulgę.
- A ja~ie to były lokale, do kt6Ziętk·owi·, że Jadzi1
a prncuje u Pornrucz- ojciec spędn wieczory.„
k~może wszyst'k:o-u.łożyloby się inacz~. • _ - - Czy_ nojedzięmy w takim razie rych Wichroń sprowadzał swe zn_ajome?
- Przeważ.nile były to tUtefsze lokale
- _Teraz mu nie 'POWiem.„ - p.omy- sami na b~l?
- Nie.„ PrzyjedzPe po nas Czerski... restauracyjne z gabinetami„. A więc
~afa. Zakatrup1łby mnie napewrtio„
Ale nap iszę do niego Z'e Sląska„ Nape- Zdaje się, że już jest„ Slyszę sygnał „Bar pod Sz·częśliwą Gwiazdą", „ewa",
trąbki„.
„Paradies" i t. p Ponadto skonstatowawno napiszę.„
Aby s]Qi1erować rozmowę na inne tory
W kilka minut potem Peliks zameldo- łem, ż,e Wiichroń wyjeżdża również ze
swymt znajomymi za miasto... Nie uda1o
zapytała:
wał przybycie Czerskiego. Był to daw- D~kąd się wyblerasz?„,
ny przyjaciel Wichronia. Ostatni·o ~po mi się jesz.cze stwiet.dzić dokąd oni wyjeżdżają, ale podejrzewam, że tam musi
- Na bal ma'Skowy dlo „Astorii".„. tykali się dość cęsto, przy czym zawsze być coś odpowLedniego„.
Spod'zi1ewam się, że ujrzę tam dziś oile- mieB sobte coś do powi edzenia na osobWentzel wstał i zaczął się przecha-·
k'~-we meczy.„ Zbiera stę tam cała śmie ności.
dzać po gabinecie.
tanka.„
- Serwus, stary! - rzekł Czerski,
w·
:n.
wchodząc dto salonu - Ja:k się masz?„.
·ięc z tego wyniin.a, że Wichroń
- Halwin rów1nież bę.dziie?."'
bawi się doskonale, co?„.
_ Oczywiściie!... Czy mogłaby się
Był bardzo przystojny i elegancld.
- O, tak.„ Dziś też będzie się bawił.
odbyć jakaś zabaWta bez niego?„. Wła- Frak leżał na nim iak ulany. Wyciągnął
Skąd pan wie?.„
śn ie dlo nDego mam pewi1
en interesik„. papierośniicę i zapalił.
Widziiatem,
Ja'k ,kupowair bilety na
Vlięc: kiedy wyjeż'diżasz?„.
- Jak fam twoja pim~? - zapytat bal maskowy w Astort'i.„.
- Dz,iś w nocy„. Jutro muszę oyć cicho.
- Kiedy jest te:n bal?.~
na rni1ejscu„ Mam się zwrócić w KatoUbilera
silę„.
Za
lki.1:Ka
mintu
będizile
- Właśnie dzi~iaj„. - odpad wywicach do niej~kiego Kilntza.
g;>towa„. - odparł Wic'hroń również wiadowca.
1
Mścic-Lei wdągnąl piłaszcz i wzd ął do z.niżaJąc giros.
Wentziel zatrzymał się. Nowy pore1ki kapelusz.
-Więc
jak
tam
'dziś
będzie?„
Czy
mysł
zrodził mu si1ę w głowie. Podszedł
_ W takim razie Ż"'CZę cl' po•nndzeda silę coś zrobić?„
do .wywi!adowcy i rzekł:
J
wv
nfa.„. - rzekł Mściiciel, żegnając się z
Mam już na o'ku kil- Shlcha:J pan„. Ja dziś też będę 'na
hniką Niech d się dobrze J>-OWOdzi 1.;... f- Ntewątplii\viie„
w
tym balu„. Uważasz pan?.„ A dfa pana
i pamiętaj 0 nas„.
6
Au a:cet w.„
szystko zal_eży od ciebie. mam jedno :zileceni-e„. o go~~nie drugief
_
- .Bądt spokojny - oop.a:rl Czerski w nocy zadizwon~ pan ·do Astorii i poDzDę'kuję ci za tyczenia... Wam
wszystkiim życzę zwycięsiwia... Myślą z .uśrntedhem - ~le J>O raz piei:w:szy ro-I prosi pan mnie do telefonu.„ Rozumie
będę za wsze przy was„.
b1ę tego rodlzaju mteresy.„ Musi się udać. pan?„.
Na progu zjawi.fa silę w tej chwHi
- 1T ak jest, panDe kmn.isarzu.„
- . """".'"" _ ......
. Pożycie Ilony z Wi~r·oniiem nie by!lo Ilona:. Nosi!ła czarną, aik'Samitną suknie,
- To wszystko.„ Dzi~kuję pattu.
godne za·zdrościi. Mi-ędzy rnalionk.arni która odsłaniała jej ala:baistrowe plecy
WywiadlQwca wyszedlt. Wentzel poczęsto doahoozil,o d!o sporów. Wkhroń i ramiona, opiinając biodra krągłą Hnią łączy1r się ze swym rni'es~kaniem. Pani
d
ł ·
d ·
· nd""dl
'Jmaga SLę o zony pie " zy. Il ona, r ścielą.c s~ na podlod'ze Cliług·lm wężem. Tania zd:Jęla słuchawkę.
doprowa'dzona d:o ostateczności, wykra- Lśnfący dtadem na głowie podkreślał jej
- Hallo!„ Taniusza?„ To ja rn6di:tła pieniądze ojcu i dawała mężowi>. 'Ale fascyn1U}ącą uro~.
wilę„ M'am dla ciebiie niesp.odzianlkę„. W.
w lmńcu zbuntow.ałla się ii pewnego dni·a,
- Czy panowie gotowi? - zapyta~a tej. ~~willi przystano mi dwa bilety na
o~wi 1adiezyla 'kiategorycmtie:
wdiz.ilęozmie.
dz1Me1szy ba.il maskowy„
.
.
- Dość tego!.„ Wiid'Zę, te matl1Ca mo- Owszem„. _ oid1'al"t Widiroft
-Co? - ucieszyła słę pani Tania.
Ja mia.la rację!„ Nie będę z tobą niigdy '
·
- I oo zamierzasz uczynić z tymi biieszczęśLiiwa!.. RozeJd~rny się!
. Czerski zbMył silę & niej i nacliylił tarni?„.
• •
,
się
z gracją, by zf()żyć n:a jej dłoni poca- Oczywi:ście, ze je WY'KOrzystamy.
W1chroń przeraz.nt się„. O tym. me
..
Bą'df gotowa na; godzi!nę jedenastą„.
·
pomyślał.. Na to !l1 be mógł się z.godtzić lunek.
w żaden sposób. Po rok.u - taJC, ale na
- Pan.i Jest dz1iś urocza.„ ........ szepnął,
- Ach, mój dTogi, jak bardlzo ~ cłeraz.ie„ Na razie rnusia~ być potulny i pątrząc Jej w oczy.
szę„. Tak pragnęłam pójść na dzisie~
b t · to ty •
ł t
h.
- DzilęlkuJę za słowa uz,nania.„ Więc baH„.
grzeCZ1!1Y•. ·O .~ rac~ S
stęcy ~O YC „.
chodtmy.„
- No, widzi'sz„. Życzeniu twemu sta„
Zmiemł więc od mru ta,kty]{ę.
lo się zadość„. Na razre ,,pa"!„.
'Ależ Ilon!Ko ja:k możesz mówić
·.-11
·
t
'ób?
Odfożył sluchaWkę i zamyślił sie
uo mme w ~n spos. . „. .
Komisarz Wootz.el po'dn·Msl głowę i głęboko.„
·
1
- Mogę„„ Własnie, ze mogę„. Jetaił
steś wstrętny, ni, enaw~dzę cię!... Zmu- zapy :
szasz mnie do kradzieży, lecz ja wszyst- Więc śledizU pan Wi.chroni.a?•
ciąg
KO ~OOS?Ję cDerpliwie!.. Dlaaqo . . .
- ;Tak Jest, pame Gvnł.u-t. ~ ~
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droźlicq Bezrobotni biorą Się do handlu...
z
wolhc
No
Sprze'aaż uliczna zostanie unormowana
Ubezpieczalnia Społeczna w Łodzi otrzymała dodatkowe
Ł

kredyty z ZUS

d
6 ź, 3 strudnia.

. .
Ubezpie
\'.n.) - s Jak
:r. _..:1 •
ł się dowiadujemy,
_....„In·
?O eczna w 1.AXlZl otrzymała z
1a Ubezpieczeń
.......
Społecznych doZakładu
. .
datkowy kredyt, c elem umożliwten.ta
ra-·
c:ijonalniejszej walki z itruźlicą
• Dzięki temu kredytowi, który wyno51 60.000 złotych, będzie można obecnie
·
, il
ZWlększyc ość mJeisc w sanatoriach, do
kąd wysyłani są przez Ubezpieczalnio
~
chorzy na "ruźl1e'ę.
·n .

Społeczna W W.arszawie, a mianowicie
Spo
n:„
75.000 zł., następnie Ube„pieczal1
"
łeczna w Łodzi - 60.000 zł., w Sosnowł
.
p
ł
cu
- 46·000 z ·• w oznamu - 45 ·000 z ·
w
ł . t- d 22.000, w Żyrardowie l8 Lublinie
000
1
**
'

z'

Jedn

•

•

chu ulicznym, i przenieść go do <bielnic
nowych, nie posiadających sklepów.
Ł 6d z k a Izba Przemysłowo - H an dl owa rozpisała z kolei ankietę do towarzystw i związków kupców, cehm wyLiczba handlarzy ulicznych powiedzenia się w tej sprawie .
odciski.
Naogół, kupcv wypowiadają się za
wz.rasta zazwyczaj na długo przed Swiętami Bożego Narodzenia.' w okresie zniesieniem handlu ulicznego ze wzglęza.ikupów 1 prezentów du na 1 ..11.nkurenc1'ę natom1'ast władY-e n1'e
wzmożonych
'
A"
h''
· dk
odnoszą się zbyt rygorystycznie do lu„gw1az owyc ·
w
się
dzi, których całe mienie mieści
Łódzkie władze starościńskie nie 'WV·
7
„
dają zezwoleń na handel uliczny. Wi koszyku czy tekturowym pudle, albomieście naszym ulice są zbyt wąskie na! wiem do handlu ulicznef;!o biorą się
to, by stoisko mogło tamować normalny przeważnie bezrobotni. dla których to
ruch. Mimo braku zezwoleń, około 600 źródło skromnych zarobków stanowi je-

L6dź, 3 grudnia.
kupić można niemal
wszystko. S zk lank i, k rawaŁy, c husteczki do nosa, galanterię, grzeibienie, owoce i ciastka aż do maści i plastrów na
(v) Na ulicy

*'

,

ocz~nie dowiadujemy się, że
·
budżet Ubezpieczalni Społecznej w Łod
ł
ok 1937
dz'
zosta iUJŻ zatwier zony.
· L na r

Budżet ten przewiduje na świadczenia
a
Z ogólnego dodatkowego !kredytu 650 cµa ubezpieczonych sumę przeszło 9 mi-

tysięcy złotyoh, przeznaczonei;ro na ten bonów . złotych. Suma ta jest wyższa od
cel, najwięcej otrzymała Ubezpieczalnia tegorocznej 0 pół miliona złotych.

Pow. ies· ł Si"'I na strychu

:~~botnych.

n ie moeqcc znieił; 'Wg mówek ~ong
Ł6dź, 3 "rudni:i.

n.:'. )

do kłótni.

dzy małżonkami

5

~reszcie

•

•

l..,g - W małym domku przy ul Brat rozgoryczony 1 zn1echęcOny do życia
niej 13 na Chojnach, roZe.tlr ła się ~ezo- Kotlicki postanowił ustąpić,

rodzinna.
raj ponura tra"edia
5
Domek' too należy do 51-letniego :Wa.
!entego Kotlicki*'
Kotlicki •est żonaty. Małżonko~·+·
1
... ...
.
me zgadzali się ze sobą. Kotlicka znacz
jeszcze
ęża chc.iała_ się
nie ~odsza
mu
robiła
mąz odmawtał
a ~dy odm.
baWlć,
wyrzuty,
Na tym tle
=aW-1"

dochodziło
*

"

ostatnio

mię-

trudni

się

handlem ulicz- dyne

Obecnie władze zamierzają unonnohandel na ulicach miast. W tym
celu O!»"acowywana jest specjalna ankieta przez Izby Przemysłowo - H 1.ndlowe na terenach całego kraju, na poleceni'e Mi'ni'sterstwa Przemysłu i Hand.lu.
Handlowa w
ł
p
I b
rzemys owo z· a
Warszawie wyp~wiedziała ~i~ za
aż~by. handel uhczn~ wyebm1no~vac z,
dzielDIC reprezentacyjnych, o ;uzym ru-,

wać

utrzymania rodziny.

Dll żury aptek

Nocy dzisiejszej dyżurufą następuiąće aotekl
ii. Duszkiewiczowa (Zgierska 87), J. Hartman
(Brzezińska 24). J. Hiszoańskl (Plac Wolności
2). A. Perelman I S-ka (Cegielniana 32), J. Cy.
mer (Wólczańska 37), w. Danielecki (PiotrkOW•
ska 127), F . .Wójcicki (Napiórkowskiego 27)

w .czoraj rano wyjął z szafy szn1tMT do
- i
b' l
•
wieszania 1e1iznv i u?ał .się na st~ch.
Zrobiwszy pętlę, załozył Ją na SZYJę, a
drugi koniec uwią.zał do belki. Następnie
":~dł na sk. rzynię, i wytrąciwszy ją kop
•
ttt
ntęciem n~i, zawisł na sznurze.
· S~raszny W!'d Ok : !la ,sznu•
N'tec;b ecnOŚĆ K ot1~c·k i~J:!O spos~rzeżo- prze d ~t:iw1·1 .s1~
no dopiero po upływie kilku godzm. Po-1 rze wisiały JUZ sme zwłoki Kotbck1ego.
Samoeójcę odcięto od sznura. Lekarz
częto go szukać i jeden z lokatorów
w.szedł na strych, f!dzie oczom jego pogotowia stwierdził z~on.
'

źródło

!ym, -

Prz•d
. głodmm I !'b'ndem
l bro ń my 'łb. ·

=

AWF'

Mfatw,mws;&Mti

Dr. Niewiażski Or.me~. H. LUBłC.Z or.
Chor. skórne I weneryczne
SpecJ. chor. wenerycznych. skórnych
przeprowadził się na ul
I seksualnych
PILSUDSKIEGO 69, •
ANDRZEJA 15, telefon 159-40
(Róg Narutowicza}. Tel. 141-32.
Przyjmuje od 8-11 ~ano i od 5-9
w nledzl~1ęt.a-1=::l.~ _ _ od 8-10, 12-2, 5-8, w niedz. 9-11.
.
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SPEC. CHORóB SKóRNYCH, WENE·
RYCZNYCłl I MOCZOPŁCIOWYCH
NAWROT 32, front 1 p. Tel. 213·18

~
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E'; fJ

I
1 :;;;a. •o :s C'ł 2
przyimuieod8-9.30ranoiod5·30-9w I c:)~.=..:o.°'
: ~ .c : ,! I -g
w niedz. I świeta 9-12 w pot.
Chor. Zębów I ......._ 'f- ~'°ce
ftf'zl!llC2 l Jamy Ustne) j , - o.z:a> -o O>
PRZYCHODNIA
rl:: '5 ~~ ~~
. WE~EROLOG~CZ A ~~ ~B ~ J'IYl egz. od 1900
• •
a;Z.!!~..,
Lek.skórnych·
i
weneryczn.
chor.
Leczenie
AKUSZER. Cill"tEKOLCCi
111
111 v ::J , <>
·
telefon Dent.
Telefon
•
.,
Tel. 178-06. ! LLI i ~g ::::}?
122-73. PIOTRKOWSKA 142.
228·92
. :Z: 'V'~~ I ~ ~!BJ[gj!)11!)1llfllfi1J!łil~~~l}1Jl)1l[ij][(J!i1J!nJf)1]!)J
CBNY ZNIŻOJ!.TE.
czynna od 9 rano do 9 wiecz.
przyimuje od 10-12 I od 4--8 wlecz.
X, Gti: 00 ·~
DR. MED.
PORADA 3 ZŁOTE.
------------1 _

Dr J NADEL
ANDRZEJA 4 ·

b

ZAWADZKA 1
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H

r.,

p RUSS .

t1. TAUBEN AUS;..~~.·: ~ołkowysk1Dr. Rundsztein~~~!o;.~~~~!~.!!~~~
1

spec, c.,.pr, wenerycznych, skornych

AKUSZER... CilNE~OLOCi

sualnych I skórnych.
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P~z~~~~E~d -~~"~~'!-~~'!... Ceg1·e1n·ai sekslulalnytchl 238 02 POMORSKA 7, T1~;!:~ LE cz n I CA OMEGA ~1~~R~~~~~~eu%.l ś~~~!·r~:cz1~f~lł
tel. 142-42 Od 8-10, 1-2.30 I 6-9 w. w~w.10-1.
NA 9,
- Przyjmuje od 8-10 r. I 4-8-ej. Ci t. ó wlekarze
I na ' e.
tel.
Zgierska 11 248·09
spe
we
od 9-1
od 8-121 od 4-9 w niedz. I
swięta

-----·-------PLAC. do sorzedanla. zaraz na. Żabień- DO ODDANIA sale fabryczne parteclL Wiadomość ul. L1manowsk1ego 155 rowe welbowane, może być na far3
3 biarnię takte. Of. „Parter''.
m. 3, w cenie nf5·kieJ.
tet.'.>.-.....,
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Danuta Kresińska, P.ksredjqn .:"1 w ma·
gazynie bławatnym Jana ZarysZ'l zosfa;e
·
~redukowana.
Nie mogąc znaleźć prac1 - mając na
qtrzymaniu ajca - przyjmuje pomoc Zary·
sza.
Dowiaduje sle o tern narzeczony Danuśki, Stanisław Reczyński I nie wierząc
w platoniczność tego · stosunku. zrywa
z hią.
Kresińska po wielu orzygodach poznaje
tajemniczego dżentelmena. Karola Ornicza,
który - ciężko chory - żeni 'sie z nią.
zostaje szoferem
Stanisław Reczyńskl
u Julii hr. Grotomirskiei. Miedzy szoferem
i hrabiną zawiązuje się płomienny romans.

zaliochanych sło
v:j'ków. Na Maćkowych gruszach, rosna.
cych na miedzach gruchały dzikie go-

że ka.żdy dlz·i1eń przyspiesza termin ich I legaty s·rę kląsliania

ostatecznej wzląki.

•

Ich pi rwsza

I
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RUNDSTiiHLE poszukuje się 24, 26 i cialnośclach. - Analizy. Roentgen. ANGIELSKIEOO lćonwersacjl i litera
28; grubość 4 albo 6 •firmowe z apa- Kwarc. Gabinet dentystyczny czynny tury udziela rutynowany nauczyciel.
Ul. Zawadzka nr. 21, m. 8-a. fror:t ca
Porada a zt.
ratem podszewkowym. Oferty sub „S.
!dziennie zastać od godz. 4-8 oo 'p?l
3
D." do adm. Republiki.

Stanisław,

miłość

Pow;-eść spółczesna

't/

Przez jaki·ś czas milczeli,, pogrążeni
w zadumile, każdle myśląc o czymś zupet
n:e innym. Wreszcie Grotomirska wypro
stcwala się:
- Nie mówmy już o tyich rzeczach.
Dzień wczorajszy i to, co powi edzieliśmy teraz starajmy się wykreślić z
pamięd i niechaj wszystko między nami
będzie talk, i1ak dawni.ej!
- A teraz - doda!a, pochylając się
nad Thilrn, pocałujmy się na znak zgody.
Staszek dotlk!nątl ustami warg, które
podała mu Jul-Va. Ale rziecz dziwna: chociaz pow.i1 ~dz1el1i sohi'e, że wszystko między ni:mt będzie tak ja~ d~wniej, .~ocą. lunek t~n by!. zupelm~ mny niiz te
wczo~.aJsze. ~1al w sobie sma~ czegoś
gorzk1eg:o - Jak pocatunek pozegnalny.
1

oślepilOny

namiętnością,

n!e chciał, czy ni.e umiał analizować w
tej chwili swoich uczuć.
A S'Zrkoda, doszedilby bowiem do dosyć ciekawych wniosk1w.
Prawda, że w dalszym ciągu grała
mu na zmyslach )ego jasnowłosa kochanka. Ale ooś się w nim załamało:
i nie 'kochał już JulH talk. bezgranicznie
jak ki1ed!yś.
Moie zmroził go egioizm Ju!H, która
kcchając się w nim, zgodz:ila się pośw:ęoić go tylko dlatego, ż.e pochodzH
z zupetnie innej sfery.
A może ki1erowat Staszkiem C'Udowny
instynkt samozachowawczy? Może podś·wiadomie zupełnie - aie logh;znie bardzo - argumentowaQ w ten sposób:
_ Trzeba się trzymać w cuglach
i nie poddawać bezwolnie nami'ętnościom. Przecież mój romnas z JuHa. pręJzej czy później musi' się skoń::zyć. A im
głębiej kochać ją będę teraz., tym straszhwsza będzi,e moja tragedia w chwiMt
ostatecznegio rozstania .. „ Słusznie więc
zrcbię, już teraz wycofując kapitaly
swoich uczuć z banku, który lada mie-

- A mianowici•e ?
- Wtodzii1mi>erz (tak s.ię on bowiem
nazywa) ma w sobie coś, co pri;ypomi·n a
mi Ryszardą jeszcze z tych czasów,
kiediy by! dla mnie dobry i kochający„.
\.Viem, ~e nie zrorumresz tegio, ale jednak
siąc ogiosł upadłość.
Rozdział sto pięćdziesiąty siódmy
tak je·s t, j,ż pLerwsza mi•l· ość wyciska na
Tak rozumują·c starał się ustosunkoNIEWESOŁA MILOśC
mis mocll'e, nicz,em n~e dające sde zatrzeć
Po killku dniach przykre wspomnie- wać do Julri'i bardziej chłodn10 niż dawriętno„„
nie pamiętnego incydentu zatarł-o się niej.
Stasze'k pochyUł g,ll()lwę~
Pow.i.edzieliiśmy „sta!ral się", bo nie
Zama-rey!ta mu si.ę nagl·e biała, óko- i między kochankami · zapanowała harzawsze uaawalo mu się to w praktyce.
tona czamymi włosami twarl Danuśki monia.
Wystarczył·o lada gorętsze słowo koWszystko wróoilo do poprz.edniej
- przypomniała lawkia w mj.ejskim parchanki, a Staszek zapominar o swoi·ch
ku, w pobHżu której monotonime pluska- normy.
Hrabtna, korzystając z każdej spo- postanow~eniach i na nowo stawa? się
ła fontanna - niezapomniane wspólne
przechadzki, malutki pokoik na piętrze s.ohności, wymykała się z Orzymano- manekinem w jej pięknych rękach.
Zre.sztą byta to para predysponowa- mini·ona radiość, smutek i rozstanie- w ie, ażebY. w leśnym pawi!ionie w Brzeujęta w btyskawiicznym skrócie histo ria ŻJ1J k a ch przeżywać w ramiornKh swe- na · przez samą naturę do ogólnej mil· · ~b.
gn kochanka szal one chw ile.
J~go romansu z Danutą Kr cs ińską.
Nadleciał najpiękniejszy miesiąc maj.
Miłość ich miał a zasadn iczo podłoże :
-- Tak, masz rację! P ierwsza mi- I
Wśród wilkiiny, rosnącej nad strumie
łość nie mija nigdy bez śladu! -orz:v-1 czysto eroty.czne. I chodaż jedno i dru- i·
gie nte op'o_wiadaJ.o o tym/czuli dl()brze, niem i w parku grzymano.WJickim ro:zznał cicho.

tębie.

W lasach brzeżankowskich ćwierkaśp'iewały, ~wizdal'Y i !kwiliły, wabiąc
się nawzajem, a pierścienie zakochanych
motyli unosi~y się nad piołanami w blasku siłoońca, które stawało się coraz gorętsze i bardziej zlooi:ste.
Żywiej stukaty też s·erca Juli~ i Stasz
ka i burzHlw jej kipiała w nich krew, kiedy łączyli się w miłosnym uś:isku.
- Czy kochasz mnie? - pytały po
raz setny jej wargi.
Czy n~e czujesz tegio? - odpowiadał
kochaneik, pieszcząc ją dlziiko.
Julia szerolko otwierała oczy wpatru
jąc się w twarz swojego chłopca.
- Tak, to prawda - przyznawała.te ca!u_iesz m;ide tak s~mo go~ąco, jak.
dawmeJ„. Ale J~st w t.ob~e coś rneuchwyt
n~g?, czego me u;n11e;n . nawe! ~k~eśhć. ~oś, co ~p.raw1a, ze Jesteś Jakiś m„ .
.
.
ny mz da;vn.~eJI
. . - ~oze Jes~ we i:nn~e melancho~1.a,
1~ z kazdym dmem m1~! osć nasza zbl!za .
s.1.ę do kresu - odpowi.adał w zamyśle·
mu Staszek. .
Ona ustami zamyikała mu usta.
- Nie myśl o tym! - pr·osi:a - czeka nas jeszC'z.e wiele tygodni, a może nawet · miesi. ęcy obopólnego szczęścia!
Cieszmy Sli ę więc chwilą, która się do
nas uśmiecha a nłe wspominajmy o przy
ty,

I

sztości.
I zmów przez jakiś czas żyli jakgdyby w oszolomien1u, odsuwając od siebie

wszelkie smutne refleksje na ·remat nieuchronnego rozstania.
Te jednak pow racaty do nic.:h natrętnie, mówiąc im swoje bezradosnc: memente.
(Dalszy ciąg: jutro).

Choma
- Sarnowskf
, czło .nk.iem załog1. Ms Batory I
I

onvNiA 3
,

•

d i
gru n a.

~!adomoAć, którą przyniósł „Ex-

pre s o nagłym wyjeździe Chomy do
Ameryki potwierdza się. Pięściarz Qe„
danłl zlikwidował
swoje prywatne spra·
, k
Od
wy w. ans u z czego należy wniosko·
wać, ze nie zamierza on zbyt szybko
powrócić do kraju. Choma udał się do
Ameryki na M.S. Batorym w charaktc·
rze czł k ' ł i o d i I
ć
.
.on a za og • o z s ę zaznaczy ,
ze Choma Jest marynarzem i swego czasu pracował on na statku Lechia w cha·

•
a
An.li

do Ameryki

'j '

w

.

.

6•.2 ( •

·~•ru

zainteresowania, ~romadząc zaledwie 36 tysięcy
widzów.
•
.
0
gH ~l:~Y ~~!it~:a~ł
t::n:::.:

wreszcieprowadzić
spotkaniebędzie
Policyj·
' p.
ny Kordasz,
KS - Stuttgart
w
I ringu p. Sad!owski, a na punkty p. Wen

•

węgierska dopinguje twoich ~racty, ma•
fąc nadzleft na wyrównanie. Nleoczekl·
wanie jednak p.uncza bramkarz węgier·
ski Szabo bramkę, strzeloną. z rzutu wol·
nego przez opmocnika Brittona. Bramka
ta deprymufe Węgrów, którzy 11rają co-

!!i::~~~ ~!6Z:!1zu 7t:trięf Nf:~~~:
mi nie wywołał większesto

bokśersty
nl naJbll2s~:,::.t~·:::nia_

St:dz!owie

Wydział Spraw Sę.dziowskich PZB
wyznaczvt już sędziów na mecze bokk
. serskie w dniu P~B oraz na tourne~
ra terze palacza.
ł Nagły wyjazd obu pięściarzy Oedanlł' reprezentacji Stutt~artu. Mecz Poznan
W dniu wczoraJsiym rozeszły się włąze sle z kryzysem Jaki przeżywa\-- Sląsk prowadzić będzie w rin~u p.
pogłoski; że wraz: z Cbomą wyJechał 1ostatnio sekcja bokserska Gedanit Sze· j Zapłatka, a na punkty P. Łodyga (Po·
również do Ameryki drual czołowy pię. I reg zawodników niezadowolonych z . m~rze). W ~lałymst~ku w sootk~nlu z
ściarz Oedanll Sarnowski. Sarnowski'.1działalności kierownictwa sekcłl Jedyne- 11Wilnem kstedzmje wtt 1:1~~u. p. Ngwitckki, .a
na pun v p.
010,vma. ._.po amc
iest Jednym z trezch pięściarzy, których iio klubu polskiego w Gdańsku zamierza . Lwów - Lublin w Wilnie prowadzi w
przed kilku dniami Oedanla wykluczyła I wstąpić do klubów niemieckich w Oclań· 1ringu p. Wójcik z Lublina, a na punkty
ze swego grona. Spodziewać się Jednaki sim. w związku z tym cczekiwać na- p. Moskal z Kra~owa. Mecz. Stuttgartnależy że Sarnowski powróci do kralu !·tezy. że Oedania zmus:io!lla będzie wy- Warszawa punk~ować będi1e ze strony
. '
.
.
p. Stabnlcki, a ringowym ~
gdyz nie Je5t to bokser duzej klasy, kto· cofać sie z nustrzostw druiynowych Polaków
prawem g-łosu będzie p. Meriińskł.
ry mógłby zdobyć laury
szeregach Polski.
\V Łodzi mecz ze Stuttgartem prowa·
zawodowców.
<lzić będzie w ringu p. Sterota Stan!·
staw, a ł{)Unktowym wyznaczony zostat

ró,wnież udał się

Sensacyjny mee.z. piłkarski w L~ndynłe

LONDYN, 3 fłrudnia.
Na boisku Arsenału ro.zestrany został
w środę sensacyjny. mecz pił~arskl ~iędzy reprezentacf~ Anl!bi 1 ,Węgier.
~ak wiad~o, Analla co roku zaprasza
1edn11 z siłuaejszychlęreprez~ntacyj konty~
nentu na mecz m dzypanstwowy.
W
tym roku wybór padł na piłkarzy wę.

I

Niemcy
I

..

de.:tychczasow;\ospodarz POZB p,

r11.z t1łab1ef, tracąc dalsze dwie bramki w Skrzypczak ustąpil ze swego stanowi20·el min. ze Siłrzału Dracka i na min11tę : sk
na jego miejsce dokooptowany
przed końcem ze ~trzału Cartera, •
zo~taf dawny gosp~darz związku poŻ
W zespole ana10bkim wybił się na- rańsklei.ro 0 · Zapłatka Zarząd POZB
pastnik Drake. U Węgrów najleptzy ~aV.:iesit kilka klllibów · za nieopłacanie
bram)tarz Sz.abo.
• składek Międzv innymi zawieszone zo•
v NERW
e
·
.
· •·
• .
staly Warta 1 Sokol poznansk1.

zaprasza".ą łodzia

Plłłtarze Cracovi!

3
na trzy ·mecze pięec I ars.łi•0
w s t yezn ł u

za pr oszeni do Berf&na

A

Łódź, 3 ~rudnia.

W pozostałych trzech wagach wy~
Kraków, 3 grudnia •.
Wtorkowy mecz pięściarski pomię- bór dokonany zost~uie z poś~ó~ poniż-! prz~j~~~~vl~o B~~W::1~~a świ~~~ri~~zże:~~
Początkowo atakują Węgrzy inicja-I dzy reprezentacją Łodzi a reprezenta- sz~ch ~aw?dnlków. '?', musz~J CGrarb?, ' Narodzenia od drużyny berlińskiej
tywa powoli przechodzi jednak' w : ce ' cją Stuttgart~ wywołał w. sferach sp~r- Us.1elsk1, L1b~rm~n, p~orkowe~ ze~ aw- i Union Oberschoneweide.
Ąngllków, którzy w 25-ei min. uzysk~ję towyc~ Łodzi znaczne za1~ter~s?wamc, t ski,_ Spodenk1~w1cz, fagot, śiednieJ Bar
Cracovia w tych dniach zdecyduje o
p~erwszą bramkę ze strzału Brooksa. zupełme zresztą. usprawiedhwio~e ze tosm~. Oozdzik. _
.
.
·nzyjęciu zaproszenia.
1
Tuż po rozpoczęciu ze środka ,vyrównu- względu na fakt, iż zawody zapowiadaNiemcy przyktadaJą duzą .wagę do
je Węgier Csey.
w 35-ej min, Drake I ją się rz~czywiście. bardzo i~teresuj~co. SP?t_k~ń w P.ol~?e, a s~czególme w ~~)- 1 w 1 ....
..c I
uzyskuje drugi punkt dla ~lików, a tuż J
W dmu wczora1szym kapitan zw1ą~- d~i .1 Jak domesh o~g_an_1z:itorzy przyJez-1
. ouOmO:tC~ 0 . Rt:
przed końcem ten Hm zawodnik uetana·' kowy ŁOZB. wyznaczył już zawodm- dzaJą w swym na1s1Jmc1szym - zapow trzech wierszach
/
wia wynik do przerwy.
ków, którzy reprezentować będą bar-' wicdzianym składzie.
Łódź 3 rudnia
Po zmianie pól zdobywają Węgrzy wy Łodzi. Zdecydowane to jednak zo-1
Jednocześnie już obecnie otrzymała
W d
d j
' dbg t
. ·
już w 4-ej min. dru~ą bramkę. Kolonia stało narazie tylko w pięciu wagach Łódź prośbę od Niemców, by pod~ta Ok
n1u ontfr a Jz~m
~
~ię..;
a w muszej, piórkowej i średniej decy- terminy, w których mogłaby przyJc- ; ręg 0 wym • zę zi
· : 1 •
•
zja zapadnie dopiero w ostatniej chwili chać do Niemiec na trzy spotkania. · konf~re~cja poswięcona. spra;v1e w~cho
ŁodzJ
po obserwacjach, poczynionych przez Niemcy chętnieby widzieli oczywiście 1~ka~ia fiz\~~znkegof i spo~_tu wsródt r~ bot :
1
„
·
· k
N"iem- . w s l<t a dz Ie reprezen t acymym
·
Ł d · ·, 1m ow.
.
i t
t
ł
kapitana
zw1ąz owego na meczu
o z1 J<l- 1
d t ·v1 . 1 on erencJ1
.b d . uczes
.
t mczy, 1
O Przyd z "ele
l
me m s rzos w p y- ców w Warszawie.
i ki walczyłby u nich już również Chmie- i prze s aw cie e naJ ar z1eJ w ym zawacklch Polski
Narazie znamy więc pięciu defini- 11ewskiego, przy czym proszą, by termi- · interesowanych organizacji, a więc klu~
LóDt, 3 grudnia. tywnie jut mianowanych reprezentan- 'ny tych spotkań wypadly już w stycz-1 bów robotniczych i tak zwanych kluSprawa przydzielenia zimowych mi· tów, którymi są w wadze koguciej Bart niu.
bów fab.rycznych.
'
.
.
strzostw pływackich Polski, które od-1 niak, lekkiej W dowit1ski, półśredniej
Łodzianie mają walczyć w StutgarW medz,ielę odbędą s.1ę w basenie
będą się nafprawdopodobnfoJ w marcu Ostrowski pófciężkiej Pietrzak i cięż- dzle, Ulm i łieilborn.
YMCA. zawody pływackie z udziałem
nie została Jeszcze definitywnie załat- kieJ· y·ł 0 d ~
I
zespołu poznańskiej Unii. Prze.ciwniwiona.
'
a ·
I kiem drużyny poznańskiej będzie ekipa
o
przydżłelenłe zimowych mi· 1
·1śc·1
1·adą ~o al&ftmmec!p!ywaków łódzkiej YMCA. Na zawc1dy
st~zostw pływackich Polski. do naszego
I\~
•
U
1 'iO
11
li te otrzymali organizato~zy specjal~e zem1asta czyni obecnie energiczne starazwoleme od PZP., gdyz YMCA. me nania Łódlzki Okręgowy Związek Pływa·
Król nie podpisał Jeszcze zgłoszenia do Dębu
leży do związku. W drużynie łódzkiej
cki.
Poznań, 3 itrudnia. nadal w piłkę nożną w drużynie łódz- l wystąpi mic;dzy innymi mistrzyni PolŁódź bowiem posiada niezwykłe do· Drużyna hokejowa AZS-u poznańskie kiej, a w hokeju w AZS-ie poznańskim. I s~i Morawska - Banaszewska, mieszgoone warunki. dysponując przepiso: go wyieidta na sobotę i niedzielę ~f>
\Yiadomości. tel ·~ie u~~ło się. na.m na.·; ka~ąca od pewnego czasu stale w Ło·
~Ym. basenem pływackim oraz znaJdu Niemiec. W sobotę grać będą poznania· razie sprawdzić, me1!1me1 ~odzi się z<1;· dz1.
.
Jąc się w dogo~nym. Położeniu pod I cy w Beirlinie, a w niedzielę w Ha?'1bur- znactyć, że Król bawił w środę w Łodzi., . W Ju_trzeJstych zaw,od~ch bokserwiględern komun1kacy1nym. Poza tym gu. .Drużyna wyjeżdża w następuJ!\<iYm (Przyp. red.).
sk1ch między zespołami Z1cd11oczo11ych
sport pływacki w Lodzi rozwifa sie do- składzie: SłoJiow&ki, Ludwiczak, Kasi KE. nie będą mogli wziąć udziału zaskomde a wartościowe Imprezy cieszą 1przak .Patrzyką.t, Zieliński, Tbierting. '
wodnicy wyznaczeni przez kapitana
si.e w Lodzi olbrzymiem zainteresowa-,Drugi' atak: Kazimierczak, Warmiński,
Psęśc~arze
związkowego ŁOZB. bądź to jako re1
mem.
Krzyżoi;!ónki.
d k alłf'k
ni
zez
WOZB
prezentacji
na mecz ze Stuttgartem
1 owa
Lćdź ma więc wszelkie PodlstaWY do
Na liście rezerwowych drużyny po- 'I Z ys W
pr
• bądź też Jako rezerwowi.
<Domagania sie od PZP orzydzielenia jeJ znańskiei fif!uruje r6wnież nazvńsko
Warszawa, 3 grudnia.
ciekawej imprezy mistrzowskie), ogól· Króla. AZS. poznański czyni bowiem
Na wczorajszym posiedzeniu zarząd
zapaśnicza
nopnłskiej, jaka !eszcze dotychczas Lo· st~ra1:1ia, by Kr61 pojechał z druiyną do W. O.
B. po przeprowadzeniu śledzdzt nie była powierzana.
Niemiec..
.
.
twa w sprawie nie stawienia się hokse- na mene Z Łod:dą i PablaJ)ic;ml
· Jak się okazu1e, Kr61 nie p0dp.1sał f~- rów Polonii na mecz z Makkabi 0 druLódź, 3 grudnia.
szcze zitłosunła do. Dębu, m1mo 1 it z·ynowe mi·strzostwo Warszawy wydał
Mecz zapaśniczy międzynarodowy Lódź otrzymał łut zwolnienie z ŁKS-u. W słe
łó
. . t
Berlin odbędzie się w poniedziałek w sal! Te·
medalu 0B 1mµljskiego
. h ortowych p nania. rnówi się 0 wyrok skazujący g wnego m 1CJ~ ora atru Popularnego przy ul. Ogrodowe! ts o go•
,
rac sp K ,
. oz
_, k
· buntu" Małeckiego na 6-tygodmową dzlnle 2~eJ.
Paryz, 3 g-rudn1a.
tym, ze rol zartuerza fe!gna powrócić 'a' k llfik .
b i · funk
Berlin wystąpi w składzie nasteoulącym:
W środe wieczorem rozpoczerv się do Łodzi, gdzie przy~otowuf~ się dla nie ys w~
acJę oraz poz aw eme
- waga kogucia Grochow (mistrz Brandenburgii),
w Paryżu obrady Międzynarodowej Pe- go dobra posada (?) Król j!rywałby w1ęc CJl kapitana drużyny._
.
waga piórkowa L~risch (mistrz Berllna), waga
,
·· J -"d · k"ej
Sprawa odebrania @Mwqgęg
•
Pozostali zawodmcy, którzy me sta- lekka - O!ildeme1ster) trzeci w mlstrzostwlo
1
a~erac11 . e.z ~iec . "
.
•
wili się na mecz pod wpfywem namo- Niemiec, waga półśrednia - Eckert (wicemistrz
I~ oJsce Jczdz1eck1ego medalu ohmp1jj
ń
M f ki
d t !"
· ·,
Berlina), waga średnia - Groeiter (wicemistrz
skiego figuruje na 11-ym punkcie powr ka ee ego; os !1.1 mmeJSZY WY- Berlina), waga półciężka - Schweikert (wicerządku dziennego. Na obradach środoł
m ar ar_v, a mianowicie:
. . mistrz ollmpllskl I mistrz Europy), waga cięż·
wych wyczerpane zostały jedynie pierrozpaczą prac-=
.. ~abl.s1.~k -:--- 4 tygodni~ dyskwahh-1 ka Moeser (mistrz Berlina).
.
·
3
kt
dk dziennego tak
Przydzielony przed niedawnym cza" CJI 1 W1z111sk1 - 2 tygodme. Tym ostat- . Nallepszym zawodnll.Jem rcorezentach Ber•
wsze • Pltn V porzą U
• . :
. f
,
S
, k'
· ri
b 0k
d "k 7, !" „k · 1 Ima hist Schwelkert, zdobywca srebrnego me·
że sprawa Polski najprawdopocloibmc.t , sem do Ł?d~1 ~chm1strz, zczepans 1• . rn~ \lwum
serom
y„ , v. ~ m a~Jaj dalu na Olimpiadzie berlińskiei w r. b. Sedzlą
rozpatrvwana będzie w czwartek. lub objął tremng1 kilku czoto~c~ klubów Izahczona zost~t~ od , cza~u zaw1eszema, meczu na macie bedzle p, Ziółkowski z War•
nawet ,...., piątek.
szerrnjerczy~h w. naszym ltl1eśw1e.
ł~obec '"zego JUZ sie ukonczyła..
szaw~.

0

cf .'J:i:•

I

j

I

I k I

I

I

I

Starania

a

vJ l

l
l

Ho" n

AZS u

n

I

PolonH

z.

Sprawa pOISklego

Fechm strz szczepa skl

Reprezentacja

Berlina

8 tr.

~

Nr. 83'1

3 .XII

Na

w e soło-

,_,,

Mayer wraca późnił noc4 sam do domu. Nagle wyskakuje jakiś osobnik • broni, w ręłn
i krzyczy:
- Dawaj- iorsę, bo ci leb rozł.rzaskamL..
- Proszę, roztrzaskaj pan łeb.„ - odpowł.ada Mayer, - Bez głowy można sobie feacze
jakoś dać radę w dzbiejszych czasach, ale J>.z
gotówki - nie„.
-

•••

Mayer źle się czuje. Mayer zrezypowal już
z Ubezpieczalni i udał się prywatDte do makomitego profesora. Pu profesor zbadał ft>, saplsał mu lekarstwo i rzekł:
- No, mOie się pan jut ubruMayer ubrał się, wziął receptę i skierował
się ku drzwiom.
- Przepr2szam, zatrzymuje ~ profesor. -

'A

honorańum?-

Bombardowanie stolicy· Hiszpanii przez
·
SI
powstańców trwa w dalszym ciągu.
.W poniedziałek wieczorem wybuchł w Londynie straszhwy pożar.
ynny Miasto zamienia się w ruiny. Na zdłęclu
pałac kryształowy, w którym odbywały się wystawy, padł pastwą płomieni.
.
one od wybuchu bomb- ulice
Straty obliczają na 35 młlionów złotych. Na zdięciu widzimy pałac kryszta· •z•n•is•z•cz••••••••••lowy przed pożarem. '
NA GRUZACH MADRYTU.

Pan profesor wybeczy_ Nie mam pr&y eobie ani grosza..
- Jakto?u• To jest bezezelao'6fu, Pan prą•
chodzi do mnie, zabiera ml pan tyle czan I
teraz pan mi oświadcza, że pan u.ie ma płenłę
dzy?„. To skandali
- Pan profesor ma rację.„ - ~a
Mayer. - Ale, ostatecznie, czego stę nie robi
dla swego zdrowia? ••
-

••
·•

Gdy pan Hteronfm wrócił po pracy do domu
na obiad, Jaś rzuclł mu się w ramłona ł zawołał:

TatushiL„ Zrobłtem sobie sknypc»t_
Sam!.u Bez niczyjej pomocy1.„.
- Doprawdy? - cieszy llilę ojcłec. - To
'wietnie!„. Zuch z ciebie, m6f chłopcze!.. 'A skęd wziąłeś struny?- Z fortepianu ...

••

* jakich mało: - 120
Pani Barbara to kobieta,
frilo żywej wagi, 2 metry wzrostu, cztery metry
obwodu„. Słowem - kolos baba.„ Pan ·Agapit
- jej małżonek - wręcz przeciwnie: - niski,
szczupły, mizeraczyna.u
Wczoraj pani Barbara wybrała się z mężem
do restauracji na obiad. l\Vychodząc • resłau·
racji, zauważyła brak rękawiczek. Zabrała się
więc do szukania.. Zagląda pod stolik, podnosi
cerwetę.„

W tej chwili zblłla słę kelner i pytał
Pogrzeb zmarłego króla armat sir Bazyli Zacharowa odbył się w Monte Carlo.
- Przepraszam.„ Czy pani szanowna szuka 1 Zwłoki pochowano w Jego ~arku pałacowym. Widzimy na zdłęciu mogiłę, jetwego męża?- On słoi łam przy drzwiach!
szcze otwartą. - Niebawem zbudowany tu zostanie wspaniały; sarkofag.

Codzienna nowelka „Expressu"

Moja marżonk:a oskarżyła więc pcr ' branzoletkę.
JUilia już nie wróciła do nas. żona
Biedna dziewczyna zalewała się · nie chciała o niei slnzeć.
gornkimi łzami i przys~ęgała.. że jest
Przez dwa lata nie wiedzkąem, ~o
'5iedzdell5my w kawiarni.
- To żona prokuratora Ramona -· niewinna.
się z tą dziewczyną dzieie.
Maiicin Laus zwierzał mi się ze odparł mi.
Bylem niesłychanie Olburzonv. DaPewnego popołudnia spotkałem Ju~ych kłopotów.
Teraz już rozumiem _ uśmiechnę· remnie tłuma•czyłem żonie. że nie wol- lię na ulicy w towarzystwie młodego,
Od wielu lat był spółwtaścicielem łem się. - To chyba jej zawdzięczas.l no oskarżać o kradzież, gdy sie nie po- wytworne·go mężczyzny. Julia wywieprzedsiębiorstwa technicznego. które wolność.
siada żadnych dowodów.
, rata wrażenie damy z najlepszego to·
przynosiło mu pokaźne zyski. Dopiero
- Talk - rzeK:l. - GdY1bY niie ona,
Moja małżonka uważała. iJt bronię · warzystwa.
w ostatnim roku przedsiębiorstwo po- pewnobym jeszcze siedział w więzie- JuJii z tego powodu, że ma. ładną buzię. [
Ów młody . mężczyzna, iak się późczęło chylić się ku upadkowi.
niu.
Dlatego też zatelefonowała oo po- niiei dowiedziałem, był a<Plikantem S<!Laus, który przez długi czas obda- Za<ohwycająca kobieta - odez- lkję.
1dowym. To on wła!śnie Protokułował
rzał swego spólnika, Bauera. bezgrani- wałem się 21nowu. - Nie chce zadawać 1 JuUę areszt~w~no.
.
lposiedzenie„ sądu, który rozpatrywał
c21nym zaufaniem nieoczekiwanile ci niedyskretnych pytań. Wiem zresz- '
Po paru mres1ąca, oh odbvł się pro- sprawę Julu.
stwierdził, że iest przez niego oszuki· tą że zawsze miałeś szczeście do ko- 1ces. W charakterze świadków zeznaZakochał się w dziewczvnie z pierM~t.
wa~ tylko dwie osoby. Moja żona i ja. wszego wejrzenia.
w~~?·cza:sie gwałtownej wymiany zdań
_ Podejrzewasz mnie 0 romans? _
ona !wierdziła katego;ycznie„ .że
O~ te~o procesu wic:l;ywaili sie prawi.e
Laus zagroził mu, że złOIŻY skargę w roześmiał się głośno. - nie. mój drogi, tylko. Juha mogla doko~ac kr~dz1ezy. codz1enrne.
,, . .
.
policji.
nic mnie z tą kobietą nie lączvto. Ale , M?w1ta t~k .~rze~onywuJa1co, ~e obaGdy w dwa lata pozme1 został mia·
. t lto jest doprawdy n'ezwykła
h'stori
Izana.
wuatem się, iz dziewczyna bedz1e ska- nowany prokuratorem - ożenił się ·z
1 :
1
B au~r, .eh1cąc go uprze d z1'ć . naza~u.
rz
. ·
~·
.
Julią .
zwrócbt się do pro~urato:a. 0S'karza1ąc
Spoirzałem nań z zarinteresowamem.
Sąd jednak przywiązał wiekszą waLaws przerwał swą opowieść.
Lausa o sprzemew1erzeme.
.
La us zaipa.\ił papierosa i uocząt opo- gę do moich z~znań.
- Więc ta pani jest wtaśniie Julia?
Cała sprawa była ta'k skomPhkowa- wiadać:
Oświadczyłem kategorycznie. iż u- - spytałem go ze zdumineiem.
na, że początkowo trudno bvło usta:lić,
- Znałeś przecież moją fone. z któ· wa:żam, że podejrzenia molei żony są
- Tak, to ona - odparł mi<. - Gdy
który ze spólników jest winowaicą. Po· rą rozwiodłem się przed paru laty. bezpodstawne. Julia prowadziła się nie- mnie obecnie aresztowano. dowiedzia··
nieważ za•ś meldunek wniósł Bauer, po Prowadziliśmy dość wystawny tryib nagannie. Branzoletka magla .11:dz.ie za- łem się, że sprawę prowadzi orokura·
przeprowadzeniu wstępnych badań, a- życia. Mieliśmy stafo dwile służące. g~nąć, lub też kto inny mógł być s.praw tor Ramon. Przypomniałem sobi.e wóresztowano Lausa.
Moja małżonka zawsze prowadziła woj. cą kradzieży.
wczas, że tak właśnie nazywał się ów
. Spędził 01!- kill.ka tyg.odnd w wilęzie- nę z kucharkami i .z yokoiówkami. Zre- . Są~, po krótki·ei naradzie. uniewiin- apl!~aint sądowy, który zakochał się w
1ml dziewczynę.
mu. Gdyby me prokurator. ttenryk Ra- sztą, ze mną rówmez.
Julu. Skomunikowałem sie z moim
mon, z pewnością jeszcze do tej pory
Pewnego dnia przyjęła nowa poko-1
Ody odczytywano wyrok. Julia go- 11 bratem.
·
nie wydostałby się na wolność.
jówkę. Była to młodziutka. śJ.i1czina .rzko płakała. Później, wvchodząic ze
Gdy on ustalił, że Julia ilstotnie jest
. Obecnie śled~two ~rz~ięło inny.
dziewcz~ya.
.
.
~al~ sądow~j zbliż:yła sie. d<; mni~ i nie· żoną R!'1mon~, uda.t się do niej z prośbą,
brót. La us spodz11ewał s1e. ze ,l ada dz1en
Spełmata swe obow11azik1 tak dokła· i sm1ało. zto·zyła m1 podz1ekowame.
aiby zaJęła się mo1ą sprawa.
jego były sipólniik znajdz.iie sie za krat- dnie, że żona nie mogła jej niczego za- I Żona spoglądała na mnie wzrokiem
Ju[ia przyjęła go bardzo serdecznie~
kami.
rzucić.
Denerwowało ją tylko, że · pefnym nienawiści.
Oświadczyła, że nczyni wszvstko, ci>
Gdy opowiadał mi o swv·oh przej- dziewczyna iest o wiele ładnieisza od
Upłynęło killka tygodni.
jest w jej moLy, gdyż ma :1?! bardzo
ściach, obok naszego sto'1ika orzesunęła niej. Obawiała się, że pokojówka mnie
Policja a;esztow~ła svna 'dozorcy [wiele do zn.wozi.eczenia.
się młoda, piękna kobieta.
uwiedzi1e. Przy21naje sie zreszta, ż~ .ta . d.omu, V! .~torym .m1eszka~em. W c~aIstotni~, w dwa d?i późniei wypuszLaus ukłonił jej sie nisko.,
mata była doprawdy w moim gusc1e. s1e rew1zJ1 znaleziono u me.11:0 rozmaite czono mme na wolnosće
Uśmiechnęła s•ię przyjaźni1e i szyb- a,le ni gdy mnie z nią nią nic ~ie łąc~yło. 11pr.zedm~ity, ~ochodzące z k~a~z.ieży,
Laus .umilk~._
.
Ko podeszła do kilku pań. siedz ąc y ch
Pewnego wieczoru żonie zgmęła między mnym1 branzoletke mo1ei zony.
W teJ chw1h znów przeszła obol{
przy jednym z pobliskich s to~~ków.
złota branzoletka. Kucharka ~d dw?ch 'f ~ra.z już . ni1e uleg~to .żadnci watpliwo· nas pię.kna prokuratorow~. ,
- Kto to jest? - spytałem Lausa dni korzystała z urloou. Ni1e mQzna sc1, ze Julia była mewmna. Svn dozor- l
Spo3rzala na Lausa i usmiechnęla
1cy przyznał się zresztą, że sam skradł się.
,_.. Zachwycaiąca kobieta!
wi ę c jej było posądzić o kradzież.
DOL.
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