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ETHEL DU PONT,
milionerka alller:vkańska.
narzeczona s:vna orez:vden•
ta Ameryki.

Malżenstwo

z p. Simpson pretekstem do rezygnacj~ z tronu?

(IJUl
Ks. Yorku nie udzi.elił jeszcze
odpowiedzi, czy zgadza się na
objęcie tronu ,
LONDYN, 4 grudnia.
Kryzys lumstytucyjny w Anglii, spowodowany planami małżeńskimi króla
Edwarda osiągnął swój punkt kulmina·
cyjny i zdaje się, w ciągu dnia dzisłeJ·
szego zostanie zlikwidowany. Według
pogłosek, które do opinii publicznej docierają z pałacu Bru:kingbamskiego,
KRÓL EDWARD NIE ZAMIERZA OD
SWOJEJ DECYZJI ODSTĄPIĆ.
Uchodzi już niemal za pewne, że k r ó I
E d w ar d z r e z Y g n u i e z t r o n u
i poślubi panią Simpson lako książę
Kornwalii.
Konferencje, które król Edward od·

planami małżenskimi poto, aby mieć
pretekst do zrealizowania swoich. daw·
nych już zamierzeń.
Sytuacja wyjaśni się w ciągu dnia
dzisiejszego. Pogłoski o zamierzonej ab·

nie 1hce brf królem
dykacji króla Edwarda są o- tyle uzasadnione, że w ciągu dnia wczorajszego
toczyły się ożywione na ten temat rol"mowy z księciem Yorku. Do tej chwili
jednak ks. Yorku zajmuje podobno sta-

nowisko wyczekujące I nie udzielił Jeszcze królowi· swojej pozytywnej odpowiedzi, czy zgadza się na obięcie po nim
tronu angielski.ego.

P. Simpson iest rozgoryczona i opuszcza „ngHę
nie chce

być przyczyną wstrząsów

Londyn, 4 ~rudnia.
Oczy całej Anglii zwrócone <.>ą obecnie w kierunku jedne·j osoby, klóra stała
się bohate.rką kryzyisu k-0nstytucyjnego

i

abdykacn króla

w imperium. Jest nią p. Simpson, ko- nych.
bieta 40-letnia, o fascynującej urodzie,
Pani Simpson zaniepok'ojona obecną
którą król Edward poznał jeszcze w cza- sytuacją zamierza podobno wycofać się
sie swojej podróży po Stanach Zjedno,czo z widowni publicznej i jak donoszą, miała rzekomo skłarniiać króla Edwarda do
zaniechania planów małżeńskich.
Pani Simpson postanowiła podobno
Cz.ęść wypowiada się za królem, natomiarsl poważny odłąm An.glię ~uścić i zamówiła iui kabinę na
ckrę"cie "Queen Mary'', który w najbliż
występuje ,,rzeciw małżeństwu ·
szych dniach odpływa do Ameryki. MiaLondyn 4 grudnia. (PAT). !może poślub!~ pani,ą ~i!npson jako ksież: ła ona oświadczyć, że me chce być przy'.
.
. , nę Kornwalu !ub ks1ęznę Lancaster 1
Ca!a prasa angielska o.m~wia dz1s zrzec się sukcesji, ale najmiarodajniejsze czyną w·strząsów państwowych An.glii,
kwestię ewentu~lneg~ małzenstv:.a ~r~~ organy opinii publicznej „Times·•, „Mor- oraz abdykacji króla. W wielkim rozgola pod kąt~m w1dz~m~ · abdykacJ~, J<:k 0 ning Post", „Daily TelegraplI" '- i organ ryczeniu oświadczyła swoim przyjaciołom, że nigdy już więcej do An.glii
nie
skutku. ~ak1ego m~tzenstwa. " ~1ektore labourzystów „Daily Herald" zaJmują wróci.
'
dzie~mk1, Jak „D~dy Expre~s 1 „Dail.Y stanowisko nieprzejednane, sprzeciwiaZ innych stron nat-0mia-st oświadcza•
Mail · br?nią~ kroła, błagalme ~wracaJą jąc się małżeństwu króla. „Times" zde·
~i~ do ·mego i ~? rz,du, aby me. dopu- cydowanie występuje przeciwko wszel- ją, że pani Simpson pozostałaby w Ameryce tylk9 do maja i wróciłaby do Anglii
~cli do abdykac.ii,. ktora byłaby meszcz~ kim projektem morganatycznego mal·
już po uroczystościach koronacyjnych,
sciem dla całego imperium.
żeństwa króla, twierdząc, że tradycja oczywiście w tym wypadku, 1tdyby król
„News Chronicie" w dalszym ciągu brytyjska i względy na dominia takiego Edward zachował koronę.
trwa przy swoim poglądzie, że król rozwiązania nie dopuszczają.

~1~~~i~i~J~::A::~ OPINJA PUBLICZN .~IJEST ronilELONA .

Nie wykluczone test iednak, że w ostat·
niej chwili, rząd, aby nie dopuścić do
tej ew~tualności, zgodzi się na kompromis w myśl którego,
...
KR ÓL PO ŚLUBI PANI;\ SIMPSON,
ale zrzeknie się praw sukcesyjnych dla
swego ewentualnego- potomstwa.
Punkt ciężkości obecne) sytuacji spoczywa obecnie na odcinku parlamentu,
gdyż w myśl konstytucji abdykacja może nastąpić jedynie za zgodą izb par1amentarnycb, zarówno metropolii, lak i
dominiów,
.
Jest rzeczą cliarakterystyczną, że
konserwatywna Anglia nie może wyba·
czyć pani Simpson feJ drugiego iuż z
rzędu rozwodu. W , kołach wtajemniczonych i zbliżonych do osoby króla Edwarda twierdzą poza tym, że
CAL Y KONFLIKT WYWOŁ'.ANY ZOSTAŁ PRZEZ MONARCHĘ ANOIEL·
SKlEOO ROZMYŚLNIE.
beż
Zwracają tu uwagę na to, że Edward
Madryt, 4 gru.dnia.
„Uadker'', która ·przeszła na sfr.onę rzą.du sti:llo" 'dowodzone są przez oficerów
już dawno nosił się z zamiarem abdy(PAT) Ministe·r stwo wojny komuni- udz~eliła ministerstwu marynarki i lot- niemieckich i włoskich:.
kacji, a obecnie wystąpił ze swoJemi kuj1e: Dziś miała miejsce ożywiona dzia- nictwa w .Walencji następujących in.for·
Madryt, 4 grudnia.
łalność lotnictwa. Powstańcy usiłowali macyj:
(PAT) Z.e strony nądowej k101munikudokonać lotów nad Madrytem, lecz zoTransporty zagraniczne często przy- ją, że po 48 godzinach ożywione.i walki
dali zmuszeni do uciecki przez samoloty bywają do Ceuty: Ostatni tran°sport, na fronci.e madryckim nastąpiło uspoko·
Snieżyca
które bombardowały Caraban- składający się z 400 Niemców przybył 25 jenie.
·j
spowodowała olbrzymie straty rządowe,
chel i pozycje artylerii powstańczej.
listopada na pokładzie statku "Cahors".
Pozycje
-0bu
stron
nie
uległy zimianie.
_ Grenoble1 4 ~rudnia.
·
*.,,*
Wywiadowczą służbę na morzu peł- „Milicja ludowa" pochowała na odcinku
'(PAT) NV!ielikie śniegi, jakie spadły
WaJ.encja, 4 !!rudnia.
nią okręty włoskie i in.iemiecki-e. Mary· Monc.loa 50 marokańczyków,
zabi~ch
wczoraj w Alpach, poczyniły znaczne
(PAT) Ze strony rządowej komuniku-J nane oznajmili pona.dto, że okręty „Cawczorajszych walk. Silny paszkody, szcze.góJnie w Sabaudii. Cały ją, że czę§ć załogi okrętu powstańczego narias'', „Cervera" i „Canovas del Ca- podczas
tr.ol powstańczy, który usiłował przebi~ \
okręg pozbawiony jest światła. Przesię na lewym skrzydle woi1
sk -rządowych
•••••••••••••~•~••••
~~$•oe••••••••••••••
••••••••„••'••••••
rwana je·s t również komunikacja telefona
odcinku
Villa;t
Verde
został zaatakoniczna.
wany i poniósł ciężkie straty.
Straty, spowodowane przez śnieżycę,
Na północny zachód od stolicy w·oisięgają wielu milionów franków.
ska
rządowe udaremniły natarci~ po·
Miasto otoczone zasiekami z drutu kolczastego
wistańców, którzy usiłowali opanować
żeni się
B.EJRUT, 4 grudnia. (PAT). .
Władze wydały komunikat zaprz~- Rosę, wiodącą dp la Coruna.
Par ż 4 udnia
Jak donoszą z Trypolisu (Syryjskie- ·czający wiadomości Jakoby samoloty
(PAT) Havas donosi /R~ym7i~ Star~zy go) władze zdołały przywró~ić porzą: w~jsko~e bom~ardowały Trypolis, rujtwaszyngto~, 4 grudnia.
syn Mussoliniego Vittorio zaręczył się dek, jednak wzburzenie pannie w dal- muą~ kdka domow.
. Z P.ow?du demonstracJ1 prz~d amba'"'.
z anną pochodzącą z Mediolanu
szym ciągu.
Liczba rannych nie przekracza stu, sadą mem1eck;ą w Waszygntome, 5 osób
P ślub 'odbędzie się w. styczniu i 937 r.
Centrum miasta otoczone jest wois- w tym kilkunastu policjantów i żandar- skaza?o na gryzw_nę w wysokości 100
'Jednocześnie też odbędzie się ślub jego kKem ! zasiekami z drutu k?lcz~steg.o. mów. _liczba zabitych, Jak dotychczas dolarow lu~ 30 dm .are.sztu: Pon_adto za
brata stryjeczne'go Vito Mussolini rów- \\ównież wstrzymano komumkac1ę mię- wynosi 6.
demonstracJe antymem1eck1e skazano 44
nież z mediolanką.
I dzy Trypolisem a innymi miastami.
l!larynarzy na 10 dni aresztu.
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Niemcy

dowodzą flotą powstańczą

Na froncie madryckim

zmian

w Alpach

Po krwawych

roz~uchach
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WOLNA TRYBUNA

Al4•
LISTY DO
zak" w Radlinie, „Zatrnnt1iłlihy 4" w Lod•l1
11
„Zakopianka • D~ikuska" I „Samótłllł 411 W lila
kopanem mają listy do odebrania w tedllłt~il
„Il. EIJ>ressu", Wymienieni

•• b
P .rzew Id U Jqc b łi1:1 I\ Śmierć, WZDlet'lł pożar W SWej rez d eOCJI,
adre!nćl zetiiłca iJ6~
Y
I pttysład zńaeaeli
adres
dokładny
ZOi8zCzyĆ rewelacvjne dokumenty, dotyczące zbrojeń ŚWi8łOWyCb. dać swól
na porto. W kopercie listu rtltleźy ttntleśtlć do
T o Jemnica małej wioski, w której odbywał narady
pisel: „w sprawie listu", celetn 1m:rs1Jlestti1da
wy:~~~~~~~~.?n;d~~WEOO uACZA. tl!!t dla
W8pÓłezeSOy „bóg WOjoy"'
1

{z) Sir Basil Zacharow, największy premierem, a w trzy tygodnie później statnio zdarzało się coraz rzadziej-to·
sprzedawca broni na przestrzeni astat· osobiście wręczył Bazylemu Zacharo- warzyszyli mu dwaj olbrzymiego wzro·
stu m(fiCzyźni, prżypominajli,CY typy z
nich 50-ciu lat, jeden z najbogatszych wowi wielki krzyż Legii Honorowej.
Na przestrzeni ostatnich 5 dziesiąt· amerykańskich filmów o gangsterach.
fudzi na śwleciej poczuł, że zbliia się jego koniec. Przed odejściem z tego świa· ków lat wszędzie, gdzie wybuchał po- Oni to wespół ~ 6·ma atletycznej budota zapragnaJ on _ zniszczyć wszelkie kom ważny przewrót państwowy na tle wy Hindusami, nie znaJącytni ani słowa
nrtmiituJa,ce ślady swego awanturnicze. uzbrojenia - wspominano nazwisko Za· j po francusku, strzegli schorzałego rriag.
go iywota. W swym TJałacu na ul. Gau- charowa. Rozruchy na Bałkanach? Nie· nata.
W pałacyku noc zaipadała bardzo
che w Paryżzi Zacharow spalił wszyst· pokoje w angielskich kołach politycz·
kie do!wmenty, które mogły kompromi· nych? Niemcy budują 20 nowych okrę· wcześnie. Czuwali tylko Hindusi. Z ga.
toWać nietylko Jego, ale cały sz~reg ml· 1tów weJnnych (przed wojną światową); binetu Za.chardwa widać było światl?
ntstrów i magnatów przemysłowych, z niezwłocznie Anglia przystępuje do bu· 1 nieraz do samego świtu. Tam czynił
którymi przyjaźnił się od lat. Wypadek dowy 25·ciu, a francja 30-tu. Za kuli-1 obliczenia kra,towntków, lodzi vodwodSiprawil, że pfonące papiery wypadły z sami tych wszystkich wydarzeń stal nych i wszelkich narzedzi śmierci, któ·
kominka na podłogę i zapaliły dywan. Zacharow, niezależnie od tego czy na rych dostarczał całemu światu. Tam baZanim nadjechała straż, ogień zoslal pr>rzadku dziennym były zbrojenia an· dał mapę geograficzną, namyślając się
Ugaszony, Sir Basil sam się o to po- gielskie, chińskie, francuskie, czy ame· nad tym, gdzie Wywołać koleJ11ą . rewo-

starał.

lucję.

rykańskie.

wymienionej adresatki przesłałem. Co się UA
tyczy Parta, drogi marzycielu - to wltth!tt Vlln
stąt:1aó po ziemi i nieco mnlei bula~ w obiokach. Przedewszystkiem Jednak sprawa ugrunto·
wania Pańskiego bytu. Posiada Pan r;aW6d o
olbrzytnlch możll ościach. Kreślić 1 tworzyć
nowe części maszyn _ czy to rtie iest piękne,
czy to nie dale pola do hvórczel I s~modzielnel
pracy, pracy niemal ariystyćznel? żyJeifiY dziś
wszvscy pod władzą maszyny ---"" Pen posiada
dar tworzenia tych maszyn.
Słyszał Pan zapewne i interesował sie dzla·
Iem żdobnlctwa metalowego. 0 piękn)·clt wykończeniach portali, bram, okuć drzwi i por „
czy _ zrobionych z żelaza, ale pomyślanych 1
wykonanych przez artystę. Niech Pan zaklnie
l1lękno, Jakle piastuje w duszy _ w twardy
metal. Ksztatcl~ sllt w malarstwie terile - Jest
nlecu ryzykowne. Przede wszystklem rllewla-

Długie iodziny spędtat ZacH~row
W ostatnich latach Zacharow mieszktóry Zacha=
row ugasił w swym życiu. Zajmował sie kał w małej wiosce francuskiej Balin· przy oknie. Co Widział w ciemności no·
on bowiem głównie wzniecaniem poża· court, liczącej zaledwie kilkuset miesz. cy? Czy szeregi trupów, któtymt usiał dotito, czy nJewątpllwe zdo~noścl mogą ::ćl
kańców. Rezydencji swej nie opuszczał swą drogę, czy łzy i ból milionów osie- r 5 wnu~nactne z łalent~m. Miernot Jest do te
r6w„.
W 1933 roku silna natura przezwy. prawie ni~dy, przyjmował natomiast u 1. roconych wdów1 matek i dzieci? Czy pr~ymieraJą gło~em .. Niech Pan nie zarzu~a 1
przemyśliwał nad nowymi skandalicz- dziedziny sztutu, niech Pan się kształci, ale
ciężyła chorobę i Sir Basi! ZafZharow siebie moznych tego świata.
Zacbarow żył tu samotnie. Prócz nie- i nymi spekulacjami, które siały dokoła traktule malatstwo raczel Jako P zy!enttte wyprzeżyf Jeszcze 3 Iata.
Człowiek ten miał jakieś ptzysfoWio· go i służby mieszkała w pałacyku ta- j śmierć i zniszczenie, pomnaeaja.c rów- tchnienie po pracy - _lako rozrywkll miłą dl:t
._ .
- siebie I swoi.eh nalbtlzszych.
we szczęście. Poincare wiele lat temu, Jemnicza kobieta w wieku lat 54-ch. Za· 1 nocześnie jego_ fortune?
Co się z~s tyczy kobiet - to rileck Pati dll!l
Dziś już nikt o tyrri nie wie. Sir Bamawiał nieraz w kuluarach parlamentu: chatow podawał ją za swą siostrzenicę,
- Jeśli kiedykolwiek zastane premie· złośliwi twierdzili jednak, że jest to je· sil Zacbarow, „dostawca szybkiej nia· szuka anlotow. Są takimi samymi cdbrtkatn!
soweJ śmierci" zamknął swe oczy na spoleczedstwa, tllk samo zgnęblonynil łfuska·
rem, kaź~ w ciągu 24-ch godzin roz• go nieśiubna córka.
ml zmartwieniami lllk każde z nas. Jeżelł H'.11
Gdy „człowiek, fabrykujący wojny", wiekL
strzelać Basila Zacltarowa.
tetn podchodzą niekiedy do toemaltych taliło
Młody energiczny polityk został opuszczał ściany swego pałacu, co o-

Ryt to JMyny pożar1

I

skoczył z samolotu do morza
Lekarz
aby

od śmierci załogę okrętu. - Cudowne ocalenie ma•
ryoar1ly, którzy ulegli masowe! zatruciu

uratowa~

,.:) Na aflgielsklm parowe hancilowy111 ułiampshire", płynącym z Adenu
do Sin1CaPoore, wybuchła jakd nlezna•
na, stra!zliwa choroba. Z kilkunastu lu-Ozi załogi je,dynie gternik i tadiote!e·
gnfista nie zostali zarnżenl, pozostali
marvnarz0 wili się w okropnych baleśclach.

któt}V'ch mu ~opoma~ar r
diote!egtafista, w'1ększo.ść zatogi zos a
ła uratowana. Umarło i.OOlnie trzech
marynarzy. Jak si~ okaza10 1mstępnie z
ze ~nmi k::tpit-ma, wyprawi! on ucztę z
racji swych imienin. Podczas uczty poczęstował Wszystkich rumem z beczuł·
kl, zakupionej ongiś na .Jamajce. Rum
widocznie był zatruty. gdyż po wypiciu

wysiłkach, w

szyscy dostall boleści, s~dzlli Jednak,
e to atak cholery. Jedynie radioteleg-rafista I sternik. którzy wtedy pełnili
służbę i mieli dopiero później otrzymać
swoją porcję rumu, uniknęli zupełnie
przypadkowo zattucilł.
Dzielny lekarz oraz radiotelegrafista
okrętu „Hampshire'' zostali odznaGzeni
ia swoją odwagę krzvtem zasługi.

Poniewat działo !lę to w odległości
kllkuset kilometrów od lądu wysłano
_
. Wo~no
tam niezwlocznie iskrową depeszę, meln v
u
dtt}ąc, te rln okręcie srrasuJe cholera.
Tytń ctas0m okręt, oozostawłony tylko
Ntdurilłtle lołofska na Ol!eenie $poko1nym
tta łasca stetnlka, nie mó~I oprze~ się
burzliwej fali morza ł tnogfo mu grozić
(sb) Między Stanami Zjednoczonymi one narazie nie:umh~szkliłe, Wktófoe
utonięcie, g-dyby nie nadeszła natycha Wielką Brytanią toczy się obecnie będzie tam esadzona załoJla techniczna
miastowa pomoc. Cói.. kiedy z przejeż „wojna" o niewielkie wysepki, znajdu· do obsługi samolotów i stacji benzynodżających obok okrętów żaden mary- jące &ię na Oceanie SpOkojnym. Cho· wei.
narz nie chciał przesiąść si~ rta okręt, dzi tu o 5 wysp koralowych, które jeszNa tych pięciu wyspach już w 1888 rona którym szalała zaraza.
cze przed kilku laty były uwatane za ku kapitanowie statków aniielskleh taWtedy zglosił się na ochotnika pe- bezwartościowe. Obecnie nabr.aly ·one tknęli flagi Wielkiej Brytanii. Według
wien mtodv Iekarz1 dr. Jowels, pomoc· kolosalnego znaczenia.
prawa amerykańskiego wyspa ,n.a.Jeży ab
nik naczelnego lekarza szpitala ebole·
Leżą one w połowie drogi między tego państwa, które faktycznie objęło ją
rvcznego w Singapoore. Zdecydował Ameryką a Australią i stanowią nie:2.kb W posiadanie, a wiec skolonizowało i
się cm polecieć nad okręt l skoczyć ze most dla samofotów, lecąc:vc:h z jednej do eksploatowało.
spaam:hronem. Rvzvko było wielkie, drugiej c:zęsci świata. Ich znaczenie stra
11 Wojna" o te wyspy między Amcrytym bardziej, że lekarz nie tylko nie u· tegicme jest kolosalne. Okazuie się, że li:ą a Anglią nie będ.de iednak miała
miał skakać ze spadochronem, ale wo- wyspy koralowe tworzą naturalne lot- krwawego przebiegu i oba państwa za·
g-óle nigdy nawet nie latał aeróplanem, niska, są bowiem równe i płaskie. Są łatwią spór na drodze polubownej.
Bohaterski lekarz był jednak za to dobrym pływakiem i miał nadzieję, że
skoczywszy w morze obok okrętu, zda·
ta dopłynąć mimo rekinów, które w tam
B~zr~ki kierowe& samochodu msrzy o karierze t>llota
tych okolicach cz~sto towarzyszą okrę(z) Rzadki okaz, dosłownie charakte· on nawet kilka dyplomów i na.gród, uzy.
tom na pełnym morzu.
„zwycięstwo ducha nad cia- skainych za pływanie i nurkowanie. Gra
ryzujący
depeszy
w 2 godziny po otrzymaniu
dr. Jowels wystartował na samolocie lem" i zdolność człowieka do przysto· też w ping...ponga, trzymając łopatkę w
sowania się stanowi 20·letni mieszka· zębach albo też między ramieniem a
· · pod.bro'dki'em. ·
· tecz ka prowmCJO·
. 1s k'1ego mias
. angie
w spadochron
zaopatrzony
wo.lslrnwym,
mec
z l ł
k
·
Od najwczesmeJszego dzieciństwa
na az szy nalnego Lichfield, Alfred Miers.
I. ratunkowy nas kor owy.
Młodzieniec nie posiada obydwu rąk Alfred Miers zdradzał wielkie zamiło
się nad okięte?1. dr. Jowels skoczył ~
morze z wysokoscl JOO me~rclw. Spada od dnia urodzenia, lecz mimo tego ka· wanie do wszelkiego rodzaju mechacłtto~ roz':"ln~ł si~ norma}me i. lekarz po Jectwa prowadzi życie niemal całkowicie nicznych środków komunikacji. Jako
wv,d:vik,tanm sidę z łpodł płatna !11szruród0 normalnego człowieka. Drobą uporczy. młody zupełnie chłopiec zainteresował
wych ćwiczeń rozwinął swe ciało do te· się sportem samochodowym i nauczył
SP 8 ~ ocr:ronu. op yttą ~zczęs we
d k- go stopnia, że nogi, podbródek i zeby za- się kierowania nogami. Jest on tak dazadD?Umi ane~ ° ok~ętui . 0 d
razu 0 a stępują mu doskonale ręce. Alfred sam brym i ostrożnym kierowcą, że mimo
r. a_we s. za ra się
ej! ratunkowe1. Okazało się, że tr.zec~ się myje, ubiera, goli, zawiązuje kra- swej ułomności, uzyskał prawo jazdy.
Obecnie Miers nosi się z zamiarem zdot
nrnrymtrzv zn~fdo~?ło slę w stame ~
uom•, hml. zas mio ·all sle w s~rasi.I: wa j'~dyną przeszkodę, które nie może bycia świadectwa pilota i wierzy, że i
wych bol~~cłach. Worawnvm ~ki~m 1 ~ opanować w swej garderobie. stanowią tutaj nog-i zastą.pią mu całkowicie ręce,
kar~ ocomt. ie m~ tu do czvmema me guziki. Mtody kaleka pisze przy porno- tak że będzie mógł nie gorzej od rtor·
z choctera. ale z masff\.\'.Ym otruciem., cy nórr i podobnie J'ak 1'ego równieśnicy malnych ludzi kierować samolotem.
•
F>· · w okr"towe1
Na szczesc1e.
sport. Posiada
uprawia
z zamiłowaniem
'
, zna
" . · apteczce
Jazt pomnę leka.rsl~a '· zaczał wv~om- ~ir*·*W!i~"flWJmcw;:;:s;:za;~ 1
powvwać zawartosć zołąidków naibar·
może być głodn
dz1e1 ostaibionych pacjentów.
Po frwaiacych całą noc mozolnych

••••••••••••••••••••••••••••••••„•••••• ••••••H••••••„
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Rekordy sportowe kaleki
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fo oottrbstu
dnień nlecu materialistycznie dlatego, le życie tak Je wyksdlłłciło I łelld lcH
nauctyło. Zresztą ble wątpię w tb, te znaltlil~
Pan Ulką kobietę, która pokocha Go Hltcem
całym t będzie J\\u odpowiadać zar6wno pod _
względem dbchowym I lhh!lektu.
P1>wlnlett Pah prHde wuystklm Hbrtf •iit
do pracy, a p6tnlei uł6ty~ sobie tyci• osobl'
sfe, 9łaritllłc 1111 dobrad sóbll odpowiednio ml-.,
le towarzystwo. Zbytnie odseparowanie się od
udzl mole być łaono poczytywane zli dziwie~ 1
two. Młodość ma swole prawa, a Jednym ż nlCll
•
jest ehęć zaznania radoścl bela.
„MINERW A" Z KALISZA. Droga moli, co
do ltslątkl b laką 11ani pył::t - należy IJtr;@· łi!r
townć katalogi w co·telnl. Pohldwll! nll i>dftaf
Pani dokłallhle o co ehod!I trudno ml datih:ii
pr2ypomHlel! sobie bohaterkę fegtl typu laki Ją
lnteresule. .ldk 1h1 Wlt1na iacłiowlll w łdWił·
nyatwle lćobleta, ahBY m•teiytłlil 1ta11wał I•
koblitit warto§l!l6wą?„. Pttede ws!Ylłklttt ii!l4
Iłży był tteeiywl§cle wattołcioW'lh a fltrt•
najmniej starać się być taką; albtlWlem Dl
bllchtrr.e knżdY 11lę fytlhłfl poztta. Natety po·
sladd4 pewhl:ł ertldYclę, lntelhtentilę, tbzlliłllilk;
wiedzę, J;lracówaó w JakleJkl>IWlek dJ!h!dzlnlt
z dodntulml rezutłatamł, praoowa~ twói'ee~1
brać udział w tyciu 11połe1Jtt1Vlth li:V Jiiiłit w
towarzystwie, iednoczeAnle wesdłą, sympllł)'e~'"
ną, mądrlł I po\łatną, (!mleć slllńel zriolt!łć u•
tnlar w kaideJ rzeczy. Oczywl8t:le dodane p6~
wyże) zalety mogą nie wystę11ować wspólnie.
Można zdobyć szacunek wybila!ąc sle tylko na
Jednym polu, w ledrt2l dziedzinie. W każdym
ri•zle trzeba pilnie i usilnie nad sobą pracować.

Drugie pytanie Pani brzmi: ialdch kobiet
posztikulą dzislel•l m~iczyźni, rozsądni, ma·
ląc na myśl! cel matrymonialny?
Myśle, że przedewszystkłem takich, ktt1rł

one rażących
się kocha, o ile nie pcsiadają
wad. Po za uczuciem miłości podobać t1IQ będ~
kobiety, łączące czar i urok kobiecości z rozsądkiem I intellgenc)ą. Kobiety, któro posladałą
lednocr.eśnie wiośniany urok podlotka i pow•·
gę matrony, oczywiście umiejąc użyć tvch za·
!et w odpowiedniej chwili i miejscu. Nie konie·
cznie ładne, ale za to miłe, sympatyczniJ, wesołego usposobienia, d'.l!ielne, pracowita, nie ntY"'
ślące o fatałaszkach, ale czysto, schludnie I gu·
stownle ubrane,dobrego serca i charakteru. Kobiet, które potrailą być Jednocześnie szczery·
mi towarzyszkami, przyjaciółkami, siostrami,
kochankami I matliaml.„
~(V'~~·ó~~4~}~~~~·$.,,..

Przed

; - ł~1dem
i chłodem
8 brońmy współbracH
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~~:n::~:~;~;~~~~z- Kandydaci na ławników wRadzie Mi~jskiej

::,~k~i~:-;:;~~~~~0~~~~~.~~:;:~~c~

kadziesiąt punktów sprzedaży choilnek
oraz ozdób choinkowych.
Punkty . sprzedaży rozmieszczone sa.
na targowiskach, na ulicach i placa.ch
w. ten sposób, aby n~e tamowały mchu
ubcznego, a gęstość ich pozwoli mieszkaticom pos·z czególnych dzielni·c łatwo l
bez straty czasu nabyć tradycyjne drzewka.

Pożegnalne posiedzenie Rady Przybocznej
mem de ttondta i jest proporcjonalny do mi. Wybierają oni 3 ławników.

Lódt, 4 grudnia.

stronnictw, które zdobyły większość w te wyłonić 8 ławników. Ponieważ PPS.
nowej Radzie Miejskiej, toczą się obec- i klasowe Zw. Zawodowe zdobyły nafnie narady nad obsadzeniem stanowisk większa ilość mandatów - 34, z poławników.
działu przypada dla nich 4 ławników,
Przydział ilości ławników dla po- drugą skolei największa frakcję tworzy
szczególnych frakcyj, odbywa się syste- Obóz Narodowy ze swymi 27 mandata-

datami i Sjoniści z 2 mandatami nie
wybierają ławników.
Jak się dowiadujemy, na posiedzeniu
PPS. i klasowych zw. zawodowych wy
łonlono kandydatury czterech ławników
którymi zostaną p. Bronisław Krucz·
kowski, Stanisław Goliński, Mieczysław

j

Protest klasowych Zwl

·ązł{o'

·

W zdz~::~~~~~1d;p~~~~~1~a~~~~~1
kandydata

W Sprawie
. 8Dg8ZOW8Di8 robotnikÓW SeZODOWyCh.
•
Z a t ~rg1 w fabrykach łódzkich. ·~- Akc.ua
woźniców
.in
enł

0to,

*·o<lbyła

W inspekcji pracy
sle w dniu
wczorajszym konferencja w sprawie zlł·
kwidowania długotrwałeio strajku oku·
pacyjnego w fabryce b·ci Cytryn, przy
ul. Wolborskiei 44.
Mimo kilkugodzinny.eh per:traiktacyJ
porozumienia nie osiągnięto. gdy! firma
w dalszym ciągu nie chce się zgodzić na
P.Q~~1ał pracy, obstając przy redukcii kHkunastu robotników.
Strafk. okupacyj~ trwa.

11
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poż~ru

fabryki-

ławnika

jako
dr. Henryka

Główna Komisja Wyborcza, mimo
zatwierdzenia wyborów, nie zostaje le•
szcze rozwiązana, gdyż mężom zaufania
stronnictw które złożyły protesty, przy·
sługuje zaskarżenie decyzyj; p. woJewo·
dy do Najwyższego. Trybunału Admini·
stracyjnego w okresie 2 miesięcy.
Formalnie zatem Główna Komisja
w b
b d ·
d
I d0 d I
Y orcza ę zie urzę owa„a
na
2 lutego: Zaskarżen~e decyzJi p. woi~:
wo~y me wstrzymu~e .Je.dnak zwolama
posiedzeń
Rady MieJskieJ.
Decyzja, co do terminu pierwszego
posiedzenia jeszcze nie zapadła.

bauma, przy ul. Kopernika 53a, wybuchł
Na konferencji, która odbyła się wczo
zata~g.
i raj w inspelkcji pracy zatarg zlikw:ido· dz1a
· l a prac~ wszys t • ';vano
I
· ie1 fabr~ ki zobow i ąza I se,
I
. p irma ~ypow1e
i w 1a ś cie
kd!ll robotmkom na 2 ty.godme, jednak i ze albo dopła~i robotmkom rótnice, albo
mimo to nie dano im moznoścl przepra- i też zatrudni ich dodatkowo.
cowania pełnych dwuch tygodni - ro·
Poza tym właściciel fabryki zobowia·
botnicy zatrudnieni są po 3, 4 dni w ty·. zal się zatrudnić wszystkich starych pragodnlu.
cowników po remoncie.

apha
UU

na

:;e~~~~~~!~~d~1:t~~~:S;~~i~~\~~:~

.

.
Lódt, 4 grudnia.
(k) Do zarządu miejskiego udała się
wczoraj
delegacja
klasoweg10
związku
sezooowców
w os'Obach
pp.: Kantora,
Jakubczyka oraz przedstawiciela OKZZ, p.
•
Wa l·CZak a, in terw UJąc w sprawie za·
trudnienia robotników sezonowych w okresie zimowych miesięcy.
Chodzi miainiowicie
te na ogólną liczbę 220 sez.onowców, którzy zostall zaangażowani na zimę. z klasowego
związku przyfęto tylko kilkunastu.
Delegacja wniosła w związku z tym
protest, domagając się, aby przyjęto wie·
cej członków związku klasoweao.
P. wiceprezydent Kozłowski oświadczył de.legacji, że nie mo0ze w tej sprawie
nic uczynić.

Bund,

(v) W związku z odrzuceniem prote- liczebności poszczególnych frakcyj.
który zdobyl 6 mandatów wyloni I ław·
stów przeciwko wyborom, w łonie
Rada Miejska liczy 72 radnych i mo· nika. Blok Żydowski ze swymi 3 man-

D"br~ni·cki·„h

U
U
U
U 11
•·•
' "' '
Wszyscy robotnicy będą przy!ęci do pracy
. W .Poniedziałek, dn. 7 grudnia odoę•
Lódź, 4 grudnia. ka innych postulatów, a mhnowicic w j dzi~ się ostatnie posiedzenie Tymczaso•
(k) W inspek cji pracy odbyła się sprawi·e wypłacenia im nale?:noś:i za ur- weJ Rady Przyb?cz!1eJ. P~rza,dek dzłenwczoraj charakterystyczna konferencja, Jopy, za pracę i t. d.
~Y obrad przewidu1e rn. mn. za~aJenle
0

będąca echem groźnego pożaru. który
Na wcz.orajszej koinferenr;ji właś::c!el i odczytanie komu~ikatu o za.twierdzeprzed kilku dniami strawił fabryk~ braci spalonej tkalni zobowiązał się wypłacić niu wybo.ró,w, przy1ęcie do w1adornoścl
Dobranickich, przy ul. Cegielnianej 57.
robotnikom po 8 złotych za spalone u1:ira- postanowien . tymczasoweg~ prezydenta
Jak wiadomo, w murach tych mieści- • nia oraz załatwić wszystki~ pretensje ro· W zastępstwie rady miejskiej, sprawoly się dwie firmy: przęd2alnia Petera, botników.
zdanie z działalności rady przybocznej,
oraz tkalnia Zylberberga, zatrudniaJ<1ca
Poza tym \Ylaśc!ciel spa\0in·~i tkalni Sprawoz~anie. komi~jł rewizyjnej, wolne
ckoło 150 roobotników.
ośw.iadczyl, że w~zyscy robotn!~y będąjwnjoski i pozegname.
Robotnicy fabryki Petera otrzymali 1 przyjęci do pra~Y. gd)'ż w najbliższych
Jut Qd~z'l~odowanla ~a imalone ubrania dpłach Wf dzierżawi nowe mury iabry'
p.odczas p·ożaru, natomiast rob .1 tnicy Zyl- czne, w których uruchomi nową tkalnię. Umysłowo•
berbergit WYSU'llęli poza tym i~szac kilpodpał1·ła
"'
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Bezwzgladny
areszt za
'i

1,0j ~,U .,,R

na

chora
dom

Ul.ł. CY

\\i ladze umorzyły docbodze11le,
przesyła_jąc podpalaczkę

. Jak
centralne st-owarzyszeDwaj awanturnicy napada ii na przechodniów
do zakładu
me wtaśc1c1eh wozów i dorożek WYPo·
,
wiedziało umowę zbiorowa w przemyLódt, 4 grudnia. I
W wyniku rozprawy, Sąd Staroścłń·
Łódź, 4 i1rudnia.
śle przewozowym zatrudniają·cym okio-1 (v} Do sądu starościńskiego dopro-1 ski skazał awanturników oo 14 dni bez•
(gr) - W kolonii Zakrzyn w woie•
to 7,000 osób.
'
wadzono Stanisława Mikołajczyka, ro- wz~lędnego aresztu i 1>0lecłł obydwu w6dztwie łódzkim wybuchł potar.
Po
Związki zawodowe nie chcą dopu. botnika, zam. przy ul. Rokicińskiej 9/11 I· odstawić z sądu oo więzi~ttia.
kilkugodzinnej akcji miejscowej straży
ścić do stanu bezumownego to też pod- Leona Kraszewskie-20, zam. przy ul.
*••
ogniowej nie udało si, uratować zagro·
jęty energiczną akcję, cełem'ztlkwidowa- fabrycznej 2, obydwu członków Stron-, Andtzej Wroński, kelner, zam. przy d~ Henryk~ Fara, gdzie spłonął _d~szc~ę·
nia zatargu i zawarcia nowej umowy na nictwa Narodowe110 yv lodzi. oskarżo- ul. Koszykowej 15 za nieprzystojne za· twe do~ mte~kalny. Na szozęsc1e ofiar
takkh samych warunkach.
nych o to, że Po wYisciu z zebrania ko- chowanie się wobec dwuch nieletnich \V 11.!dziach m~ było, itdy! domownlc:y
Dla om6wienia obecnej sytuacii zwo- la Stronnictwa Narodowego przy ulicy 1dziewczynek. które spotkał na ulicy - · wy_niesienl byh przez sąsiadów w azaste
lane zostało na nadchodzącą niedziele Targowej, przed lokalem ooczęli napa- skazany został na 10 dni bezwz~ledne- pozDru.h d
.
r .
. 'ł 1:
dnia 6 b. m., ogólne zebranie wotnlców: dać na przechodniów I bić ich.
go aresztu.
, oc 0 ~ente ~o icy1ne . U!Jawni o,
~
stangretów i robotników przemysłu prze•
trod~o og~ua zna1dowało .s1~ na strychu.
111
wozowego, na którym prokla'1111ówaary bę
D~le-1 stw1erdzon.o, ~e 0~1en !Ostał pod·
dzie strajk, o ile pertraktacje w sprawie
ft
~
ł
łozony przez zbrodni.czą ~ękę:
•
•
· .
• d d
1
•
Po mozolnych poszukiwaniach u·ęto
a
C
f:t~ r ia noweJ umowy me a zą rezu•Starosta dr. Mostowski i wiceprezydent Pączek
odpalaczkę. Była nią Natalia Mllnljedzą obiad z bezrobotnymi
którą widziano w pobliżu zaJ!rody
W fabryce p-ończ.os·zniczej Taltel.
. L6~, 4 l!rudnia. 1 p:zepr-0wadzono lustracie ~ucbni dzl•l· Fary '!' d?iu pożaru.
.
llW!INti
M.
(v) Na pos1edzemu Komitetu Pomocy nicy xm przy ul. Rzj!owskiei 7, ~dz!e
Milńłk1elow4 przesłano do sędziego
Zimowej, p. naczelnik dr. Wr-0na, do- ' przedstawiciele władzy poczęstowani zo 'ledczego. Okazało się jednak, że podtychczasowy przewodniczący sekcji roz- stali obiadem z kotła.
palaczka jest od siereitu lat umysłC\wo·
l<'ontroDa s~r ;eda2y mleka
dzielczej przekazał swoie czynności no· j Zo dobry i czysto p.rzyrządzony obiad chora l ze zbrodnicz~o swego czynu
lćdź, 4 grudnia.
wemu staroście p. dr. Mostowskiemu. dyżurne gosptłdynłe z p, Włodarkową na sweito nie uławała sobie absólutnie spra
(v) W związku z zakazem sprzeda· Komitet prowadzi dotąd cztery kuchnie ' czele - otrzymały specjalne podzięko- wy. Po badaniach psychiatrycznych ko·
ży mleka niebutelkowanego na terenie bezpłatne, które wydają
6.000 porcyj wanie.
bietę twolniono z więzienia i sprawa o
komisariatów VII i X - władze sani· obiadowych. Rozdzie1ono iuż również 18
Kuchnia odznacza się idealna czyeło- podpaleni~ zostanie prawdopodobniie U•
t ąrne wyznaczvlv sa>ecialnych kontro- wagonów kartofli dla naiubóższych,
l śc!ą, zaś praca odbywa się bardzo spraw morzona.
·
lerów, którzy rankiem spraw~zaj~ w ja·
Wczoraj, p. starosta dr. Mosfowskł, n.ie. Jest to bodiii jedvna k'.lchńia dzi~I·
Milnikiel przesłana zostanie do za•
ki ssoosóib odbywa się sprzedaż mleka w towarzystwie p. wiceprezydenta Pącz nicówa, która równocześni~ posiada kładu dla psychic~nie chorych.
ria terenie wspomnianych komlsaria· ka zlustrowali kuchnie. Między innymi świetlicę dla b~zrobotnvch.
tów.
Ponieważ
kontrolerzy stwierdzili
dcby l' b {:głei
szereg przekroczeń, S!>łsano kllkadzle·
ł..ódź, 4 gruclnia.
si~t protcłrnłów, orzv czym winni stana
- Ludwika Bartosik, tamics.rkała przy uliprzed sądem grodzkim.
cy U-go Listopada Nr. 10, zmarła 1u1~le w mieŁód.i, 4 grudnia.
telskie~o Komitetu Pontócy Zimowej su• szkan.iu sąiiacla, Władydawa Szcsla!lda. Lekara
(k) ~ W clniu wczoraj.szym od1b ylo się mę 500 złotych na rzecz pomoey nafbied~ stwierdził ~mierć wskutek ataku serca.
Lódt. 2 1trudtłta.
oJ!6lne
zebranie piekarzy, zgrupowanych . niejs•zym, deklarując jednocz• eśnie wpłaty . - Przy zbiegu ul. Lutomierskiej i WHolel
(gr) Perla Ruda, zamieszkała orzy ul. 11-go
w chrześcija.ńskim cechl! piekarzy. ~rzy po 100 zł. miesięcznie na dalszy Oktes, ~J:~':idyStoi:~!k~ (Ó;:b!w!u~~~n, Ro~:rer!!!::f
Listopada 57 padła wczoraj oJiara oszustwa.
Kiedy 'Ruda znalazła sle rta ul. NowomieJ- ul. Podleśne1 1, na ktorym omowiono 1
~.r
caikowioie połamany, Stolarski oclńiósł pootłu·
skieJ, w pobliżu domu Nr. 17 zaczeoiona zo- szereg aktualnych s.praw.
(v) Konsul Osser, niezależnie od świad Chnie nogi, Wlnne~o przejechania, Lajzera bar·
stała przez jakiegoś mężczyzne i kobietę i w
M. in. piekarze uchwalili °frodatko- czeń, jakie będzie ponosiła fe_!!o firma k~włc;z:a (~\!ckicwicza 3) pociągnięto do odpó•
czasie rozmoWY sprzedano lei towar za 25 zł,
• na rzecz pomocy na1'b'1e n i eiszym
·
·
· Wledzialnosc1.
wa
Ć się
przy u1. K'l'ń
1 i sk'tego Nr. 222 w ciągu
pięp
.
Gd , ki . N
.
•
Okazało się po niewczasie, że nabvty towar
k
·
·
h
' •
•
· ·
•
h
rzy u11cy
a11s e1 r. 143 napiła S1ę
o resie zi~owyc. mies1ęc~~ ~rzy i etu m1es1ęcy z1mowyc n~ r~ecz p::>mocy w celu
przedstawiał wartość 3-ch złotych. Za oszusta- w
samob6jczym esencjj celowej 20-letnla
mi wszczęła policja poszukiwania.
czym postanowiono, ze wysokosc .::.Ida- · bezrobotnym, złożył od s1eb1e zł. 500 na Stanisława Jarosnwska, zam. w Bydgoszczy
+wfiĄ&Sl'fi
dek na ten cd wynosić będzie 1 pro mil prowadzenie bezpłatnej kuchni w XIVI przy ul1cy Sierndzkiej 33.
od obrotu za 1935 rek,
· dzielnicy,
:._ Iia ulicy Sienkiewicza Nr. 109 otruł się
1
*
*
Obyvi t 1 k 1·
'l k
ul O
•kwasem. solnym Steła11 Wfśni~wski, zamieszkały
•
li<
ko
. •
. .
a e s
CZYI
ons a ssera
pu.y ulicy Trenknera Nr. 60. Desperata przewie. „Międzynarodowa
munikac1~ sa· win1~n znaleźć naśladowców.
1iono d" szpitak..
mochodow•'' ·rłożvła wCZQ\'ai do. ~a·
·
w 1:i?o1?'0,

I

i

Wzorowa "Uch nma w13 dz'eln1cy

*

I

I

kfel,

1

I

Zdarzenia I wypadki

Oszustwo

!
l

nie zazna

·

głodu

w zimie brat

1

po-1
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f al1.cr ·' Tti ~·"!„ Złośliwe „kawały"

12 03- · PIATEK.. 4 erudnla 1936 r.
d . • 12.40 „W dniu gwięł:a aórniczego" - auYCJa muzyczna ~ opracowaniu Jerzeio LU1 ma.na w wykonaniu miesza.nego chóru kol~
t14',_od dyr. Henryka Ni'Czego (z Kattowic) _:
1~50 „Czego potrzeba mojej zagrodzie"
.
- poga anka - · wygf.oai Hanna Koryzna 12 50
--13.00 D.zi~nnik połudńiowy. 13.00-14.0Ó ~Dcert południowy 01."kiestra i soliści (płyta aa
płytą). 14.00-14.57 Przerwa

~P~-15 i~'.00wf1ógzkie ~ladomo§cl a:~ldowe.

1515 15 40: K la omośc1 gospodarcze
· · oncert reklamowy,
· 15.40-~5.45: „Jak sp,ędzić świfło?" pocadzi Lu·
dwi.k Szumlewski.
15.4~16.15. MeLod?e północy _ płyty
1
16.15-16 30. Rozmowa z chol'Ymi ka •k
' ape ana
Michała Rękasa (ze Lwowa)
16.30-17.00. Kmicel"t w wykon'aniu O ki
' ·Tadeus~a Seredyńskiego (H Lwowa{ i
Juranda (z Warszawy).
ll h
z k
17;00-17.15. „Tam gdzie Ja.n
owa c ą
f .
ł"
tań
- · eheton wygłosi Michalina
cowa.
Qrekow1cz (ze Lwowa)
·17.1~17.50. D. c. ko.ncel"tu w wykonaniu orldestry Seredyńskiego i Chóru Juranda
17.50-Kr18.00. Reporta:t z obchodu Bal"hark! (z
- . akowa) .

ci!Z

nr

zapr<twadziły

2 osoby do sądu starościńskiego

Jłiesnrufllu
Lódź,

4 grudnia.
- (v) Przed Scldem starościńskim toczyła sle, n.IeZwYkle ciekawa i obfitująca w
szereg humorystycznych momentów,
sprawa, której tłem była zabawa jaką
w ostatki bieżącego roku urządziła w
swoim mieszkaniu v. K. zam. przy ul.
Piwnej 17.
Na zabawie, która przeciia,gnęla się
późno w noc, obecny był również mło
dy syn państwa. Po północy, matka mło
dego Z. przyszła po syna, przy czym do·
szlo do wYmiany słów oomiedzy wła
ścicielką mieszkania i matką na tle de·
moralizującego wpływu zabaw na mlo·
dzież.

Cala sprawa skończyłaby się na
tym, gdyby pani Z. nie otrzymała ano·
„bien eleve„ (dobrze
· nlmu J>()dpisanego
to anonimie,
którym
w
wychowany)
doskonałe, zu:tywają ,najmnle.f prądu.
nieznany autor domasrał się przeproszerzeda:t ratalna l za Pożyczki
nia pani K. za nietakt, 2roiąc w przePatistwowe
ciwnym razie przykrościami i konsek·
A·DIO-RE ICHER wenciaml.
ód~, Plotrkowska 142
Pani Z. anonim zlekceważyła.
Po kilku'. dniach ido mieszkania pan_1 8.00-18.f6. Wfadomośei sportowe ogólne
Z. przy Bałuckim Rynku Nr. 3 zatestwa
18.06-:1? 16.. P~radniik sportowy _ red. ·Józef
lefonował ktoś i podając się za dyrek·
Wt dark1ew1cz.
1816-7i8.20. Poradnik sportowy lolralny _ Lud· tora Szkoły Handlowej, do której ucze-

I

Radio-·
·od~iornlkl · ' '

REX--,.

------------------·

·
w1k Szumlewski.
Tra.nsmis1·a z kawi--'
18.20-18.50.
...-... „ 1emi.....M
.„
.
sk 1e1 . uzyka salonowa.
Ni' •
18.50-19.00. Pogadanka popularna p l
" e
k upno „ - wygłosi Marian Kozow·
ukc~ciwe

z· ._ . .

s

I

19:00-19.20. „Kucharz" - nowela . Jerzego Lie·
berta.
19 20-19 45. „z pieśnią po kraju" audycję pop?lowadzi prof. Bronisław Ru~kowski.
19.45-20.00. Fra.gment operowy.
20.C0-20.15 „W1oloncte!a i kontrabas'' __ III-a
pogada~a ~. cyklu „Insłrum?r.ty orkiesfry
s~mfon.~czne1 - wygbsi prof Łucjan Kam1ensk1 (z Poznanfa).
20.15-22.30. Kon.cert Symfoniczny. Transmisja
: "' ..;{ J!.lha~ Warszawskiejr Wykonawcy:
~rK1estra F~hax~. pod dyr. . Wiilły Ferręro
-1 / .i .Ar.lu.r-,R1;1hii;iS'tem - fortep1a.n.
W przerwie · koncertu: Dziennik wieczor·
ny i Pogadanka aktualna
2~ 30-23.00 „Rz.e:tnik i poeta" - skecz Henry·
ka. Duverno1s - przekład Jana Picrlrow·
sk1e~o.

ADRIA: -

„Serca ze stali".
CASINO: - „Przygody człowieka bez nazwiska".
CAPITOLs - „Pan z milionami"
CORSO - I „Czarne Róże" II. „Droga do
.serca"
EUROPA: - „Tajna brygada".
GRAND-KINO: :... „Jestem niewinny",
METRO: - „Serca ze stali".
MIRAŻ: - „Judei gra na skrzypcach".
PALACE: - „W blasku słońca".
„Będziesz zawsze moją".
PRZEDWlOśNIE: RAKIETA: - „Jej Ekscelencja Babka".
RI~'l'Q: - „Magnolia",

~~tcbi:~~
TEATR MIEJSKI.
DzW w, piąłek o godz. 8.30 wiecz. premiera
głośnej sztuki historycznej . A. Nowaczyńskiego
„Fryderyk Wielki". W tytułowej_ roli wysiąpi
nestor sceny polskiej znakomity arlysia Ludwik
Solski, 'który też sztukę tę wyreżyserował. Res:tl~ obsady stanowią: Dunajewska, Łęcka,
S~warska, Modrzeński, Korwin Kali.nowski, Tatarkiewicz, Winawer, Dejunowicz i inni. Stylowe dekoracje skomponował Bolesław Kudewicz
. „Fryderyk Wielki" powtórzony będzie w sobo,tę ·i w niedzielę o godt. 8.30 wiecz.
· W sobotę o godz. 4-ej po południu arcydzieło Fredry „Zemsta" po cenach zn·i•żonych .
_W niedzielę o godz. 4-ej popoł. równiet po
cenac~ zniżonych '!Moralność pani Dulskiej".
TEATR POLSKI.
Wielkie i nieśmiertelne arcydzieło literatury
polskiej „Wesele" Stanisława Wyspiańskiego
wejdzie na repertuar Teatru Polskiego zaszczytnie inau g uru j ąc otwarcie nowej placówki
·
teatralnej Łodz'i.
Uroczyste przedstawienie, które odbędzie
się dnia 7 grudnia wzbudziło wielkie zainteresówanie sfer artystycznych oraz szernkiei publiczności miasta.
.Wesele reżyseruje H. MorycińskL
TEATR POPULARNY
(Ogrodowa 18~
Dziś w piątek „Stare wino" .
W sobotę o godz. 4.15 popoł „Siuby pani eń
skie", o godz. 8.15 wiecz. „Stare wino".
. W niedzielę ? g~dz. 4.15 poooł . i o 11odz R.15
w1ecz. „Stare w tno .

telefoniczne i anonim

Jinal so60DJ1J "' oslatfl i

syn państwa Z. prosił o natych· kwiaty ma ...,.,słać i, że wozy z zielenią
miastowe przybycie matki do kancelaril są Jui w dr<>dze.„
Pani Z. dostała ataku nerwowe2o.
szkolne). Zaniepokojona pani Z. poczęła
do wyjścia, gdy W nocy budził ich jeszcze kilkakrotnie
się przygotowywać
wtem do mieszkania wszedł syn pyta· sygnał telefonu, przy czym nikt się nie
Jąc, co się · stało, albowiem do szkoły odzywał. Tego jui było dość.
P. Roman Z. złożył skarsrę do oolicii •
telefonowano z prośbą o zwolnienie
podając gro~by zawarte w anonimie i
chłopca z lekcyj
kawały telefoniczne, które wpędziły żo
PONIEWAŻ MATKA JEGO JEST„.
w chorobę nerwową·.
nę
UMIERAJĄCA„.
Dochodzenie toczyło się przez killCa:
Po sprawdzeniu okazało się, że ze
szkoły do mieszkania państwa nikt nie miesięcy. Podejrzenie padło na panłą
przy ul. Rybne) 5,
telefonował, natomiast telefonowano do Ja'dwi2ę K., zam.
szkoły z zawiadomieniem o śmiertelnej która przyznała się do wysiania anoni·
mu do państwa Z., twierdząc, że anochorobie matki ucznia.
Działo się to w godzinach przedpo· nim ten podyktowała swej koleżance
Binle O. zam. w tym samym domu.
łudniowych.
Oble obwinione przyznały się do pl·
do
południu.
Tego samego dnia po
mieszkania państwa Z. przyjechał samo· sania anonimu, zaprzeczyły Jednak fa·
chodem dr. K. twierdząc, że został telefo· koby były autorkami niesmacznych żar,
nicznłe wezwany do chorego dziecka. tów telefonicznych.
Po rozprawie w sąd~ie staroścl11'
Nieporozumienie zostało z trudem wyjaśnione. Seria kawałów telefonicznych skim, p, Jadwiga K. skazana została na
50 zł. grzywny, zaś Dina O. na 20 zł.
nie skończyła się jednak na tym.
. O godzinie 6-ej po południu tego sa- Sprawcy niesmacznych żartów: - ole
mego dnia zatelefonował właściciel odnaleziono.
Adw. Wilanowski. który sprawę ·tę
pewne{ kwiaciarni komunikując, że o·
trzymał telefoniczne zlecenie w sprawie prowadził, zapowiedział apelacje z oo·
KWIATÓW NA TRUMNĘ DZIECKA wodu niskiego wymiaru kary.
państwa Z., ale prosi o wYiaśnienie jakle
szczał

Kro nik o lohr uc:z no

Korespo ndencje „Expres su" z

łódzkich zakładów

przemysłowych

ci wpłacają robotnicy tyle ile potrzeba. 1Francuzy) pracowali Od cUuższego ·cza5 NIEBOSZCZYKÓW W JEDNYM
Właśnie w zeszłym tyg-odniu los zrzą- su 3 dni w tygodniu, dowiadujemy się,
TYGODNIU.
że Zarząd Zakładów chciał by fabryka
dzil aż pięciu nieboszczyków.
Karol Eisert, 4 grudnia.
szła cały .tydzień, .lecz postano?ńf zreURlJCł,IOMIONA 1](~1.i.NJ.A.
W ubiegłym tygodniu kasa óogrze1<'Pt:H!~elfo• duko~ać Jedną z.~uane. R;obo.ti;i1cy, ~Y
grudnia.
4
Szac,
.f'irma
bowa wypłacił-a.' 5 żasUków
wycn. W gronie nieboszczyków .znale- , Po kilku_ tygoqniOW-Y.ffi post9 iu zosta- ~ap~b1ec redukc11: postanov.:-111 podzteźłi - się>„ dw;aj ~·FOOBtnic~ i ....tr'źea.r~łcmlro~ ta W zeszfyni tygodniU„ częściowo ' uru- hć .się pracą cz~h pracow~h . na. d~e
chomiona tkalnia Szaca, mieszcząca się ~n:iiany P.0 3 dm. Stan ~aki. ciągme się
wie rodzin.
Obecnie robotnicy na cel zasilków w murach Kindermana, przy ul. Andrze- JUZ o~ kilku lat (z wy1ątk1em bardzo
krótkich okresów poprawy).
dali po 1 zł. ponieważ przed kHku mie· ja 63 .
W OCZEKIWANIU D.ALSZYCH WY·
DWA
.JESZCZE
siącami kasa pogrzebowa została roz- ŚLUSARZE PRACUJĄ
.
MÓWIEN.
TYGODNIE.
wiązana ze względów podatkowo-skar. L Geyer, 4 .grudma..
- •
Kanalizacja i Wodociągi, 4 grudnia.
J
bowych.
V( koncu ubiegłego tyogdn~a c~ła dra
Roboty sezonowe przy kanalizacji
Należy wyjaśnić, że g-dy 1st n i a ł a
kasa pog-rzebowa, robotnikom odciąga- zostały zakończone, robotnicy zostali parma w Zakładach. Geyerowsk1~h .ono co tydzień 20 gr. Nazbierało się w zwolnieni z wyjątkiem ślusarzy, którzy trzy~ała dwutygodmo~e wymów1eme.
ten sposób około 6 tys. zł. Właśnie od jeszcze na przeciąg dwuch tygodni be· Do med~wna ~rap~rma pracowata na
trzy zmiany (dzień 1 noc), lecz w ostattych pieniędzy Urząd SkarbowY pobrał dą zatrudnieni przy spawaniu rurnich dwu tygodniach stale brakowało
podatek w wYSokości kilkuset zł.
towaru i trzy zmiany dzieliły się odpoZAMIAST REDUKCJI
Aby nie uszczuplać funduszu pogrze- •
wiednio pracą.
.
3 DNI W TYG~DNIU.
bowego, kasa pogrzebowa rozwiązała
Wymówienie otrzymali również ro·
grudma.
4
Union·Textd,
.
odciągać
przestano
czasu
się. Od tego
robotn!k~m 20 gr~szy, rezerwę zużyto . W zw:ązku z n~szą notat~ą o tern, botnicy apretury oraz część rolbotników
na zas1łk1, a obecme na wypadek śmier- ze robotmcy w Umon - Textil (Nowe pracujących w przedzalni.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• „„„•.„„„„„„„ „„„„„.
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4 GRUDZIEŃ 1936 r.
Kłopotem codziennym każdei niemal go materiału beletrystycznej!o, licznych'
P?dczas dzisiejszego przedpołudnia z powodowcipów 1 ane,i!dot i t. d.,
gospodyni domu, bez wz,i!lędu na zamoż- ilustracyj
·
·
· ć .sprawy ma1ąc~
możem. Y za ł 111t ~ia
h dzeruem
zwi.ą
k
obok rad' praktycznych ze wszystkie
ność, jest sprawa menu obiadowefło
6 , ze z pocxtą, zegługą 1 radiem. Do godziny 10
d · d
'd · k "d
d • d •
Zwłaszcza tam, itdzie Ś·rodki mat>erialne zie zin, zna1 UJ~ az a !!.ospo yn.1. o- należy j~~ak unikać nieporozumień z osobami
są szczupłe, a więc i możliwości nie.wiei- mu obszerny dział przep1sow kuunar- siarszym1 1 przełożonymi. Między godz. 12-tą
a ~odz. 14-t.ą dobrze jest kupować i sprzedanych.
kie, wybór ie·st bardzo trudny,
przedmu;iiy wartościowe i zał<l'twiać interewac
Ilustrowanego
su
s
Expre.
Kalendarz
zarałatwy
bardzo
sposób
w
Można
11
k 'd . sy bankowe 1 wekslowe. Nasiępne godziny zapo
b •
d
" •
1937
s~ę gorzej, działają niepomyślne wl:>łyk
wiadają
ego
az
~
ycia
na
<>
.iest
d zić tej trosce. Wystarczy zaopatrzyć na ro
·się w 11 Kalendam Expressu Hustrowa· sprzedawcy pism w całym kra1u. Cena wy dla miłości oraz sztuki. Do godz. 17-ej nie
należy także wdawać się w spekulacje ani ponego'' na rok 1937, gdzie oprócz bogate· egzemplarza - 1 zł. 20 J!r,
waime dyskusje Koło godz. 18-ej czeka nas
zain1eresowanie polityką i życiem społecznym
oraz miłe niespodzianki w związku z rodzną. _
Od godz. 18-ej do godz. 20-ej działają ujemne
i hutników. O tej porze
I lijny t. f. dnia 24-go bm. sklepy otwarte mog:l wpływy dla górników
1.500 ZŁOTYCH NA KSIAŻK1.
nie należy także przyjmować podwładnych do
W celu powiększenia ilości książek w biblio- być jedynie do godz. 18-ej (6 wieczór).
służby ani załatwiać ważnej korespondencji. SKAZANIE' NIEPOPRAWNEGO PRZE·
t~ce miejskiej, gd~i7 c.zytelnictw~ stałe "'.zma.ga 1.
Godz. 21-sza sprzyja wojsku i marynarzom i na~TĘPCY.
się, - ~arz~~ m1eis·k1. postanowił · zakupić me- 1
daje się do nawiązywania stosunków z osobami
zwloczme roznych dziel za łączną sumę z!o-1 Na gruncie Pabianic znany jest w ielokrotnie ka wybitnymi.
Począwszy od godz. 22-ej należy
t h 1 500
się złodziei i unikać osób, do którany za kradzieże i różnego rodzaju wYkro- wystrzegać
.
.
•. •
YC
h
Leon.
Łaski
czenia
zostaną
W pierwszym rzędzie uwzględnione
t:~z~::::w~e;i~śmJ.
książk_i _zawierające l_e~tur~ szk~lną, tak dla j Obecnie, przywieziony z więzienia w Łodzi, ~:kże ni:a1:.1aaż~~i za~!":~~kr~
staną! znów przed sąd7m grodzkim w Pabiani- związku z osobami płci odmiennej
mlodz1ezy powszechnei Jak 1 §redmch.
s~ra".'J eg_o . rozpatrzo~o na . Dziecko. dziś urodzone _ inteligen'fne, enercach. ~zereg
rozprawie sądoweJ, m1anow1c1e: o kradzieże, o giczne, posiada talent organizacyjny 0 skłonnoHANDEL PRZED SWIĄTECZNYr
W myśl przepisów o handlu przed§wiątecz- groźbę karalną, wreszcie o wymuszanie pie- ściach egoistycznych, zmysłowe nie~fne .
'
nym .w sklepach ---: don?simy •. że w ostatn!ą 1 niędzy ~a wódkę.
Bozego Narodzenia 1 Łaski zost a ł skazany łączn y m wYrokiem
niedz iel ę przed św1ętam1
t. i. dnia 20-go grudnia r. b. wszystkie sklepy'. 3 lata więzienia. Odwieziono go spowrotem
·
mogą b y ć otwarte i prowadzić handel od godz. Łodzi.
REPERTUAR l(IN~
I
13-ei do 18-ej (od 1-ej do 6-ei popołudniu) .
arty• W poniedziałek, wtorek i środę t. i. w 0$WIA TOWE - Dwa dni w ra ju
dniach 21. 22 i 23 f> klepy !llOgą być otwarte , do NOWO$CI - Nie odchod7 ode mni~
styczne.11;0 na czele z dwiema gwiazdami J1ol,„
a:odz. 21-ei C9 wieczór). Wre5zcie w. dzle~ wia:i · LUNA - Szept miłości
ływoodu „HOLLY-SISTERS"

Zgcie Pobio nic:

I

TABARIN"
„
Wys·t ępy nowozaangażowanego zespołu

~~· Dancing

I

Napisał specjalnie dla „EKpressu":

Sensacyjna powieSf

JERZY BAK.

spółczesna

89
STRESZCZENIE POCZĄTKU PO~CL
ikołysa1t się promienny uśmiech. Wi·chroń
Rozdzla• 81 ,..
;\Vśród przemysłowców wielk1t panikę wyu'krad'ki<P.m obserwował bacznie swą żo.
wołały listy tajemniczego Mlcłciela, grc>żlłCego
nę. Nagle omroczył go subtelny zapach
nawet śmiercią tym, którzy Dle przestan1t wyzyskiwać swych pracownilk6w.
znanych perfum„.
·
Jednym z najbardziej znienawidzonych przez
Ba:! w salonach „Astorii" cieszył się
- Panie hrabio - skomle Walek
Podniósł gt.owę. O uszy otrząsnął si~
Mściciela przemysłowców Jest niezmiernie bo- zawsze najlepszą opinią. Stanowił on ddącym,
zachrypłym głosem, dygocąc lekko d.rażniący szelest jedwabiu. Ujrzał
gaty właścłciel wielu przedsiębiors~w w Polsce,
Karol Hałwin, posiadający żonę. córkę i syna. zazwyczaj oficjalne otwarcie sezonu z głodu i zimna - może gazetkę wie- zwiewną, eteryczną P'Qstać Tani„ PrzeZa wytropienie tajemniczego Mściciela lłalwin kamał'Owego.
czorną„. A może„„
szła obok niego wyniosła, dumna, piękna
ofjaruje znanemu awanturnikowi. Piotrowi RuObszerny, piękny loikal, posiadający
Ale ktoby go tam słyszał... „Szwaj- w swej egzotyczności... Za ni·ą szedł
dziakowi, Die6 tysięcy złotych. Ale Rudziak
1
Wentziel. Ponrury, nasroż;ony, jak gd:yby
nie może sobie dać rady z grotnym przeciwni- górne i dolne sale oraiz kidika d>ys1kret- car" trącił g·o ciężką łapą i sykną ł:
.nych
barów
nadawarł
sLę
do
tego
celu
kiem. Wtedy· Halwin wraz z innym! potentata.
. - Uciekaj stąd, pętaiku!„. Nie za wa- nie przyszedł na zabawę, lecz tropi1t banml angażuje słymaego detektywa amerykańskie makomiicie. Nile więc dziwnego, że tego dza,j nL'komu!...
dytów...
go Weba, który pod _przybraną nazw1t Czarnego wieczoru . zebrato się w „AstorN" barA
bo
czy
ja
komu
zawadzam?...
Usiedli obok w pustej loży... Tania
Króla przy pomocy Tuza, swego sprzymierzeń
ca, rozpoczyna walkę z zagadkowym Mścicie dzo liczne towarzystwo, rekrutujące się ... bąikną1r
alek, ściskając p.od pachą usiadł.a z . boku, gdy Wi'ęC Wiehrofi OO'przeważnie z przecl$tawicileli mi.ejsco- 'kilka gazet.
lem na śmierć I żyde,
, chylal nieco w tył glowe, wfdział jej ~
Jedyną osobą. która widziała twarz Mści wej pLutoikracjir, wśród której, jak zwyIdź
'
d
o
domu
spać!...
Kto
to
widział
ró~owioną twarz ,: zmrużone, mi.gdalociela, jest lokaj Balwina, Antoni, który Jednak kle, rej wodził Halwittl.
'
żeby ta1
ki pętak po . nocy siię włóczył?! we oczy.
Z09tał ramay w ąłowę, nie moie się poruszać
Miał on 'do za:bawy specjalny dryg.
l mówi niewyraźme. Na pytanie kto jest Mśc:i
- Daj mi pan jeść, to chętnie pójdę
Wentzel rozsiadł się wygodnie i ro.tclelem, bełkoce tyłkot - „La fełłły! '- Co to Umiał wydawać pienNJ,dze, w1edział co
spać!
odparł
Waleik
przemądrzale.
mawiał
beztrosko z żoną, lecz z.właśdma znaczyć - n.Ikt nie włezamawiać i jaik spędlzit noc, aby móc
Jaik
to
jeszcze
przygadać
potrafi!
wym
sobie
sprytem obserwowa1r ją ttJednłł a najtragiczniefszycla ollar wyzyski- z nieJ wyssać wszelkie możliwe rozkoważnie.
wacza - Bałwina, jest dawny Jego robotnik, sze. Znany byt z tej wiel!kieJ umiiejętno Umykaj stąd, bó„.
- Mamy tu wielu znajomych.„ ·:....
Stanisław Ziętek, którego BalWłn tak misternie
ści i dilarteg.o katdry starnł się przebyDalsze słowa uwię.zły mu w gardle, zauważył w pewnej chwidi . Weintzel.
usidlił, że mógł nim kierować jak pajacem n.a
sznurku. Przy pomocy intryg I teroru uczynił wać w jego towarzystwie
gdyż nadjedhało nowe auto i trzeba było
_ Ni·e widzę na raZ'ie ani jednego.••
zeń bezwolne narzędzie w swych rękach ł zmuZwfaszcza pr:z.edistawiJciellki P'kL pięk znowu dr.zwiczki otwi· erać.
__ odparfa spo.J.mjn~e pani Tania.
szał go do zamordowania niejakiego Aleksandra Arbuzowa, który znał jego kryminalną prze- nej lgnęły do ni'ego jak ćmy do światła.
Wichroń wszedł do pięk.nde Humino- Ty ich może ni·e znasz, ale ja· icli
szłość.
Halwin siedział bowiem w Ameryce Wiedzi1ały bowi'em, że noc z Halwinem wanej sali i zajął przygotowany dla si·e- znam dobrze ... - rzekł kom.iSarz z naw więzieniu za defraudacje„. Dziwnym zbiegiem zdoiła dm wynagrodzić WS'Zystkie dotych
b;e stolik w jednej z 11ż.
ciskiem.
okoliczności Arbuzow dostał ataku terca i zmarł
w obecności Ziętka. Teraz podefnenie pada na czasowe straty. To też Ha·l win otoczo-Popraw
sobie
fryzurę„
zwródł
W tej chwLH na salę wszedl baron
nłcgo. Hałwin nie chce go bronić, wobec czego ny byt rojem p.ięknych niewiast i nadsi~
do
Ilony
uprzejmym
tonem.
Keleti„.
Bacznym okiem rozejrzał się
Ziętek musi ukrywać się pned policją.
Gdy skakujących kelnerów, którzy co chwilę
b1ł Jut w niebezpieczeństWie, zaopiekował się znosHY na tacach nowe specjaJy i pęka
Ilona uśmiechnęła się.
ciokoła. Przede wszystkim zwrócił ttwanlJD 11Hclcleł1 który przyjął gu do swej gwardii,
- Jesteś ostatni:o stanowczo zbyt gę na Ha:lwina, który młat już wildocznie
te flachy wina. Uczta zapo.w i•a dala s·iię
akładaJącel się z dwóch zaufanych pomocników,
znalkomilcie ...
troskliwy„. - odparła Ilona - Dbau mocno w czubie.
'A lfa ł Bila.
Tym r~zem barion Keletr nie był sam,
Narzeczon11 Ziętka fest młoda, przystojna
Za oknem padał śnieg. Było mroźno. o moją ur.odę bardziej niż ja„.
f nlez:wykle urodziwa służąca, Jadzia Mtotecka, Z da,chów zwi•s aty lodowe sople.
Czerski
uśmiechnął
się
po'd
wąsem.
Towarzyszył
mu starszy pan w siwej
p9siada1ąca w swym majątku tylko medalion,
peruce. Bytt to Alf.
Brzed „Astorią" płoną1 r tęczowy lu~
~ stanowiący jedyną pamiątkę J>o· Jej maiue. Z me-.:._ Wszyscy się tu zebrali.„ - inmk
dalionem tym łączlł' się dziwne wypadki„ W ao- neonowego światla. Co chwHę przed il" W~ohroń usprawiedJ.iylil się: .
~ q.ie Arbuzow, Ziętek znalazł na~is: - ,..U~~e girlandam1 umajone wrota: zajeżdżała li
. ~ Chcę żebyś ładnie wyglądała... nąl barnn Keleti do sweg'o przyjaciela.
-dzić Ziętka. mech pilnuje medahonul" Następ·
Czy' robisz~ tni ż tego powodu zarz11ty? _ Bawią się. Wydają setki, tysiące zł!O
, ~ego dnia Rudziak 1111pada na Jadzię ł chce jef muzyna, i której wysiadali jaśnie wiel- O, nie„. Bynajmniej .. Bardzo mnie tych ... Za jedną noc szaleństw~ .. A tam
ten medallOD zerwa6 z szyi. Jadzia obroniła się, możni państwo„. Rosły „szwajcar" w zło
lecz po pewnym czasie medalion znikł w tafem· conej liberi>i podbiegał szybko i otwie- to cieszy...
-· na ulicy - marznie głodny dziieciak. ..
niczy eposób.
rał drzwiczki auta ...
Spojrzała do lusterka. ·wyglądała Pięć zł.otych byłoby dlań szczęściem naj
Halwln nie zadowolił lłę śmiercią J\.rbnzoA opodal stat jakiś maty chłopiec z rzeczywiście ślicznie. Poprawił.-. z lekka w iększ ym, pozwol.iloby mu nie myśleć
wa1 Przypadkiem dowiedział się, że Jego żona,
Renata, komunikowała się z Arbuzowxm. Na l!:azetami. Byt to Wałek Rudzi·a!k. Od fryzurę i schowała lusterko. Po chwHi o głodzie przez cały tydzień, dałoby mu
m.iefllce zmarłego Arbuzowa, podstawił więc
kelner począł znosić zamówbone potra- możność egzystencji„. Tylko pięć zło
fikcyjnego, swego dawnego lokaja Jana, by czasu, gdy ojcilec jego znikł w tajemni- wy i napo ie.
tych!... Cóż z·naczy ta suma dh Hal wina
1
czy s pos6b, Rudziak'Owa pozosta1fa zuw ten spos6b zbadać tajemnicę żony.
i
wielu takich jak on? ... Cóż z.naczą te
pelni·e
bez
środlków
do
ży.cia.
W
do'datPewnego dnia pani Renata zdemaskowała
W pewnej chwbli Ilona zwróciJa u- pi~ć z'totych wobec sum, ja/kie on1 wyfikcyjnego Arbuzowa, który zdltŻYł jednak prze· ku rozchorowała się ciężko na płuca t
w. :igę, iż przy sąsiednim stoliku siedlz,i dadzą w ciągu tej jednej nocy, skoro
fwletlić fej taje~łcę ł stwierdzić, iż była ona nie mogla nawet chodzić
do prania. Je- il dlku
szpiegiem.„ HalWIDowa zagroziła mu śmiercię
eleganc'kich panów, którzy przy- jedna fLaszk:a szampana kosztuje 150 zło
za wykrycie tajemnicy fef życia„. Pani Renata dynym jej opiekunem zostaił więc sied- g!ądają się jej uważnre. Wichrcń i Czer- tych?!... Ale nikt mu tych pięciu złotych
miała jeszcze jednego wroga w osobie swej c6r· mioletni Wałek, który w dtzi·eń sprzedakl, Dony, obydwie bowiem - matka i córka - wał na ulicy sznurowadła, a w nocy ski również spojrzeli w ich stronę. Na- nie da „. Nawet złotówki, nawet pięciu
stąp~ła wymiana ukłonów.
kochały tego samego mężczyznę groszy mu nie dadzą ... I to się nazywają
dyrektora gazety.
Władysława :WichrOnia.
-Cudzozremcy„.
wyjaśnił
Winasi „bliźni:" ....
Kuse i dziurawe paletko nie mogło
Pewne~o dnia znaleziono panią Renatę mar·
·
ć
·
b
· zk
chroń
Amerykanie...
Przyjechali
na
Twarz Mściciela wykrzywił ironicztwą w sypialni. Podejrzenie pada na Wichronia. wywrąza się ~e swego o ow1ą
u o·
Komłsarz Wentzeł każe go aresztować. Jed- chrony wątłego cialtka przed mrozem. krófild okres czasu do Pols'k!il w sprawach ny uśmiech.
nakż_. pQ aresztowaniu dowiaduje się ze znale- Poprzez podairte buty wyzierały szma- handlowych„. Jak ci się podoba ten wy_ Tak„. _ zgod·zi'l się Alf_ ~wiat
zlonych u Wichronia listów, że łączyło go coś ty, iktórymi omotail sobi·e nogi, żeby tak soki brunet?„ Sliczny cMi0pa1k, prawda? jest źle urządzony„. Zbyt dużo nędzy
z jego żoną.„ Komisarz .W entzel jest tym od- ,,·n&e ciągnęło". Co chwilę chuchał w Podobny do Gary Coopera„ Nazywa się zebrało się dokoła ... Rzec można, iż nę
kryciem zdruzgotany„.
w tym czasie do Czarnego Króla zgłosił zamarzite, zgrabiałe palce i powtarzał Walker.„ Bardzo sympatyczmy bubek„. dz.a to ocean, na którym bogacze stanosię niejaki Martinez z prośbą o odszukanie jego płaczliwie:
Par.ie starszy, pros·zę o trochę lo'du...
wią małą wysepkę.„ I oto rozszalała buprzyrodniej siostry, którą oczekuje spadek w
- Moż,e dla pana hrabiego gazetkę ...
Ilona zerknęła w stronę sąsiedniego rza na oceanie.„ Wszyscy chc<l się rato~sokości miliona dolarów. Martinez nie zna Albo może pan hrabia kilka grosików
stol,ika. Wal~er równteż spojrzał w jej wać.„ Wysepka jedncrk W$zyst'kich nie
feJ nazwiska, wie tylko, że w jej posiadaniu
znajduje się medalion z odpowiednim napisem.„ ofiaruje„. Jeść mi. się chce ...
stronę.
pomieści... Co robić?„. .
Czarny Król zapala się do tej roboty i po· 1
Ostatniie stowa nie były wcale „na- · Spotkały się ich spo.jrzen~a. Ilona wy-1
Mściicrel chciał coś odpowiedzieć,
stanawia wraz z Tuzem zagarnąć w swe ręce bieraniem gości"„. Naprawdę chciało mu czytał.a w ·o czach Amerykanina cieka- le~z w tej chwiH ujrza.ł zbliżającą się
spadek Jadzi, która nic o tym nie wie I nadał . . , b
b' d Slkł d ·
·
··
przymiera głodem. ał wreszcie rzuca się pod s1ę Jesć O O . Ja •
a aJąc~ się z su- wość i pożądanie. On zaś wycruł w jej postać banlviera SeibHtza
auto, w którym jechał Hatwln. Przemysłowiec chego chleba 1 pó! kwarty kiepsko Sito- wzroku nudę i chęć przeżycia wJelkiej
- Aaaa!... Witamy!„. Pan baron Keuratował Jadzię I zakochał sle w nlel po uszy, dzonej herbaty zjadł o godzinie dwuna- przygody.
leti również zaszczydt n-as swą obecnolecz Jadzia, pomnąc Jego krzywdy, nie chce go steJ, a teraz już dochodzHa północ. Mógł
Przyglądata mu się tak długo, aż na sc_iąL. :r:'roszę do _naszego ~tolika ... Baznać
·
d ·
•~....i 'ć ·
·
• b
t
H t I
·ó 'ł I d Innego więc
porzą me wygrlN.'Z~ s1ę w ciągu
jego wargach Z'ajaśniał uśmiech piowi- '". 1my. się cudowmel..i M6w1ę P~n.u, kQW o ee ego a w n zwr c1 s ę o
ł · d b
A d · ' b t
przemysłowca, Pomruczka, aby dał Jadzi po- ca eJ .o y„_.
:zi.en Y W dOda.·tku. b ar- tania. Wtedy odwróci·ła głowę i! zau- bity p1rrrsza klassssa ... Paluszki hzać!...
sadę w swel fabryce, by Ją w ten sposób .uzn- dzo k1epsk1.„ Sprzedał zaledwie Jedną waży.ta dziwny błysk w oczach swego tie-he-he-he ...
leżnlć od siebie. Jadzia Jest rozpromieniona. parę sznurowadeł za pi.ęć groszy ... To
męża. Sąd:znta, że przyłapał ją na tym
Baron Keleti mrugnąl J'tOrozumieJednakie fabryka przechodzi w rece baka· byt cało<lizienny zarobek„. Starczy-to
flircie
i
zrobiło jej się przykro. Spuściła wawczo w stronę Alfa i obaj udali Się
tysty Nie111:ca, Baumana!„ który wprowadza w.ięc zaledwie na jedną bułkę... A co dla
za le'1{1ko już wstawilQnyllJ ba11kierem.„
nowe, uciązllwe „porządki ·:·
matki·? ... - myślał. Trzeba bylo priecie głowę.
Ale
Wichroń
jakoś
wcale
tym
nie
był
P·o pól'nocy bal w salonach „As,t orii"
Tymczasem minęła 1esien.„ ~rólewlcz - l(ar- jakoś nakarmić chorą ma~kę .. Cafy dzień
nawał rozpoczął swe panowa-:01e. Na murach
.
.
k
zmartwi·ony. Zerknął tylko porozumie- rozhuśtał si1ę ma dobre .. Pijana orkiestra
miasta ukazały się barwne afisze o olerwszym lezala w łóżku z gorą•CZI ą ...
wawcz'O w stronę Czerskiego, który po- walHa bez przerwy. .Eleganckie panie w
balu maskowym w pięknych spec!~lnle na ten
Niie miat czasu na wet zajrzt:ć do do- nowni1e uśmiechnął si·ę z Jeil.<:ka pod czar- wydekoHowanych sukniach zwisały bez
cel udekorowanych, salach „Astorh.
b
d ·,
nt
h ć L'
Komisarz Wentzel wybiera sie na ten bal, 1 mu, Y spra':' lzrc ~o tam ~yc a ..„ i- nym łuk·iem wąsitków.
władnie w ramionach swych tancerzy.
- gdyż otrzymał informacię. że bedzle tam rów· · czył na to, ze moze któras z sąsiadek
Ojcu
w1dać
nieźle
się ostatni 0 po- A za oknami padał bezglośnie punleż Wichroń. Dzwoni wiec .do żony, informu- : zajrzała i przyniosła jej przynajmniej
ląc ją, że otrzymał dwa bilety na dzisleJszy trochę ciepłej herbaty ... Wałek nie mial \vodzi .... - rzekł Wichroń, przyglądając szysty śnieg i rozlegał się płaczliwy
·
bat maskowy.
.
.
czasu na pielęgnowanie matki. Musiał si ę łfalwiITTowi, który wlewat wino do glos dziecka:
- . Bąd ź f 0 towa na godzme Jedenastą„. - , m :y śl e ć o zarobku .. Zbyt w ielki ciężar ust jakiejś mocno wydekoltowanej da. - ~o~e dla pana hrabieg-0 gazetkę?,
zakonczył "entzel.
mi e - Baw i silę jak maharadża ..
.
. I ł
d · ·
b k'
Je ~ć mi się chce ....
- Ach. mój drogi, iak bardzo sie cieszę„„ • zycia eg na te z1 ecięce ar :.„
Tak pra gnęłam pó j ść na dzisielszy bal!„„ Oto zn owu zajechała p i ękna limuzyIlion.a również spojrzała w tę stroodparła pani .T~nia.
.
i na ... Wysiadł z niej Wichroń, a za nim nę, lecz po drodze wzrok jej znowu
ciąg
- No, widzisz.„ żr,~zenm twemu stało s ę Ilona w dłiugim, wspania~ym futrze oraz skrzyżował się ze spojrzeniem Walkera.
~dość.„ Na razie „pa •• „
C
ka
I znowu na wargach Ameryk:mina rozOdłożył 5 łuchawkę I zamy§llł ~e dęlio!{o,.. . zers 11< •
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Syn kupca

Kostka od kury spowodowała śmierć

łódzklego-złodzie!em

Echa nieudanego włamanill do mieszkania dr. Młneowej

Bydgoszcz, 4 grudnia.
(sm) Tragiczną śmierć, spowodo·.vaną
znajome,go. Był nim 23„letni S. Witelu~r) - Pr21ed mieszkaniem dr. Minco- son, mieszkaniec Łodzi, u którego w nie.zwykłymi okolicznościami, poniosła
wej przy ul. Zawadzkiej 9 operował przy czasie rewizji osobistej znaleziono pęk
kazano złodzieja władzom sądo·.vym.
drzwiach wejściowych jakiś osobnik, kluczy i wytrychów.
Również w dziurce od klucza drzwi Witelson, syn znanego kupca łódzkiego,
którego zauważyła przez szybę służąca.
Dziewczyna zaala·rmowała puez okno I dr. Mincowej pozostał jeden z wytry-, stanął prz;ed sądem grodzkim.
Po udowodnieniu mu winy sąd skazał
dozorcę. Zamknięto bramę i kilka osóbJ chów, który był odpowiedni do zamku.
Złodzieja odprowadzono do komisa- J oskarżonego na 6 miesięcy więzienia za
udało się na poszukiwanie włamywacza.
Na klatce schodowej zatrzymano nie- riatu. Po wstępnym dochodzeniu prze- usiłowanie dokonania kradzieży.

Łódź, 4 grudnia.

•••••••Ili••••••••

l

48-letnia wdowa Marta Z'?-borowska,
.
zam. w Mroczy pod Wyrzysk1.~m.
Gdy spożywała kurę na obiad, kosć
utknęła iei w 2ardle.
Nieszczęśliwa zmarła J>O kilku godzinach wśr6d strasznych męczarni.
Okazało się, że ostry odłamek kc ści
utkwił jej w gardle, tamują::: przełyk,
wskutek czego nastąpiła śmierć.

Dr.
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Dyrektor Instytµtu fILOREX de Paris p. J. Rowiński
przeprowadza bezpłatn; demonstracje ·j dobiera słynne
francuskie szkła, do najbardziej zepsutego wzroku w
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od Nr. JĘZYKOW ANOIELSKIEOO. f'.RAN·
Gabinet Elektro- I św1atlolt>czn i czy
ANDRZEJA S, telefon 159·40
AKUSZER·CilMEKOLOO
171 Skoru11ki i Wólczańskiej do Nr. CUSKIEOO - gruntownie udz1ela!11
PrzyJmuie od 8-11 rano I od 5-9 U I. N A W ROT N2 7
mieszka obecnie
219 zgubiono skórzaną teczkę z doku· gramatyka. literatura, . k0~1wer5ac1a,
Tel. 164-Zl.
w niedziele i święta 9_ 12•
me!Jtaml .bezwartościowemi. firmy bandlo"'.a. korespondenc1a. 1 el. 262-70 ~ACHODNIA 86. Tel. 129·52
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Ceny miejsc zniżone.
Nasz bezkonkurencyjny program
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poprawczy)

który przedstawia przeżycia (prze~iępców) młodzieży, oddanych na pastwę nieludzkich
o~rawców. - W roli gł. MAODE EVANS I JAMES CAGNfY. - Bilety wolnego wejścia nlewatne.
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Światowej .lawy

MOLLY PICON

gwiazda
w na1weselszej komedii produkcji pols'lriej p. t.

i„JUDEL GRA NA SKRZYPCACH"
D.

ANONS! Następny program: „JADZIA". W roił głównej JADWIGA SMOSARSKA
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Jak widzimy, nbe były zhyt weso·łe
ż 0 ń s fi Pl :!'-~'e~~~~~~~~~~~~~ !b,. trawy i: pH w.iino, iakiie ia :tW}rlkle spoży rozmowy, jakie ze soba, w tym okres.ie
niewolm-0ich
tańcem
.się
cieszył
wam,
'li
lrlf1
.
mc i używa:r wszelkich honorów, na- prowadzili - na przekór światu, który,
rczzielen,liwszy się majem, każdym
szmerem broozowego Ustka, każdym
za błyśnięciem lronwaliowego dzwoneczAle
Przez kiLka pi1erwszych dm ubogi ka, każdą nutką ptaszącego trelu śpi-e
garncarz, przemilenion.y nagle w władcę, wal wieliką pieśń radości.
Zaraz potem ogrody, pełne kwitną·
.li ciut się naid wyraz szczęśHwy. Lecz nte
ół
.s..ll
•
".~80)
Pow,e.„ sp czesna ii"" minął tydzi•eń, a znudziło mu się wszyst• cych bzów zamieni'ty sjię w wielkie kaDanuta Kresiiiska, t.ksred)'7n .i-i w r&ll\• wiedziałam tego, n1emnłejwydaje mL się, ko: i ziabawy dworskhe, i piieśni poetów, d·ziel111ice, a ścieżlki w saidach pokryty się
Jana. Zary11n zoata;e że nie kochasz mnie f.ut tak ogwmnLe i 1graszki swawolnych nrewclni1
bławatnytll
~zynie
c. Ob- okwiatem, lecącym z grusz i jabłoni iredul~owana.
mierzły mu drogie potrawy ii najsłodsze niby symbol·~cz.ne dróżki, po których
Nie mogąc 1:naleźe! prac1 - maje,c ua jak kiedyś.
wino wydał10 mu się gorzkie, albowiem pr.z.echadza sre dobra wdżka - NaZaprzeczył żywo:
utrzymaniu ojca - przyjmuje pomuc Zary•
sza.
- Mylisz się: kocham cię, iak daw- wszyst!kie te cudowności nie zdoiai!y za- dzt:eja.
W tym najpiękniejszym czasie przyDowiaduje się o tem narzeczony Da· !liej, tylko że w uczuciach moich nie ma hić w nim myśLi!, ie za kHika tygodni
nuśki, Stan,isław Reczyński i nie wierząc
do Grzymanowic W:lodzimierz
jechał
w platoniczność tego stosunku. zrywa już tyle radości, co kiedyś. Dziś miłość skończy siię - wraz z życilem --ten sen. Zbyli1iski'.
.
moja, nad którą _ niby miei;z Demo- I dlatego, padfiszy do nóg tyranowi,
z nią.
Kresińska po wielu przygodach poznaje G<lesa wisi grofba niedal,e kbj rozłąki„ błagał go, ażeby p.oziwoHl rnu zerwać
tajemniczego dżentelmena, ~arola Omlcza, ·est b ,,,...i.~·ej s ara · zmatr.wana
Rozdział sto pięćdziesiąty ósmy.
umowę.„.
1
który - ciężko chory - żeni sle z nią.
W INNYM CAŁl(IEM SWIECIE
Hrabina sluchając op-0wł1eści Stas.zka,
•
"
·.z
a·.~ 1
l
zostaie szoferem
Stanisław Reczyński
WlodZ1iil!l.'i1erz Zbylińsk~ nie nal,eża! do
- Ach, że też 0 niczym innym nie zmarwczyla brwi.
u Juli! hr. Grotomirskiei. Miedzy szoferem
0 tym naszym rozktórzy tak tatwo zapominają.
męzczyzn,
opotego
części
plerwszeJ
Morat
tyłka
mówlć
możesz
I hrabiną zawiązuje sie plomiennY romans.
Ten zakątek górniczo-fabryczrtego
wiada·nba rozumiem: trud!no rest być zustaniu - żachnęila się Grotomirska.
- Trudno - usprawiiedliwial Się - pełnie szczęśliil'WYI11, jeśli termin tej Sląska, gdzie mvesvkar, był szcz0gólnie
He razy przejeżciiżaH prnei Konczy.
n1·ec, za każdym razem wzrok Staszka przypomina mi to historię o pewnym s2częśHwe>ści jest ści·śl•e określony. mało malowniczy.
Wkole> iak s,ięginąć okiem, dymiły
zatrzymywał się na olbrzymim P'Olu ty- tyran,ie greclk.im i ubogim garncarzu: CzyH innymi słowy- t na dnif! miłości naszej padać musi cień, p.onliewat I.istnieje wysokie komi'nY i błyszczały po no;;ach
ta i zawsz,e dtwięczalo mu w uszach czy masz Ja?
'W nas prześwri:adczen.fe, że n~e bę.dzie hutniczie prece. Maive wagoniki, wy- Nie!
zapewnieni·e Julii, że romans :eh prze·
- Ki1edy pew.~en wtadca grecki ona trwaila wieć2m!e.„ Natomiast nie ro„ Liegłszy spo,d ziemi, wywozHy wydarta.
trwa tylk>0 do ż.ni,w, a P'Otem wszystko
przechodizi~ ulicą, Jalkiś ubogi człowiek zum::em końca„„ Czy i ty zniechęcony głębiom rudę, ażeby trtmsponować ja,
uł·nży się inaczej.
mijając go, westchna,ir tak głośno, że ty- tym, że szczęście twoje ttie Jest komplet~ do hut, tam po iki1lku godziittrnch zmieniasied~ądo
- Ach - powiedział raz
cei obok w aucie kochanki - chciałbym ran zatrzY.mał się. ,,Czemu tak wzdy- ne. chcfał'byś zerwać naszą umowę i tut ta slę ona w rozpaloną masę płynnego że
mi eć taką czarodziei'Ska mo,c, ażeby na- chasz?"- spytM .za.~!I1trygow~y. „Po- tera.z wycofać s.!e z gry, która zaciyna llaza, odpływając~go do odlewni, gdzie
nadawano mu naJrozmaitsze ksztatty.
kazać temu żytu, by więcej już nie ro~ ~ównywałem twoJe z~cre •. panie z mo„ ci c1ątyć?
Włodzimierz Zbyliński., DrzechadzaReczyński posępniie potrz4sną~ głosto: bo wtedy zatrzymat·bYm cie już na im nędznym bytowa.mem i: pomyślałem
jąc się wśród zgiel1ku maszyn, sy'ku tosoMe, że gdyby mi wo.loo było żyć przez wą:
nw.sze.
- Gdybym byl prawdziwym męt- pionego żelazia, zgrzytu pasów trans0.n.a spojrzała na jakgdyby z roztart mi'esiąc w ta:kim bogactw[,e i zbytlku Jak
ni.eni1em na falujące na wietrze zielone ty. chętnie bym I>Otem umarr• - odpe>- czyzną, z :PeWltlością pie.stap,iiłlbym w ·ten misyjnych, czy cho~at czy nie chciał
wi·edz•iat tamten. Tyran, który slynąJ sposób. Ja jednak ruDe matn siły, ażeby przypominair sohie cudną jesilef1, spędzo~
źdźhra.
_ Mówisz, że chciałbyś, ażebym z inteUgentnego okruc-ieństwa, uśmiech- odejść od ciebioe. Przeciwnie brnę ~oraz ną na<l morzem sycyliiiskim i jeszcze
dalej, chociaż wyraźni·e zdaję sobje spra piękniejszą zimę w Sanlkt Moritz.
została z tobą na zawsze - zauważyła nął s-ię na to:
- Zg.o·da, przez miesiąc będziesz wę z faktu, że im bardz:iei prz,ec.~ągnie
wrcszciie - a jednak mam wrażenie, że
(Dalszy cia2 Jutro).
metę nie bylibyśmy .tyl na moilln dlworze, ohod2U w moi<:h się n.a1$1Z romans, tym bol~ieisze b~1 tak na cUuższą
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Lóat, 4 1midnra.
Pa"stwowy Urtąd
F. i P. W. organlztile
odo~a
złecli8 Ut~hyllła
L
w Posr:czegdlrtych okręgach kortferencJe poro~·I.,;
A
'JY
„
zumlewawcie z dziennikarzami soortowyml na
..ł
ł
ł
któr~ch ptzedstawiane są nlelednokrotnle 'za-'
gadnienia ?.ra~y Utzędu i obszernie dyskufo.
' '"'
•
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_
wany sposob JaknalściśleJszeJ wspóloracy Okrę
Warszawai 4 grudma, legacji na kogres Mlędzynarodowe1 fe„ .RY D APEL l~A OLtMPfADZIE, ODBJf.
go\Vych Unędów z prasą.
W czwartek, pótnym w eczorem' pre- deracłl JetdileckieJ, gen. Grzmot· Skot-1 RAJĄCA NAM ZDbBYTY SREBRNY
. ta1Ł ko.nferen_cJa odb!ł.a sie wfa§nie wczo-. zes Polskiego Związku JetdtieckłeJ{o nlckle11_01 z które! wynika, ze
iViEDAL OLIMPIJSKI NA KONKlJRSm
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Brochwicz • lewłiiskt' otrzytąlll de· MIĘDZYNARODOWA FED~«AC,J A JEod J>rzewodriłczł\CC o ołsk1e} de. lDZIECKA UCHYLIŁA DECYZJĘ JU· 11

o sport w zk. I.e

MILITARI W BERLINIE,
Na tnocy tei decvzii _ .
.
: f.SOLSl(A OSTA 'tECZNIE ZAT.RZ\:.'Mtl· :
JE gREBRNY MEOAL OLIMPIJSKI
I •drug·•ie •młe!sce
w ogólrel
klasvfiłrncJI
•
'~c
·
0!1mphsk1ego wszechstronneao konkursu
u1ezt1ianla,
Donlo•lu koni entEło odbgła 5 ": 6'
becyzfa Międzynarodowe) f'edcracfł,
Wisły
Yl'«:żotraj w fto!l"®Z~ :
lktórei szczegóły nie, są jeliz~ze na raz e
· meczu K.ra k6 w- B erl in
W Sp r a Wie
"'
·
·
·
h aa d any ro k'I zilal!e,
„ arszawa, 4 gru d ma.
mrnarz_
wszys tk'ICh przew1'd Zlal!:VC
TEST NIEW~l'PLlWYl\t DlJZYM SUK·
.
WczoraJ odbyła sie w Warszawie konleren- zawodow.
1,1
.
.
Kraków, 4 grudnia. .
I cJa, pośwlęcopa zagadnieniom sr;ortil w szkole.
3) regillam!ny zawodów musza itwzglednillć ' CESEM NAS · EJ ni;LEGACJI NA KON·
W zwlą!ku z oświadczertlem kaoitnna żwląż- konferencja zgromadtiła około 150 osdb z po- lstottte półtz~by szkoły I ntłodzlei'.11.
: G1U:'.SU:.
kowego ł<:OZPN p. Kuczalskiego w sprawie nie .1!ród nauczycielstwa ćwiczeń clele~nvch, leica- ·
4) tirieplsy !'lęilzloWatda winnv IJvć uuod• ~::'~*'9M ••
sza\Vy, referenta prasoweJ.>:o PUWF.
peszę
Po referacie wywiązała sle obszerna dyskusJd w ktdtej zabierali głos reore2entanci
Urzę
u z płk. Gabrysiem Kozielskim
orzedstawiciele
prasy z red. Kronmanem I oraz
Oqszerne sprawozdanie z tej konfe;eneli zamłl!śc1my Jeszcze na tamaclt „fxoressu".

Deklaracja

wstawienia Przezeń graczy Wisły do reprete11- ! rzy szkolnych i dyrektorów szkdł. Poitadto u~ nlone z podstnwowyntl przepisami poli;ldcł1 ·
taeli Krakowa na mecz z Berlinem. zarząd Wi-1 dział wzięli KURATOR OKREOU WARSZAW- związków sportowych,
I
ft
sly oświadczył co następuje:
SKIEOO W. AMBROZIEWICZ. NACZELNIK:
5) k:wallilkacJe sędl'lów - uauc i vdeH ć-.<• 1-'
Qli'fi1
1) Kapitan Zw. Kuczalski nie zwracał się do · WYDZIAŁU OOóLNFOO KURATORIUM .J. cze:i cielesnych mal~ ttyć lłstalo11c według oho·
W ił"' t..
~·
h
T. S. Wisła w sprawie oddania graczy do ctru- GÓRECKI, 7 WIZYTATORÓW SZKÓL śRED- wiązkowych przeolsow.
l
:i• ftt11 "''.hr , 011111. r
żyny Krakowa na mllcz z Berlinem. ·
NICH, ~YREl(fOR CIWP llłk. GILEWICZ. 1
Dla wylionaula prac, wytlcttldyclt przez 1.Cl· .
Wnrst:iwa, 4 mtdula.
:Z) Kapitan zw. Kuczalski na uzasadnienie 1 ~RZEDSTA WICIELE PUWP, OELfOACt OI(t(. brttnle, kUratot llóWoł~ w 1talbl1tszytt1 crnsle I
Zarząd Pols!tlego zwtatkU Piłki Rećtnei tltswdJego stanowiska przytacza mecz ligowych LODZI<IFOO I t. d.
I komisję złotami z WJ:Cho„w1rn:c~w ilr;v cznych: r;rtttlzUJe w kai'ieu !!ly~znla lub w tloćzutlrnch
klubów krakowskich przeciwko Cracovii, l!la
Obradom przewodn!czvła wiz. 01.si~wska. któta Po opracowaniu. Sl!:.'.!!en;ołow. urzeJstaw1 kwietnia turniej mia!!,t w konkur!!nclach mę·.
który rzeczywi§cle Wisła nie dala graczy do ł\onlerenc)a pośwlęcott_a była !arrndrilenmm u- swoJe wnlo&ki na ogolną konleten~lc naucr;y- skich. Turniej ten posłużyć ma władzom iako
dyspozycji KOZPN. Klub iednak uwala, że te- I porządkowania ~awodow stkolnyclł lako nie- cl::!ll W. r.
sprawdzian formy naszych zawodników przed
go rodzaju uzasadnienie nie wytrzytnule kry- I odłącznel kwestii usportowienia sikob1 • Na kon·
Jako ostatni zabrał gfos kurator Ambrozle- ustaleniem drt\żyny na turpiej Baltvckl, który
tyki. żadert klub polski wogóle, ·a tvm bardziej 1 lerencll stwlerdzotto1 że r;awodv szkolhe i;~o~ wlcz1 st~ff!rtlzalqc, te !!prawy W.
ntłodtle- odtl~dżle ~le w Tal!nle t udziałem Póll!kl.
T. s; Wisła nie mógłby absolutnie odmówić j mad!lły nle)edrtokrotttle t>ohttd !OO zespółow ty ~Ił ru\vll'.lznaczde r; zn!łlł,t!nlenlant~ wycho• • •
1
swych graczy na tak ważny mecz. iak zawody szkolnych I wymagały olb1·t)littlerio wv~lł!nt or: walim flz1•cznt.1~0 w !!.tkole I ze tlalwaznlel!!ZY~
Ko.>zyk<!rze poznańscy Ł&j, Kasorzak. „Paw stolicy Rzeszy, ze względów iut nie tylko 1anizacylnego ze sttony wycbowawcow lizy oz:vnnlkłem wHhown;vczvm . w soo.rclc ukol t,. zvkąt. Różyclii i Grzechowiak otrzvnrn h od
sportowych, ale i narodowych.
eznych.
.
nym fe!it pt~ea '~ycl.owowcow fiu cznYch, do PZPR list z ptldzlęltowanlert1 za obronę barw
a) Klub nasz zawsze Óddawał swvch
~eleraty wygłoszone przezt Paruszewskie- których z tej ractl kurator znao;.ilował o ambl- narodowych tla lgrzy~kach Olltnoil kich w Berezy do oyspozycjj KOZPN. a wlelokrotnf:aj '. 10 (historia zawodów szkotnveh W Warszawie}.' ht11_ precę, obll.lclłląc ze swej stronv_ poparci~ little.
wówczas gdy do tego ni b ł st t t
b _, Weyraucha (usprawnlettle orisapłiacll r.~wó owe d111 Jch trud11el a tak odoowledzlahtGIJ.
.
wi tan '
e v
a u owo zo 0 dów), l(renceróWrt~ (wykorzystrtlłle zawotlow w ptllcy.
4
ą y.
celach wycbowrtwezych), wykatllły, te dQUra
P.
•kurator 1.aznaet:ył, te DO dollładnytn I
w~er5l & {
frOWSk~ organlzacJa uwódów mote 1>t!Ycivttlć sic wat- ptzestmllownnlu p~anu pracy spnrwwet na te-I
1o1„
u ł,..d
1 t nle do uchęcanla młodzleły w uorawlanlu renie Warszawy, skłonnx byłby !>race nad spor'
" uu ~ D\ ~
sportów.
• tent szkolnym w całości przalrnzać :varszaw-1
Lódź, ·1 grudnia.
8Jll W
ek
ttłroi ·
W
Im
usll
rani pr . liiło ttalt~
. ski futl: ot
Im lłwców fłzyct . t
Zt1.1.1crwledziarty na dziś wieczór tlrutyrrowy
Styth prz!Cl\Vni"ftW
jące tezy:
I
O 1111lntcrcsowanlu sprawą sportu ~r.lrnlne1to mecz p!ę !klatski pdh11ędzy zespołami ZJednu1) organlzacJę zawodów mieduszkoh1ych świadczy fo !rt, ż<J omawiana ptzcz nos kvnfe· czortych 1 KE. ! Pabl-artl~ w11tal prt"E org111llLódt, 4 grudnia.
11rzeprowadtać Wltllia JcdHtt lstytucJa.
tcncla trwnla 4 godziny I całv szereit z111utc1- zatorów odwołany i pl'1.t!łotony na dzielt 11 bm.
Z pośród ośmiu walk wtorkowego meczu
Z) orgartltatony E•W?dów winni dukładnle rtied prtc11le~ltJ11n na kołlłctenclę ttasłePtta.
Do ror.grywek hokejowych 0 tnihtrzostwo
re1~rczentacii Łodzi' z reprezentacyjnym 2espo- opracowaó I możllwl• naiweześnleJ oltło 10 terklasy A i B zgto 3 i!o się w Łodzi pięć drużyu.
Iem Stuttgartu wysuwają się na czoło spotkaZ zespołów, należących do żWiązku nie zgio!til;Y
nia \v \vadze lekkiej i
bwego
w mlstr:rnstwach drUiy11y SKS
Zarówno Wdowiński lak i Ostrowski będą
(klasa A) i Makkabi (klasa B), Mi~trr.oilwa
mieli nicgwykle clętkie zadanie przed sobą,
rozpoczną się :i; nastaniem mrozów.
gdyż obaj natrafiają na naj)ep!t2ych uwodniZespól plęścla!'!!ki It<-P. złożony ż zawodni•
ków w reprezerltacii niemieckiej.
picęśc:ii@nrz uk~~ ~ ~ Sl~ n i! el\90- i ków pierwszej jak i drugiej drużyny wyjeżdża
Przeciwnik Wdowińskie~o Hans Bandel te_.
·•
~ .....~
-·
w n!ldchodrąeą niedtl~lę do Tomaslto~•a, gdzie
goroczny mistrz okręgu \Vurtt. rozegra! dotychl
.i111Z. ,.
~·~D ~r. W '4lllt .U&! 1'ij0 1'i
stoc>ty spotkartle drutYttowe z zespołetri TP!:U.
czas 87 mec!lów, ~ czego 61 ror;strzy~ ł na
Gdynia 4 ~rudnia.
tamiaru wyj~cha~ na stałe do Stanów Zfcdnoswą korzyść. Na ńngach międ11;ynar~owych
Nlespodzialtltą Wl@lkieito kalibru było WCZO• ~zonych, ~ni tjli~ barrlzle_J przci.4ć na zawodow-11 P~·tbrot.Jl'I
~ 1·eka .r~e
jest Bandel zawodnikiem bardżo popµlarnyni. raj nagłe pojawienie się pięścJarza Chomy w stwo. Znaidule się on )liz od poł roku bez praru i:I
w·
u
li:.
W ~zymie walczył on z mistrzem Italii f.a-1 Gdyni. Od kilku dni ktllłłtłv o Chom!~ wcr!l}e, cy i pra11:nle, o Ile to będzie mo.Wwe, zaauga~I
ł
brlat11111 na remis, w Mediolanie z Bonetttm że wy)eebał ort ria 11Bałorym" do Ameryki, żować si~ na któryś ze statków Linii Gdynią : spo ~„ I s
VI
u płł. Srsklm
również na remis. Na rozkładzie ma on pler~ gdzie zamierza pozostać na stałe jako tnwodo- -'- Ameryka.
Pastor e; Jekar>iem zwykli się spotykat przewszorzędnych bok&ertlw Hgrartlcznych, lak De- wy !)ięściatz.
Po otrzymaniu wykreślenia z Oedanłl nic ważnie u lob chbtego. ! wtetly jest to bardzo
grafa - Belgia lub Bonn~ta - Francja, WoliWieści te nadchodziły do Otly11l z Odaiiska. ma Choma obecnie żnunego prr;ydziału klubo-j kiepl:>ki znak o statlie zdrowia. Ale 1.ęby .!.ie
scheida - Luxenburg-.
Wnystkle okazały !li~ otte ll!tlrtak cunajltlttiej Wego i motllwe lest, że w na!bll1.szy111 czasie,, spotka.Jl w jedenastkach n:t placLl piłko r~Rlttl,
Karl Zeller, wicemistrz okręgu to Jederi z . przedwe!eshe, gdyż lllk się obecnie bknr.uJe o ile oezywlllta nie zaangażuje ~ię na jakiś !tn- jako pełne zespoły, zdatzyło sill po raz pierw1
bok~erów mlod;zej generaifii. który jednak sto- Choma jest w ktaju.
tek, wystąpi on w barwach Jedmn;o z klubów ~:y w Oslo.
czyi Już rówrtież 84 walki, Wygrywając z nich
Popularny pięściarz ośwladczrł, że nie ma krajowych.
Mecz tych dwuch nieo>dziermych zespclów
47, remisując w 16 wypadkach i w 21 przegrypiłkarskich zorganizt.wanv został na znstłenie
wając. Zeller jest w chwili obecnej łepuy od
chcą zorganizować funduszów
kolonii dti~:.11cych i ściąv;Jtął t1c;zytegoroctnego mistrza okręgu w tej wadze Leitwista na widowni" tYI~ lullzi, ile tylko ttaJ•
nera dlatego znalazł miejsce w reprerientacj!.
większy w mieście shclion mógł pomieścić.
Jeśt on od mistrza lepszy przede wszystkim
a itli .t
....,..
111.-rn
~
Meer: lekano;:y ducha ~ lekartami ciała zatechnłtznie. Zeller Stoczy! ostatnio dwie warto- mm!hir-.os.•
o
;s:-;i;i !Hli'!OllU
a.O 2Z <J kończył się po bardzo interesującej i oczywista
ściowe walki, będą równym mistrzowi Belgii
Szermierka łódzka poczyniła ostatnimi cza- miało mle)see w swolnt czasie z mistrzostwami humorystycznej grze
v1ynikietn remisowym,
Co111111isarisuwi i tnistrZO\Vi pollcll attglelskicj . sy o!brzytnh! postępy. Wztosia zrtacznie liczba Polski pań., rozegranymi w Lodzi. niemal przy ptzyJętynt z olbrzyrttltn zadowoleniem przez oba
White.
klubów, wtrosla llctba zawodników Jak tet I Ich drzwiach zamkniętych, bo przy ud!iale kilku za l:e;pcły.
1poziom. Duża w tym zasłua:a Judtl praculą· ledwie w.taiemnlczonych osób.
NaJwatttleJsze jed11ak, te kasy kolohll dtle; ~nka startuj~
cych w tym sporcie a przede wszystkim okręWtedy cel propagandowy odpadnie zupełnie, ll~i-e! zostały b.v.111 CJ'l V.11'·. 1 f "-~1•.11"
Łodz ~Ir.I
.._
gowei komisji szet~lerczel.
·
a priecleż o to chodzi w plerwszvm rzęd;zle.
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Narc1·a rze I których nie m
U•••

!)ro~~~==~~!~
:,esei~~zi~a~1:~~::~,:rn:ic1:!~
kie! zorganizowanie na naszym terenie jakiefś

!a

4 grudnia.
poważnielsze) intprezy Olłręgowa Komisja Szer
. .
.· .
.
mlercza zwróciła 1łę do zarzadu Polskiego Zw.
IR
„
-u
„ Ir.
. .lak iuz o tyi;i donm.iliśmy .w dnm 13 gru: Szermierczego w Warszawie z prośbą o po•eD9D€UJOO
O 11 -:'l!ilS~CIJC:U
dnia odbędzie_ się w 'Yarszawie .ogólnopolsk~ wierzenie Lodzi organlucfl mistrzostw szer- J
mlodę.:h
u .
turnie_! szenn~etczy pan we florecie 0 puc.ha mlerczych Polski w klasie B. Znaląc pr~ychylne
,;-.
Polskiego Związku Szer"'!ierczego. W turnieju 1 nastawienie magistratury do poczvnad Lodzi,
Lódź, 4 grudnia.
narciarskie dla młodzieży ukończyło PCltiad tOOO
i}_'m rtlez~ykl~ li~zrty u~z1ał wezm~ z.awodnicz- • sądzić należy, że impreza ta bedzle Lodzi przyŁódi Jest kopciuszkiem rodziny narciarskie!. dzieci".
k1 z całeJ Polski, w menotowane1 ootychczas dzielona.
Mimo kolosalnych postępów poczynionych w
A więc cudownie. Tysi;ic dzieci w Łodzi, i to
u nas liczb.i~. 17 pań. .
.. .
Już dziś jednak wyrażlć należy pod adrc- ciągu ostatnich. lat stoimy jeszcze ciągle. nie: dzieci ze szkół powszechnych, umie Jet<.lzić na
W turme1~1 u?zestn.1cz:\.'. tez 1ed~a reprezen- sem Okręgowe! Komlsll Szermiercze! prośbę, stety, .w ostatnim szeregu Po:rl w~ględem 1lośc1 nartach. Ach, gdybyż tak było w rzeczywi•
tatttka szen:111erk1 kob!eceJ w Łodzi, ktorą jest by ewentualnie powierzonych sobie mistrzostw, uprawiających ten sport c? Jest Jednak ~zecz11 stości ...
p. Matczakowna.
nie przeprowadziła tak konspiracyjnie lak to z~pelnle zrozumiałą, g~y się zważy, że me. poRozmawiamy na ten temat z osob;i naJbars1adamy zbyt odpowiednich dla uprawiania dziej kompetentną, kierownikiem Okręgowego
śląsc~
narciarstwa terenów.
Ośrodka
r„ który wymieniony Jest w wia'!1 •
•
Niezwykły wypadek wydarzył się w czasie
To też. każ~ego . miłoś~ika tego. piękne~o domoścl Jako lniclttor akcji. Ze zdziwieniem
1
nie pri:y : eUBżają do Łodzi
rozgrywania spotka.nia w grze podwójnej pań , 5po:!u uc1eszy.c musiała. w1adomo~ć, Ja~ą ot.rzy stwierdza on, te o podobnej akcli nic mu nana mistr.zostwach tenisowych Włoch.
pewnej n:~bmy w dnm wczoraiszym od 1cdnei z aien- razie nie wiadomo, nie zna też liczby po<:l~. nej
Lódź, 4 grudnia. ohwiłi sę<ł.zia tego spotkania zasnął sobie w naj-1 Cli pras?~ych.
. .
w wiadomości.
W najbliższą niedzielę miało się odbyć w lepsze
Oto JeJ 1Jełne brzm1eme:
.
Byłoby dobrze - mówi pot. Konopacki _
sali Piłhartnonli łódzkie! tniędzyokręgowe g!mna
Zawodniczki, którym widocznie jakoś nie
,
. Wzorem lat ub1e.gł_rch Okrr;- l gdy~y ~ożna było tak tysiącami sikolić mło·
tyeu1e spotkanie Sokole pomiędzy reprezenta- zależało specjalnie na wyniku nie uuwatyły t~- gowy UsrodeK W. F .. w~spół z M1eJskl~ . Komi-, dz1ez,. niestety ietlnak, warunki na io nie !.!O·
cjami dzielnic śl;::skiei i ~azowieckieJ._
go i grały bez przerwy, a żt aęd!la oc;r:ywiśc 1 ~ 1et~m W. f._ przystąpi_ niebawem do akc11 szko- zwe.laJą.
Spotkanie to zostało Jednak w dnm wcz:o- . nie notował również punklów 1 spotkanie mu- lenia młodzte!y szkol powszechnych w nar-,1
_
____
.
__ Nio
rajszym odwotane i prawdopodobnie orlhiH!zie I siało być unieważnione. Dowodzi bo nafwymow- , ciarstwie.
.
ma Inne) rady, fak cz~kać kilka lat, aż" sie aa.
sie w i1111v111 oó:tnieiszym terminie.
niej jak „in1eresując"" konkurencla ie&Ł lir al
W ostatnich dwuch latach akc!a ta cieszy la , urzeczvwistnL
p>d.w9jl1a ~ati.
się wielkim powodzeniem.
DotychcEas kun1y 1
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Z wojny domowej w
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Hi~zpanłł

BOMBARDOW ANY MADRYT

to l ..

Miło§ć na terenie dzlkiego zachodu wy~
maczej niż u na.s. ..
Dick i Mary kochają się ogromnie. Jutro
wła§~e Dick ma się udać do ojca Mary, by poprosIć o rękę jego córki. Wieczorem udał słę
jeszcze na randkę ze swą ukoc:haJl.4o
- Dick, wiesz, rozmawiałam Jut o tobie I
ojcem... - szepce dziewczyna. Mam wrażenie"
że on o tobie jest dobrego zdania...
- Powiedział ci tO? ...
- Ni~ ... Ale gdy mu powiedziałam, te popro'SIsz go Jutro o moją rękę, zdjął strzelbę ł zamiast kulami dum - dum naładował Ją śrutem
I)iasim ..
• iii

'*'
odpowiada
przed sądem za
~estosowne zachowywanie się w parku mie,skim. Wedle aktu oskarżenia Aoto§ Więciorek
napastował siedzącą samotnie Da ławce paJlJ1ę
Antoś Więciorek

Werońcię Brzdęk.

Na

zdjęciu

kawaleria

pOwstańcza

w marszu.

Dlaczego. oskanony poc:alow~1 pannę
Zdjęcie nasze ilustruJe wymownie znisz
Brzdęk wbrew jej woli? - zwraca się sędzia do
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 cze~aerd~~~~ra ,!!:~~:n~~::t~~~:y~~m
oskarżonego.
.
- Bo myślałem, proszę wysokiego sądu. Ile
naJwiększy . mo~eie
.3
pa.D.lUl Werońc:ia nie ma nic Da vJs-a-via.
- Dobrze, a dlaczego oskarżony pocałował
NOWY PARLXMENT JAPOIQ'SKI.
ją powtórnie, gdy panna Brzdęk z wielkiego
wstydu zaczęła plakać?u.
- Bo myślałem, proszę wysokiego sądu, te
to byly łzy szczęścia...
-

Na

wf

••

Z rana pani Barbara* powiada do męła.
- Zygmuncie, co to ma znac2iyć?.. W. kleS2ienj twej marynarki znalazłam list! ...
- Wybac2i mI, moja droga ... - tłumaczy pan
Zygmunt. - To byl jej pierws2iy list... Przysię
gam ci, że zrywam z nią na zawsze_
- Łżesz! ...
- Daję ci słowo honoru... To Jest Jej pierwszy list ...
- A jak ona się nazywa? ..
- Chyba przeczytałaś Jej podpis...
- Na tym liście nie ma jej podpisu... To
przecie jest mój list, który dałam Ci wczoraj, że
byś wrzucił do skrzynki!

*,
**

Pani Barbara wyjeżdża na miesiąc do KryW Tokio oddano do użytku nowy
nicy. Przed wyjazdem powiada do służącej:
gmach
parlamentu. Na zdJęciu widzimy
. - A więc, Marysiu. proszę uważać na pa.
książąt Asake i Nikasa, którzy zwiena... Nie wolno mu rozsypywać popiołu od padzają monuf!łentalny bUd},uek.
pierosów na podłogę, ani wchodzić w kaloszach NaiwiękSzy most na świecie. długości 18 kilometrów, pOmiędzy San Francisco
do salonu, ani też wyciągać zbyt dużo flaszek a Oakland w Stanach Zjednoczonych cieszy się niezwykłą frekwencją samOwina z piwnicy... Czy Marysia rozumie?
chodów. Zdjęcie nasze jest wymowną 2~ł~raCją ruchu kolowegQ na tym mOgłodem
chłodem
- Owszem, proszę pani.. - odpowiada
Marysia. - A ile mama panu dawać dziennie
na drobne wydatki?
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brońmy współbraci
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- Należałoby mu daĆ naUCZKę - po- Ja - Odparł Rooms.
Blid.
- Swietnie - rzekł BUd - Musimy
londvńsfliOl
nie.Przez paTę chwil panowało milcze- wszyscy pójść. Będziemy czekać na ciebie w kawiarni "Arkadia".
Późną nocą w restauracji wytwurne- I - Prawdopodobnie. Przed ~oC1ziną
- De pOKoi zajmuią Largenowie? - Za pół ~odziny przyjdę do was. Do
widzenia!
~o londyńskiego hotelu "Victoria" zgro- wrócili z teatru - otrzymał adpowiedź. spytał nagle BUd właściciela hotelu.
madziło się przy stoliku kilku lotników.
Smi-eszny jest ten Lar~en - o·de-zwał
- Dwa - odparł mu Milton - SyLotnicy szV1bko zeszli na dół.
Wkrótce przysiadł się do nich ""łaś- się znowu Blid.
pialnię i salon.
Grooms otworzył drzwi salonu. Zaciciel hotelu, Edward Milton, który w
- Tak _ potwierdził Milton - Wy- Czy wiecie co można zrobić?- palił kie>szonkową lampkę elektryczną.
czasie wojny również odbywał służbę w ohraźcie sobie, że udaie wielkiego bo- zawołał Blid - któryś z nas mó~łby się
W salonie nie było niko~o.
lotnictwie i od tego czasu przyjaźnił f;ię hatera. Wczoraj tu w restauracji epo- ukryć w salonie i udawać ducha. Le.rgen
Drzwi do sąsiedniej sypialni były niez pilotami.
wiadał kilku osobom, siedzącym z nim z pewnością uciekillie i zostawi swą NeIly. co uchylone.
_ Czy Tom Largen mieszka u ciebie? przy stoliku, o swych brawurowych 10- To byłaby prawdziwa uciechal Jestem
Małżonkowie spali.
_ spytał go jeden z lotników,
Edgar tacha
pr<zekonany, że takby się ~śmieszył w 0Rooms zatrzymał się nieZdecydowaRooms.
- Nędzny tchórz _ zawołał Blid.
czach żony, że zażądałaby rozwodul
nie pTZy drzwiach sypialni. Właściwie
. - Czy słyszeliście o jego przy~odLie
- Doskonały pomysł - rozległo się jes,zcze nie miał konkretnego planu dzia_ Tak. PrlZyjechał razem z Iaałżonłania.
ką - odparł mu Milton.
z duchami? - spytał nagle Rooms.
kilka głosów.
- Nie znoszę go- odezwał się dru~i.
Kilku z pośród zgromadzonych lotni- Niestety, dTodzy panowie - oCleNagle wzrok je,!!o padł na szkatułkę,
Tom Largen prz\ez krótki okres rów- ków nie znało tej historii.
zwał się Milton - Nie mogę się na to leżącą na stole w salonie. Zainteresowanież służył w lotnictwie. Koledzy wieRooms począł opowiadać:
zgodzić. Przecież to iest mój hotel.
ła ~o jej zawartość.
Po krótkim wahaniu otworzył szka_ Nocowaliśmy wówczas w małym
Upłynęło jes.zcze pół J!oclziny.
dzieli, że w tej dziedzinie niewiele zdotu~kę.
łałby osiągnąć. LarJ!en wreszcie sam zro- hoteliku w pewnej miejscowości w SzkoMilt~n pożeg?Ał sw.oic~ ~ości.
.
zumiał. że w lotnictwie nie zrobi' karie- cji. ,W:iedzieliśmy już, że Lar!!en nie nale.Lotmcy wkrotce rowmez wyszlI ze
Znalazł w nie1 kilka kolii brylantowych i piękne pierścienie.
ry i wycofał · się ze służby.
ży do ludzi odważnych. Przyznał się sah · d
..
.
G y przech~dz.Ih pr~ez ?all, Bhd naPosiadał on stosunki w .n ajelegatszych zresztą w wielkiej tajemnicy jednemu z
Nelly Lar~en była przecież córką jesferach towarzyskich i cieszył się dużym kolegów, że jest trochę zabobonny i boi gle zatrzy.~ał .SIę I p~wIedz:ał szep~em: dnego z najbogatszych przemysłowców
powodzeniem u płci pięknej.
się duchów. Jednemu z naszych chłop-I
- SpoJrzcIe, portIer ŚpI.
Moznaby włókienniczych. Jej biżuteria z pewnoś
Nic więc dziwne~o, że zdołał pozys- ców strzeliła do głowy świetna myśl. W : poszukać kluczy do pokojów Largenów. cią posiadała ogromną wartość.
k'ać względy Nelly Wirrens, córki zna- nocy, ~dy Largen smacznie chrapał, na- j Milton kiedyś mi mówił, że wszystkie
Rooms przez parę chwil s~ał, jak skanego przemysłowca z Manchesteru.
rzucił na siebie prześcieradło i 'Wśliz~nął zapasowe klucze leżą ponumerowane w mieniały.
Przed paru dniami postanowił opuPo kilkumiesięcznej znajomości zarę- się do jego pokoju. Largen spał bardzo szafce w porterni. Czy nie ~nacie numeścić An~lię i przenieść się do Ameryki.
czyli -się. Ślub odbył się w Manchesterze. twardo. Ale gdy "duch" począł głośno ru poko'jów Largena?
Młoda para wviechała po hucznej uro- jęczeć, obudził się. I wiecie co zrobił?
- 75 i 76 - odpowiedział mu jeden Czy nie skorzystać z okazji?
Lotnicy, siedzący w kawiarni "Arkaczystości do Londynu i zamieszkała w Wyskoczył oknem do ogródka, wzywa- z kolegów.
.
.
hotelu "Victoria".
jąc głośno pomocy.
.
Blid po paru chwilach wrócił z klu- d.. " czekali na Roomsa do c.z wartej nad
ranem.
-:Wszyscy lotnicy, zj!romadzeni w reWszyscy słuchacze wybuchnęli głoś- czami.
Nie przyszedł.
sŁauracji hotelowej, po~ardzali Large- nym śmiechem.
-- Mam - szepnął z triumfem. Bohatul
uśmiechnął się ironicz- Które to piętro?
_
Po paru dniach
dowiedzieli się, że
nem.
T
.
Roms wyjechał w nieznanym kierunku.
NajbarcLzie; zaś nie znosił j!o Frank nie Blid.
rzecle.
Jednocześnie również wyszło na jaw,
Blid, który przez dłuższy czas kochał się
- A czy wiecie - odezv;ał się znoLotnicy uda!i si~ę na g.~rę.
.
.
bez wzajemności w pięknej Nelly.
wu Rooms - że podobno .N~lly tylko
Przed drz~vla~I POkOloW małzonkow że z pokoju Nelly Largen w t8.jemniczy
_ Czy małżonkowie już śpią? -- spy- dlatego została jego żoną, IŻ lmpon1wał Largen odbylI ~rotką n~radę.
.
. sposób zniknęła biżuteria, wartości okotał Blid właściciela hotelu,
popijając jej. s~oją odwagą. Ten bawidamek kła. - Ja S}ę me nadaJę - .??wledzlał ło 3 tysięcy funtów.
I
whisky.
mle, lak z nut!
Bhd - Ktory Z was chce welsc?
. DOL.

Codzienna nowelka .,Expressu"
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