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wybitny polityJc konserwatywny, sprzyialący mał
teństwo króla, wymieniany
Jest jako przyszły premier
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lotnik francuski,
który zginął wraz z Mollł·
sonem, również odnalazł sie
słynny

Król jednltk ~ abdykuje. - Na tronie zasią
dzie jego brat ks. · Y_
o rku.
Po abdykacji
Edward VIII wyjedzie zagranicę, gdzie poślub- p. Simpson

8 .i 1npson pod oc:bronq defekfgwów

LOnaf!lt S grudnie„
Około gOdz. wpół do $ wiecz. p.. / apąrtamentach spqżyła kolację a potem .·s rano p. Simpson nie ruszy się z hotelu,
tPat) dobrze poinformowanych Simpson zatrzymała się na n~c w BfouJ udała się - na nocny spoc~y~~k.
JlO!Zli również spać, pozostawiając tylko
kołach konserwatywnych u.trzymul11t że w Grand Hotel de France, gdzie w S'wy~h
Repońerzy przekonam, lZ przed godz. dyzur.
•
.
·
·bli' · •
·
Tymczasetn. w c1ą_gu nocy p. SJ.mpson
kryzys, ,_ t t
a.on;s Y UCYfD:Y z ..za mę szybk~
ZNIKNĘŁA BEZ śLADU,
b koncows. Przyspieszeme narady gab1
· odjeżdżając z Blois, samochodem () goaetowej z ·poniedUałku na jutro, t. j. nie
R d B Id •
d
d b •
•
ł
.
dzlnie 3.20 nad ranem w kierunku dotąd
d:zie1ę pOpołudniu, iatefPretowane jest,
zą
a wina praw opo o nie nie us ąp1
niewyśledzonym.
·
jako dowód, że podczas dzisiejszej wizy·
Paryż, 6 ~rudnia. net nie zdołałby pozyskać nawet 25 głoty Baldwina u króla nastaftiło całk ite
(PAT) Age~c1a Havasa d~nos1 z Lon- sów w izbie.
Paryż, 5 grudnia.
• •
' -r.:
aw
dynu: Pogłoski, według ktorych ChurJedyna różnica zdań, ujawniająca się
(Pat) - Do Cannes przybył dzisiaj
uzgodniem.e dalszych krokow.
chili miałby utworzyć nowy gabinet i obecnie w parlamencie, dotyczy zadecy- samolotem, ja],i podaje Havas, detektyw
Król jakoby sam ~nie u.sunąć się zlikwidować w ten sposób zatarg konsty dowania, czy należy przyznać królowi do anl!ielski, któ!": ma czuwać nad bezpiejaknajprędzej, a:bdykować i wyjechać za 1 tucyjny między monarchą a rządem, są wolny termin na powzięcie decyzji, czy 1 cz.eństwem ~db.pod Rolfers, w k~órej za
•
by
'l b''
· S'
uważane za mało prawdopodobn~ w an- też należy nalegać na to aby kryzys zo- ' mieszka paru Simpson. Francuskie włagra~ę, a ~u ic paruą tmpson, al gielskich kołach politycznch. Powąlpie- stał zlikwidowany jaknaj~zybciej. Jak się I dze bezpieczeństwa ze swej strony wytron pr~ekazac ~emu bratu ks. J?rku. wają one, czy król zechce wziąć na sie- zdaje, znaczna więks.zość izby dąży
!·deleg<>wały dwuch inspektorów policji.
Akc1a Churchilla, Hothermere 1 Bea- bie odpowiedzialność za wybuch kryDO NATYCHMIASTOWEGO WYverbrooka ma nie znajdować u króla żad l zysu, mając niemal absolutną pewność,
śWIETLENIA SYTUACJI.
Modły za króla
nego popucia.
' że utworzony w ten sposób nowy gabi,_ nf
• .ak. . db
••••••• •••••~•••••••$0•••••••0••••••••••••••••0••••••••••••••••
Londyn, 5 grudnia.
R ozmai'te AO
erenc1e, J ie o ywa(PAT) Prymas katolicki Anglii'arcy~
ły się w ciągu dnia w~rajszego u pre- ·
Dnm2~n~i [llln h!łf1~ m~Jn11B1nn n~ ~łot~[h
biskup Westminsteru wydal do duchomiera i w mi.nisterstwie dominiów z udzia
~
U~
[I
Ił
wieństwa i wiennych odezwę, pcdobną
Iem szeregu wybitnych prawników, bądź
do odezwy arcybiskupa Canterbury, w
do rządu, bądź zajmujących 1
winny byt bezzwłocznie ysuwane przez dozorc6w
której wzvwa do odpraw.ienia w końcu
11ateżąi=ch
-,
tygodnia modłów za króla i'kraj. 'Poza
wybitne stanowiska oficjalne poświęco-r
Łódź, 6 grudnia.
.com, · wz~lędnie właścicielom nierucho· tym w kościołach ma być wystawiony
ne były przygot<>waniu formalnych do(v) Władze administracyjne stwier· mości - natychmiastowel!Q
usuwania Przooajświętszy Sakrament aby m-0dlom
kument6w zarówno abdykacji jak i suk- . dziły ostatnio szereg wypadków ma!o- wsz~lki~l!o r~zaju, napis?w i ulotek.
nadać charakter jak najbardzlei urnczy•
. ' wanta na płotach, lub frontonach domow
Napis moze by.: usumęty albo przez t
ceBYJ tl'QDIU ·oraz. sprawy za~howarua , demagogicznych haseł.
Płoty i ściany jego zmycie, wyskrobanie, lub zamalo~ s y,
*"'
przez króla, po 1ego abdykacJi tytułu zamalowywane są w nocy i sprawców nie wanie. Sposób jest obojętny, byle pole· *Paryż, 5 grudnia.
księcia Kornwalii.
zawsz~ 1;1daje się zatrzymać. •
• cenie ~ykon<1;ne było tak, ażeby śladu
(PAT) Agencja ttavasa donosi z Lt'n·
*"'*
Pohc1a otrzymała surowe zalecenie po napisach nie było.
dynu, że w otoczeniu biskupa Canterbury
Londyn, 6 grudnia. zwracania uwagi na wszelkieJ!o rodzaju
Zarządzenie to dotyczy również wy- zaprzeczają wiadomoś~i 0 jego w,i eczor(PAT) Pani Simpson zmylita czujność napisy i afisze 'YY'lepion~ .na pł'?tach i lepiania afis~ów w :J?ieiscach ni~ wyzna- nej wizyci.e u króla.
śledzących jej ruchy reporterów i nie frontonach domow w m1e1scach nie wy-1 czonych. Afisze takie muszą hyc natych- •••ll1&E•IDlll*mD1111mm•••eaa••••
wiadomo gdzie się obecnie znajduje. Gdy znaczonych do tego celu przez Zarząd miast przez dozorców domów usuwane (
przy odjeździe wc~raj około południa Miejski, i wydawania poleceń dozor· pod 11roźbą odpowiedzialności.
. .
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Trup noworodka wdole ustepowym

zją Rouen
p. iSimpson
przekonała
się, że
poznano
reporterzy
ją śledzą, zmieniła ona kurs swej podróży i zami.ast udać się do :Wersalu, poleciła szoferowi
iechać w kierunku na Chartres i Orlean.

Systematyczna

w piekarniZakątn
Droberta
przy ul.
ei

Zbrodniczą matkę wczoraj zaaresztowano

Łódź, 6 grudnia.
grudnia.
matką
była
nil!dzie nie meldowana Ma-·
(gr) - W piekarni E. 'D~oberta przy
6
(gr) - W domu przy ul. Limanow- rianna Burdelak,
panna, która ·w teu ul. · Zakątnej 47 ujawniono systematyczi>OWIESC, KTÓRĄ <.:ZYT AJA WSZYSCY
skiego 12 z.naleziono w dole klr acznym zbrodniczy sposób pragnęła pozbyć <;ię ną kradzież półfabrykatów do wyrobów
to
zwłoki noworodka. Pierwsza dokonała owocu swej J!rzesznej miłości.
cukierniczych. Po dłuższych obserwacromans salun<iwo - scm;acy jny
te,go wstr.ząsai,?ecego odkrycia lokatorka
Burdelak zawar ła znajomość z ja- ·jacb "ustalono, że kradzieży dopuszczał
ŻYCIE
Jozefa M1koła1czyk.
I kimś bliżej je; nieznanym mężczyzną, a się pracownik piekarni Józef Pilarski
~
O znalezieniu zwłok powiadomiono j kiedy stwierdziła, że zostanie
matka
O dk
·
'
· d . n'
,
· zw ł oc; zme
· pierwszy
·
k om1sana
· · t pot·
l' b y ł o JUZ
· · za pozno.
·,
, t n1.1 b,
oł d rycm .swym
tytu!y pierwszyc Ii •ozdzialow:
me
„Narzeczony „ u:o
.
. pow1a . om11 ro.
1
w buduarze Pi Qknei hrabianki - rrzygoda
cji. \'lV'szc zęto dochl)dzenie. Zwłoki µrze· j się, a Burdelak pozostała z niemowlę· ert w~ ze ?0 1lCYJ ne 1 w dniu wcwraJna manewrach - w pog-o ni ;;a szczc;ści e m
· słan o do prosekt orium miejskiego, 6.-idzie ciem.
·
szym P1larsk1 został zatrzymany przez
- dom duchów -- na skraj u prze p n~ci '
nonure cienie nrzeszlości - ~za r;-(:~ k i rla 11
. dok onana została sekcia .
Wczoraj wrzuciła
dziecko do dołu 7-my komisariat, który wszczął dochoCENA ZESZYTU IO GROSZY.
Po kilkugodzinnym wywiadzie i po· ustępowe~o.
·
dzenie.
illltet11etl9ł_.,HM..-~_._..„O-mC1•-.-a , szukiwa111iach
11stalono, że zbrodn.iczą,

Łódź,
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„Brygada · śmierEr' bohaterek· ekranu
.·

'

„Pószu k.i wane 4 piękne dzłewezy ny, gardzące śmiercią"
Skok z samolotu ze związanymi rękami i nogami

Hiebewienny 1awM W!DólUHDYth amaionek. któryrn nie rnr~I ubewimJt tow. aie~urmin~

(sb) Przed kilku dniami na lamach cować. Plint daje im wskazó\.vki, jak dochron - odpowiada ze śmiechem Diapism amerykańskich ukazało się naste- mają postępować, by uniknąć śmierci. na Brown. - W obawie, że nie otworzy
Jedną z wstępnych prac jest jazda z sza- 1 się on, zabrałam ze sobą dwa spadochropujące ogłoszenie:
„Poszukiwane cztery piękne dzlew· loną szybkością na tylnym siodełku mo.1 ny i gdy jeden zawiódł. skorzystałam z
czyny, gardzące śmiercią. Wysokie ho· tocyklu ł pod gradem strzałów. See- 1. drugiego. · Tylko temu zawdzięczam
nariusz filmowy wymaga następn;e zde- i swe ocalenie.
norarlum zapewnione".
Czterys,ta ofert wptynęlo od niewiast, rzenia się motocyklu z wozem lub samQ· j Re.szte dnia spędzają statystki na wal·
k~ór~ lekceważyły sobie życie i dla pie- chodem. a szczęściem artystki jest. gdy ! ce h.oks~rskłeJ. jeździe k~nnef, wdrap~
i wamu się po stromych scłanach, tan·
mędzy gotowe były uczynić- wszystko. zdoła wyfść cało z tej opres!i.
W, dzisi,ejszy~h ciężkich czasac~ zapo- zazwyczaj jest ona niezdolna po tym : cac~ na ~inie i t. d. Najtrudniejs~~!11 zaile . damem Jest tak ~wany „ma:nekm . Powiedź wysokiego ~y~a~rodzenya była dio prncy przez szereg tygodni.
~?yt kusząc~, ~Y s~ę JeJ. op rzec. :ni:mo I nie do~nala strasznych obrażeń, które ją j Ie.ga on na ty!11· ze artys~ka winna stać
iz zawód, z Jakim m1aly się zetknąc, Jest zeszp.ecity występuje nadal w filmie
1 meruchomo, Jakby skam•enfała, mimo,
i iż jest poddana torturom. Nic dziwne·
.
. . '
' .
niewątp,Jiwie najbardziej - nięibezpieczny.
Z pośród czterystu of.ert tylko cztery . S~raszne Jest ~aięcie ty.eh pię~nych 1 go, że po takim .tre11ingu" artystki nie
dziewczyny wybrano. vV ra-zie, gdy któ· n!e~ias.tj któr~ staJą oko w ok~ ze si:iier- ; boją się tego, że zostaną zrzucone z sara z n.ich zginie w czasie „pracy", na miej Clą I nigdy nie są pe~ne. d?ia am go- molotu ze związanymi rekami I no~ami.
sce jej powołane będą inne. Te cztery dz!ny. Otiy nadchodzi d:,~en v,:olny od 1W powietrzu muszą zdążyć uwolnić się
pracy, .c~t~ry. hoh~t~r~k~e mew:asty z pęt i w porę otworzyć sva·dochmn.
niewiasty tworzą tak zwaną
„wprawiaJą . się, na~ezdza!.ąc na ~ieh!e 1 Po wyrzuceniu z pociągu ze związa„brygadę śmierci".
Są to statystki, które zatrudnione są ro~pędzonymi samochodami, lub tez l?ro- . nymi rękoma i nogami artystki prze-by·
przy sporządzaniu filmów i podobnie jak ~uią. nowe łYPY. spadochr~now. Znai~u- wają zazwyczaj kilka tygodni w szpimężczyźni narażone są na tyslące nie- Ją s,ię p~zyczepione do mch karteczki z: talu. Należy zaznaczyć, że bohaterskie
i dziewczyny nie są ubezpiecwne, albo:
· napisem.
bezpieczeństw.
Na czele „brygady śmierci" stoi Di·j'jGdy spadochron, s}e n?:e otworzy, pro- wiem żadne towarzystwo aisekura·c:vhte
i nie chce sie P·odjać tego.
szę zwroc1ć fabryce".
xon Flint. Dba on o ich „wyszkolenie",
- Niedawno zwróciłam Jstotnie spaa równocześnie poucza, jak mają pra-

o

Lasy lub .morze, na

życzenie

lokatorów„.

Z1niana klimatu i krajobrazów w ogrodzie zimowym przez naciś
n~ęcie guzika ełektryc~nego.-Cuda, „wy.-z~rowHne" przez arcahl
tekta amerykańsk!e~o w podziemnej wHli
(t) Słynny architekt amerykański,
Albert Dal.ly wybudował ostatnio willę
podziemną, która ory!!inalno~dą i fan·
wszy·
tastycznością pomysłu prześciga
stko, co w tej dziedzinie dotąd pc1my~
śl ano.
"' Na pierwszy rzut oka, gdy się podcho
dzi do tej willi, nic nie wskazuje na !ej
c-b c cność. Willa leży w 011trodzle, t:rzy
metry pod ziemią. Przy pomocy ·specjał·
nych peryskopów mieszkańcy willi po·
trafią ogarnąć wzrokiem całą okolicę.
Wejście· do willi ukrvte iest star:mnle
między krzewami. ~zerokie d ~lhody
lśa~no • ?eto.nolawe . wbiotdoąn w Toroi'emdięrzwY•
,
u.
1 e
c1anam1 .z hze· za
~ b h łyt pancernych
„Ą ,
uz dr.oru yc trzpa
l:"sun:'adnoytc.
·
wnę
ęp
sklatka
·1
.ro Cala
pełna jest świa
schodowa
tła, wytwa~za.nego przez udoskonalo:ne
maE·Zyny. Swiatło to, podobne do światła słonecznego, zalewa jasnymi patokami całą willę ale źródło jei;!o jest niewi·
'
do:.-zne.
.VI/ o~rodzie z!mowym, do którego. się
naipierw wstępu1e, wyczarowany 1est

o•••••to•••••„

Formalności są następujące:

Naleiy złożyć pcdanie do urzędu wojewód1·
kiego za pośrednictwem starostwa. W podul1t
naleiy szczegółowo umotywov.-ać powód zmiany nazwiska i podać jednocześnie takie na:nvi•
sko, jakie chciałby Pan nosić. Nowe nazwisko
nie może być historyczne, albowiem takich wła·
dze nie udzielają, ani lei nie powin.n-0 być zbyt
popularne, gdyż rodziny tego nazwiska mot•
złożyć sprzeciw i otrzyma Pan odpowiedź odmowną. Do poaania należy załączyć metrykę
urodzeni.a w pełnym wypisie, poświadczenie
obywatelstwa i świadectwo zamieszkania z Za·
rządu Miejskiego. O Ue jesł Pan żonaty - rów·
nież i metrykę urodzenia w pełnym wypL<;fe dla
żony i dla dzieci do lat 18. W podaniu należy
się koniecznie powołać na ustawę z roku 1929
o zmianie nazwisk hańbiących lub ośmieszają
cych, o ile oczywiście zachodzą warunki do za•
stosowani.a danej ustawy. W przeciwnym bo.
wiem razie uzyskanie zmiany nazwiska jest
wątpliwe,

PAN M. z LODZI: Wiersze Pana czytałam.
one pewne zdolności, zwłaszcza z-11'
zdolność rymowania. Natomiast rytm wszędzie
niemal szwankufe, · Liczba zgłosek w Jednym
wlerszu nie równa słę liczbie zgłosek w następ•
nym i wiersz fest chropowaty, Poza tym lekce.
waży Pan zasady ortografii.
Wierszy nie . moina czytał, ponłewal oczy
bolą od błędów, które się ta1n rof4, Jeteli ktoł
pos!ada tak górne aspiracie i nosi się z zamia·
rem opisania epopei wojeqnef wierszem - pO·
winien przynalmnleJ uprzed.nło nauczyć słę po.
prawnie pisać po pol9ku. Choclatby mać nał·
zasady ortograłłi. W nł8'rt6ryc1a
ażnief sze
urywkach z.nać pena tym wpływy obce. Czytał
Pan wiersze (zdafe się zreszt41 !e Brodz14skfe·
go „Wiesława") I przefął słę n1mł, przepfsuf4c
niektóre ustępy bezwiednie, albo poprotłu 1korzy1tał Pan z cudzych wzorów,
Powinien Pan 11.arazłe, zar1uc[ć pł&anle włer·
szy, a w w~lnym czasie zaję6 się nauką po·
prawneg-0 pisania w ofczysttm Języku. Późniel
może Pan doplero przejrze~ ·nafwaadejsze Al&•
dy pisania wierszem, zastosowa6 alę do Wika•
zówek t teorll 1 z kolei d0plero epr6bowa6
swych alł aa tef nlwłe.
Zdl'adz.ają

śwłecle

bez

llliłoścł,

·

JAROPani

. ć •
zy na
ie nie zna dotychczas tego

Rewelanine ~o~~mentJ l rewololii franm~iei ~~~i~~~~nad~::
fi1;gfacfo .,.,, !1oru~u
NaJciekawsze dokumenty dotyczą
(sb) W Paryżu wystawiony został na l
.llie>!!:ll1Qftło

z llcytacfł niezwykły zbiór. ' hrabie10 Artois I hrabiego Provence,
/.
1 t t
k
t
t
,
po upa dk u Napo1eona panowali
aJnyc h Ił s tó w z cza· k ltirzy
o o le k c,a
JCS
sów rewolucji francuskiej oraz okresu · !lł~ c Ludwik XVIIII I l(arol. X.
'
tt r~ b'ia A rt,ois w.rm1,·e many
· I
·
jes! w
cesars tw a. . Korespo'll.d encJa
pierwszego
~l dotyczy. osób wyso•k.o postawLOnyc~ ~~eh b11stac~. jako „X , jego ż~na m1al~
?· ~Yf: „A, 8 , generał LafayeLe. ,,P 20
t odgrywa1ą~y~~ po~azną rolę w Ó\V
1 mru. Nue cala ta łmrespondencJa z.ostaczes~ym św1.ec1~ pol11,tyc~n_Ym. . .
Listy te p1.sah przewaz·m e zbiegli za- b dotychczas odcyfrowana. Uczen,r pragraniicę ~ryst?k:aci francus.cy, kt.órzy C'?j'ą ~ad tym i .są P·rz,ekonanJ., ~e uda im
p~rozu~1mewal.1 SI·ę z7 s":'y~1 ludźmi za-1 ~ -~e UJawnić w1.ele nheznanych a ci.eka'.)„ ych szczegótów.
utanym1, poz.ostałymi w kraJU,

StJrzedaż

l

CU•
kunsztemNaartystycznym
z wielkim
srebrem pcciągkrajGbraz.
dO}'"ilY
niętą ścianę projektuie peryskop z o~ro·

du ów od~inek krajobrazu, ~a .kt?ry się
W
go nastawia przy pomocy dzw1~m.

„CZYTELNIK" W KOLOM'i'l: Zasadniczo aa„
zwisko, o ile nie posiada hańbiącego bn:mienia, '
albo nie jest ośmieszające - trudno je zmienlc.

Willa przyszłości, którą architekt
ne, lub orzeźwiający, słonawy powiew
amerykańskii zbudował, jest pełna cu·
morza.
Wszystko od1bywa się za pomocą elek· dów. Jest to dom pi~kny, miły i przytryczności. W mur1tch umieszczone są tulny, .zab@zpieczony trzymetrowymi pły
rury, doshltcz-ające wody, powietrza i tami betonowymi. Jaka &%koda tylko, ·
JAROSŁAWIANiKA"
„CZARNA
b
d
b
b
b
t
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SLAWlU
Y
ować,
u
spos6
ten
w
a
rze
ze
" ima u , rury cen ra nego o)!rzewania
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WOLNA TRYBUNA

mgnieniu oka można wyczarować pola,
lasy i błękit nieba. Jest tam również
hala sp~rtowa, równie obszerna, jak
ogród zim.owy.
Prawdziwym cudem wiili podziemnej
jest a1utomat klimatyczny. Na ścianie
widnieje szere,~ ~uzików z mały.mi obok
tabliczkami: las, łąka, morze, l!óry. Jed·
no n!'M::iśn:ięcie, a klimat momentalnie słę
zmiE:.nia. Z ukrytych w ścianach rur
płynie nasycone. ozonem powietrze leś·

Królewski· gest Edwarda VIII
W rocznicę zawieszenia brom monarcha brytyjski złożył
ł
b Id
swemu zmar e01u ojcu
o

\V późnych godzinach wieczornych
(z) Obecnie dopiero prnsa opis-ule!
"'.rypadek, jaki miał ~ieJspe . w Lond,?1ie j iaki& szupły mężczyzna z nasunletvm
wieczorem dn. 11 hstopada, odJ.chod:zo· na czoło kapeluszem i podnlesłonym kol
nego w An.glii bardzo uroczyście .inko nlerzem płaszcza z zawiniątkiem ood
pachą usiło}Vał przedostać slę p0przez
dzier'1 święta poległych.
Obok opactwa westminsterskiego tłum ku krzytorn. Było to niełatwe 'z acment~rz wojenny: danie. albowiem pned symbolicznym
zainscenizowano
ustawiono szeresd białych krzyży rlrew· c'mentarzem groma~rv się tłumy pub·
nianwh. które z nastanie mnocyośwłet· hcznofoi.
łono reiłektoraml.

W.ł a dca Mandżurii

szuka

żony

zasiądzie na tronie
\Sb) Wtadrn Mandżurfi. aKngteh, wy- Johnson.
Ubbera się on po emopejsku, Je~cl~i
dat polecenie kiJku swym zaufanym .ludziam wyszuka.riia mu żony. Kangteh li- rowerem, s~uch~ tadia, gra w brydża
„
.
. oraz upra.wm zimowe s~?rty.
.
czy obecni e 29 lat.
eur~pe1zacJl
Ostatnim „do.wod~m
W roku 1922, w~t~p1.t. 0!11 na. t~on 1
zawarf zwi ązek małzensik1 z k.s1ęzrnczką . władcy mongolski:ego ~est rnzwJd przeKuo ShLasa. Małżeństwo to był-o bez- prowadz,o.ny z drugą zoną.
Obeonie P'ostanowi1t on po raz trzeci
dz;etne. Wówczas Kangteh p:i raz qrugi o żeni! s'.ę . Ale i z drugą swą żoną nie iawrzeć związek małżeński. Zoną !eg0
· · · k a I<rw1.· p o· d na k k s1ęzrncz
· ie
. b ę d zte
n.e
mógl d ać pai1stwu następcy tronu.
Przed pięci u Iaty Kangteh przyjął w1ernicy wtad,c y otrzymali p.o]eceni.e wy
· ·
j Iud ousc1
·
• b ozsze
• ód na1u
zwyczaje europ,ej1skie. Nazwał się Hen- szu k ania wsr
rv!~icm a swą żonę Ełżbiietę ku czci an· miasta Pci.rlrrg dziewczyny w wieku od
r;.bl f.llieg o rodu Tudorów, ponieważ wy- 15 do 20 lat l przedstawienia iei na
chowmvcą jego był Amdik, Sir ReginaM dworzę

Uboga dziewczyna z ludu

1

1

będżłe Paał 1&ukala zlemakleJ mf..
Droga mola, Jest Pani Jeszcze bardzo mło.
da I powinna by6 racu:J zadowolona, :te kłopo·
ty llliłosne oszczęditły J11- Przyfdzłe to z csa•
sem ł uybcłel, anltelt Pant s44d. W każdym
razie uozucle nadefdzie .nłeoczekiwanłe•
Niech Pani wybierze z ~ród plejady ado•
ratorów fednego, kt6rego zalety serca ( umysłu
mogą się Jej podobać ł, kt6ry obdarza Panł4
prawdziwym uczuciem. Serce wówczas nie zostaałe nieczułe na zew mltoicl l zapłollłe Jesnym
lomieniem.
Jetell wle Pani o
11 R6iyozka" w ł.ODZI1
tym, że znajomy szuka pretekstu dó nawiązania
takich stosunków, Jakie były poprzednio, ale je•
dynie obawia dę odmowy - mote go Pan.I de·
likatnle zachęcić, Oczywiście czyniąc to zręCI•
nie ł subtelnlie. Należy zatem interesować się
nim bardziej, pytać o jego plany, poczynania,
nawiązać rozmowę do spraw uczu·
iarluJąo ciowych, zapylać, czy serce fego !est wolne
i t. d. Taka sprowokowana' poitawędka przyJanapew·
cłelska, p<lf'uszająca tematy osobiste no nłe zostanie bez echa, gdyż znajomy powle
o czem myśli i dojdzie wówczas do szczerej
rozmowy, takiej, na jakiej Jej zależy.

taf chyba nie
ło6ol.

t::zg wie€i3e,

ze ...

znana artystka murzyńska, Józefz'na Baker została wdot1Jn'1<· Dotychczas
•
'
mało kto wiedział, że by{a ona mcżatką.
Mcżem jej był kupie~ par.vski Abatino.
- w Waszyn-gtonie o.doszono obecnie ciekawa stat.vstyke,. Okazuje się, f~
-

Nieznajomy, pchany ze wszystkir.h
stron. następował stojącym na noi;d i
_
uprzejmie ich przepraszał K d:
ie V orze
•
. d
d , 1 . .
o~ta ~1· ę wres~cie , o. pierwszeg-o r~ę.
, . . . t . .
l
du. ktos z PU1hhcznosc1 poznał w mmi
~':}:n~~:
kr~tla, lecz nie odważv1 się go Prwwi- ~ai~~~~~h s;;~~~~i!.ni~~;:~oog,
tu codzienneRo użytku, któryby nie byl
tac.
Edward VIII ohnai:vł ułowę, roiwi- obłożony p-odatkiem tv fednym z kraJ6w.
- chemik angielski. ff arry White,
nał swą paczkę i wyjął z niej drewnia1ny krzyż. który ustawił obok fnnvch Wynalazł nowa truciznc. .fest to ol.vn
1krzyży. Po chwili monarcha znlkn;d w hrzbarwny, bez smaku i bez zapachu.

2

1łumie,

\Vprnwadzony w minimalne} ilości do
powoduje natychmiastowa, śmierć,
Lekarze nie sa w stanie stwierdzić obectei trucizny w ciele i orzekaitt
rio.~ci
?.!(On wskutek ataku serca. Tajemnica
tego wynalazku jest pilnie strzeżona, b~
rtiR rlostala sic do wiadomości przesteJJ•.

ciała

Na drewnianym krzvżu. przed którvm ustawiono następnie or1sterunek oo
ikvinv widniat napis: „Ku czci .T. KW.
hi'ó!a Jerzego V".
Ten gest króla wywotat w całe i Anetiw·.
glii wielkie wrażeni~.
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Barierka
została

bezpieczeństwa
wczoraj usunięta

[l~a IHlilinei imiHli ·~anilariuua 101otowia . miei~~ie10

Łódź, 6 grudnia.
(k) - Jak wiadomo, przed kilku tygodniami przy zbiegu ulic Piotrkowskiej
i Przejazd ustawiona została pierwsza
w naszym mieście bańerka beZpieczeń·
stwa, mająca chronić
przechodniów
przed wypadkami przejechani-.
Lódź, 6 grudnia.
Barierka ta ustawiona
.została na
(gr)
Jutro
odbędzie sie s.ensacyjny
krawędzi chodnika w
ten sposób, ~e
przechodnie, chcąc przedostać się na dru proces w sądzie okręgowym w Łodzi.
Na ławie oskarżonych zasiądzie Wagą stronę, musieli ją omijać, schodząc na
wrzynlec Qajda, oskarżony o zabój·
jezdnię.
Jak się jednak okazało, bańerka ta stwo sanitariusza pQgotowia miejskie·
powodowała tamowanie ruchu kołowego go, ś. p. Bronisława Stybła.
wobec czego władze miejskie postanowiJak jut w swoim czasie obszernie
ły ją usunąć. W dniu wczorajszym ba- donosiHśmy, ś. p. Stybel znalazł się
rierka be.zpieczeństwa została z.d.jęta.
wraz z kolegami w domu przy ul. Lipa

Wawrzyniac liaJda, zabójca sanitariusza, przywiaziony zostania iutro na
rozprawe sądową wprost .za szpitala w Kochanówce
wef 58,
skromne

gdz~e
jednoizbowe go, wpadł w istny szal i zabatykado..
mieszkanie zajmował wraz z matką Wa 1 wawszy sle w swym udeszkani~, znaJ•
wrzyniec Gajda. Pogotowie przytyto 1 duJącym sJe na parterze, zagroził przy·
w dniu 8 mafa r. b. celem zabrania OaJ byłym, że każdego p0łOży trupem na
dy do zakładu dla umysłowo-chorych, miejscu, kto zblłży sle do drzwi I bę·
gdyż od pewnego czasu OaJda zdradzał dzle usiłował dostać sle do mieszkania.
objawy choroby psychlcznei.
Sanitar~usz Stybel s.tanal obok drzwi
Nagle padły strzały.
Kiedy Gajda spostrŻegl orzez okno, STYBEL RANIONY SMIERTELNIE
że przed wejście do klatki schodowej
W KLATKĘ PIERSIOWA PADL NA
zajechała karetka pogotowia ratunkowe
SCHODY.
Koledzy pośpieszyli mu z pomoCĄ.

I

Postul =-ty robotn·1ko'w przedyskutow:ane ~~i~:~it~.~~:i~r~;E;::i:~~~
U

D8

byciem lekarza. Zwłoki nieszczęśl!wego sanitariusza, który padl na posterun-

U

wczorajszej konferencji

W

inspekcji pracy ~l:ie~~~ewieziono do vrosekto'fium mieJ

Za mało jest inspektorów pracy. - Konieczność w y dania ustawy dzi;~i.p. Stybel osierocił !one i dwoje
1
0
o um.owach zbi~rowych.-Wszystkie bolączki będą usunięte
Na :ie~~~d~~;;h~i? sil~~z::;z 1.ar:k fg~
Lódf, 6 grudnia. f proponował, by konferencja, która o'dhę-,
Następnie zabrał głos p. Iiancman ze przystąpił do dblężenia. Każdy, kto Pod
(k) .w Olkrę.gowej insi;>ekcji pracy od- dzle sie za trzy miesiące miała za temat związku fizycznych praco,vników h<Jn· szedł do drzwi mieszkania OaJdy nara

byla Silę w dmu wczoraJszym konferencja z J)rzedstawicielami wszystkich zwU\
.lików zawodowych, którzy omówili ak·
tualne bolączki robotników ł zgłosili szereg wniosków.
KonfereT11cja ta. Jak wiadomo, zwofana została w zwti'ązlru z okólnikiem głów
nego inspektora pracy. dyr. Klotta.
Jałko pierwszy przemawiat

p.

sprawę urlopów.

I

w a ICZB k

z k.Iasowyich związków zawódowych.
Wskazał an, te personel JnspekcJI pracy
w Lodzi jest zbyt szczupły, wskutek czego .zatargi nie są dostatecznie szybko
załatwiane. Na'Stepnie p. Walczak oświadczył, te obowiązujące utsawy są
niejednakowo interpretowane przez inspektorów pracy i że w poszczególnych
oąrodkach przemysłu wlóklenniczegio
z&.twierdzane są cenniki niezgodne z umową zbiorową.

Poza tym p. Walczak poruszył sprawę nie przestrzegania ustawy o czasie
pracy zarówno w przemyśle włókienni·

czym, Jak J w Innych przemysłach, oraz
przez właścicieli drobn}·ch przedsię.
biorstw przemysłowych I handlowych.
Omawiając sprawę regulaminu o de·
legatach fabrycznych, p. Walczak wskazał,
że sprawa ta utknela na martwym
punkcie i domagał się nada.nta jej dalszego biegu.
P. Walczak omówi~ z kolei konie·
czność wydania ustawY o umowach
zbiorowych, zgłaszając wniosek, aby
przed wydaniem tej ustawy tekst jej rostat uzgodniony z przedstawicielami
związków zawodowych.
Drugi przedstawiciel klasowych zwh\
zków, p, Go!ińskl wskeazoa~e:eaiiąnszpasekatdo~
rzy pracy me zawsz P - ·•
"'
podziału pracy zam1.· ast redukcJI rcbotnJli:ów, ap. Lancman Z klasowego związku
dozorców i służby domowej poruszył
doZatrud.nlaru·a z„młe)scowych
spr a we
„
.
zorcPorwze.dstawLciel zw'iJ<lzku zawo.dowego
ą
„Praca

P • Socha

Poruszył również spra.wę zbyt małego
personelu inspek,cji pracy i inne. omó·
wione ju:ż przez przedstawictel! klasowego związku.
J a ko nową p. S ocha poruszy ł Spra
· •
wę referatu karnego, wskazując, że referat ten nie pracuje dość sprężyście, załatwia sprawy w powolnym tempie i WYmierza pracodawcom, łamiącym obowią·
zujące ustawy i urnowe zbiorową, zbyt
ruskie kary.
.
P. Małolepszy, również ze związku

n

,'.P:.eraincate"r'wwesnkiuajząałw,
żwe yinpsa.pu1ekk-at~hrz1n~i·e~~·ancuy.
'„.
szczanfa przedstawicieli związków za-

dlowych.
żony był na śmierć.
P. Grabowiecki wskaz~t, że w prze- 1 J~ ~ię okazuje, prac·9wn!cy ci, zaGAJDA STRZELAL NA OSLEP•
myśle kotonowym nie płaci się za posto· l trudmem w sklepach konrel{cyinych w
Policja widzą·c te sita szaleńca nie
ie według orzeczenia <?kręg{l~vego inspek półn~cnej dzielnicy miasta. b~rdzo są wy ujmie,
'
'
tora pracy i że w p1eka& mach łamana zyskiwani przez pracooawcow. Pracu- ) p0częła wrzucać granaty łzawlace do
Jest ustawa o czasie prac}·, gdyż _ p;aco- i ją po kilkanaście godzin na dobę i nawet .
mieszkania przez okn<>.
wnicy zatrudniani są po 16 goatm na zatrudniani są w nied-zielę.
K' d G 'd
. t
ł . " ł
dobę.
,. P. ttaneman propcn0wat. aby przy 1
ie Y ai a .zonen owa 51 e: "e ·aP. Lewtak zgłosił w.niosek. aby insp.e:k inspekcji pracy utworzony zostat spe- d~ c~w1la straci P.r~ytomn<?ść t dostacja pracy nie ograniczała się tylko de, za-1 cjalny referat dla handlu i bicrowoścl. I1 nie się w ręce polien, rzucił broń i
tatwiiania spraw zgłaszanych przez zwia, I Przedstawiciel•om zwią·il~ów
OSTRĄ BRZVTWĄ PRZECIAL SOBIE
zki zawodowe. ale żeby sama z własnei Idowych zakomunikowano. ie pcstulaty
OARDf:O.
.
inicjatywy podjęła akcJę, mającą na celu ; te, wymagające Interwencji ptacy, będą l ~ówcz~ dopiero pohcja wtarg'Ilęłą do
usunięcie szeregu boląi:zek w poszcze- ' przez inspekcję usunięte, a zgłoszone mheszkama, usuwaJąc barykady przed
&óJnych gałęziach przemysłu łódzkiego. I wnioski zostaną rozp<drzonz, po czym 1 drzwiami.
Przedstawkiel Chrześc'.ja!tskieg~ Zje l zakomunikowana będzie zwhtzko.m od- I Gajdę opatrzono na miejscu, po
dnoczenia Zawodowego
powiedź.
·
czym przewieziono do szoitala w Ko·
z·ółk
kr
Jak się dowiadujemy, nastcpna krmfe . chanówku.
P• I
OWS 1
.
rencja z przedstawi·.;i~Jami wszystkich J
Ranę szyi wyfocznno po krótkim
poruszy! sprawę- nie honorowania orze.. 1 iwiązków zawodowy~ Qdb<,>dzlc sle za czasie. Gajda poddany został obserwaczcnJa nadzwyczainel komisjl rozjem- -trzy miesiące. Natomiast z1 dwa tygod- cji i opinia lekarzy wypadła na jego nie
czej przez , wJaścicieli domów domaga- ·I nie zwołana będzie k.onierenciu z. przed- korzyść. Zdaje on sobie dokładnie spra
Jąc się, aby inspekcja pracy karała tych , stawicielami unii pracownikow um}sło- we ze swych czynów i na tej podstawłaścicieli nieruchomości, którzy obni- ; W!' Ch i związku majstrów fabr} ~:mych, 1 wie pociągnięto go do odoowiedzialno·
żają dozorcom zarobki itd.
: którzy również zgłoszą sw~ boł<tc4!.kl.
ści karnej za zabójstwo sanitariusza.
Oskarżony Gajda przebywa w dał·
szym ciągu w zakładzie dla umvstowoąkna
chorych. Jutro przewieziony zostanie
na rozprawę wprost ze szottala.
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REXn 1

TfAT~ MIE.ISKI.
Dziś w niedzielę o godz 12-ej w poł1,1dn.ie
wielka warszawska rewia mód karn~wałowych
z ud:i:iałem firm stołecznych orai łódzkich. R
ewla ta odbędzie się pod kierownictwem dyr.
Bronisława Iwanowskiego W rolach modelek
.J
..J
wystąpią artystki i modelki warszawskie. Konferansjer WifoJd Zdzitowiecki.
b godz. 4-ej popoł. po cenach zniżonych
,,Moralno§ć pan'( Dulskiej" z J Chojnacką.
G!l'~lodn1· '1f.
or~
Dziś o {od.z. 830 wiecz. osta.tn,ia nowość Te~~
ff
..,
_,
a.fru Mieiskiego, ~wiet.na s.ztuka Nowaczyńskiego
ł
b"
• b
„Fryduyk WleM.d'' i: k1órą zwią.zB.t1e &I\ wystę·
połama SO le 7.e ra
py naimakoroit&Zelfo uty&ty scen polskich LudŁódź 1 6 -<rudnia. '
Karachin spadł :i: wvsokiej drabiny, wih Sols~ięg~.
.
"'· •
odnoaząc zł amcu:ue
__ ,
· be r.
pogotow1e
· po W
pomedziałek o godz. 7.30 W!ecz Zemsta"
(gr) _ Podczas pracy w mie1scowo~
ze
cenach
zniżonych.
"
ści Ksawerów pod Łodzią uległ nieszczę-, Czerwonego Krzyża przewiozło poszkośliwemu wypadkowi
Piotr K1uachin dowanego na kurację do szpitala im.
TEATR POPULARNY
(Sucha 6), czeladnik blacharski przed· Prez. Mościckiell<>.
(Ogrodowa 18)
siębiorcy Edmunda Galla.
Dziś ostoitnie pried.stawięnJa „Stareg'.l Wina"
~;~keieicf.ukesa o g<idz. 4.15 pol'oł i o godz.
Pozostałe bilety do nabycia w kasie teatru.
w 0ibsadiie; BronQwsl<a, Bo.ńcza, :auczyńslci,
B••P 5
I/Ili
lllllj\
Ila
I•
G.
o,ław&k~.Tatal'~iewicz,
Łopuszańska, Tokarski,
Niwiń.sk~ Nawosiclski,
Sykulska,
Wichn,iai;z 1
STRAS„A„IE~
Zakrzyt1ska.

wodowych na zebrania robotnj•cze przez
zabrali

a.ao

NajefektownieJszy komplet choinkowy w ce-nie Zł. 8,30, zawiera: przepiekne ozdoby szklane, girlandy, lichtarze, zimny ogień, włosy
anielskie, śnieg, nici srebrne. aniołki. Dla lesz·
cze większej choinki - znacznie zwiększony
komplet, gatunek ..Rekord" za Zł. J0.30. Kompiet ten zawiera nadzwyczaj urozmaicone \ piękne ozdoby i;hoinkowe. Komplety ozdób choinkowych wysyłamy w specjalnych pudelkach
zabezpieczających całość. Wszelkie zamówien1'a wysyłamy pocztą. Płaci Si"„ przy odbior "e.
Adres: L. Poznański, Warszawa, I. ot. Napole<ma, skrytka pqczt. 806.

właści ci eli fabryk.
Nastę pnie

Zł.

R d"
a IO•
odbiorniki ff

wniosek, ahy
·
dt · ·1
f
pr_zysz_łc k?n erenc:e -~ P'.'.ze , S a wic i. : a. !
mi zwqzkov: za wvdv N 'y ,,,h zwol yw ,mc I
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Automat model sportowy, jednostrzałowy, ztmelnie tmltuJący
ypp
1 Z a_
r zen ft
oryginalny pistol~t repetuj ą.c~. Automatycznie wyrzuca !uski VIY,Łódź, 6 grudnia.
strzelonych. naboi. Precyzyime ~kona?Y• _ huk o?;luszaiacy. P1- • - Zn6w w wydziale opieki społecznej przy
stoi et ten me wymaga pozwolema pohcymego. Cena Zł. 4.9S. ulicy Zawadzkiej Nr. 11 pozostawiono dziecko
Specjalnych 100 sztuk naboi Zł. 3.-. Straszak automat, model piej ieńskiej, w wieku około 2 tygodni.
alarmowy 8 strzał owy luksusowe wykonanie, do złudzenia imitu· I
Wczoraj usiłowano dokonać włamania
Jacy broń palna. n iezbę dny dla każ de g o za cene Zł. 18.-. Spęc- do składu manufaktury Eisena przy ulicy Ceia!ne tOO sztuk, nab :ii Zł. 3.-. Pozwolenie pol icyjne zb~dne. gielnianej Nr. 5. Nleuj11ci do·tąd sprawcy otwoWszelkie zamowie 11ia wy sy ła my pocztą. Płaci ~ie przy odbiorze, rzylj l\1t. drzwi wejś~iowe, zestali jednak p•aw•
Warszawa L ol. Naooleo na, skrytka poczt. 806.
1dopodobllie apłoueu.i i. :ibiellll.
(
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~~~~~m;~u:_~ „
„Av~·~~~?.3 ~_gEg~~ 8 ~zG:e:k::V:~~W:·w~
Stanisława Jagiełły. 8.18-.8.45: Ml1%}'ka (J>łyty).
8 .45-8.5o: Program na dzisiaj. 8 S0-9.00: Daennik P?-ranny .. 9·00-rn.Qo Kioncem r~
BOyer .i Lucinne
Tino Rossi'ego
udziałem
zpły~.
•
na~._
Transmi.sja
10.00-11.57
ko;ścioła św Jana w W1lnie (.z okufi tlt'-0~
ki skargowskich). Kazanie wygłosi ks IX'ol.
;}~;wsk~2.oJPsy;::r~~~:~\~ z• K~k~~
12.0l-14 oo Poranek mua:yczny (.z Kaitow.i'O). _
Wykonawcy: ~rk~estra S~ama pod clYI'

f1 ef~a Śledzińskiego! Stanisław Smpinał.W 13s·~_.feht·~rtneppiant.. Gwalepi;ze~~._?kołoMtodz.
uuum =•OC!:...

na ""'"wu w
"
·
wiczów" - wygfosi dr. Muian Mini.eh. 14 0014.20 Reportaż z życia. „W; 50-lecie ·wodoci2'"
głów i Jcanaklizacii stolicy" - reJl(>lr1!ld Miee&'f'"
s awa .... ru a. 14.20-14.30 Muzyka. - pl..+.., _

Dwie piekarnie

·Pleśń

c1a muzycz:na

SJ~rzypcowy

0

z

15.00-15.30

Recłltlf

"!-!ll"S'łem. 1.~?·30- · 00

fortepi:a-

WWJ.a.

~~M'a Szu~diego. Pny
10

n.re prof. Ludwik

f Zamknięte zostały zatem piekarnia
jtrudnia.
w dniu wczoraj- frajmana I Jelenia, mieszcząca się przy
szym o noonej łustracJi piekarń, jaka i ul. Gdańskiej 85. W piekarni. tei zastano
przeprowadzona została na tereniie Ło- 1 niesłychany brud i rozplenione robactwo, które łaziło po podłodze i stołach.
..t-i
\Uił.
W wy:ailkU rozpatrzony-eh orotokó· ściany piekarni pokryte były plamami
łów 1111itamych spisanych w wielu pie sino-zielonej p!eśni, przy czym pleśń
kairndaich w dniu wczorajszym. władze! znaleziono również w zarobionym i
staroścłńskłe J)OStanowiły dwie płekar· przygotowanym do wYPieku chleba i
nie zamknąć za bliudy aż do czas.u iich oleścle na bułecLkł.
Brudne ciasto zostało bezzwłocznie
całkowitego wyremontowania i upo-1
zakwestionowane · wypiek z niego nie
rządkowania

Kon.c~~ ~~k.1:! 0~.

20.35-20.40: 1Wiadomości SJiorŁowe lokalne.
20.40-20.50: :Przegląd politycz.ny.
20 5~21.00: Dziennik wieczorny.
21.00-21.30: „Na wesołej lwowskiej fali".
21 30-22.10. Kio.ncert z <>kazji święta narodowe-

go Fmlandi'i. Wyk01\'1wcy: Anrtoo.iella T.o:iJDI
- śpiew. Ilmari Hannik.a.inen - foirtepi!UJ.
W p!'IZerwie. wiersz p. t. „Nu.z kraj" - J. L.
Runeberga.
22.10-22 55. „Wesoły w.i:e~r" - wlielkie potpourri muzyc~e (ze Lwowa).
22.55-23.00. Ostaitnie wiad<>mości dzienni.ka ra•
di.owego oraz loomurutkat meteorologiczny.
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
18.10 BUKARESZT. Muzyka taneczna.
19.15 RYGA. Koncert.
19.15 M.. OSTRAWA. Wesoła aadycJa.
19.30 OSLO. Koncert Wagnerowski.
20.40 MEDIOLAN. Operetka.
21.50 BUDAPESZT. Muzyka cygdslu..
22.35 Muyka taneczna.
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Danuta Kresińska, "ksredjqn $, w mllgazynie bławatnym . Jana ZarysZ'l zosta.le
·
zredukowana.
. Nie mogąc znaletć praC'] - ma.jąc na
utrzymaniu ojca - przyjmuje pomoc Za.ry·
sza.
Dowiaduje się o tern narzeczony Danuśki, Stanisław Reczytiski I nie wierząc
w platoniczność tego stosunku. zrywa
z nią.
Kresińska po wielu 'przygodach noznale
tajemniczego dżentelmena, Karola Omlcza,
który - ciężko chory - żeni sie z ni~
Stanisław Reczyńskl zostale szoferem
u Julii hr. Grotomirskie!. Miedzy szoferem
i hrabiną zawiązuje się płomienny romans.
)
.
Wystawszy ten pozbaw~ony sen.tyme11talnych rnetaform d. czułoskowych
zaklęć list, Zbyliński zacząt się niepokoić, czy aby nte z:redagiowat go zbyt
sucho.
NiecierpHwte też czek.at na odpowtedź
Af.ijaty dn~e. aloe odpowtedź ta nd.e nadchodziła.

Już młody przemysłowiec począł za-

stanawiać się nad tym, czy nie napiLsać

nowego listu, kiedy niewodziewanie nadesz!a odpowiedź.
Lub ie dotrzymać sł•owa - pisała
Grotomirska - nie cofam więc swego
zapr"oszen ia. J e śli konteczn.i1e chce
Pan przy j e cha ć do Grzymanowk, to
p ros zę : b ędzie P a n u mn ie mile wi.
dz iany m gościem .
Pros zę ty lko da ć znać, kiedy Pan
przybędzi e? Najlepiej proszę przyN..
jechać oocia~ie~ oośpilesznym

oo

śWJATA

W rolach rłównych:
GARY COOPER, JEAN ARTHUR
C:ENY MIEJSC NA WSzySTKIE St.ANSE od 54 groszy.
Hasłem naszym: najniższe ceny, najlepsze filmy!

d.ozwol o ny. .wc~0rn.i niekarn~a,
w któreJ tego rc dza~u . P'ieczv w·J wyp~e.
kano została zamkrnern.
Zamknięte zo.~ !al f zate m: piek ar?1!1
Moszka Remble1m'!ikie~o.d nrzv ul._ i....,1manowskiego 18 ~a bru Y w oormesz.
czeniu.
Goldber~ Berek, przv ul. l.1mnnow„
skiego 26 u~1rnr:t11y z· 1sta! l:!rzvw~a ":
kwocie z!. ~o za brud~ w 01ekarnt. ~a4'
piekarz Szwarc, 11 L1st orada 26 I Sta
Z gierskiej 77,
nisław CybL!ISki
• d._raź mł
t
. przyd Lil.
.
ny
v
zostali ukaram man a ami
po 10 złotych kaidy,
Wobec 'stwierdzonego
' ·
· antvsa:1itaT•
•
·
nego Sltanu p1ekaru,. co Jest ~vmk~cm
zbyt rzadk :1.;h ostatm J lustra~yJ samtar
nych - whllle postanriwiłv zwiększyć
dozór nad płekarniam'1 łódzkimi i przekontrole stanu sanitair
nego za'kładów piekarskkh.

został

Iprowadzać stal~
\V

d

początkach nadcho zące~o

t•

y.go?nia przeprowadzona będ~ie po~owna
IOSpekcja szeregu zaklaóów p1ekarS

ki h
C

W

Ł

d l

O Z•
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Pabianic:

Jgólnych obywateli. Cięfar kamieni sprawia, te
OFIARA DLA BEZROBOTNYCH.
IQerownictlwo kino-teatru Luna za<>Harował·o pa.i:kany psują się i przewraca,ja,. N111leżałoby
samoc.zU!Łnie kJOmitetowi Niesienia Pomocy Zi- sp~~wę zibadać i . układani~ kamieni przepr~wa
mowej dla Bezrobotnych bilety bezpłatne do i ?z1c. w ten s.p~sob, a~y rue nara.tać tak. m1uba.
kin-. Mian-0·wrcie co Łydzii.1!11 komitet ottizyma ! Jak 1 obywateli na mepofrzebne wydaitk•
REPERTUAR KIN
50 biletów dla be.zir-0botnych dorosłych i 150 bi-1
. • .
1~6w dla młodziety ukolnej.
OśWIATOWE: --:- Dwa dni w raiu.
Bilety te będą w111tii8 przez 5 dni, to jest od
NOWOŚCI: - Nie ~dch?di ode mn!e.
poaiedmaŁku do pil'.)tku włącznie, z wyj 111tkiem
LUNA: - Szept m1łośc1.
dni świą.tecznych W tym wypadku bilety w,
zwiększonej ilości będą pr.zeznaC2lOne na pozostałe dni, Ofia.ra ta obow.iiązywać będzie w cią
gu 5 miesięcy poczynając oo grudnia.

I

„

6 GRUDZIEA 1936
Ranek dzisiejazy sprzyja. studiom, pra.cy pedagojficz.nej i społecznej i prozyn.i.esie przyiemne
niespodzianki w związku z osobami płci 00.mennej. Kioło godz. 11-ej Die należy porżyczać
pieniędzy od nikogo ani nikomu. Do pGłudnia
działają takte niepomyślne wpływy dla ruchu
i komunikacji Między fodz. 12-tą a l(odz. 14-łll.
należy unikać niep<Jd"ozumień z kobieita.mi i wy·
strzegać się osób, kt6re nam li\ wroQo upoaobione. O łej porze nie należy róWDiet za.wierat
ZNOW DRĘCZENIE ZWIERZĄT.
związków małżeńskich. Nast~n• godziny przy•
Z Radom&ka przyjechalli wozami do Pll!bia.nic
nfosą powodzenie towa.R'Yakie i nada.li\ się do
rozpoczynania dalekich podróży. Godz 17-ta.
tamtejsi mi'eszkańcy mianowicie: Poleralski Wła I
„Serca ze stali".
przyniesie przykre rozczarowaniia w związku z
dysław, zam. przy ul. · Str.z:ałk-0wskiej nr. 33 i ADRIA: miŁośdą. Między godz. 18-Łą a g*. 20--tą doGoa:iera Stefan, zam przy uJ.. Limanowskiego 21. I CASINO: - „Anthony Adverse".
brze jest załawiać sprawy, które powinny pozo·
Pierwszy miiał konia odparzonego, drugi zaś 1 CAPITOL: - „Pan z 111ilionami"
ogromnie pO'kaleczonego. Policja poci>ągnę.ła ! CORSO - I Czarne Róże" II. „Droga do stać w ukryciu i nawia,zywać &łosunki s osoba·
"
serca"
obu dio odpowiedzialności karnej.
mi wpłyW10wymi Okrea ten apm:yja. tak.te
wszelkim nowym ~ynaniom. Wieczór zapoEUROPA: - „Tajna brylfada".
wiada. 1ię g01'!Zej. Działa.ją ujemne wpływy dla
POD Ar>RESEM WYDZIALU TECHNICZNEGO GRAND-KINO: _ „Jestem niewinny„.
rta.nu zdrowia. i na.l6fy zaniechać wazywbkie~
Szereg <>bywateli naszego miasta rwrócił się METRO: - „Serca. .ie stali",
co nie jut kcmieczne i eo możnA .zała.'łwić w
do nas ze skargą, prosząc o interwencję. Mia- MIR.AŻ: - „Jadzia".
dniu jutrzejszym.
now.rcie kierownictwo wydziału łechnicznego ,·PAŁACE: - „Jej Wysokość tańczy walca".
Dziecko dziś urodzione - 1amodzlelne, enermagistraitu w okresie zimótwym zwozi kamienie, PRZEDWIOśNIE: - „Będziesz zawsze moją".
giczne, tl\dńe wiedrzy, posiada. .ułolności Hterac•
przemaczOille na zabrukowM!lie u'lic. Kamienie RAKIETA: - „Jej Ekscelencja Babka".
kie, lubi rozrywki i za.bawy.
te akładll4le SI\ pod pat'kanam.i placów poszcze- RIAL TO: - „Magnolia".
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16,()().__16.15
16.15-16.30. Poradnik spmowy1 „Obowiązek
mtodzieży przedpoborowej" - wygłoai red.
Władysław Ko.z:Mski.
16.30-P;OO. Fragm~~t słuch?rwisko~ p. t _
,ZaWlSza Czar;iy - Juliusza Słowa7kl.ego
w opracowaniu dr. Władysława Zawi111Łowskiego.
17.00-19.00. „PodwieOZ>01rek P11ZY mlkrofo.nieu _
Transmisja w sali restauracyjnej h<»tełu
,,BristoQ.l" Wykonawcy: Mała Orkiestra. P.
R. pod dyr. Zdzisława Górzyńskiego i 10. liści. W przerwie około godz. 17.551 Pol(a.•
danka aktualna.
19.00-19.15 „Co to za poeta" - szkic llteracld
Jana Miernowskiego
19.15.-19.45 Kwarte"t ReveJ.lar•ów pod kier. Ka.•
rola Lubows.kiego.
19.45--2{).20. Muzyka łanecma w wykooanlu zespołu „Rythm-Boys". (Tnns.mi.sja " restauracji „Hotelu Polskiego").
20.20-20.35: Wiadomości sportowe ze wszystkich
rozgłośni P. R.

ze - ścian w cieście na buleczki.-Zwiększenie dozoru nad zakładami piekarskimi

(v) Dcmo~my

1~;3-0-1500 „Odgło.oiy wileńsa;c.zymy" -'~-

za brudy

· zamkni~te
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- Mów~sz Jak PyUa paradoiksami„.
Znając jego gwaittowność, iuż z góry
przygotowana byta na burzliwą $Cenę. Nie męcz 1T1Illile d11urej ~ ni:e trzymaj w
niepewności! Pow.red.z jaśniej, oo mas.z
I ni:e my~ilta się.

że

i, którego
Reczyńsk1
wieczór dzilsiejszy

Julia uprziedzita,
i w domu,
spędz·

na

myśH?
Julia wcrąż je-szicze nd:e umiała zdobyć

mocno byt zaskoczony, kłedy Julia przy- się na odwagę.
- Powi!em ci potem„. gdry wy)edzie1sla'la mu przez kamerdynera polecenie,
M I ażeby o giodzinie siódmej w.ieczorem za- my stąd. Zanad!to lubię tio sanktuarium
naszej mil·ośc~ ażebym umiała opowi·ePowieść spółczesna iii" jechał pod pal.ac.
Nie trz,eba dlodawać, że rozkaz ten dzieć ci tu o czymś, co z całą pewnością
sprawi ci przykrość.
dOikąd przyjadę po Pana swoim s.a- wypeni:t Sta:szek ba.rdzo slkriupulatnie.
Staszek przygryzł wa:rgh.
- Dzi~ ja prowadzę wóz! - oświadmochodem.
- Wiie c to, oo chcesz mi powiedz.ieć
Łączę wJele serdleczinyoh pozdrowi1 eń . czyla JuHa, si'adając przy kierowcy.
j - Dokąd mnie z.awiezresz? - zapy- jest taki-e przykre dla mni:e?.„ Czy może
Julia.
masz zamiar wyjechać zn10wu na czas
Wliodzimi1erz Zbylmski, otrzymawszy tał Staszek.
- Zobaczysz - uśroiiechnęla się Ju-1 j.aki.ś? - wybuchnął.
ten list p-os.tat natychmiast krótiką · deBotrząsnęla głową:
!:a. I zawiozt.a go wprost do Brzeżanek.
peszę:
- Ni·e, wręcz przechvnii.e: !ktoś p1rzyWieczór t·en spędz,H~ ze sobą bardziej
Przyją.dę iutro rannym poctągiem 1
'
jeżdża do Grzymanowiic.„ Ktoś, o kogo
· burzHwie niż zazwyczaj.
'doo N. Proszę przystać samochód.
1
W pewnej chwi'lli Staszek, odsunąw- \ z catą pew:nośc tą bedzi'esz zazdrosny.
Włodzimierz.
Nareszoi·e zrozumiał.
szy leklk·o od siebile szałejącą kobietę,
Masz na myśli Włodznni.erza . Zbyspojrzail jej w zamglone oczy
Rozdział sto pięćdziesiąty dziewiąty
- Co się z tobą dzieje? Ni1e poznaję lińsktego? - za.pyta1ł posępnym pólUMOW A
g!osem.
Prawda, że Julia w dalszym ciągu cię!
- Tak!
Julia przytultilła się do nitego jeszcze
kochała sz.cz.e.r ze Staszka, ale rzecz dzi- Kiedy przyjeżd.ża ł
wna: ile razy przypomnia:ło jej się spoj- moc.ndej.
- Jut110 rano.
- Co się z tobą dz·iej.e? - powtórzył
rzenfue gteboko osadrorry1ch oczu Wl·oZapadło z~owrogie miJczeni·e.
dzimie.rza, uczuwała r()dz.aj sel.'loowego Stastek? - Taką jak d2iś nie byłaś jeszStan"itsław przez chwilę przetrawia'!
.n -:epokoju ii tęsknotę, ażeby zobaczyć go cze nigdy!
Odpowied1ziaJa mu dopi1ero po pew- V' sobie tę wiadomość, która napoHa gio
zn{)wu.
goryczą. Wreszde syknął:
Kiedyprzemystowiec przyS!tat jej wia nym czasie.
- D!aczegoś go zaprosiła?...
·- Choiał.aqym, ażebyś wiedział, że
domy U.st, po malej scysji! ze Staszkiem ·
Grotomirska zrozumiata, że jeśli nie
Grotomirska znajdiowafa się w pewnej clę ik:ocham„. Ze kocham cię bardzo!
W mrocznym pokoju cisiiej zabrzmi1al .opanuje się teraz, ale odpowie mu szorst
depresj~ duchowej tak, że - acz'lml wi-ek
ko, przyjść musi międz y n imi do ostrej ·
zamierzała terrn'i:n przyjazdu jego odlo- Jej gtl()s, gdy dlokiończyta:
- Cokolwliek się stanfue„. Pamiętaj o ; sceny. A że koni e czne chc i ała un ik nąć
żyć jes.zczie na jakiś czais - odpisała mu
}ei mocno ob i'ęła g o ramionami i gorąco
tym!
parę c-iepjejszych slów.
Tajemniczość tych stów wbudzita w spojrzała mu w oczy :
Nile sp·odz.iewała s.tę, że Zbylińs1ki z zaS tas z ku, iieśli m nie k oc hasz choć
pr.oszen i1 a tego skorzysta aż tak skwap- nim niepokój.
-~ówi ~z strasz~~ zagad1ko~. Co !' t~ochę, n iie mów t er?-z nii c, aże b y z nów
!:wie i dlat~go depesza od Zbyliilńskiegó
ma s1-ę stac? Przec1e z chyba me ro.z- . r. ie padly s to w a, k tor e nas roz dz ielą.
zaskoczya Ją.
1
I - Nie ja b ę dę id powo dem! - mruk
1- Przyjeżdża jutro! - westchnęa stajemy s i1 e jeszcze?
Nie, nie rozstajemy się j1eszcze, ! nał mężczyzna
c iężko, alhowi·em znozumiaa, jak ciężk{)
jej będz•ne zakomunilkować te wiadomość ale, w.idui:sz, zaszło coś -niby z góry prze(Bałszv. clą2 jutro},
wid&ne~o. a nieooz~o.
StaszkoYłi
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Przez
obiektyw
fotografa:
t.

WPŁYWY

OBCE W HISZPAMI. - Wy·
obcych - włoskich i niemiec
kich wpływów w Hiszpanii jest pOWyższe
zdjęcie ratusza w Burgos,
stolicy rządu po·
wstańc zego.
Ratusz udekorowany Jest stale
flagami niemiecką ze swastyką i ' włoską.

7. WALKI o MADRYT TRWAJĄ. - Jak zawalki o Madry,t - świadczy niuiejsza
fotografia. Całe dzielnice i domy są zburzone.

mowną ilustracj ą

cięte są

. 8. STRASZLIWY POlAR W ANGERS. "- '
W mieście francuskim Angers wy buchł katastrofalny pożar, którego pastwą padła cała
dzielnica. Na zllJęciu widzimy ludu ość miasta
I biegnącą na ratunek zagrożonych domów.
9. SAMOLOTY DLA CZANG-KAI·SZEKA .......
Mieszkańcy Szanghaiu ofiarowali z okazji 50
rocznicy urodzin marszałka Cżang·Kai·Szeka
I' 10 nowoczesnych samolotów dla armii.

I

2. REGENT HORTHY w RZYl\\lE. - Regent
Horthy przybył z wizytą do
Rzymu. Widzimy go w powozie w towarzys·
twie !rróla Wiktora Emanuela.

Węgier, admirał

3.. POGRZEB DURUTTI'ego w BARCELONIE. - Z wielką uroczystością odbył się w sto
licy KatalonII, w Barcelonie, pogrzeb jednego
z przywódców socjalistycznych Durutti'cgo,
,
,l
który padł na 'froncie. Na zdjęciu widzimy pre·
zydenta Katalonii Company sa oraz generalnego
5. PO STRASZNEJ KAT ASTROfłE WE łódź podwodną nieustalonego dotychczas po- !
konsula ZSRR _ Antona Owsiejenkę.
i fRANCJI. W obecuości prezydenta [rancji chodzenia. fałił ten spowodował niezwykle ,
Lebl'una (x) odbył się pogrzeb ofiar strasznej ' ostrą enunciację hiszpańskiego ministra spraw
4. NOWE
DLA ANGIELSKIEJ IcatastrQiy w fabryce amunicji Saint-Chamas.
zagranicznych p. Dei
oraz atald prasy
STR~lY. - Angielska straż pożarna otrzyma·
demokratycznej na Włochy i Niemcy, którym I
la nowe mundury, zwłllszcza heł/lly, (Itóre spo l
6. DOOKOŁA WOJNY HISZPi\t'JSKIEJ. --to p ańs twom 'zarzucano przynaltilźll ośĆ w~rmie· !
~ .
.'
i\
rządzollz są z lwrka i gumy i lepiei chronią Jeden z his4?:J1s~~ic~1 paucerni.li.ów , rZ;I!h)~v'yc!;, r.icnej łodzl j;odwodr.ej. Zdjęcie U:1sze Pfledsta ! IłJrOnm~R
głowę. Na zdjęciu z lewej widzimy nowy hełll' I' znajdujący się "na wbdach ' (er~tO\:lainytl1 " bisz- (wia hiszpański okręt rządowy po stornedowa- I
".l
z prawej - dotychczasowy.
pańskich, został ostatnio stornedowany przez niu ~o przez łódź oodwoooa;
_
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Wprost nieprawdopodobne zdarzenie
i gdyby je Paweł spróbował opowiedzieć
któremukolwi ek ze sw fCh zn~.!omych,
wielce wyrozumiałych
zresztą ludzi
na pewne mijanie się z prawdą. bezwąt
pienia spotkałby się z zarzutem łgar
stwa. To też Paweł milczy i uśmiecha się
tylko w samotności do obrazów, jakie
nasuwa mu przed oczy pamii;ć. W1wczas jego szare, o złym blasku oczy, jakby btękitnialy; z twarzy znika srogi grymas. który zjednał mu przydomek „Il u Id o g a"; usta nie tak się mocno rozchylają, a kąciki warg unoszq sie z lekka ku
górze. Jest wówczas Paweł bardzo miłym, dobrotliwym gentlemanem.
Niejednokrotn~e i jemu samemu sic;
zdaje, że całą tę nistorię przeiywal we
śnie, ale wystarczy mu tylko p1zejść
przez niewielki placyk, minąć ki'.lka przecznJc. skręcić na lewo, aby upewnić się,
iż to. co mu się wyd~rzyło. było realną

przez szparkę w żaluzji, jak wchotlziłeś
do ogrodu, bo któżby cię tutaj w;:rnścił?
Zgoła niepowszednia sytua·cja.
- Rzeczywiście! Któżby g:.1 wpuścił do wnętrza? - Coś podobnego nigdy
mu się jeszcze nie zdarzyło.
- Chodź, bo się przeziębi~ ; będę
ujęła Pawia
musiała leżeć w lóżku za rękę i pociągnęła do mroczneg::i hallu. - Cicho - szepiała, kładąc palec
na ustach - Elżbieta śpi i moglibv~mv ją

rzeczywistością.

*

obudzić.

- Elżbieta? - Paweł sttum1t glus,
zaskoczony do tego stopnia, że nlc zdawał sobie po prostu sprawy z tego. co
czynił i mówił.
- No tak W każdym domi1 jest
ktoś do pilnow:mia dzieci - i trzvmając
Pawła za rękę, prowadziła go z~ sobą.
Uchyli!a jakieś drzwi.
~ To jest mój pokój oświadcz y- ta i
powagą dorosłej osoby.
Paweł z przyzwyczaje nia rozeitzal
sie dookoła. Białe łóżeczko. bi:t?~. małe mebelki. Z zawieszonej u stropu ampli sączyło się deilkatne, niebieskawe
światło. Wzrok Pawła zatrzymał się na
wiszącej na ścianie dużej fotografii, przed
w
stawiającej młodą, piękną kobieti:;
stroju baletnicy,

Na tej podmiejskiej ulicy, gdLic minJa turowe wille stały zdała jedi1'::1 · od
drugiej, było zupełnie pusto i ciel.o, tylko zdała dochouz1ł stłumiony gwar olbrzymiego zbiorowiska ludzJ.
- Iiuczy, jak jaka diabelska maszyna - pomyślał Pa..wel.
Bez pośpiechu otworzył małą furtkę; następnie zamknął ją staranrue za
sobą i długim, rów11ym krokiem ruszył w
kierunku białego domku o śpiczastym,
czerwenym dachu. Z tyłu poza Pawłem
paliła się na ulicy nisko osadzor;.a latarnia i na trawniku przyprószony m ~nie
gicm. pełzał jego wydłużony cieli z ka- •
rykaturalnie długi.mi rękoma. kt6re tuzy
każdym poruszeniu sprawiały wrażenie
śmig wiatraka.
Czt r y kamienne schodki. Paweł stanął przed drzwiami. W ri;ku jcg:i bły
snęło jak i eś ciemkie. długie, metalowe
narzędzie. Szyb~i rzut oka wyspecjalizowanego w swoim zawodzie cziowieka. Pogardliwe wzruszenie ramion. irnniczny grymas na ponurej twarzy i Paweł pewną ręką przybliżył do zaniku
precyzyjny wytrych.
Nagle drzwi się uchyliły i Pawei z
wielkiego zdumienia rozwarł szcr"ko oczy. Mógł się spodziewać i lufy rewolweru. wymierzonej prosto w Ct:'.1ło :
dzwonków alarmowych i ostrzegającego
warknic;cia psa. Ale nawet dobru mu
znane oblicze komisarza Knioły nie uczyniłoby na nim tak oszałamiającego
wrażenia. W uchylonych drzwlach stata szczupła, może ośmioletnh dziewczyn
ka. w d!ug.iei nocne.i koszuke i pantofelkach na bosych nóżkach. Uśm:echala

się ~f~~:~:i~~~ nie umiałbyś otwo-I
rzyć zatrzasku'

łim!... _:__ mruknął zdetonowany
Paweł, który z podobnym zarzutem
spotkał się PO raz pierwszy w swym
urozmaiconym wielce życiu.
- Czekałam na ciebie ... - ciągnęło
dalej dziecko.
1
- Czekałaś? -- powtórzył macl,im nie Pawet.
- Naturnlnie. I dobrze, że widz;atam
-

PllPUlarny artysta
re"1vlowy.„ kobietą

Dziewczynka spostrzegła zain~eresowanie Pawła.
- Moja mamusia - powiedziała. Musiałeś ją widzieć na scenie. I ja też
tańczę - dodała z dumą. - Codtiennie
przed obiadem zabiera mnie mamu;sa ze
sobą do teatru. Mam zostać tanc.:erką.
Chcesz. to ci zatańczę? Tylko musisz
pomóc mi się ubrać. Mamusia 7.>lwsze
zaw!ązuje !11i~antofelki. - Zmars1:c_;J'."ł~
t.t„b1e
zadecydowała
brw1. - Nie
ta mogłaby ustysz~ć. - Na~le zawołała
z rozpaczą załamuiąc raczki:
_ Przecież ty nie masz mask:,
·
.
- Nie mam...
Wydęła pogardli\vie usteczh.
- Myślę, że i rewolweru ze sobą
też nie zabrałeś?
- Nigdy nie nosze ze sobą broni odparł szczerze Pawet.

I

skończyć.

Wargi. dziewczynki zadrżały h~mo
wanym prnczem. w oczach zabi:{sly
lzy.
.
.
. .
---: Przec1ez musisz mme porwać mów1ta przerywanym przez lkan.'e glosem: - .Elżbieta opowiadała mi dzisiaj
o takim ukradzionym dziecku. Caty wieczór · o tym myślałam. Spać nie moglam i tak bardzo. bardzo chciałc:tm, żeby ktoś po mnie przyszedł i porwal.
Nie naprawdę - wyjaśniła - ty!ko tak,
na żarty - i nim Paweł zdążvr temu
przeszkodzić. odbita się lekko o<l ;~iemi,
uchwyciła rączkami jego szyję i zawisla mu na piersiach.
_ Przejdźmy się tylb do rogu ulicy _ prosiła _ tak już sobie wszystko dobrez ułożyłam. a ty ch':e~l po-

- No i iak teraz będz1e? - zn:J.rtwienie odmalowało się na jej drobnej
twarzyczce.
- Maskę mogłabym ci zrobić z mojej pluszowej czapeczki. Nie jest czarna. ale w nocy i tak niewiele co widać
1
- rozważała ~łoś_no - ale rewo weru psuć catą zabawę.
t
ł
ób
. .
Pó'
nawet i mamusia me ma. Zresztą - · pozno JUZ ~ pr owa protes oobejdziemy się bez mastanowiła 1wać Paweł - mamusia twoja niet\tugo
: przyjdzie.
j - Dopiero dziesiąta - tłumaczyła
dziewczynka - przed chwilą s(ysia1
1łam bi.cie zegara w jadalni - cor<:z mocniej tulila się do Pawła.
Ta ufność dziecka sparaliżowafa jego wole.
- Dobrze - zawołał - rnog~· się z

.
l

I

tobą bawić.

Dziewczynka
gę.

Klasnęla

w

zsunęła się
rączki.

na

podło

- Teraz prędko mnie ubierz.
Pierwszy raz w życiu zdarzyło się
Pawłowi ubierać dziecko. Przy każdym
więc guziku. przy każdej pętelce mozo!ił sie długo, wr. eszcie jednak zapiął ostatni guzik przv ciepłej szubce.
Księżyc świecił i na dworze było bardzo Jasno; wychodząc z ogródka Paweł
spojrzał na numer domu.
- Siedem - mmknął - a miałem
iść po siedemnasty.

l

Trzymając uradowaną dziewczynkę

„.mamusia zaws:::e
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W Londynie \vyszla ostatnio z dr.tku chłopca. Po paru minrntach zebrani uksiążka słynnego okuHysty D1aytona słyszeli chłopięcy głosik, który opowiepod tytutem: „Życie zwycięża śmierć". dział, iż przyczyny jego śmierci należy
Autor jej twierdzi, iż są sposoby i to szukać w ... rurach wodociągowych. Dawcale nieskomp!ikowaine. przy pomocy Jej okazale się, iż zmarły chodził często
których można nawiązać staly kun takt ze z kolegami za miasto, gdzie pił zakażoną
wodę z brudnych rur i tam też nabawił
zmarłymi.
Przed paru m1es1ącami otrzymał się tyfusu brzusznego.
Niewiarygodne to napozór zdarzenie
Drayton list od niejakiego Williama tlajednak wszelkich cech prawdy,
nabrało
ksiqżki
jego
przeczytaniu
po
tcha, który
zaklinał go, ażeby wywołał ducba jego gdy przeprowadzo no analizę wody v:
zmartego niedawno dziecka. Znakomity owych rurach. Poza tym k,o\ega zmarokultysta zabrał ów list do jednego ze lego, mały lackie Rooles przyznał się,
swoich najlepszych mediów i ta. nie czy- iż chodzil razem z Willy Iiatchem za
miasto. gdzie korzystając z braku opieki
tając go opowiedziała mu tre~ć pisma.
Gdy Drayton odpisał, iż będzie w sta- pili brudną wodę z rur drenowych.
Interesujący ten seans wywofał wielnie zadość uczynić prośbie zmzpacz,nnezainteresowanie w koła:ch licznych
kie
do
natychmiast
go ojca, ten przyjechał
Londynu i udał się do miesz.kan:a me- spirytystów angielskich. TwierdLą oni
teraz zgodnie. że można bez żadnej blagi
dium. gdzie miał się odbyć seans.
ducha zmarłego, jeżeli natura!
wywołać
trans
w
wpadto
medium
gdy
Istotnie.
okultysta wywołat ducha zmarłego nie ten nie ma nic przeciwko tern~.

W jednym z teatrów rewiowych w l.ouc!ynle
wystQpowat od pewn~go czasu znany artysta •
imlti:tor Dlck Biiiing, który cieszył się ogromnym
Jego wzrosła o·
Popularność
powodz e ui ~m.
gromnio od czasu, gdy zaczął kreować role ko·
biece. Cz y nił to tak zręcznie, że wywol!·wał
istne burze oklasków.
Pewtiego razu w czasie przedstawienia do teatru przyszli dwaj policjanci, którzy oświadczyli
dyrektoro wi, iż mają nakaz aresztowania Dirk.i
Billonr.a, któ ry w gruncie rzeczy Jest znaną oszustl<:i A!lll:J L :ig~'• u k rywah1cą s i ę przed wła ~o~~~, ~~. . . . . . . . .„••••••••~•••••••••••••••••••••••••••
dzami od ldlku mi e s i e ~:v .
Jak s i ę pt'1i.ilei ok~z;.ifo. Anna Lag:v grała fał
szyw ą ro l ę n!e na ~cc;r'c. a w <!: yciu. Nic te.( <!zlwnc~;?. 7": wys t ęrv ie! cieszyły się tak wh:!'dm
onwodzs nlem.

ski i bez rewolweru. Pomóż mi W!~C się
i zabieraj mnie ze sobą.
- Co tv opowiadasz. malef;lrn? Połóż się lepiej spać. - Paweł staral sif.'
jak najłagodniej przemawiać.
Był teraz pewien, że się omyHI. Nie
należało więc zwlekać, bo cala ta h!storia
diabelnie smutno mogłaby się dla niego
ubrać

za rękę, ruszył wzdłuż ulicy. Doszli do
rogu i zawrócili. Dziewczynka śmiała
się donośnie i biegając dookoła Pawła,
obrzucała go śllliegiem. Przy numerze
,,siedemnastym" Paweł natknął się nosem w nos na k-0misarza Knit0lę, który
z bezgranicznym zdziwieniem spoglądał
na niego i dziewczynkę.
- Moje uszanowanie panu naczelnikowi - za:drwił Paweł - to pan na
mnie tutaj cżekal? Omyłka! Guwernerem tej panienki zostałem.
Odprowadził szybk,o dziecko do domu I jeszcze prędzej opuścił willę. Nie
m1at najmniejszej ochoty spotkać się powtóntie z Knioła.
:.ech STRZYGOŃ.

pośredn j k" em
małżeńskim

Cygaro..•

W Nowej Gwinei, kraju obfitującym w plantacle tytoniu, zachował si~ po dziś dzil~ń oryginał·
ny zwyczaj, że młodzieniec oświadcza się dzie•
wczynie, którą pragnie pojąć za lone. za pośred·
nictwem •.• cygara.
Chcąc prosić wybrankę serca o rękę, mło
dzieniec przygotowuje z naipleknleiszych liści
tytoniu dlugie cygaro, do kt6rego wplata kilka
swoich włosów. cygaro Io wypaia do połowy, Pił
czym matka młodzieńca lub inna starsza kobieta
z rodziny niesie żar z ące s-i ę jeszcze cygaro kan·
dyda!ce na narzeczoną. Ta przyjmuje cygaro w
milczeniu.
Nazajutrz młodzieniec udaje >ii.:? do domu wybranki. Jeżeli otrzyma od nie j nicdo1rnlo11e CY·
garo, znaczy to, że Jego zaluiy ;;;osla!v odrzuco·
ne. Jeżeli z aś r!?;·2wczvna pol1;: ~ c nrn ty lko pozostały
piół. '!.'S t to cło wócl, że oświaclc z n1y
1>rzyJcte-
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Kartki z dziejów Lodzi

OSTATNI AKORD NAJAZDU CARSKIEGO
Jak
Moskale · żegnali

Dzień 5 grudnia 1914 roku był ostatnim dniem pobytu Moskali na ziemi łódz
kiej. Nazajutrz Moskale opuści.U Łódź
i jej okolice n.a zawsze, więcej już ich
nie mieliśmy „szczęśc'ia" widzieć. Po
120 latach żerowania na ziemi polski'ej
-- odieszU, pozoJtawi!ając po s,ob.ie jaknajgo·rsze wspomni·enia gnębicieli i prześladowców, p~zostawiając ponadto wiele
wdów 1 si1erot po pio1egl'ych n.a ulicach
Łodzi rewolucjonistach i bojownikach
o wolną Ojczyznę.

wonawuth krani unąz·"dlf

liJ

~ •
~~
W"
Jl'<»' U• ;Jla
Moskale odeszli w takich samych
warunkach jak i przyszli, w krwawej
zawi1erusze i w pożodze. Okrutnie zdobywa:r Pragę warszawską Suworow,
wiele niewi!lmej krwi przelał ren carski
opryczni,k, wiele krwi moskiewskiej
przelali także Niemcy na przedpolach
ł'..·odz1i, <Jdpierając olbrzymi1e masy żołdactwa rosyjski.ego nad .Rawkę, ku War
szawłe.

Jeśli zawsze zachowanie Moskal' w

mieści·e naszym byl,o pozb~wione c~ch

się

z

Łodzią

po 120 latach okupacji

l

sób cywiil111ych. Na miasto padł panicz- j calkiem sp10kojn1~e obserwowała owo ści On to uratował Łódź przed choierą ! dżu
ny strach, bombardo.wa:nie trwał,o do gani'e M-0s'kah przez Ni,emców na ulicach mą, jaki1e niosły Łodzi ni·e. oczyszczone
godz. 10 rano. Dopiero, gdy na wieżach zwlaszcza na Piiotrkowski,ej. Patrole nie w p·orę z trupów pola walk
.
kościoła staromiejskiego ukazaiy się bia- mieckie dotarły aż do ul. Traugutta, po 1
JAN WOJTYNSKI
le chorągwie, wywieszone z zarządzenia 1 czym zawróciły I dopiero około godz. ,
komitetu obywatelskiego, sypanie bomb J popołudniu do miasta wkraczać po- , =
'"'MP4
waaa ?&
i snapneli na miasto .ustało. Wkrótce ' częły większe oddziały armii ntemiecldej 1
~B
też wjechały do miasta pierwsze patrole · w sile początkowo około 15" tysięcy. Na
l"ł
uiemieckie.
i czele zajmująoej nasze miasto armii' nieDo si edziby sztabu woisk niiemiec- miecktej stal gen. Schercr-Beudenau,
kich pod Zgi'e rzem wy}echali natych- ; oiicialny zdobywca miasta, odznaczony
miast celem zapewnienia bezpieczeń- 'nawet z.a to żelaz.nym krzyżem.
ODBIORNIKI
stw.a dla ludności - przedstawiciele ko-!
Niemcy po zajęciu Łodzi wydali za- ,
rmtetu o.bywa.t~lskiego pp. Ri1~hter, inż. : raz szer~g zarządz~ń, mający,Gh na. ~e!u I
Sułowski. Misia ich
przyięta była . wylapame wszystkiich maruderów i ienprze?' Niemców życzJiwi.e - bombardo-; c.~>w, za prza.trzym~w~nie żołnierz~ g~owame ustal'o: •
•
.
. : ziła b~zwz~,ędna ~mierć, podobnie 1ak .
Patrole mem1eck1e na ulicach Łodzi . za pos1adame broni.
n a r ot y
zaczęłr uga~ia~ ~ię ~a liczny1~i. maru-;
Pierwszym lmmendantem miasta mia
Od ł
d~ram1. rosy!~k1m1, . crągnącymi J~szc.ze i tl•)Wany zo~tal g~n. ~crecke, który pr~e
Z • 16 m i e Się CZ n I e
u;:ca~1 !'-odz1: ~rędzy. patrolami. me- 1ct.e w~·zystk1.m zaJął s~ę up•rząt~n:em dZ!'e J
nuec.k;mł a uct~ka3ącym1 Mosk~lam1 do- ! s1ątkow tys1.ęcy tru~ow ludzik~ch na ~o- i
Bez.pła~ne demonstracje i aprzedat
chodz1ifo na uhcach clio częsteJ strzela- ! ladi w.alk pod Łodzią. Celem zapob1e- 1 w 'f1rm1e;
~my. Ludn?ść, ~tó:a rano p.ochowała żenia o~idem.io.m o. które było .tak. łatwo J ELEKTRO-KOSMOS"
się w obaw1·e o zyc1'e przed bombardo- i w nkresire gmci.a ciał na poboJ1owiskach, i "
.
wani em do piwni'C, teraz ok,olQ poludnia ; Niemcy spr-owadzili specja!Ustę - i·nter- l
Autciryzowana sprzedaz
wylegał.a Uumnłe na uHce i„„ o d~iwo, · nistę z Wroclawi:i, prof. Minkowskiego. ' Łódi, Piotrl«owska 81, tel. 149-94.
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Moskali w naszym
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~gr~i~~-~~k'l:'!~~ie ~~kr~~
bLtwy fodzk1e3 am razu me pomy-1,'
1
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głodem,
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Ł
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z.abezpie·czerriu lud1111 ości przed 1
przeciwnie, Moskale we wlas-1
Specgąlna
pien~ędzy, żywności i
r..ym ntby kraju nak!adali jeszcze kon~
św il ę ta
trybucie zamiast dawać - zabierali, nie .
troszcząc się przy tym absolutnie o to,
ł..ódź, 6 grudnia. f cznym, przeprowadzona zostanie jedno- daje się we znaki najbiedniejszym.
co uczyni ludność cywilna, wystawiona 1
(v) Na wczorajszym posiedz2rfr.i ko~! razowa zbiórka publiczna pieniędzy, żyNa po.siedzeniu uchwalono jednocześna ostateczną nędzę i głód.
mitetu wykonawczego Pomocy Najbied- l wności i odzieży na gwiazdkę dla naj- nie utworzyć komitety domowe do któW ostarni'Ch dniach bHwy l:Jdzki:ej I njej,szy~, .uchwalo_no .m: inn., ~e w okre- i hiedniej~ych.
.
.
:vc~1 wszedłby właścicie~ nieruchomości
żc1!dactwo mo.ski'ewskiie zabrak się do I s1e ~bhzaiącyc~ s1ę. s~19t, ~zcgo N~?; i
Akqa ta pr_:o~ad.zo~a będzie pod ha- , 1 kilku l<?katorów., ~om1te!Y' te czu:vap)ądrowania i rabunku: zrabowano sze- I dzenia - nalezy naJbiewue;szym przyJEC słem „Cała l.odź niesie pomoc bezro- łyby nad inkasem swtadczen od lokab.
reg pałaców w pótMcnej ctzi·elnicy tNo- l ze specjalną - świątec7.:ną pom<lcą, jed- botnym". Dzięki jednorazowej zbiórce-I
Celem ułatwienia wpłacania świad
womiejska, Zgierska, Julianów), poczęto · n~razową .i niezależną od stałych zasił-. naj~iedni~jsi .otrzym~ją na ~'"'.iazd~ę. pa- cz.eń zą.kładom przem~słowy~ _ Ko~
napadać nawet na przechodni.ów. ·v.ipra 1kow Komitetu Pomocy. .
, ,
czk1 zawien1ące . zywnośc 1 odz1ez - i t.et Po~ocy wydele~uie specJalnych 1nwdz~1 e śwież.o mianowany n:t miejsce
W tym celu, w okresie przedsw1ąte- dwa artykuły, ktorych brak tak bard;:o kasentow d~ ~rzę~ów ,Skarbo~y~h.
Niemca Sche1demanna, dowodzącym
I . Inkasenci c1 zb1erac bę~ą sw1ad~zewojs'kamii rosyjskimi, gen. Alijew, zapoteory ,~
ma od .tv~h przemys_ło~cow,
ktorzy
wkdiziial energ~czną waL'kę z rabusiami,
11,ł
zgłaszac S!l.ę będą po sw1adectwa prze-ale mialio to podobny skutek, jak osla. .
.
mysłowe na rok 1937.
wiane wówczas wypędzanie oficerów
Napróżno dłońmi odpędzać
Jez~h twe serce rue. zdolne
, . .•••. , . . _. . . . .oo•••MMHH
rosyjskich z szynków I kabaretów łództe myśli kłamać iak z nut!
n~ litosny z~obvć s1e gest, .
•
kich. Wypędzał oficerów osobiście z
wokoło jest straszna nędza!
m?chał twóJ roz.um wypow1.e 'io1ne
G~and Hotelu s.am . ge!1erał, • wypędz~li
wokoło iest rozpacz i głód!
teJ rozpaczy, ktora faktem 1est.
I•
1
z . ~ny~h .s~yn~ow mmł doJ'iód~yi meTa nędza rodzi zbrodniarzy,
Bo cokolwi~k dasz nędzarzowi
wie e o Je na pomog o, , ·OS a e woto rozpacz do rąk wpycha nóż!
to J"akbyś dał sobie sam'
idealny środek do tępienia szczurów 8
leli zabawę, niiż„„ odległy zaledwie o
.„
•
• •
i myszy
kilka kiil ometrów frrynt piod Wiskitnem
Cóż z waszych teoryj? Cóż z marzeń?
gros~ two1 SJ?Okói zapewni domowi j
.
'
Dzisiaj czynu trzeba, nie słów!
strózem będzie u twolch bram!
li.tł'
.Rzgowem czy Zgierzem.
WITOLD ZECHENTER.

zbiórka

odziety na

dla na;'hh::-dnieiszych
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Do odbiorców

po~~g! ~~:~~:~~~=~d:si~ś~~ lWi8l~U ~~óHtielni M
leuan~ill i. Jainan~i[U

caly w nóCy z 5 na 6. grudnia 1914 r.
cofające się dość spokojnie z przedpoli
lodzi wojska rosyjskie: g11os wojsik szło
uliicami Pi'Otrikowską, Wi·dzewską (Kil:iń
sbegio), Ro'k.ii.ciińską w k1erunku na Rokiciny - Pit0trków. Jeszcze ostatni· SQltdat nie opuśdl miasta, gdy oko!o 6 rano
w ni:edzidę 6 grudnia N~emcy wznowili
bombarcłowaini•e: znów zabito wi:ele o-

MORATON iI

Opierając się

na wiadomościach, udzielonych nam przez władze administracyjne,
oświadczamy, że masto w opakowaniu naszego Związku winno być sprzedawane J)O
cenach uwidocznionych w cennikach Związku.
Każdy odbiorca nasze11:0 masła może otrzymać odpowiedni cennik w biurze Związku przy ul. Al. Kościuszki 29.
ZWIAZEK SPÓŁDZIELNI
MLECZARSKICH I .JAJCZARSKICH
w Warszawie
ODDZIAŁ w LODZI.

dostarcza się w okrągłych

D

ź: u r
„
dzi.siejszei
'M

'U

a

tabletach.

ap Ie fi.-

.....
.......

n
. Nocy
dyżuruia !lastepujace -apte..
k1: S. Kon 1 S-ka (Plac Koś<:1elny 8), A. Charemza (Pomorska IZ), w. Wagner i S-ka (Piotr
kows·ka 67), J. Zajączkiewicz i S-ka (Plac Boernera), Z. Gorczycki (Przejazd 59), M Eosztein
(Piotrkowska 225), Z. Szymański (Przedzalniana 75). (p).
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szpiegowski

"(

!Dziś

Początek

O„ ,,CZAR E RóżE''
,,ob·· OGA do SERC ''

~,,,.,,._.,,.,,.,..

WILLY BIRGEL

Znany

i

filmu „Ostatni akord"
.

LILJAN HARVEY
WILLY FRITSCH

Wspaniała wystawa.

u dn ~ następnych I

o godz. 4-ej w soboty i niedzi ele o godz. 12-ej.
Ceny miejsc zniżone.
Nasz bezkonkurencyjny program
Poemat mrłości i zdJr~y

li.

Komedia

pełna

humoru i

śmiechu

li.

Niezrównana gra!

·

POD WESOŁA GWIAZDĄ
H' n1aglu
ew.ut•
król

się żeni,

Spotkały się

w maglu
stare kumoszki

Dw~e

I jęty trajlować
O wszys1kim po troszku„..
- „Oj, czasy, bo czasy!...
Zło wszędz,ie się pleni,
Wie pą.n.i, że w Anglii
Już cesarz się żeni?
I żeby to z jaką
Księżni1 czką lub damą!
Lecz z ch~opem - W'!·e pl!lm - ·
Jest zawsze to samo!
Po prawdzie, ta Simpson
Ma lepszą kar.~erę,
Niż moja Wero.ncia,
Co mąż jej fryzjerem ...
Lecz mówią, że ona
Jest córką kucharki
I smaży przepysznie
Kotlety i skwarki...
To co, moja pani?!
Ja też n~eźle smażę,
A mąż mój, wiia.dom°'
Jest tylk10 murarzemf
Niech pani posłucha„.
Ja pani coś powiem„.
Lecz to ma być sekret,
Niiech nikt się nie dowie?
Ta„. Simpsron„. czy jak tam ..•.
Ja znam jej kuzynkę .. „
Bo syn jej do szkoły
Szedł razem z mym synkiem.
•

Oto jak wygląda mieszkanie autora
wielce poczytnej książki p. t. „Jak zo.
stać

milionerem?'•.

Nasze dzieci
Staś jedzie z maJQusią po raz pierwszy tramwaje1n. Malec patrzy przez szybę i wszystkieDlu się dziwL Pytania sypią się, oczywiście, jak
z rogu obfitości:
- Mamusiu, dlaczego tram'!Yal nie ma koni
i jedzie?
- Bo go pcha siła elektryczności.„
- A dlaczego u nas w mieszkaniu jest też
elektryczność i nie pcha?
- Bo w mieszkaniu elektryczność daje nam
śWiatło„.

- A przecie tutaj też Jest światło„. Dlaczego?;••
Matka jest już wyczerpana, więc odpowiada stanowczo:
- Stasiu, dość już tych pytań!- To powiedz mi, dlaczego...
- Ani Jednego słowa więcej, słyszysz?!
- · Dobrze, ·ale.u ·
- żadne „ale"!„. Ani słowa!„. Cicholuo
Malec palny zdziwiony na matkę i ku rop.
weseleniu wszystkich pasażerów pyta:
- Mamusiu, dlaczego tak do mnie mówisz,
czy fa jestem tatusiem?

KLOPOTY

żON.

Dwie panie rozmawiają:
- Wie pani, szukam nowej służąceJ- A dlaczego pani odprawiła starą?...
- Bo stara była młoda.„

.

.

.

-

To niech pani słucha„ .•
To ona mi mówi,
' Że tamta - ta Simpsot
Prać wcale ni·e umi'
Że niby od raz.u
Z krochmalem farbkuje'
To ma być królowa?!
Ja za to dziękuję!
Niech pierw się nauczy
Porządku przy balii,
A potem niech bierze
Cesarza z tej Walii!
I słusznie się naród
Angielski oburza,
Bo rzecz niby mała.
A forsa jest duża!" .•
A na to ta "druga
Westchnęła i rzekła:
- „Pamiętam .. „ i u mniie
Nie ślub był, lecz piekło ..
Bo jakem ślub brala
No.„ w tej .. „ w Kołomyi.
To też byt ruch taki,
Jak teraz w Angliji.
I powiem coś pani,
Bo rzecz to }est dziwna: Tak samo rodzina
Nam była przeciwna!"
A magi1el trajkocze.„
I gwarzą kumoszki.„.
To o tym„. O owym .. „
O wszystkim po troszku ... ~

-

'. &DJQ. składowe
tami;y I części
R L'1
Ż aro,wk1' elektromotory
materia! instalacyjny

,,ff~R~·f l(Klftl(~M''

Łódt,

Piotrkowska 123 (w podwórzu)
tel. llI-69
Filia ZIE R SKA 56, tel. 111-09

Lalka „MA·MA"
Czy chciałaby Pani pozbyć się 11:marnczek i WY1?l11dać o lata cale młodziej? Czy pragnie Pani mieć
świeżą, jasn11, białą 1kórę i dziewuęc' c•rę? Więc
zechce Pani •próbować na nan koszt tego pros·
tego domowego sposobu apiękazaj11cero. Co wieczór atosuj Krem Tokalon koloru różowego. Za·
wiera on „Biocel", uową iywotn11 odżywkę komó·
rek, otrzymao11 ze ataranoie wybranych młodycli
zwierząt zdumiewający wyoakzek Prof. D-ra
Stejskal z Uniwersytetu Wiedeńskiego. Odżywia i
odmładza skórę podczas anu. Jui po pierwszym
zastosowaniu spostrzeże Pani rankiem o ile świeższa
i jaśniejsza jest akóra Pani. Doświadczenia poczy11ione na kobietach w wieka 55-iu do 70-in lat
dowiodły, że zmarszczki z.stały całkowicie usunięte w cj11rn 6-ia tnodoi. W ciągu dnia należy
stosować Krem Tokalon koloru białero (nie tłt1sty),
apreparowaoy według oryginaloero, francuskiego
erzepisu znakomitego paryakiero Pudru Tokalon.
Zawiera eo ezyst11 śmietankę i oliwę. Woikajq do
porów i wydobywaj11 aa powierzchnię głęboko ukorzeniony brud, którego woda i mydło nigdy ole
mogą dosięgo11ć. W ury prędko znikaj11. Inne cenne
składniki wybielaj11ee i wzmacniaj11ce Kremu Tolcaloll
mci11gaj11 rozszerzone pory; czyni, w ci11gu trzech dni z najciemniejszej skórygładką, ,biał11 i deHkatn11. Fascynuj11co świei11, dziewczęcll cerę może zdobyć
kobieta nawet 40 i 50.ioletaia. Zechce Pani kupić dziś jeszcze tubę każtlego
z Odżywcz.ych Kremów Tokalon. Niech Pani je 1to1uje wedhnr powyża:z:ych
wskazówek cooajmniej w ci11gu 3-ch dni. O ile nie będzie Pani zachwycone
wynikiem, pieniądze zostao11 Pani bez kwestji zwrócone w całości.

sprawia dziecku największą radość! Pięknie ubrana, blondynka z niebieskimi oczami! Ruchoma: siejzi i stoi! Blisko pól
metra duża! Mówi głośno i wy.
raźnie „Ma-ma", „Ma-ma". Cena
lalki (wraz z eleg. pudłem) tylko
zt. 4.85. Placi się przy odbiorze.
Adr.: fa „MONTRE", Wydz. PBO.
Warszawa 1, Pl. Napoi., skrz. 827.

"S
z I i f"
Fabryka Ju ster
Kilińskiego 78, tel. 158-37
poleca Trema Lustra wszelkiego
rorlzaiu za gotówkę i na spłatę

78

or. HENRYKOWSKI
Specjalista chorób skórnych,
wenerycznych i seksualnych
TRAUCiUTTA 9, tel. 282·98.

•ld 8 - li-el I od 6 - 9-teJ wieczór,
niedziele i świeta od 9 - 12.30

· Or.DIM. H. LUBICZ

Chor. skórne I weneryczne
przeprowadził <się na ul.
PIŁSUDSKIEGO 69,
(Róg Narutowicza). Tel. 141-32.
~oo000000000000000000000000000000000000ooc;i00000000 od 8-10, 12-2. 5-8. w niedz. 9-11.

''

STAMBU L'' -

Dr. BRAUN
loo.s1.

CECilELNIANA 4,

Polskie Towarzystwo dla Handlu Ratalnego
Łódź,

AL.

spółka z ogr. odp.

KOśCIUSZKI

17, tel. 163-66

~Hlli_at~klamowei sprzedaży radioaparatów

„TEKAFON"

NIEBYWAŁE WARUNKI!
REWELACYJNE CENY!
Przymuiemy Pożyczkę Narodową w pełnej wartości!
Polecamy pozatym: ELEKTRIT, KOSMOS, RADIO-UNION, P.
T. - ECHb, TRIOKONG i inne na bardzo dogodnych warmikach.
PATffl()NY po zł. 10.- miesięcznie.
Odwiedzanie saionu radiowego nie obowiązuje do kupna.

z.
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tet.
Spec. chor. skórnych, wenerycznych
I seksualnych.
przyjmuje od 8-11 I od 4-9 wlecz.
w niedz. I święta od 1~1-ej
.... r. mea.

M. TAUBENHAUS
AKUSZER • CiltłEKOLOCi

Przyjmuje oó 8-9 r. I 4--8 w.

Zg!er:sk~}_! 2::~·oe
IO ZŁOTYCH miesięcznie urzę.dni\rnm
na wypJąfę konfekcje, ob'uwie, bielizna
manufaktura,' firanki Chari, Piotrkow·

Skll 37, p0dwórze.

czq nie?•••

Kam.

rKob!eca logika
Rozmowa przyjaciółek:
- Moja droga... Duio wody jeszcze uply•
nie zanim znajdę mężczyznę, któryby odpowiadał moim ideałom.„
- A co zamierzasz czynić do tego czasut- Wyjdę za m4i.1„
MARZENIA.
.Kac i Kotek.
- Wie pan, panie Kac, jabym chciał miesz•
kać na 67-ym piętrze wielkiego, amerykańskieQO
drapacza chmur'"
- Po co?„.
- Pan nie rozumie?„. Jakiemu wierzyclelo·
wi chciałoby się codziennie wchodzić tak W"f•
soko?.„.
PIJACKA ROZMOWA.
N;"'"~Hey sp0tykaj4 się ~waj pijacy,
- Serwus, Ig„. Ign.ac.„ Dom do"'41 idzleu,
bra„. bracie?
- Na spa„. spacer.u
- Na spacer?.„ Słusznie.„ Odeichnąć śwłe...
świeżym powietrzem?„. Siu.„ słusznie.
Pogoda cudna„. Szko„. szkoda tylko, te
deszcz chlapie„.
SŁUSZNIEJ

Ferdek i Merdek.
_ Te, Ferdziu!„. Z tobą dzieją się Olbitnio
dziwne rzeczy„. Ile razy cię spotykam-Zawsze
wychodzisz z knajpy ...
_ A cobyś ty chciał, żebym la stamtąd
nigdy nie wychodził?.u

·rzy

Napisał specjalnie dla „Expressu•:

Sensacyjna

JERZY BAK.

powieśf spółczesna

szczon e.
91

. . . ., I -

·,

Dla zmylend1a śladów podp.i5ywata wiemy już, że J.am.ka wyjechała dlo Ka„
tym daWt111ym swym !mtendJem ...• t0wi'c z polieceni·a Halw~na ...
- Tak ... - oopaT"ł Mściciel w zan~e chciał powii.edizieć kto 'dlO
Wildhr.oń
A
rzuty.
- Nie mogłam ... Wiesz przede jak.i niego dzwonit, gJ<ly był w teatrze, gdyż myśleindlu - Ale mam wrażenie, że to
'}ll jest mzidrosnry
dzwonifa do nrego wtedy.... ona•.•• jeszc11e n~e wszyiStko...
.
.
•••
- Dlaczeg;o?... Co cię w tym wypa'cł•
- Mia g~owę zaprzątnrętą swymi spra 1 an.i'a. .... Jego Taruilusza... To było pewne.
zasitam..awta?
ku
Smutnie, ale praiwdil.ii.iwe ... .
wamii. .. Nile podejrzewa nawet„
Dobre serice Halwilll•a ..• W każdym
- Obawiam się że talk
spoczyTamia
Wentz-e1 W}"Cel-01Wal...
....
Ó · '
C
jego szl,a chetnym pos1.mi~ciu widzę podWichronia,
objęciach
w
jeszcze
wała
•
•
."CY m w~ł ~ COŚ?
na
- N'l:e ... On m1 nrgdy tego me powre ... odurZIOlna jego ptomLen111ymi poc;ll1l!l1r- stęp ... Trudno mt w tej chwwli orzec
obaaile
tl:'i'ak,
ooiWy
jego
pioLeg:a
czym
Ale obawiam się, że... zrobi w końcu k~.mil.
Jakieś głupstwo
· Teraz bylo mu wszystko jedno .•. wiam silę, że Janka jest w niebezt>i~
1
.
..
. " ··•
-Co Cl Slę bam rot w gtow1e ... Czy W s:zystko byto dlań nileZ'łJ.laicz:ne i nile- czeństWi!e ... Któż tO jes/t ten Kin tz?
fabryjakiś
PeW1lli'e
...
go
znam
Nie
z tego samego powodu, nie przyszłaś iistotne.... Na·jważni·ejs:zą rzeczą bylia
kant w Katowicach ...
wcmr:aj na umóWJione spotkanie?
zemsta ...
·. ···
I · ~ · · ·
'l"-1- Trneba będzi:e wtaśnt.e to zbada~„
erzyl najpierw
Wyciąg;n.ąl rękę.... Mi1
WJęce, JUZ lllle przyJdę ...
i <(11\....
Mśoiiciel - Porse już masz?„„
odparl
- Dlaczego? Taniu. Oo ty mówisz? w rn~ego... Teraiz ....
NagLe coś zakwiiWo.... Ję'kinęillo dzi'e- Zamykaj kasę i uciekajmy„. ttalwm mpNie przyjdę.„ Dość mam tego ...
sz już w'i'ęceJ· do mni'e c1ęcym pisktem.... Wentzel drgnąl. żc lada chw.vlę wróct-ć ..• Pewme już dość
Proszę ci:ę nie pi1
•
.,
.
·
Obejrzał silę. Zdawaiłio mu się, że słyszy ma tej zabawy w Astorid..„
listów ... Ja s1ę czegoś boJę ...
odiparl:
ii
kasę
zamknął
Alf
jediyukochanego,
Swego
....
dziecka
głos
teraz
JUŻ
Ja
- Jesteś przeczulona...
- Jestem giotów...
ciebi'e wyrzec się nie mogę ...
ncgo Stasiia.... WidZlil jego wyciągnięte
Obydwaj wyszli do slieni, zamyiKa.jąc
h l rącz:ki i słyszy jego 'dźwięczny gł1osik:
h
• • •
D tkn t
o ąt warg.ami JleJ pa-c llrlCYC W o
sobą cicho drzw1i. W kLaroe schodoza
z
esz
przyjdizi1
Kted'Y
Tatusiu....
SÓW.
wej p·airnowata, jak przedtem, ruipełna
- Zostaw... Ludrz.ij,e patrzą ...•
miamusrą? ...
Jesteś dzLś ba.rdizio kapryŚn"'
Z mamusią? .... J eż-elib naciśnie cyngiel ci:sza.
.......
.
,
- Stużba śpi .... - mruknął Mściciel,
już nDe wróci z mamusią do domu.
nigdy
Cz:y tJo powodzem.1e tak przewróciło ci
Nrgdy, S'łys:zysz, Stasiu?!... Nigdy już naldactając na wszelki wypadek mas.~
W gttOwie? ....
- Chodź pójdzd!emy na dół dro baru. nie zobaczysz twojej mamus i1.... Ale co na oczy - To dobrze ..• Przedostaniemy
ty jesteś temu winien, prawda? .... Dla- się bez przeszkód ...
Napjljemy się czegoś.„
::r;~~e =~°!dć, P':li~J:
~:f:k
Nagle na uli,lcy zatrąbiilo auto, które
czego mLa<łbym odebrać tobi1e matkę? ...
- NFe pójdę ....
~ył już w niebezpieczeństwie, zaopiekował się
się przed patacem.
zatrzymał-o
- Oo za grymasy?... Ni'e możesz Nie, nile.... Twoja mamusiia wróci. .. .
alni M:ści.ft!eł,, który przyfęł g„ do swej gw.ardii,
- Halwin wraca! - szepnął Mścl
. ł~ąc,ęJ ,1ę z dwóch zaufanycli. pomocników, napić się ze mną czegoś?
Wr·óci napew:rno.... N1e pła1cz, Stasiu .. .
·
.
fa t lłlla.
ciel przeraż,onym głosem.
Nie pracz ... Już ja z:a ciebi1e placzę ...
- Nie.. Ludzie zobaczą ...•
Narzeczonę Ziętka Jest młoda, przystofaa
Alf zatrzymał si'ę przy ndm na schoOdwróc-ilt głowę i otarł łzy, szklące
- W barz·e nikt nie zoba<.:zy... Ja
t 1 ~e.z:wykle urodziwa słu~ąca, Jadzia Mtotec;n,
os1ad~1ąca "W' swym ~a1ątku tl'.:lko medahon, pójdę p1erW1Szy .... Ty za mną. ... To bę- się w jeg 0 oczach .... Rewolwer wsunąt dach. Na twarzy jeg;o malowało się n~e
.
.
tanoWlący Jedynę pamiątkę po jeJ mate~. Z me- d' .
z powl'lotem dlo kieszeni.... W tej chwili zdecydowan~e. Ni·espokojniym wzrokiem
ll'iłłitniem tym łączę się dziwne wypadki- w no- ue nasza pozegrnalna uczta ...
co~ znowu tak zakwi[.iJlo żafośnie ... wpatryWat się w twarz Mściciela, jak
Spojrzał.a Ilia niego powaŻilliie.
lesie Arbuzowa Ziętek znalazł napis: - „Uprze- Czy mówisz prawdę? ... - za.py- Uśmiiechnął się... Zmzummł .. To ję gdyby pytat:
bić Zię}ka. nic;ch pilnuje medalionu!" Nutęp:
ego dll.la Rudzt4 upada na Jaclzlę ł chce 1e1 tai1
- Oo teraiz będ.z.ie? ."
cz.c.l sa'ks ofoo. z danci111giowtj sali ...•
. .
.
a.
ea medalion zerwać z Szyi. Jadzia obrónił• alę,
- Spróbujmy przedostać stę tylko
- Ja mgdy me zartuję.„
ecz po pewnym czule medalion miki w tajemdół... - szepnął Mściictel - Tam już
na
stronę
na
Alfa
wx!iął
Keleti
Baron
się
Zaszył
baru.
do
Wrchroń zs11edł
czy spo~ób.
damy sohiie radę ...
Halwm nie zadowolll słę ~mfc:rcłą Arbuza- w mroczny kąt i czekail. Wkrótce na i rzekł doń:
·
.
.
• .
k
wa: Przypadkiem dowiedzłał a1ę, ze Je1Z9 żona,
Mściciel pierwszy p1 ocz.ąl schodzić na
- Teraz jest najlepsza p.ora .... Ucieenata, komunikowała się z Arbuzowr.m. Na progu u aza1a się Tani/a.. Boc1ągnąl Ją
dó ł , a zanim podążył Alf, Lecz gdy byli
0
rner podał im dwa k'()ktaiqe. kamy stąd ....
ejs~e zmarłego Arbuzowa. podstawił więc za sobą. Kel1
- Dokąd? -. zapytał zd.z,iwil()inry Alf. już na półpiętrze, otwacrly się drzwi i do
Wypjijemy za naszą odchodzącą
ikcy1nego, swe11.o da.~eg? l~kaja Jana, by
\u
·
sieni wtoczył się Halwtln w towarzym'l
ten sposób zbadać ta1emmcę zony.
IV szyscy są
- D o patacu Ha lwma...
.
.
i ość ····. - szepn,ąt.t
Pewnego dnia pani Renata zdemaskowała
1
net. stw~e Zuli Modetti.
P odn1Losła ~ehch. W teJ chwi11 z za tutaj .... Musimy przeszukać j,ego gabi1
Hkcyjnego Arbuzowa, który zdętył jednak. prze- Stop ... - s1zepnął Mściciel - TewychylriJta się twarz . jakiegoś NapeW1110 zniajdzve s.ię tam ooś nowego ...
świ~tl~ć jej tajemnicę ł stwierdzić, iż była o~ progu
już nte przejdziemy...
raz
....
n.otrzebne
nam
są
szpiegiem.„. Halwinowa za.groziła mu 6mierC111 In"'Żczyzny z bródką~ w okularach Byt I pi,en~ąd11e
„
·
W1
"k .
za wykryCie tafemnicy JeJ zycła... Pani Renata
Więc co z namL będziie? ...
- Jestem giotów ..... - odparl Alf.
entzel. Badawczym wzro
miała jeszcze Jednego wroga w osobie swel ·cór- to om1sarz
- Będizii'emy musieU ukrywać się tuW pót giodzri.111y potem dwa cienJ1e
ki. Ilony, obydwie bowiem - matka 1 c6rka - kiem obsierwowair swą żonę. W mocni()
dyrektora zaciśniętych wargach skupiila się za- wkradły s·j:ę bezszelesrtni·e na palacowe taj dopóki HalwLn nre zaśnd•e ... J-est pakochały tego sameg~ mężczyznę . panowala cisza. wnie pijany i zmęczonry... Napewno
, . . , schody. wszę dz~e
c· t ść ~• St rasz l'i:we z d ~cy.dowame.
Władysława Włchronia.
Pewne~o dnia znaleziono panię Renatę mar- lę 0
- Za OIStańnJiie tchmeme nasz.eJ mr- Mścioiiel znar doskooale rozklad ws:zyst- wkrótce zmoż.y g;o sem ....
twą w syp1alnf. Podejrzenie pada na Włchronia.
Zatrzymal'i sLę i poiprziez p.oręcz obkich pQlkoi. Przede wszystkim zatrzymail
Komisarz Wentzel kaie g<? aresztować. Jed- łośai .... - szepnęła p.an~ Tani:a.
nn1ro:..·, w którym serwiow1alł oo si1ę dzi·ej·e na dole. Halwin
Wypi<ta. Odstawillia kileHdh Wiichroń s1ę przied dlrzw.iJami pv
n.akże po are;9ztowaniu. doWiadufe się ze małeJLl
·
. .
.
z1onych u W1chronia hstów, że łączyło go coś h
pomógł swej towarzyszce zdj·ąć płaszcz
. spal Aniton~...
z jego żOną..• Komisarz :Wentzel fest tym od- c wyc1ł oburącz }eJ gliowę.
1
Za drzw;vami pam.1QIWafa ai sza. Bły- i cisnął go n1a ziemię.
- A ter:az .... niasz ostatn~ p-0całunelk.
kryciem zdruzgotany.„
- Nilech leży... - mruknął, biorąc
snę'l1o świat~o latarki.i. MścLcitel dai znak.
- Nie .... z:ostaw .... - broniła się.
. 'Y. ty.m cz~e do Czarnego ltróla .zgłosił
Jutro slużłJ.a go podją pod rami·ę. 1
1
...
górę
na
wstępowali
PoWlOLi
przechyszeptał
....
raz
·
t
ęstatn
.
kt~~:śb:C:ek':u~;!de~eg;
~ ~U::J':ii~j~l~~:
.
niesie...
Mścidel
Podrobionym klliuczem
wysokości miliona dolarów. Martinez nie zna laJąc ieJ gl1 owę m swe lmlana.
Chw11ejąc svę na nogad1 dreptał po
etu. Przeisunąl
Władek.... ziostiaw .... przecie tu ()tworzył drzWi giabm1
jej _na~wis~a, wie. tylko, że w jej pos~danJu
światlo łatarki po wszystlłdch meblach. schodach, wl1akąc za sobą artystkę, któznaJduie 11ę medalion z ~dpowled~m napisem'" lndzdie chodzą....
.
.
. .
Czarny Król zapala Się do teJ roboty i pojana od ni.ego.
była pi1
- Nikog;o rne ma .... bądź sp.OlkoJna... Nikogo nme był.o. ZMijiżył się do Murka. r:i n~emni1ej
stanaw.ia wraz z Tuzem zagarnąć w swe ręce
że zabawa
przyznać,
trzeba
Ale
Wpi!l się w Jej soczySłte usta ... Ręce Otworzył szufladę.
spadek Jadzi, która nic o tym nie wie I nadal
erelk. była pierws11orzędn1a ... Prawda? „. - zaLatarką oświetlatł każdy papi1
przymiera głodem. at wreszcie rzuca się pod jej mimowoH opliotty jego gł,owę .... Taauto, w którym Jechał Halwln. Przemysłowiec ni-ee i alkoh-01 wzburz:yty jej krew... Alf dohiiał się w mtędzycz.a:sie do pod'- pyta't w pewn.ej chwH1i·, wpadając na po·
·
k ~
uratował Jadzię I zakochał sle w nlel po uszy, p
ręcz.
ręcz:nej kaisy, srbojąc.ej w gahmeci1e.
rzym nęi'a o~zy w Up'ofernu.„.
lecz Jadzia, pomnąc lego krzywdy, nie chce go
- Pierw .... pi,erwsz.orzędlna ... - poA za pr·ogi1em coś cJirginęto... Wen- Otwdlerał ją tak sprytn'ile, że ttalwin poznać.
Modebti.
twterdzLta
Wobec tego Halwłn zwrócił się do Innego tzel wytężył wzrok. ... Pala kipiącej krwi tern nawet n1ile domyślrut stę, że ktoś
Mścrci'el i Alf ukrya.i1 s·i.ę w sal10111l1ku,
przemysłowca, Pomruczka, aby dał Jadzi po- czerwOIIlą burzą wpadta mu clio głowy ... grasował w jego gabinecie.
·
·1 · f
h
k
sadę w swel fabryce, by Ją w ten sposób uza- L
- HaHo! - 2'awofat naigl1e Mściciel. przy1eg.rującym do sypialniii. Tu byto najleżnić od siebie. Jadzia Jest rozpr.omlenlona. ew~ rę ą .c w~c~ SL~ ramug1, a prab.ezprecwd:ej, gdyż w k·ażdej chwili mogli
Jednakże fabryka przechodzi w rece baka· wą s1ęgrn.ął do kres11ern.... Na s·chodach -- Mam tu coś ci·ekawego...
szyc'h po,~o.Fach lub wy~
się s1uyć w dal1
otAlf,
:zaipytal
...
taki.ego?
Oo
drzepanna
Samotna
....
bY'to
niie
ni'ko&10
WJ>rowadza
który
łysły Niemca, Baumana,
1
.
sienJi
dio
biec
·
mała za cLemną ladą.„. Nikt go nife wi- wiera;ąc kasę.
nowe, uciążliwe „porzadkl"."
Halwin wsz.edl do sypiialn.i1. Tu ściąg
- Przeczytaj sam!.„
naJ'itm:::;~:ąf 1~~! 1;:~~';~~!~le~~z~u~~h dzia.L.. Nikogo _nie byl1o:··· Tyl~ tam,
MścDcilel wręczył mu jakąś kiartkę. nąr swoje futerko i tak sam::> ci~nąt je
miasta ukazały się barwne afisze 0 pierwszym w cienmrym kąoi1 e wilła S'lię w uściskctch
balu maskowym w pięknych speclalnle na ten obcego mężczyziny Jego fona.... Jego Byt.a ro kopta li:stu, wys1lanego prz.ed kH- n:i. pocJlfiogę obok kapelusza i szalika.
ku dlntaimi przez Halw.ilnia. Treść listu Mśctcilel przyłożył u·cho do drzwi i sły
Tain·i:a„ .. Jego pi:ękina Tainirusza....
·
cel udekorowanych, salach „Astorli'.
szał ich rozmowę.
Nerwowe pake ruie mogł'y ująć nale- była następująca:
Wentzel udaie się n~ bal .z :toną, ho wie, te
..
.
.
będzie tam również W1chron. Chce on przeko- .
- Lubiię taką zabawę ... - rzek1 Hal1
„- W1e lmożny Pan Alf:ried Kintz w
nać się przy tei okazll, co z nim łączy panią zyci'e rękO:J' eśc1 rew?lwer:u„... Aż wresz1
ści1ąg;ając krawat, k16ry był już · pra
win,
Katowi cach .... Stosownie do naszej r.ozTanie. w tym celu o godzinie drugie! w nocy l cie chwyci'ł mocno 1 pewme....
Wentzel wyciągnął uzbrojoną rę- mowy telef.oniC'Zillej prz,esylam do WPa- w1.e mzwiązany. - To się nazywa praw
opuszcza niby bal l zostawia żonę ~amą. WIkę .. „ Zimny pot obliał mu czioło .... Wiięc na list za pośrednictwem moje] dawnej dz1~y b.aL.. Widz!afaś jak ta czarna przy
chroń zaprasza j ą natychmiast do tanca. .
ro wszystlm było prawdą.„. W tej jednej wspÓ'lpraoownilcy Ja111i1I1y Matżówny. Ze- leprla się do nm.re?.. Ani na krok ni~
I
spo
'YciśniEicl w t~um tańczących par mogh
' zroz:u- c, hce ,p an V: m~ śl naszych poprze dnich chci_a?.a o~e n;ini'~ ?dstąp·ić ... Spo<l'obały
· . dlan.
tk·
·
1· wszys
.
.
ać
rozmawi
koime
. o .s ta!.o się
_ Do!rnd pos:i;cdł twój mąż? _ zap}·tał chv.r'1111
rn1ale.„. Ten hst i mrkzenre W1chroma, rozmow zaJąć snę losem panny Małżów s i ę JeJ moie p1ernązki...
Wichrnń zduszon}'tn s7,eptem.
- M iałeś dziś powodzenie, mój stas;dy gio pytał dokąd poszedł z teatru ny, która jest obecnue bez posady. Łą.
... - odparła Modetti ...
ruszku
- Nie. wi.em„. WyszedL - odparl'a krytyczneg.o wieczora i kto doń dzwo- 1 cze wyrazy szacunku i poważan ! a -- Ka1
..
Halwm"
ml
i
była
to
Nelly
A
NeHy.„.
saJa
pi
t
Lis•
niL.
.
głosem
równie ż cicho zal ~knionym
ciu
Cóż w tym dziwnego? - - zapytał
. jegq żona ... To byt:o jej daW!l1e imie z
_ Na długio?
Alf po przeczytaniu te~o li5'tu -- PrzeĆle..
~~.w, :wy:~tęp'ów w teatr:oe.
.
_ Nie wiem.:. ·
STRESZCZENIE POCZĄTKU POW"'"'CL
- ~ Wsród prz~mysłowców vnelkę panJkę wywołały listy tajłmniczeg 0 Mściciela groŻącego
aawi;t śmiercię tym, którzy m• p~tan, wyzyskiwać swych .Pracownikó~.
~e~nym z naibardzłej mtenawi.dzonych przez
Mśc1c1ela przemysłowców jest n1ezmientle bogaty właściciel wielu przedsiębiorstw w Polsce
Karol Hal~ posiadaj~ żonę. có!'kę i syiuf.
~ wrtropien1e tajemmczego MśclCiela lłalwin
ofiaruje znanemu awanturnikowi; Piotrowi Rud!lako~, pięć tysięcy złotych. Ale Rudziak
Jl!• moze sobie dać rady z groźnym przeciwniki~m. ~ti;dy HalWin wraz z imaym! potenta~am1 a11gazu1e słynnego detektywa amerykańskiego Weba, który pod _przybranę aa.zwę Czarne110
Króla przy pomocy Tuza, nrego eprzymierze6ca,. rozpoc.z~a walkę z zagadkow;ym MścicieIem na ~mierc i życle.
Jedyn11 osobą, która widziiała twarz Mielciela, jest lokaj Halwina, Anton.i., kt6ry Jednak
został ranny w głowę, nie może się poruszać
I ;m~· niewyrafnie. Na. pytanie kto fest Mści~Je~ bełkoce .tylko: - „La fełłłyt"... Co to
ma znaczyć - nikt ule wieJedn11 z .najtragiczniefszycli. ofiar wyzyskiwacza - Halwina, jest dawny jego robotnik,
Stan~a'!" Ziętek, !'t6rer HalWłn tak .misternie
~sidhi, ~e m6gl mm kierować jak paJacem na
t(liiitkil. Przy pom~ intryg· i teroru uczynił
zeń bezwolne narzędzie w swych rękach t zmu1zał go do zamordowania niejakiego AleksandrĄ:\rbuzow8? który znał Jego .kryminaln11 prze:.
HalW'l.D siedział bowiem w Ameryce
szłos6.
" więzieniu za defraadacfe„. Dziwnym zbiegiem
okolicżnOŚci Arbuzow dostał ataku serca i zmarł
w obecności Zię~ka. Tenz pode;lnenie pada na
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Najwyższa magis tratura sporto wa

I
I

w Polsce dztży do wytępien~a

objaw ów degen erac.U w sporci e

. Na odbytych ostatnio w większych cele są do osiągnięcia tylko wtedy, gdy sport obranym kierunku i aby w zwiazku
osrotlkach sportowych konforenciach pra będzie dvmeną i:rzede wszystkim iak nalzdrow przyczyni~ły się do propagandy POS. z tym wania wyników przy zlel~nym .stolilrn, drogą
i świadomych pomyłek sedz1owsk1ch. drogą ior
sowyclt referent prasowy PUWF red • .Ju· , szel inicjatywy społeczne), gdy pracować beUrząd chce również, by kluby sportowe sta ; malistycz~ego ~atac~w~ i cyuicznc~o przekup:
nosza Dąbrowski ·wygłaszał reicraiy, za· dą na jego terenie liczne organizacje społecz~ 1 wiały na pierwszym miejscu troske o zdr1>wle
stwa - ze takie dązenie do sukces;o;v Jest naJ
poznając przedstawi..:ie\l Prasy z zada· : ne. Uczynić, by Polska miała dobre kluby spor . fizyczne I moralne swych członków. a więc za i, bardzlel
zdecydowany:m, nałbard~1~1 Ja~kr~
nlnm! l .celami Pa1łstwowe1to Urzędu Wy ! t()we, ot() główne zadanie i główna troska PU pewniały im opiekę l.ekerska I oddawały
w re· ' wym
na szkodę sportu 1 ze tępić 1e
chowa~1.a Fizycznego,
.
I :WF w tel dziedzinie I w tym kierunku idą ce fachowych trenerów, cmieiących odpowie· : należydziałaniem
bezlitośnie.
PomzeJ zamieszczamy waż'nlejsze u· : Jego wysiłki. PUWF chce nalwsoanialszego roz 1 dnlo dozować wyslł!d, a także by doD.usz~zały
Jeśli chodzi o uprawianie sportu )}rzez mło
st~py ciekawego referatu red. .Junoszy l WG)u naszego snortu tak wzwvż. iak l wszerz, 1 do udziału w zawodach tylko osobników odpo- 1
' dzież szkolną to PUWF sto! na s:tanowisku. iż
Dąbrowskiego, z któr.e.1rn Cz:rti;:Jnicy mo- : i dlatego właśnie nie może zamknać oc:w na wiednio przvgotowanych i ab:v olłnowały,
aby , dopuszczenie tej młodzieży do klubów sportogą wyrobić sobie pogląd na oodejście ~ spaczenie Idei sportowej, nie może objawów 1 przejęta ferworem walki młodzież
nie zaczy- ; wych bytuby szkodliwe. Udział niedorozwinię·
PUWF-u do zagadnień soortu i wycho- degeneracjJ nie piętnować I nie starać sie Ich nara stawiać celów sportfrwych wyżej od
o- : tel jeszcze młodzieży w zawod.ach wspólnie z
, wania ilzyczne.l{o.
l wytępić dla dobra wfaśclweJ kultury fizycznej. gó!nych celów życlowyclt, aby nie zaniedbY·
1dorosłymi, którym będzie sle ona starała za
P1erwsz3:m i ~aJgłównleJszym zatlanlem U·
Życie
sportowe
Jest
ściśle
powlazane
z ak· w:?ła dta sportu nauki i pracy.
rzędu I naigłówmejszym, w Jego pojęciu, za• 1. cJą państwową na terenie w. f, I Jest tym sa· kule pan::iclt,J, że lf:uty sport•iwe PUWF ocze· wszelką cenę dorównać - nie może ieJ wyjść
orzestrzęga~
daniem całej kult.iry fin·cznc:l. les~ (;rzewienie ; mym obiektem opieki rządowej. Ooleka ta. będą snme i będą uczyły swoic.!t członków I na dobre, a pasze kluby obecnie nie dalą by·
l nalmnlei gwaranci!, by ~łodzleż . odoowlednlo
powszechnego, masoweq;11 1mrawiania ćwkzeń l wyrażająca się w pomocy materialne! i morał przestrzegania .zasad uczciwości
i loiainości w : chroniły przed przesada.
cielesnyc~ .tra~towanyc'l i_ak11 ~r~dek ~o ~zy- 1 nei, daje jednak o· ganom ur.wdo\Hlll prawo ·walc~. bę,~'1 uczyły ich. fair-play, bcda ich uspo
z drugiej strony PUWf zda!e sobie doskoskanla wyzsze1" spr a "':'lloscl uzv„~oweJ, Jako . do kontroli.
, . ,
łcczn!ały 1 u;it:ywatelmahr.
..
1 na te sprawę, iż młodzież sportu potrzebuje I
środek do po\uększanH wartosc1 obywatela ,
Przechodząc od ogolmkow do rzeczy kon~ownoczesme wszyscy działacze spodowi, że up-awianie spor,tu przyniesie lei wiele ko·
Jako pracownika ! żołnfoua.
.
kretnycb, ~ożna stwi~rdzić~ że ooh:ralą~ sie n!c ośkpieni kiubowym i~natyzmem. zd~ią so· ; rzyści'. Dlatego PUWF enendcznie zabiega
w,
~r ten cel. os1ągn~ć, t~zeba stworzyć Jak· . na ko_ncepc1l s~ortu, 1ako srodka 001:1~ozeni~ b!e dcskom::i!e sprawę z mem.11ych slrnt!rnw,
hl~ ! Mln. w. R. i o. p, 0 przy3oleszenie rozwoju
na) większą llosć warsztatow prau. Dlatego, 1
walorow lndywulualnych I wartości zomrowci krc pn:ynos1 dla murale całego młode~o ooko- ! szkolnych kół i;p.ortowych
1
w każdei uczelni I
wielką troską Urzędu było budowanie boisk, obywateli, i na rozumieniu pracy soortowei. lC'nia w:llka spc.rtowa źle rozumiana. Wiedzą
I międzyszkolnych klubów sportowych · tam
plywalni, sal gimnastycznych, strzelnic, ogród· 1 jako swego rodzaju służby społeczne!. PUWF oni, że ,dążenie do zwycięstwa per ~as
·
'
k6w Jordanowskich, diatei;o powstał CIWF, · chce od organizacyj sportowych, aby praco· droga krańcov1c:.;:o eksploatowania sił et nefas, J gdzie j~t wiece; ~zkół
nalbar- !'
"· •
• ~
,' •
•
przygotowujący kad1·y instruktorskie. dlatego 1 wały nad rozbudzeniem zamiłowań snortowycb d: iei utaicr.towaaych jednostek. które
bez 1
~a. zakon_czeme krotkie słowko ? vr1~sp?"
powstała POS o tak nh•kicb, tak zachecaiących wśród najszerszych mas, a nie oi?ranicz:iły si;; t1kruputu wyniszczą fizycz:nie I moralnie,się skła·
; sobieniu wo1~kow~m •. Trze~a st:wierdz c, ze
minimach, które napełniają lekceważeniem klu· ! do hodowania w sztucznych warunkach niellcz c!aJąc ich przyszłość życiow11 w ofierze
bowców, lecz odpowladaln O>'ólnemu poziomo· ! nel garstki specjalnie uzdolnionych ludzi. sta- próżności, małostkowemu kiubowcmu cz~zel s.z:ro~a- pubhczflosć nie zdaJe sobie ~orawy. z
· wł„ś.ciweg? charakteru p. w. Naic~eściei :widzą
wł lcultury llzycznei w Polsce.
I nowiących niejako „stajnię wyśchr.owa", clalel. tyzm:iwi, <ire::;ą odrywania mfodzleż:v odpatrio·
nauki w mm d_ązenle do zmillta.r yzo:':ama cywilnego
Pn;ejdźmy do raci,M::lnei!o Wl'cbowania fi· · aby zachęcały do osiagniecia orz.edewszystklm i pr2C'y. c!rog:i hodowania sztul; mistrzów
5 0
ZJT ~znego do Miortowania, to zna1.:zv do he11,re 1 ogólne.! użytkowe! sprawr.ości clelesnel, a po- po kilku polllych pusteI c:lw..-dv Iata· h sJJortu ~ ł?cz.en~twa. Trzeba oo~kresitć z całym napawiętf·
ctskiem, ze P· w. t~ nie !est wo?sko i to n!e
teusionalnego, lli'3zawodnicr~i::> uorawiania ~wl J tym dopiero maks:vmalnei sprawności w jednym sia!ąi:;ych grono wykcleieńców, tlro11:a
fałszo· Jest p:·zygotowywam.e wo1n;1.'. 91owne. zadame
czeń sportowych,
wym;1icai.1c:1.;1I wi.;kszego i ....,.W'EJSEJWWWS.."!'ll!!ł1Wl!/:~~~.~BL- =,
p. w. to wy,~how:ime oby~ate.a·oatr1oty, g<!•
lu,t wysiłku i większej s.ora wnosci. .Jest oiw ,.
1 towego do o.1ar. ola kralu 1 do tych ,?ilar ft·
potrz11bą, jest koni;~czno~.;ią dla każdego oby- I
p· •· ~ ~
l zy~zi;ile i i_noral~1e zdolne~?· Pod treścią p. w.
wat1:::a, bez w1.ględu na ilłeć i WtCh. ~ze mg :'. i· .
. ~~
tMU!I n~ ~.„,·~
.~,!
1.:;11 tł
' . ~Jlj Kl~
.
poop1sze SI~ kazdy ,.cywl! •. dl~ któreirn słowo
nie dla każdego mbsi,k:ui:a miasta. iamkni~- I
~ ~ U ff &J al - ~
~' ~
e;
li s;:1ł
Polska nie 1est pusty1J1 dźw1ek1em.
1
fugo w za<luclw I bezrn:: 1i1. Mah dotad zv;r:i· l
,.,,
U, . 1t.
l(:iżdy przecież zgodzi sle z tym, że Oj.czy·
ca się uwa·.;i na propa1tande łu·;s•.\•ki, weck·l
na przyijęeJu U ~ > ire.-:esa ~, .... i111jn.
GrH· :i ~a
zna potrzebnie ludzi dzielnych. odważnych,
e~t;lu, campingu, ua żagló':'!.;:, na • row~r •wy~ l
Warszawa. 6 ll:rndnia.
' ccm'n. Bobkow~ki, wiceprezes Rady Wych. Pl ~dyscyplinowanych, pełnych dobrcł woli stli'·
CHlC:i:~1owy, na kalak, ~la rmdv narciarskie, albo 1
W sali konferencyjnej .MJnisttnhva I<omu· z;vcz •c;i;o gen. Ho.!lpPel"t, prezes- P.
Motocy- , Z?nla kra)owl. P.
wych()wule . Prze~e~~zyst
nnw~t na takle przepiękne, daJace tyle. emocji nlkacil odbył się odczyt kpt • .J. Barana o soor 1,1 0-wc r.:~ gen. Burhardt-lJ.ukack
i. urezcs P. K. 1 kun. ob~watelł, wiedząc, ~e ~obr:v Oblwatel
n zii:~azc.n takle nowo~ni~,,e SZ\'bowmctwo! I cle i wychowaniu fizycznym w Nlcmczoch. pc.· OiirJpi~ski.ego r:·t1f. G!ah!sz, prezes Zw.
Wo1.sko stame się łat:wo dobrym z?łmerzem. Dl~tego
Pójdźmy tera~ leszc~e. 1ahil. zwróćm!>'. ~h; łączony z przyjęciem dla działaczy sportowych w~·cll K!. Sport., płk. Wenda,
zusteuca dyr. P. nasze p. w. me ma nic wspol!lego z iakąs sol·
do ,rlw~dzlny na1bard7.ie1. ipf,•r,·~. uJacci•. 1~1ano· . wydanym przez prezesa Zwiazku Polskich U.W.P. pik. Zi~tkiewicz, lwmer.d::mt
główny dateską, lest szk~łą hartu i ~iły moralnej, wywlc1e do sportu zawodn11:~c:::l, .lest dns.: raz- Związków Sportowych min. Ulricha.
Zw. Str:r.clcckic~o płk. fryjrych. orezes Pol. p11Szcza ludzi, ktorzy w życm cywilnvm będą
POW!•~echnione mniemanie. le st<Jsu 1.1!!~ !'U\\' f i
Po przemówieniu wstępnym mln. Ulricha. Z\•:. Tow. Ko:arsliich pik. Gebel.
CI bardzo pożyteczni .1 w.cale nie ~ed~ dążyli do
do sportu, i~c:iególnle .:Io spnrm w1dow:sko'' c kpt. Baran wygłosił swej referat. oo czym u. Wf. p!k. Z1ęlldc·.Ylcz, wlceorezes I<.dyrektor
S. Polonia I wojaczki. Starczy tm swladomosć. ze gdy zal·
go i rekordowego, podle:ta wahaniom. ·'fakty minister zaprosił zebranych na towarzyska her ntk. l\ ili;iski, preze{; P. z. Jeździeckiego
płk. i deie potrzeba, potrafią bronić Olczyzny przed
stwir-rdzlć, że PUWf hołdllw.at Z!i'ysze tej sa· ' batkę, podczas której omawiano szereg za;;ad- Broch-,y icz·Lewitiski, prezes
P. Z. Piłki Recz- 1 wrogiem l to bronić dobrze.
mei zupełn'.e skrystałizo\":tne1 op:~11l <! ma·~U- , nleń sportowych.
nej płk. Ajdukiowicz, prezes P. Z. Żegla.rskie· : w &'5'4ii&M
~ee
nlu sp(Jrtu zawodnicze~() •. l~awał subie •111 za· 1 Poza g}spodarzem ·ministle1u U!n..:11e111 w ze go kom. Pete!cnz, prezes P. z. Lyżwiarskieiro
I
wsw sprawę,, że upraw1ame sportu zwlą~ane braniu uczestniczyli między Innymi: wlcę-mlni· int. Nehrin:;, prezes Sokoła ołk. Arciszewski 1
p if' gja•...
n..,_n•stH„f ttuai
jest z pożytkiem dla ledno~ld 1 „dla or?pmzmu ster Błeszyński, prezes p.
Narchuskiego wl l inni.
i
c;;; 'fil
fJd' tl
w U '"1 ~ .~
moment pozytku Jest dla
M"
na. twierdzeniu
.Jó·
!
lYI :m
Warsz:llwa, 5 grudnia.
zefa fiłsudskiego,, ze „wy~howame bzyczne .
=.;i
'~ ,i~\
""
' "#"
Zarząd Główny Pols.kiego Touring Klubu,
człowieka nie moze mleć ce.u lnne1t~ lak naut ·
.
W, w
~ „
w zwiazku z wynikami audiencji u p. premiera
czenle go używ3l!ia sweJ spr~~nośc1 cielesne! !
.rozegrany Z'CS an ie \V n:Ul.11.ll W
~a·.„za W. t ,
' gen. Sł~w'oj-Składkowskiego,'"Qprac-0wał i przed·
dla cel~w postawionych wYżel • PU~F ocenia ,
Warszawa, 6 .1rrudnia.
· den mecz gry podwóin-~i. Jeden mieszanej i je· . staw.ił mi.nistrowi spraw wojsk9wych projekt
sport me Jako cel sam w sobie, a Jako czyn· l
Do Warszawy wrócił członek zarZliUU Pol. den pań.
I rllll'Porządzen.ia rady ministrów o. wprowadzenilf
ntk wyc~owawczy, przygotowulacy obywateli Zw. L. T. Inż. Antoni Eiger, który oertraktoFrancuzi zobowiązali się przysłać
do wlelk1ch wysiłków I w czasie ookojowym wał w Paryżu ze związkiem francuskim na te- najlepszych graczy z Borotrą i panla swych Pańsitwowej Odznaki Motoryzacyinei
Mathieu
Odpisy projektu zło.fono ministrowi komu·
i W czasie wojny, Tę okoliczność trzeba mleć mat definitywnego ustalenia warunków I ter· (piąta rakieta ~wiata. wieloletnia mistrzyni
ni•kacji, spraw wewnętrznych i przemysłu r
stale na uwadze, gdyż stosunek PUWF do spor minii oilclalnego 111lędzypaństwowe1to meczu Pranej!) na czele, zastrze.:alac sie co
do gra· ' hand.ilu.
tu można rowatrzyć tylko POO tYJll kątem wl· i tenisowego P.olska-Francla. .
.
: czy - !Dężczyzn, że o Ile turnlel o ouchar Da·
Prn,jetk·t. zbudowainy na zas~dac.h, zbliżonyd
dzenla.
•
Ji
Pertraktac1e zostały zakonczone nomys!nle visa uniemożllwlł by start elity graczy irancu• ' do uzyskania P.0.S., ~względma ruetylko ,oc~nę
1
W rozumieniu PUWF, sport właśc '!le po . umowa podpisana.
skich, zostaną oni zamienieni vrzez 1traczy peł umie}ętnooci prowadzenia pojazdów
mowany, sport traktowany l!łk() czynmk WY• !
Mecz odhęc;lzle się w Warszawie w dniach nowartościowyclt, po uzgodnieniu nazwisk ze nych, ale również ocenę um.iejęmości mechaniczz~radzem.a
chowania spoełcznego, powinien daż..vć do po• 1-3 maja 1937 r.
związkiem polskim.
sobie przez kierowcę w wypadkach nieprzewimnożenia zdrowia i sprawności fiz:vcznej, do
Umowa przewiduje siedem spotkań w tym:
Na mecz Polska-Francla ambasador Fran·' dzianych.
.
rnzwinięcia w~rtościOWY_Ch cech charakteru. cztery mecze panów w grze poJedyńczel, je- cil w Warszawie Noel ofiarował
puchar.
W najhHższych dni;1.~h .Zarząd, Pols~iego
przedewszystk1e m zaś siły, woli. do uauczenla
ToUI:ing ~!1,1bu w po-rozunuęruu z Ligą Pop1er~dzlalania zespofowego I wpaJabla podporządko
będą
wywanla się interesom grupy, wreszcie do
nia Turysty.ki t'IOiZpiaać ma kooikurs na WZ01'
P. o. N,
wzmacniania poczucia narodowesro.
PUWf zda)e sobie doskonale sprawę,
zgrom;,d""en~., e
MA
wg
Nowe zasady pracy klub6w wojskowy ch
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w~~szawa, s grudnia.
szym ceJ.om.
Fr 8 n ej a pro w ad z i 2 :O Na osila~IeJ. . klOtlferencJl
prezesów okręgów i
w tym pierwszyim
zwią:Dków wo1sk?wych kl11;bów spor~owych,.

.

okresie nasz wy>1łek
pre· skie:ujemy _na ii~tępując~ działy sportu: pły·
zarz<lidU głowneg-0 W.K.S-u pik Zygmunt wame narc.tars•two strzelnictwo sportowe Jach·
• 5
G ł
Wenda, wygłosił. program.ew~ przei,nówienie, w . ting lodowy, szer~ierka, pięściarstwó, ~ięzJ,o„
O f Uthar knha U5 awa
którym nakreślił zada.ma 1 drogi sportu w bój olimpijski·, wielobój kadry, żeglarstwo '1JOr·
Sztokholm, 6 ~rudniia. wojsku. .
.
. .
t-kie i śródlądowe, sport konny, azyboWI).ictwo,
.
. d ostatnie~o miei·
Zg•odrue z zarzll!dzeniem p. m1mslra sp1aw spOtl"'ty mOltorowe. Następnie raidy i obo.zy te·
W prze·pe ł mone1
6
•
wojskowych - stwie.rdza płk. Wenda. - woj- glarskie, śródle,dowe i morskie, kajakowe, ko·
sca sali s,z(o~holmsk.e1 rozpocz_ął się sko~e k;Iuby sporLO'We .mają za zadarble w~ro· !ars.kie, ewlmitua:lnie moiocyiklowe,
narciarskie,
wczoraj mecz fmałowy o puhar kr~la Gu i ż~1e oficerów i pod.oficerów d? po.za słuzbo· turystyka górska i wy kop.lenna.
90
stawa V pomiędzy Danią a Francją. Po ; wei pracy sportowe) .na terdtue 5 \ołecznym.
Zada.nie dowódców ma się wyrazić ·w postadniu francuscy te>llisiści pro- i Wfykk~nainte ttetgo zadani!~ ma tać Yfft:eońckowdy~ ci oficjailneg,o uzn~a ezynn.ego uprawiania sporp ierwSZ"m
'
d
d
b . ,
1 e e cie
os a eoz.ny ce . uspor oWie~
a q. t
. k
,
_;i
g
dm" t
.
.
wadzą 2:0 i
najpraw opo o me.J mecz W zwiV~ku z tym zarządzeniem - oświadczył
du.. ia. ? rownko:r;l,z~ne <> prze ' io u z :lllllymi
' k orzysc.
''
1
·
b'
·
k
d
roz,strzygną na swo1ą
z1•a
anu
wysz
o
en1a,
p łk . W en d a ~ musimy
so 1e Ja o zasa ę po·
ł
.
. k
k
dl
et
au pokonał Koernera 6:0 4:6 stawić, te kai.dy otic~r i podoiicer, czy podchoJedy~ymi w aśc1wymi. omór ami a pracy
e„ rem.
PL
'
• rąiży winien uprawiać czynnie conalmniej jeden 1spo.rtowei kadry są wojsko:ove kluby spor~owe,
6:4, 6:3, a · Borotra wygrał z
ougma- z g;upy sportów poositawiowych, celem u~rzy- one. m~rnZ'.ą podjąc cały ci~ar pracy nad U8po-rnem 6:0, 6:2, ~:3.
, mania si~ przez cały rok w odpow.iedniej ko.n: -Łowieniem kadry.
Zwycięsca ttgo meczu walczyć. będzie dycji f!zycznej .P·?·z a t~m prz1'.najmn~ei co dr~g1
Właściwymi ko.mórltami pracy sraoritow.ej w
z posiadacizem puharu Szwecją.
rok w1rue~ wz1ąc .udział "". Jednym z, ~bozow klubach. ~ędą. sekcie sportow~ .z w asnym1 z.awy5zkolenvoiwych, Jak np, zeglj!.rstwa srod!ądo- r:1:.ądam1 i większą lub m.t1leJszą autonomią
wego, morskieg·o, jachtingu lodowego, pięc1·obo· W niektórych wypadkach ze wzgl~dów na ro~
ju olimpijskie)!o, lub raidów narciarskich, ~o- Iokowania poszcze.gólnych jednostek i położenie
Jarskich, kionnych, żeglarsk i ch, kajakowych itd. placów sport,owych, utworzione zostaną poza
O m ta al SłW@ ~ing-t'.!!CftQOWE!
Tak ujęte pojęcie usportowienia kadry jest kluba1T' i g?rnizonowymi, równfeż oddzi!3'1ne klu·
Gdańsk, 5 grudnia
wybiltnym ro2lbudowaniem sportu w szerz. ,
Iby. dla poszc.z.eg6Lnych. ro.dzaJÓ'~ br·on1. Klu?y
C t1 -,s 1~ 11 b[ega się oHcjalnie 0 powierzenie
Wysiłek nasz musimy rozłożyć w czas1.e- wo1skowe, co iest spec1alme wa~ne, będą_ wspoł~.
•· · .- „
· it
·t świała w ping-pongu I na pierwszy okres wybrać tylko pewne dz1ał.y prac•owały z ogó!llJOspo.rtowymt organ,u;a.CJamJ
m'! r ~!'k"-t'. ?.;;;;~.l 1 lnIB rzo„ w
11 portu i to te, które naiwięcej odpowiadają na·' cywilnymi..
19„ ro u,.

Z Dznią

w meczu tenisowym
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Walne

Lłgl

.....
P.Z.P.N.

„

Warszawa, 6 nudnia.
.
Li
PZPN wY.
Doroczne walne zebranie
st 1 •
.
znaczone. zostało na 16 I 17 st:vczma r. p, W
Warszawie.
.
Walne zebranie ~o~pa~rzy sz~reg wa.znych
I aktual.nych zagaclme.n pJkarst" a nolslnego.
M. In. niewątpliwie obszerna. dvskusl.ę wy·
woła sprawa wykluczenia z Li1-:1 K. S. DQbU.

Kanady. tc.z ycy przy·
Jeżdżają

definitywnie na Sl11sk
Katowice, 6 ~rudnia.
:W.croraj ra:no nade·s.zła do śląskiego
Okręgowęigo Zw-iązku Hokeja na Lodzie

wiadomość z Londynu, że Kanadyj.czyicy
Thompson i Smith przyjeżdżają defiinitywnie
$ląsk w charakterze graczy
trene:rów.

na

Głodnego ·nakarmić

na,g iego

prz»odziać

-------·--·-------sxn
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Cod&lenna nowelka „Expressu•11

-

lloRrOdo
Roman Bint, bnr<>ibota.y

aktor, z

wielkim zainteresowaniem l>'Meozytał w
wieczorowym piśmie następującą notat-

k,:

o

„Od paru ty~ jra.suie w na•svm miffcie niebezpieczny oazu.at, którego ofiarą padło kilkunutu bezrobotnych aktorów. Oszu't ten Podaje aię za
aktora nieistniejące.s!o w rzeczywał<*:i
teatru i wyłudza od naiwnych piH.iądze,
obiecułąc
angażując i<>h i jednooześnie
im, że zostaną jego wspólnikami. W ten
sposób udało mu się wyłudzić od wielu
Policja,
osób pokaine sumy pieniężne.
chcąc za wszelką cenę unieszkodliwić
oszusta, wyznaczyła nagrodę .za schwytanie w wysok~ci 500 złotych".
- Gdyby tak mnie się udało zdobyć
. Pat: - Uuuuu-aaaal... Wyspałem się
tę nag:o~ę - :vestchn~ł Roman .- O~
tylu miesięcy nie zarobiłem przecież ani dziś wyśmienicie!... Serwus, Patac.honI kuf... No, jazda, wstawaj i przygotuj ranirosza.
odwiedził ' ną kawunię!„.
Nazajutrz rano Romana
Patachon: - Co to dziś mamy?„.
młody, elegancko ubrany ~ężczyzna.
-;- S~yszałem bardzo .wte~e o panu- Ni~dzielę? ... Brawo!... Można sobie hę
powtedział do aktora, śctSka1ąc mu rękę dzi.e wypocząć i odpowiednio się zaba- Opowiadano mi, że ma pan duży ta- wićl.„
lent. Dlatego włunie postanowiłem pana zaangażować. Wszy.sc:y aktorzy będą
spólnikami m~o przedjednocześnie
siębiorstwa. Udział wynosi 50 dotych.
To przeciet niewiele. S'J)Odziewam się,
te zyski będ2' spore, gdyt zespół mam
-
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Patachon:.-Brawo!... Hurrral„. $nieg
pada!... PierWS%Y śniegi... Wczoraj właś
nie mówili prze.z radio, że przez cały
dzień dzisiejszy pogoda będzie ładna ze
śnieżnymi opadami!
Pat: - Zara,z wiedziałem, że :śnieg
musiał padać, bo zazwyczaj widać przez
nasz sufit kawałek nieiba., a dziś cały sufit jest biały„.

Pat: - Ho, h:o, ho.„ Ale też śnieżyca
pirrrrsza klassssal... Człowiek chwilowo
zyskuje na tym tylko tyle, że nie potrzebUJje się myć„.
Patachon: - Racja!... Nadstawimy gę
busie na śnieżne działanie i same się
umyją„. No, jazda, ubieraj się i pójdzie·
my dziś na daleki spacerek!,„

pierwszorzędny.

- To tenl - pom"Yflał Roman Trzeba teraz działać ostrożnie, by mi się
nie wymknął!
Młody mężczyzna ieszcze ·długo opowiadał o swych projektach.
- Nie tneba mnie tak dłu~-o przekonywać - przerwał mu Roman, uśmiecha- !
f2'c się przyjaźnie. - Niestety, nie mam l
w domu pienięd%Y. Czy mó!!łbym jutro I
ptzyjść do pana do teatru? Wpłaciłbym , ..__P„a...it:....,....P_o_c-ze"'"k;i.a~j-„.-M-a"'m-it„e„n-ia-ln•y-p.-.o
mój udział i jednocześnie obejrzałbym mysł... Zostaniemy z dniem dzisiejszym
sport.owcami... Zaraz zr.obię własnoręcz·
·
lokal.
- Lokal o'l:)ecnie iest odnawiany - · nie saneczki„.
Patachon: - Mvśl iest dobra, t)lllko
odparł dyrektor, podając mu jakiś adres
- Możemy się spotkać na mieście, choć- szkoda, że tobie wpadła do !!łowy.„ Tv
by przed pobliskim kinem „Apollo" Ju- nie masz szczęścia do pomysłów„. Obawiam się, że znowu będzie jakaś wsypa„.
tro 0 piątej po południu, z~oda?
- Doskonale, będę punktualny.
Gdy tylko dyrekror WYszedł z miesz·
kania, Roman pobiegł do urzędu ~l~d
czeJ!o.
- Proszę pana - zwrócił się do dy·
policyjnego ..::::.
urzędnika
żurującego
czy urząd
chciałbym się dowiedzieć,
wypłaca nagrody
śledczy natyehmiast
wyznaczone za schwytanie
pieniężne,

Pat: _ żadnei wsypy nie będzie„. r Pat: - Dobra ies!I... . Uważaj. ~ylko,
Już saneczki są w robocie„. Pomyśl, jak żebyś cza~em podło~1 !1ie przepiłował,
to będzie przyje.mnie zjeżdżać z góry po I bo wpadntemy do p.1.wmcyl... A szkoda
byłoby akuTat dzisiaj, kiedy spadł pierwśnieJ!ul...
Patachon: - Czekai, ia też mam po- S%Y śnie!!„.
A hi: uważ~i, . łamago
Patachon:. mysł!„. Zrobię narty!... Będziemy wyglądali jak prawdziwi sportowcy, którzy pokraczna, zebyś sobie ręki me przyprzybyli na gościnne występy wprost z gwoździł.„ Do nart trzeba mieć jednak
więcej rozumu, niż do J!łupich sanek!
ZakopaneJ!ol

przestępców?

-

O co chodzi? -

zainteresował się

urzędnik.

Roman opowiedział mu wszystko, po·
miejsce i godzinię spotkania z domniemanym oszustem.
- Doskonale - oświadczył mu urzę·
dnik - Jeżeli się okaże że to ten, otrzy·
Pat:_ Szkoda, że nie ma dziś żadnePatachon: - No?„. Kto lepiej wyPatachon: - Jako one sie ładnie zgima pan nagrodę pieniężną.
nają od ciepła.„. Patowi w\psy dęba sta- szedł na tym inter.esie?„. Napracowałem go konk'Ul'su sportowej!o, możehyśmy
Nazajutrz już o wpół do piątej Ro·
gdy uirzy moje arc:ydziefo.„ Ludzie się solidnie, ale moje narty są już goto- zdobyli pierwszą nagr-odęl...
man znalazł się przed kinem. w ostatniej ną,
Patachon: - Na ·sanecz1rnch to nie
będą się za mną oglądali, !!<fy przejdę wel..„
chwili ogarnął !!O niepokói.
spróbuj zijechać z góry na narsztuka,
pracy!
w
mi
prz~zkadzai
Nie
Pat:
byl
nie
tvilko
Żeby
nutami...
z
nich
obok
- A może oszust nie przyjdzie 1
mnie jt;ż moi~ bab~ia wró~e
tachl...
to
za
potem
Ale.
I...
.robota
cięż~a
j~st
To
pierwznajomy
mój
Jeden
ślisko:„
za
ło
Nagle usłyszał znajomy l!łos:
żyła, że 1a w 1sporcie zrobię karierę; .•
szy ra,z z1echał z lfóry na n ..rtach, będziemy mieli dużo radości!.„
- Romanie, co słychać u ciebie? Tak wpadł do szpitala i ·wvsze<łł stamtąd dodawno iuż nie widzieliśmy sięl
piero po miesiłl;cu. .
To był Gambet, również bezrobotny
aktor, stary kolega Romana.
- Mój drogi - odparł mu szybko
Roman - Muszę tu zostać sam. Chodzi
o bardzo poważną sprarwę. Twoja obec·
ność, że tak powiem iest mi teraz trochę niewygodna. Jeżeli chcesz ze mn211
pomówić, to wpadnij do mnie wieczorem.
- Rozumiem - odparł Gambet, uś
miechając się - Kobiet\ta, co? Nie obawiaj się, nie zabiorę ci ]ei. Ale muszę -ją
..........
obejrzeć. Trudno, ta.ki już jestem.
=-~
W tej chwili zbliżyli się dwaj polic·
.---..
'
ian ci.
Pat: - No, jazda!„. Tere-fere-kuku?!
Pat: - Teraz szybko wkładaj swej
Pat: - No, moje arcydzieło jest 1uz
_W imieniu prawa- rzekł do Gam·
beta, kładąc mu rękę na ramieniu - a· gotowe!... Saneczki, można powiedz.ieć, zimowe rękawice, ja włożę szalik i jazda A to co?.„ Gdzie śnie!!?„. Przecie deszcz
pirr-rsza klasssal... Pracy było 0°:> nie na śnieg, w góry, na sportowe rozkosze! pada!... Co mv z tvmi saneczkami zroresztuję pana!
Patacbon: - Zobaczysz jak 11am hę- bimy na tę pluchotęl
- To nieporozumienie - krzyknął miara, ale za to teraz bedzie wielka raPatachon: - Na nic moja ciężka prazazdro~cili!.„ .Tłumy bę~ą za
~szys~y
dą
.
.
r-oŻpaczliwie Roman -: To nie ten! To dość!„.
Patachon: - A mo1e ~arty mał? mn~e na1?i .ganiały!„„ A 1a prze1dę ?bok. mch z ca„. A radio zapowiadało, że„. Widzisz?
mój serdeczny przyjaciel!
_ Kazano nam aresztować człowie· pracy kosztowały?„. Niemal poł dma moimi nartami z dumną mmą 1ak ce- To są twoje pomysły!... Łodzie trzeba
było robić, a nie sanki!... ·
sarz!...
·
ka, który się zbliży do pana! Proszę do . straciliśmy na tę robotę!...
1
nie
nie
.
: towarzystwie&liAZ!CWI
stanowczo,
aferzysta uciekł zagranicę.
W tej chwili ukazał się rzekomy dy· 1policjanta, natychmiast wskoczył do n:-. ••1et krzyknąć.
·
Nagrody, wyznac.zonej przez poli.:ję,
przejeżdżającego tramwaju.
·
rektor.
dając

I

I

fe<l:~sa;i~t~l!icjant~~~iedział

Rom:':'k~::~o zauważył,

14+ ~·:;r:~:t*':rszta
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