Ceno IO ltroszg

IECZOR

USTR

~~.- ~x.>

SVINHUfVUD

prezydent Finlandii, obcho·
dzlć będzie 15 grudnia 75·
lecie swych urodzin.
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szef sztabu głównego armii rumuńskie!, przyledzle
do Polski w pierwszej &>O·
łowie grudnia.
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wieao walce orzeciw rządowi.-bonovn znanręzenielil oczekuie dzisie.iszego
pos1e zenia zby Dmir.. - .Konllikt ma rówmez oodloże polityczne ?
LOndyn, 7 .l?'rudnia.
sprawie Jeszcze nie zapadła.
dzln uległa znacznemu wzmocnieniu. stanie się faktem, względnle, czy rząd
Sytuacja 'Wewnętrzna w An.g-liii do
Dzienniki londyńskie, charakteryzując Trudno jednak przewidywać z całą do-. zgodzi się na morganatyczne małżeń„
ostatniej chwili nie zostata jeszcze wy· obecną sytuację, stwierdzają, że sytua· kfadnością dalszy jej rozwój, a zwłasz- stwo monarchy.
jaśniona. Wiadomo jedna'k. że król Ed· cja króla Edwarda w ciągu ostatnich go- cza to, czy abdykacja króla Edwarda
Według najświeższych ·doniesień z
ward w dalszym ciągu zaitouie stanokół zbliżonych do otoczenia króla, cała
wis~o zdecydowane i nie ies~ skłom~y
rodzina królewska stanęła obecnie p~
do zadnych ustępstw. Stanowisko kroI
stronie Edwarda VIII. Bracia wysłali
la wzmocnione zostało Jednomyślną opi
•
I
ćlo zamku telegram, wzywający króla
nią 7ałeg? narodu, • który ŻY'!iołowo
aby
pó I
ią
wziąć decyzję
do, przetrzymania kry.zysu •. Podobno i
mamiestuie, z Jedne1 strony swo1e symLo d
d .
krolowa-matka Mary, iak się okazuje,
patie pod adresem Edwarda VIII, a z
( )
Mi
.
.
. fo al
. nk yn,t 7t gr~ ma. całkowicie popiera stanowisko swojego
drugiej nieprzyjazne nastroje wobec
Pat mo, ze wszystkie przygotowarua
rm ne 1 ons y ucy1ne na
W t
t
t
J
'
wypadek abdykacji króla zostały zarówno w Londynie, jak i w stolicach domi- syna. ·
Yll! s an1e rzec.zy sy uac a
rządu _Baldwina.
. .
.
niów poczynion.e, król Edward, jak się dowiaduje korespondent Pat, nie pod- rz~d.u Ba!~wma stała się Jeszcze bar·
we~ai~~hwo\°i~~Ó!,m~~ą~e~k~~~jew:S~~t · pisał dotychczas do~u.mentu. abdykac~nego i zastrzegł sobie jeszcze pewien dz1e 1 dbrazh~a. . .
k • h
._
·
• d
'
.
czas do namysłu, zanJ.Jn podp1is ten złozy.
rzym1e wrazeme w 01ac po11
00
ni?~ teindencie
ustędpsitiwj,
depkrzl eia·
Nie jest przeto wykluczone że akt ostateczny nie nastąp.i we wtorek, lecz tycznych Londynu wywołała pogłoska,
wie s ę ma m. 11!· w ~ s e sze1
ara· 0 jeden lub dwa dni później.
'
jakoby konflikt między królem Edwarcji, któ.rą Baldwm złozyć ma przed Iz·
Król ząmierza rulrom.ą uda ię d-0 c
rozmówienia się ż panią dem, a rządem posiadał również podło
9 dla
bą Gmm.
„
.
.
Simpson, zanim podpisze swofą abdykację. Od rozmowy tej bardzo wieleby za- że połltyczne. Okazu)e się bowiem, "te
dek.larac11 te! Bald~in . stwier
leżało. Jeżeli król wykona swój zamtar odwiedzenia pani Simpson, to nastąpiło-I król Edward w czasie swej podróży do
dzi~ ma, ze ~ząd m~ wywiera z~dne2o by to zapewne bezzwłocznie samolotem i w ciągu 48 godzin król byłby z powro-1 Turcji zaprosił flotę turecką do Malty,
nacisku na k óla i ze król decyzJę swą te
Londynie
I bez porozumienia się z rządem.

Kro' I odwiedzi· p S"impson wCannes
ws
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~o0~~źmieod pierwszej
z własnej nieprzymuszonej łlmw a r o
..,·
chwili zatargu kon
Już

d lllOdli- Sit

sty tucy jnego publiczną tajemnicą byto
wprawdzie, że Edward VIII zamierza
&'
•
•
zrzec się t~onu n~,rzecz swego brata
rzą
ks . .Jorku, .1 opuście Anglę ~ to:v~ir.zy-1
stw1e p, Simpson - tym memme1 Jed3
3
nak. stwierdzić należy, że do ostatniej
Londyn, 7 .1rrudnia.
g!ikańskbego zabronił księżom poruszachwili ż adna konkretna decyzja w tej . Przed pałacem Buckin2ham w dat- nia w kazaniach sprawy konfliktu króla
szym ciągu manifestują tłumy na cześć z rządem na tle planowane20 małże1ikróla Edwarda oraz przeciw rządowi. stwa.
·
Demonstracje te przybralv tak wielkbe
Cały Londyn w naprężeniu oczeku·
rozmiary, że kilkakrotnie zmuszona zo je dzisiejszego posiedzenia Izby Gmin.
stała do interwencji Policja, Wszystkie Na posiedzeniu tym - jak wiadomo kościoły londyńskie były w
niedzielę premier Baldwin złożyć ma deklarację
przepełnione publicznością, która mod-, w sprawie obecnego konfliktu.
Jak
lila się za króla i jego rodzine.
przypuszczają, dekla•racja ta o,g-raniczy
Ordynariat arcybiskupi kościoła an- się do zaprzeczenia pogłoskom o presiit
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an1.1estac1e
przeciw
owi.on d yn z napręzen1em
oczekuie dzisieiszego posiedzenia Izby Gmin
wywieranej na króla. Od oarlamentu
wypowiedzenie się za
odroczeniem rozwiązania zagadnienia.
czy też rozpoczęcia dyskusji. Gdyby
Izba Gmin zażądała niezwłoczne~o przy
stąpienia do dyskusji, rząd musiałby ubędzie zależało

dzielić dokładniejszych wyjaśnień.
Nie jest wykluczone.• że dzisiejsze

obrady parlamentu zakończyć się mogą
daleko idącymi niesPodziankami.
·

Wojska rządowe nacierają na Burgos

Włosi okupu!ą

„Twói

mnie

głos
woła"

i

Jo Ir~1ień 'owieU"
wszędzi~

CENA EZO. 30 GR.

powietr~qa_ na~ .

(Pat) francuskiego dziennikarza, pow:racające-j wiązała się bitwa powietrzna między · es·
go z Barcelony, który twierdzi, że w 1kadrą powietrzną, a eskadrą rządową.
chwili obecnej 10.000 żołnierzy włoskich j Trzy powstańcze samoloty bombardująw mundurach włoskich, znajduje się na ce zostały sitrącone.
.
.
Balearach.
Sevilla, 7 grudnia.
Poza tym znajdować się tam ma pra(Pat) - Radiosbcja p~tańcza dowie równa ilość milicjantów faszystow- nosi, że po ataku basków na odcinku Orskich oraz 14 samolotów, pilotowanych I duna, powstańcy przeszli do kontrataku
przez Włochów w mundurach hiszpań- i zajęli rowy strzeleckie na przedpolu
skich.
Valmazeda. Przeciwnik stracił 395 zaibiObecnie włoskie towarzystwo akcyj- tych . i 300 karabinów.
ne zajmuje się parcelacją terenów na
Na odcinku Aluva i na północ od BurBalearach. Wyspy Ibiza, Formentere i : gos trwa strzelanina. Na wschód od BurCabrera znajdują się również pod kon- 1 gos zajęto rowy strzeleckie wojsk rzą
trolą Włoch.
dowych, które straciły 25 z.abityich i 300
Mt.tdryt, 7 grudnia. karabinów. A~ak rządowców na..odcinku
Ministerstwo wojny komunikuje: - Mondragon. został odparty. Wo1ska ~zą
„Samoloty powstańcze. wczoraj po~łud- dowe s.tra~1ły 28 za~1t~ch. W ~omos1e;niu bombardowały miasto Guadala1ara. ra uderzet;tie powstancow zakonczyło się
W akcji brały udział 23 trzy-motorowe 1powodzeniem.

pióra Jerze go Orlicza w najnowszym, 183-im numerze

Do nabycia

Walka

m. 6uadalaiara

Paryż, 7 grudnia. l wołały liczne pożary. Liczba ofiar inie gu, Ha•n sa Beimlera, który poległ pod
„Ordre" zamieszcza artykuł jeist dotychczas wa.na. Nad miastem wy- Madrytem. Na czele. konduktu szedł kon

powieść

Sta le dodatki specjalne: Tajemnica
wieczne j młodo ś ci (poradnik kosmetyczny ). Czarny kolor zwycięża (ilustrowany dzia t mody ). Rozrywki z
nagrodami - liumor - Rozmaitości
- Ką cik pani domu.

wyspy Balearskie. -

I

I

sui Z. ,S„ R. R. w Barcelonie Antonow. Owsieienko.
••••••••••••••-

Robotnicy
portowi
•
.
Zhkwldowah strajk

Nowy jork, 7 grudnia.
(PAT) Strajk roboóników oortowych.
proklamowany na znak solidarności ze
strajkują1 cymi maryna.rzamb. został za-

kończony.

•••••••••••••••••••••••••••••••
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Isamoloty bombardujące, eskortowane l
Barcelona, 7 ~rudnia.
przez aeroplany myśliwskie.
.
(Pat) - Odbył się tu· pogrzeb b. komu
,
1 Rzucono bo,mby ui.~.aląjące1 ~ec :W)'. :nistycznego deputowa,ne.go do Reichsta- -•••••••••••••••••••••••••••••••
1
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Wyprawa na ksi~źyc przed 40 laty

45.000 za 3 franki.
Skarb

wśród

rupieci I staryc_I)•.

·

- gazet

.". ,

(z) W Paryżu odbywała sie w Jednej

w. lufie

olbrzymiej armaty umieszczono torped~, którą odbyli niezwykłą podróż z sali licytacyjnych sprzedaż niepodję· .
tych w terminie przedmiotów. W pew·
·
· Jego
D r. f ran k er 1
· ·
2 uczent· n1em1eccy.chwili a·g ent licytacyjny Dufour,
neJ
asysten t zm·knę 1·t b ez s'J ad. u
wszedlszy na sa11ę. usłyszał jak za
f
I ot d s
Tragl·c n y 108ł ·
skrzynkę. zawier!}ącą stare l{azety,,

'

z

r·

u o t rato s e ry

pierwszego

I

Dr. Franker był święcie przekonany, zdenerwowania. Natomiast towarzysz szmaty · itp. zażądano dwuch franków. _
ft) W roiku bieżą.cym mija 40 lat od nie-·
Żaden z obecnych na licytacji nie pod„
- niósł nawet głowy. Komu przyjdzie •bo·
ud~nej wypr~wy na księżyc, zorga.niz~. że je.go eksperyment się udał, twierdząc, je.go był bardro blady i milczący.
f
b d
· Wreszcie ·o bydwai weszli do lufy ar•
wanej przez mł·ode!!o uczonel!o niemi\~·c· że jeżeli torpe·da nie dosfanie się na
ki,el!o, dr. Fra.niker·a . . WJ związku z tym księżyc, wróci na ziemię i · spowo.du.i'·e maty i umieścili się we wnętrzu torpedy. wiem ochota wydać c.ho·ć Y wa ran' ·
ki na stare rupiecie?
Dufour machinalnie dodał franka _ ,
pra~a niemiecka podaie garść niezmier- ogr.omne szikody. Tymczasem jednak Po chwili na danv znak drzwi torpedy
nie intere.sujących s~cze·gółów o tym .minęło . kilka miesięcy i nie wiedziano, zatrzasnęły się autómatycznie. Jeszcze i w ten sposób , zestal właścicielem
szalq.nym e:ksperyme·ncie, który ikos1z:'to- co się stało z torpedą. Młody uC'zony sekunda, a po tym rozleJtł się potęiily skrzynki. Przyszedłszy do domu, -po·
huk i błysk ollnta r<>zdarł powietrze.
nie zniechęcił się . ty~ byn.ajmniej.
wał życie dwuch ludzi.
Od tei pory nie dowiedziano się, co czal ją opróżniać: -Wśród wsżystki~
Przekonany o pO'Wodzeniu swego
W mroźną noc g.rudni-ową, 1896 roku,
w l!łębi lasu w Prusach WschrJdnich pierwszego doświadczenia zabrał się do się stało z obydwu śmiał1ka.mi, kt~rzy rupieci, jakie znalazły się na nodłoqze.
żgromadziło się szczu'Płe l!rono ludzi do- S1konstruowania armaty i torpedy, kt6- wyhrali się w podrót na k.siętyc. Przez dostrzegł nagle pakiet renty padstwó·
· /
kol-a torpedy, potl·obnej do armaty. Mia· raby moi!ła zabrać dwuch ludzi. Miał on szerel! lat · okręty prizeszukiwały · morza i wei i obli~acyj.
Za 3· franki, oprócz skrzynki, Dufour,
łą to być ostatnia fa.za wielkie·go ekspe- zamiar dostać się na księtyc w towarzy- oceainy, szukając śladów ekspedycji lU:b
rymentu, któremu młody uczo.ny nie· stwie swel!o przyjadela, młoi;Ie110 uczo- części metalu, któreby· pochodziły z tor· októrwz~mał kapłt.ał wartości 45.000 fr~·
~iecki, dr. Fra01ker, poświęcił kilka- nel!o, Ot.fona Schelta. Franker przygo- pedy. .W1SZystko jednak było bezskuusz1~cb1tnta' .~ 1••• „
parę lat później z·apomniano
qaście lat SJWel!o · życia. Zamie·rZ:ał on tował nawet olbrzymi spadochron, któ- teczne.
u
n
l'I
.
ry miał złagod~ić zde·r zenie się torpedy zupełnie . o tei eik1Srpedycji.
' . wystrzelić tę torpedę na księżyc
~ „
§miałkami?
obvdiwoma
z
stało
się
Co
do
się
mo11ła
nie
itdyby
razie,
w
ziemią
z
swoich
i w. tvm właśnie celu · zgr·omadził
··
Ozy foq,eda fob e:ks!p!}odowała w · wy.tP\żyjaciół w odluąnvm zakątku, ateby 'stać ·na księżyc.
Wreszcie wszystko było gotowe do szych strefach atmosfery? Na te pyta- Piękna inicjatywa znakomłłeł
wy;próbować .swój elk.s:peryment.
Gdy wszystkie przy~otowania . zo- tei podróży międzyplanetarnej. Peiwine- nia nie Z111'alelZ'ioM od11Yowiedzi. .W obe:c urtystki i działaczki społeczne1
stały 'fuż· zakończone, Franker, zbliżyw- go d:nia w ;dirugiej połowie 1897 roku u- tel!o jedrtak, że od te~o cz:aisu minęło· już · · (~b) Do Landy.nu przybyła nt';zed kilJ'
... ~
szy się do kwadratowei skrzyni, która stawfono .o·!!.romną armatę i umieszczono 140 lat, oależy się liczyć z tym, ze obypołączona bvł·a z armatą drut·ami, naci· 'w nie1 torpedę: Tuż przed północą oby- dwaj niemieccy ua:eni najprawdopodob· ku dniami Emma Re·detl. Jest to znątja ,
orta
adystlka ameryikańska, Odwiędzi
•
.
. 1'1, s~ę z ;o d:zi~ą.
. łk
. łk a 1. roz1eg ł ..d:wa1. śm~a
'k Bł. ~nę ł o świate
ł
Poza sw~
w nur t ach oc·~anu al• szeretł stołic euronel'tskich.
niej zn~~źli śmierć
· ow~e pożegna
~!1ą guz~ .
"
s
się potęzny huk To wvsrf:rzelon:i przez 1 ze zna1omymt. Frainkeis smia.ł się i me bo ł!dzles wysoko w atmosferz&.
słaiwą, jaką z· dobvła w Stanach Ziedpo·
armatę toTpe.da wyleciała. w powietrze. zdradzał żadnych obj:a wów strachu, ·ni
czony>ch · na polu artvstvczrtym, · Re-deą:
.
.

•uzyl•a
zbrodniarzy

W

·
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Zap·omnlała,kim 1·est i aksle nazywa.„ ~=~!~~~!:.=;:~··~=k&p·~~:
.
i·

Artystka dowol'.lizd, że

.

wielu

prze-

aktorki, która straciła pa-. stępc6w dałoby się &p(O'\Yadzić na UCZ•
mięć. :- Zagadkowe dzieje zmarlei żony arystokraty pary„ ciwą droJ!ę przy pomocy.specjalnej met~.Y wychowawczej. Na11~.psz.vm czyn·
&kiego· przedmiotem sensacyjnej rozprawy sądowe)
,

N ie sam owite prze:t:ycia
·

. (sb~ .Sąd. fram~uski ma obe·cnie dio ro~
patrzema mezwy~łą spriawę . . Przed kll
kuna.stiu 11a:ty na. jednej z7 · sta·c yj kolei'? wych pod Pairyzemfoo1lieJarz na~nął srę
na nieprzytom~ą dzlewcz~n~ w 'Yłeku
okołó„ płętllatłftf. łat. Odw11e'Z11ono Ją do

~~~~t:> i:hek~szr·nilJ na~i-:~~mn,ę_)wy

młodej

mk1em 1e-s.t muzyka, która posiada wiei•
·
.Obecnte matka zmadej żąd~ Z\\; rn~u i.aź~i i twierdząc, że Marla. Renaout.d pod kle znaczenie dydaktyczne, . albowiem
·.
łagodzi przestęPcze . instynkty.
rnaJątiku, pozostałego . p.o zmantei. Rodzi- swiadomie wyszła za ll,ląz za baron~.
Dla swej teoriii zdobyła RedeU se.na··
\Vyroik yv tej sp,r~wLe oczeki~·any Jesf
na ba1r<:na przec.iwna ks-t temtt, ~ys1!wa.i.ąc 1ako motyw fakt ro;,dwo1ema ze zrozumiałym za.1 nteresowamem. · · tora She.piparoa, który złożył w parla~

j

I

k ,, . • • •
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~•••,••!••••~.··~.„~···~· ~....,.. ,ią_.ęp:,G:i~ łiw',;xkaJ1~~imJ·c%\V?wied.ni wni~.;..u
sek' Odbyt uę s.iere.a .zebrań,~ 'la kt6· .
.

· \:
'I
"'"
ł.U
. W~rótce stwj erdz·oip.·o, ~e.dz~~wc.zyna : aby przekonat się na własnej skórze, jak działa kara
na przestepców
1est uspiona. Wpadł.a ona w ]aik.1s dziwny
s1łk1, by przywro.cie Ją do przytomntrśc1.

stan kataleptycz•ny, z którego trudno Ja.
wyprowadzi1ć. Wreszci:e po ki1kutygo
cfiniowym p1obyde w szpTita1u p.oczęta ona
powolii odzys·ki•wać zmysły. Na zadawane jej pytani.a:,. jak się nazywa, odpowi1edizia·ła dztewczyna, że j1est Deni$e
Bry. Poszukiwaniia za mdlziiicami· dziewczynki nve dały rezultatu..
Umi·eszczonn ją ·wobe·c tego w ochrnnce d·la s:ie·rot; gdz.ie spędziła kil~a łat.
Denise Bry czull1a: wLel~i pioci.4g do teatm. Wkrótce mairz;eni!om j1ej staf.o ·się
zadość. Została aktorką jednego z teat•
rzyków. Jei miiła.po:V~' erzchowność i sym,
pa1tyic.z.ny głies z~roc1ły . uwagę pewnęgo
. .
"
barona fr-aneuskiii~go_.
on do JeJ
suę
Po przedsfaw1emu udał
g~r~eroby. i p:zedstawi1ł s·ię .akto~ce,
o~ww.dc;iaJ~c, ze wyw.a~ta n~ n~m w:1el.
kie wrazenie._ Barion stw11erd.zi1, ł, ~e dzrew
czyna był.a mezw~kle skmmna i odzna~
c-ia.ta Słę zaletamh charnkteru, to tez
oświadczył si•ę j,ej.
"Rodzin.a hairiona hyf1'a przeici'wna temu
z..,wiąz~p;wi,, P:O tym j·~dnak zgQd'ziila się
•
na ślub barona z a'ktio·riką. .
W . tern ,S.P:os.ób. do·sta:ła się Oenise do
towarzystwa arystokriatycz:ne&'O, zaczę"
h uprawiać sporty i obracać się w naJelrgantszych sfifra'. ć'h~ Niie dilugc jednark
trwalo szcz.ęśde małżeńs1de dzi1ewczyily. Pewnego dń·i1a, w czasie polowani'a,
spadła ona z konia i straciła przytom-

pi::::~~~ć dr~· d~d~re;;~
~~?:ć~t~::rr~i~
tl~mności. · Gdy wresz·cie .udato siię im

'i

•

•

(sb) Niespotykanego w dzi1ejach spra d·:s otrzyma.ił pracę -w kuch~„ zaś Jego
wiiedLi•wiości elksperymenitu dok1onaLi dwaj syn pra?owal na rob?.tach Zd1emnye·~·
sędzrowe w Ameryoe - Harry aLnd1s . ObaJ ~·P.r~:s.tępcy otr~ymywah ?d
i jego syn .frank. Sprawowali oni swe 11nnych w~z~I·OW „kuszące prop:ozyc1e,
funkcje sędz.i1owsik.ie w stanLe Nebraska. by po w.yjsc1u z wię~.ie~la ~rzys_tąpill do
Harry Landis postawfł sobie za zada- kh bandy: OczyWLS·C1:e n,i!kt ri11e przynic sprawdzić na własnej skórze jak do- pu~zicz.aJ, ze są to sę&.1ow1e.
Trzy tyg.odni1e spędzili obaj sędziiowiie
tkliwie odczuwają więźniowie większy
w cel1i W!~· ęziennej, p.o ·czym ~osfaH. WY_lub mniejszy wymiar kary..
Sędzia wraz ze synem kazał się zam- pus1z.czem na woliność. Oba1 sęd'z11Qw1;e
knąć we więzieniu. Wtaidze zezwoliły stwverdzają, że praktyka, jaft<ą odbyli
na · ten eksperyment. Obu sędziom zgc,- w więz.iie·n,,iu ułatwi prncę im przy fero·
l~?·O ~towy, zdJęto odoi ski d'aktyiosko- \\ aniu wyr.oków.
p1me 'I osadzono w cela:ch. Harry Lan- .t
1
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Al man:ac h"· przestepcow
z ego sw1a
U
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Scotland Yurd pragnie uchronić '. Londyn od Inwazji
świata podziemnego

~
U

,

(z) W związku z uroczystościami to, Sydneyu i innych większych miast.
koronacyjnymi w Londynie, Scotland: Czynione jest wszystko, ażeby nie do·
Yard również nie próżnuje. · Niedawno puścić do napływu elementu przestępwydał on k~iążkę informacyjną prze· czego do stolicy Wielkiej Brytanii na
stepców z catero świata. z toto~rana- dni uroczystości koronacyJnych.
Kieszonkowcy całego świata. którzy
ml, oPlsąmi ·znaków szczególnych zło·d.ziei i opryszków ' wszelkiego autora- pokładali tak wielkie nadzieje na dni
koronacji, doznają poważnęfo · rozczaro· .
meittti.
Policja angielska roztoczyła baczną wania. W każdym razie ich przestępcza
obserwację nad wszystkimi portami i działalność dozna znaczne·go ogranicze.pozostaje w stałym kontakcie z policją Jnia i napotka na nie:b ylejakie trudności.
·
· Paryża, Nowego Jorku, Berlina. Toron-

·
o~ry
li ·

rod·z1·ny . kro'12 ann1·e1sk1·ego
.
!I .

.
U
dla najubo:iszycb mieszkaneów Londynu

rr.c~ . z~br.~ni -p~oi?a;u~-. ~i~i~tvw,~doartystki~-ustalej
„Prawo operoV?e.' 2.ifii1erza

być . . nietvlkó
ni~ •. że opery po~mv
m1eqs.cern rozrywki, le~z również zakł&·

dem wychowaw<:;zym.

Wyasygnowane

będą maczne wmy na. przedstawienia,
na które uczęśzczać· będą 1nłodociani
pr.zestęil)-cy.
ł

· · J - kl
j
li k
e OSZ u ą nowo ors . e
drapacze chmur

.
.
· _
(z} A~eryk~ńsk1 e władze skarbow_e
dok?ny~1ą ~azdel<? rokl pke~rc?·.·
0
de tk~ia
~
want.a merucd ~mo
0
me P 0 · a '.?Vf·;
sum~ przy.pa a1ącyc

bd h

c~eka;eh są. cr~y,k ~dnoszące . się
~ard:zo
0
Ok:;,~i~r~i~~ żen:i.j~żeJ~szacowan1.

został 60-piętrowy ·budynek, należąc-y d~
towarzystwa ubezpiecz·eń „Metropolitan '
Ufe'' ,_ mianowicie· na 30 milionów ·do·
larów. Najwyżsży z drapaczy . chmur•..
„Empire States Building'\ - mający 102'.
piętra wysokości, kosztuje - według cen
władz skarbQwych - 0 .Z miliony taniej.•
Gmach giełdy nov..-ojorskiej kQsztuje" 20 1nilioinów dolarów. a oo~~a _ 6
milionów.
·
Słoń obrabował

widza

Ciekawy wypadek w cyrku

(z) Wśród tresmvany·ch zwi.erząt cyr
kowych największą sympatją publiiczności cieszą się zazwyczaj słonie, które naj „
l·atwi•ei nawiązu}ą kontakt z oubliczno-,'
.
·
ścią.
.wa'i:

;~:n;rcn:n~ ct~~?o:~.aris]~i~kr~d~kż;
pięknym

. przed puhlicz.nością. prz,eszły w

n~arsz\U sloni•e. Widzowie karmili je sło.
dycz.ami i smakołykami. Pew;en sł-0ń
•
•
·
Nie poznawała otoczenia I o[z) ' Do;roC'z!lym . .zwyczaje~ rodz~n:i dych c~łop~ó.w; również . ~rada króla wyciągnął swą trąbę w ki1erunku Jednr·świadczyła, że nie nazywała się De.n ise
Bry lecz Maria Reuouard. Denise Bry kiróla .angielskiego bierze udział ~ urz~- nie .pozos~ah. w „tvle. Wśr~d złożo.nY,ch go z widzów, który jak na zliość nie miał
dzanym. pod l?ro.t ektoratem krolo,we1- damn zna1du1e ~ię szal we~n1a.nył zrob!o- ., przy sobie cukru. Zniecierpliwione zwie;;
była jej koleżanką. .
Wsikazala ona miejsce swego z.amiie- Wdow.Y Ma;v k~ermaszu .na pomo~ zimo- 1~Y. włas•noc~czn1e przez na1n1łod1,zą ks~ę- rzę poczęło z taką szybłrnścią i wpraw.a
szkania. Ody sprowadzono matkę dzi~w 1 'Yą dla na1ubozszych mtes~kańcow sto- · zntcz~ę k!olewską, ~łjforzatę • Rózę, rewidować kieszenie pana, że nim się
' 6-l~tntą c~r.e~~ę księstw~ ~orku•. Ma- k:okolwiek zdążył zorientować, wyciąg.
czyny, poznała ona w baronowej SW<\ hcv. · . •
córkę. Ni•e ulegat•o wątpliwości. że Ma-1 Idąc za przykładem krdlewskieiP do- le·s~ik~ księzmcz~~ z~.zdro~cił": s.weJ s~r nał mu z kieszeni portfel i połknął go.
Ponieważ portfel zawierał kilkaset
ria z·0istata d•ot;knięta rozdwojeniem oso-1 mu, członkowie . arystokracji i towarzy- !' jze\ siostrz~, El~bte?ie, ktora 1uz dd kilstw.ą lo.ndyńskie~o składają hojne ofiary · m at ł'rz-yczr.n~~ się s~ą l)racą ? P 0 : frarnków, poszkodowany zamierza wystą
bowości.
u~o1ltch 1 . p;ć d 0 dyrekcji cyrku ze skargą o odW ciągu kil'kunastu lat ni·e zda wata · na ten sam cel. · Do tej -pory napłynęło k-Ildzem:i ~kc1i zimowei
swym,. szkodowani1e. Niewiadomo Jednak, czy .
ona s·obie sprawy z tego, kim i est wrze- już 70.000 , prezentów. Królowa·wdowa ~ rn miesięcy p.racowa a na
prawo przewiduje odpowiedzialność dy.;:
c:.: vw isto~;,:i. Parnlę tal a }edynie nazwisb dożyła dań .w postaci 2000 ubranek c1la pierwszym darem . na ten cel.
3~ st małej 1{~\,ż.ni~czki s1 potkał się z rektora za kradzież, popełniona przez
J\.,1kiank' N'cda wno barnnow:i umada. dzied oraz bielizny. Kr&l Edward przy-1
icgo słoruila.
słał liczne garnitury dla do-rosłych i mło- o~ólny'm u~nan.iem..
~ówn i,e ż 111r:i Jej r·ozsitał si.e z żydem.
~o. baronowa zaczęła się &.i1wnie zacho-.

wywać.
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ifasło i jaja zd_rożały.!

ł,

a

ma~zy rsię to tym, że produkcja mleka
pr.?,!znaczonego na przerób masła jest u
na~ skoncentr.o:vana głównie w gospo·
d:irtltwach m.rue1sz.vch, których produkc,a na ~czątku Zl.Dly zwykle maleje.
q be.cme, wobec zbliżających się świąt
pc~y;t na masło bardzo się zwiększył.
Pl~ czym ceny poszły :nacznie. Vf górę.
i Z~z~o'Yały rówmez ceny 1a1. Jak
pr,tmw1du1ą Jednak sfery handlowe, ceny
J~l ~~l~gną obniżeniu z chwilą pojawienia
s1~!:,;{iaJ, przechowywanych z lata przez
hąn dlarzy hurtowych.

zostanie przez
•

urządzenia

władze

wojewódz kie zlikwidow ane
•
,
• Ó
;
badać będą szkodhWOŚC barwnik W I
w ściekach fabryczny ch
•

C

b

Specjalne
•k ij
em1 al

• •
•
•
•
Ł6dź, 7 grudnia.
gieny otrzymuje szereg nowych maszyn bliskich .studz~en! zan~eczyszcza1~c wodę
{v) Przy iW ydziale Zdrowia urzędu i przyrządów, które słu~yć będą, do ba- Wo~a n:e zm1e;i1a am. bar~y am sma~u,
wojewó4zkiego w Łodzi powstanie obec dania wody <?-raz bad~a barwników !la 1 a mu~o. t?, .
zaw1erac ~ewne t.ruJ,nie dontosła placówka, której zadaniem zawart.e w nich, szkodliwe dla zdroWlłl, 1 ce sb.~ :;:;.~.'..:.J , bare .przy dłuzs~ym, u~yciu
będzie walka z wyziewami ścieków ulicz ®kładnild.
.
I wyvmu:;~. zaharzeDJa .w organizmie i pony~h w lodzi oraz z za·t ruwaniem stuScieki fabryczne, pły;iące po n!esk~- 1 wodują i!roźne zatrucia.
. „
.
d.nen.
wsiąkaJą
Poza tym, zapach chem1kah1 ze śc17
1 nalizowa.nych jeszcze ulicach,
W tym celu Państwowy Zakład Hi- {częściowo w ziemię i przenikają do pO· ków fabrycznych, ulatniając się w powie
•~>•~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••U•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• trze, również zawiera drobne cząstecz-

m::;;:

I

I

lri..ieWczora1
ro wn·sze
ik fa bryki ukarany aresztem ~:~~::::=~:·:::.::
budowla rzy woz'
w
zebran~a
t!

~lico'
a

n~sz~go miasta zostaje ścieki fabryczne
sdeki uliczne: a zwłaszcza ro~po7zęta.
Łódź, 7 ~rudnia. I towaru do podjęcia strajku w razie po-• wie zawarcia nowej umowy i postano- będą ~~rannie bada~e •. W wypadku, g~y
f'l (k) - W ?~iegłą s~botę referat kar- trzeby.
j wiono zwołać na 20 grudnia ~ólny wiec. okaże się, że s~ładmki '~awarte w ścienił okręgowe1 mspekc1i pracy rozpatry- j Upoważniono zarząd związku do na- · na którym złożone będą sprawozdania z l ku są dla zdrowia szko~hwe --; danr, zav.~ ~harak~ery~ty~ną sprawę prze~iw- wiązania pertraktacyj ze stowarzysze- 1 podjętych pert:raktacyj i zapadnie uchwa 1 kład ,prze~ysłowy będzie musiał za~
ko kierowntkowi firmy pOńczoszntczej,1niem właścicieli wozów i dorożek w spra ła w sprawie dalszej akcji.
lowac speC)alne aparaty do oczyszcz~~
„if rama" przy Al. 1-go Maja 14.
wód odpływowych. Oczyszczone ś,ciek!
f Ostatnio robotnicy tej fabryki zażą•
•
nie będą wyt\zielały zapachów, ant tez
d~'
H ~~ó~nania .stawek i wypłacenia im1
opusc1""ł
nie będą szkodliwe dla ~rowia, nawe~
n eznosci za ubie11ły okres. Gdy postu- ,
.~
w wypadku, ~dy drobne t-ch cząstec2')kt
Ir y ich zostały odrzucone, robotnicy I
przenikną. do istudzien.
.
:z •1rócili się z interwencją do związku
I
Bohaterski strażak wyjeidżał 7.900 razy do pożaru
$cieki fabryczne, zwłaszcza za·ś wy·.
Z Z., w którym ~ą zgrupowani.
Ł6dź, 7 grudnia. opuścić &Zpital.
pływy z fabryk chemicznych i farbiarń
Związek ustalił, że firma nie prze(k) - Jak się dowiadujemy, w stanie 1
Informują nas o niezwykłym rekor- posiadają silnie trujące własności. Stwier
4tzeg~ u!Dowy .zbiorowej i. zapropono- zdr~wia sierżan.ta stra~y o~n~o~ej Bo-; dzie! ~aki pobił sierżan;t Kos p~dczas ,33- : dzono naprzykład, że ryby w rzekach,
v.ia.ł zh~widow~rue ~atar12u w ~rodze po-, ~u~iła ~osa, ktory odm.osł cięzkie ?bra- i letn!eJ ~r~cy n~ fron~te '!alki z. ogruei.n do których wpuszczane są nie-0czyszqz~
ldji1owe1. Poniewaz propozyc1a ta rów- zema ciała podczas pozaru fabryki Do- w łodzkieJ s.trazy ogruowe1. Oto Bogumił l ne ścieki fabryczne - masowo usyptaJą
nii!ż została odrzucona - związek skie-1 branickiich przy ul. Cegielnianej 57, za· 11Ko.s wyjeżdżał już 7.900 rally do poża- ,1 zatrute odpadkami fabryczn. ym.i.
rówał sprawę przeciwko firmie 11Tra-. szła znaczna poprawa.
rówl
N
·
dy do badań wody zo, " do re fera11u
.&
karn ~o lll.Spe
•
k c1i
·· pracy
B <? h a t ers k'i s t raza
· k czu1e
. 1się
. zupe ł me
.
s·ierzan
· t K os odznaczony zos t a ł JUZ
nu
· · t owe przyrzą.
'nstalowane w dniach n.ajblitUbie~łej soboty zapadł wyrok: kie-' dobrze.- Zapalenie płuc, którego nabawił dwukrotnie Krzyżem Bromowym Zasłu- · s an~ zai m ecjalne k0misje pobierqwnik firmy „Trama•' za łamanie
się podczas ratowania płonącej fabryki. gi Państwowei, posiada dwa Krzyże I sz~c
czyóbkf wody ze ścieków fa"D' zbiorowej skazany został na 3 tygo- , minęło już. Zagoiły się także rany, to też j' ratowanie ginących oraz Złoty Medal! bac ę : :~az próbki wody ze studzien
dlmie b~zwzględne«o aresztu oraz na za- za kilka dni sierżant Kos będzie mógł Zasługi Strażackiej.
rrznyc ddania ich analizie.
płaceme grzywny w wysokości 1000 zł.
~ce!!e!m!!p!o!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
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S1erzant Kos

z.

•

szpital

I

I
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Obrona

z.z.z.

na.wypadek wojny ·

łodzian

dniu wczorai:·:ym w lokalu
pr\·y ul. Kilińskiego 105, odbyło się ogól
...
•
•
Zamał'h
n.e' zebranie robotników budowlanych
Schrony przec1wga7,ow e w domkach robotmczych
cJ.Iem omówienia aktualnych spr~.
"( ·
·Lódt, 1. l?:rudnia. tkiegokolwiek nalotu ni~pqyja,cieJskiego
ł..6dź, 7 grudnia.
• Zebranych poinformowano w jak.i- spo
(v.} he.interesowanie ludności Łodzi
W wielu nowvch domach, budowa(gr) Wskutek niesnasek' rodzinnycłi,
s~b mają się starać o uzyskanie zapomo · warunkal1Jli obrony przeciwlotnkzej i nvch obecnie, urządzone są racjonalne usiłował pozbawić się życia 16-letni Eug~ w związku z zakończeniem tegorocz- przeciwi;azowej jest olbrzymie. Zwła· 1schrcny dla przyszłych mieszkańców ~eniusz Pawlak, zam. przy ul. Wróblej 6.
n~go sezonu budowlane~o. Następnie szcza mieszkańcy peryferyj miasta ce- danej nieruchomości.
~esperata znalezi?n° n,a ulicy i prz~wie
0~1ówiono. sprawę . opracowania .nowej lufą w przygotowaniach na wypaook
Schronów jednak w mieście musi z10~0 do. lo~alu pierwsze~o komisar~atu~
u1powv zbiorowej w przemys1e budowla- przyszłej wojny. Domki robotnicze na być tyle, ażeby wszyscy mieszkańcy g~zie u1ziehł mu pomocy lekart pogoto
nim na nadchodzący rok.
przedmieściach posiadają w wielu wy- znaleźli w nich pomieszczenie. Z tego wia ratunkowego. ,
.
~ Obecna u.mowa wyg~sa .w .dniu 31 padkach racjonalnie urządzone schrony względu budowa schronów musi być
Pa~la.k otruł się me.znanym .płyned~
marca .1937 r. to też zw1ązk1 me chcąc ; przeciwgaz-0we i coraz większa liczba przeprowadzona również przez wlaści· Przew~eziono. go w etam.e powaznym
dcp~ścić do stanu be~umo~ego, posta- , mieszkańców naszego miasta. zwraca cieli starych domow.
IUbezpieczalm Społeczne1.
n~wiły z~wczasu J?odiąć akc1ę. o zawar- się do władz LOPP. z prośbą o udzielstnieki.ca ustawa przewiduje przy·
,
•
qe ~owe1 u~owy i na.~czorapzym . z~- tenie wskazówek przy budowie schronu mus wybud!owania w każdeJ nierucho1*imu specialną komisję, ktora za1rme . Mieszkańcy Jed~ego ~ os~edli ro~ot- m~_ści schron.u przeciw~azowe2?· W naj
Łódź, 7 grudnia.
s1.r: tą sprawą.
••
n~czych w Łodzi, nie oos1adaiącego 01w- bhz~zych dn~ach sp~dz1ewane Jest wy(g ) _ Wczora' wieczorem w miesz1
.
·
*
.
me w swych domkach, wYkopali Jamę damc rozporządzema wykonawczei;o
. r .. k' h K 1 „· k,
'
1 M
·W dniu wczorajszym w lokalu Domu I w ziemi na <Dziedzińcu wvbetonowali do rstawy które okreśH .ścićle odoo· k aniu
me.ja u;:
r-y~ia ~w przy łu: ..ar
I ldowego przy. ul. Prz!jazd 34, odbyło : s trop i tanim kosztem ~rządzili oomv- wie·dzialn-OŚć właścicieli nie~chomości lin~ 1 ~· w~m~ł s.p.óh ~ię~zy ~ aict~~
s· ' z.groma~ze,nte woźntc?w, stangretów! słowy schron przeciw2azowy, zabe.z- na wypadek nie zastosowania sie do za· a~i mieisW:1~i'ak~ ic Śię,ciem, . - ~t ru.
0łaz rcbotnikow, zatrudD10nych w prze- pieczający całkowicie w wypadku ja- 1leceń władz LOPP.
Jozefem
!~ms w.
por za;mi~m się
n&Jy~e przewozowym.
rychło w bo1kę, w wyniku ktorei cztery

samobójcz y

I

Bojka rodzinna

„t

7

Wskazano że umowa z.biorowa w
W,.zemyśle
pr~ewozowym zosfała wypo•!fledz1ana przez pracodawców i że wo~c tego pracownicy muszą być przygo-

I

Rozł~m
g

·

ws' ro' dpr:acown;ko" \V m1··'1sk"1ch

osoby, a mianowicie: 46-letni Józef Kry
si.ak,, 44-let~i~
,He.lena, żona jego, .2?-letru Jozef W1cmski oraz Maria W1cińska
· Czy nastą~i likwidacja międzyzwiąti:kowej komisji?
i córka Krysiaków.
.
.ra.wawu@•t
&
Łódź, 7 !!rudnia.
Jeżeli porozumienie nie będzie osiąD.odać należy, że p_rzed nie$1'.)ełna ty(k) - Jak się dowiadujemy, w mię- gnięte - międzyzwiązkowa komisja pra- g?dmem, H7le·?-a Krysiako~a .~ostał?- po
dzyzwiązkowej komisJi pracowników cewników miej~kich przestanie istnieć bita pr~ez Zl~cia tak fatalme, lZ odniosła
miejskich w Lodzi nastą.pił charaktery- jako taka.
złamainie ręki.
~gzaminów mistrzowskich
styczny rozłam.
Łódź, 7 i;rudnia.
Na jednym z ostatnich
posiedzeń
1
Rzemieślnicy. którzy posiadają karty międzyzwiązkowej komisji postanowiono
rtzemidlnicze, lecz nie mają dyplomów na wniosek klasowego związku pracowmi$trzowskich, powinni we własnym in- ników komunalnych i instytucji użytecz
Ożywiony sezon budowlany w roku bieżącym
-tt?iqesie (o ile są przygotowani) zgłosić ności publicznej i związku pracowników
Ł6dź, 7 ~rudnia. ' do użvtku.
się'• w Izb :~ Rzemieślniczej do eg-zami- miej.skich przy Alei Kościuszki ZWT6cić
(k) - Tegoroczny sezcn budowlany
Dane te, jak .zaznaczyliśmy, dotyczą
w 1mistrzowskieg-o. Ostatni termin zgla- się do zarządu miejskiego w 5'prawie za- w Lodzi
był
bardzo
ożywiony.
Ze
statytylko
dziewięciu miesięcy r. b. Gdy dosczania się do egzaminów mistrzowskich o~atrzenia pracowników
miejskich na styki, sporządzonej przez miej1ską
inspek
damy
do tego liczbę zakończonych buu11 łvwa z dniem 31. grudnia b. r.
zimę i święta.
cję budowlaną, wynika,
że w pierw- dowli z miesięcy października i listopaJzba Rzemieślnicza po 31. grudnia
Tymczasem w ostatnich dniach dwa szych trzech
kwartałach r. b. ukończo- da, okaże się, że w roku bieżącym I.orrie\ bę dzie rejestrowała rzemieślników związki pracowników miejskich, a miane oJ!ółem budowę 368 domów.
dzi przybyło ogółem około 600 domów
bcz~ dv olomu mistrzowskiego żadnych nowicie Z.Z.Z. i „Praca"
wniosły od_
Budynkó~
miesz~alnych
v.:zni~_si?no
miesz~alnych,
co stanowi swe~o r<>dzaju
mpów o nauke z uczniami. czyli te za- dzielne żądania w tej sprawie, domaga·
1
316,
o
charakterze
uzyteczności pubhcz- rekora.
k!.=t dv rzemieślnicze w których majstro jąc s~ę od ~:irządu miejski.ei!_? 50-~r~c~n
Pozatem w roku bie.żącym rozpoczę
\\Tre nie będą mieli dyplomów mistrzow- towe1 pens11 dla pracowntkow mte1sk1ch nej - 2, przemysłowych i handlowych 23 \
i
innych
27.
to
budowę
około 1000 domów, które zosJb ciJ. zostaną po dniu 31. bm. bez te1~ na zimę.
Dzięki wybudowaniu 316 budynków staną wykończone i oddane do użytku w
mn1atorów.
(pt)
To samowolne wystąpienie pozostałe czyruszowych,
Łodzi przybyło 2.213 izb r:oku przyszłym.
1.
związki pracowników mieiskich uznały
mieszkalnych,
które oddane zostały już
.
D!I ~~_ry aptek
jak~ c~ęć sparaliżo~~nia .~ólnej .akcji, ~
~ Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: j podięte1 przez komlSJę międzyzwiązko
L . Steckel (Limanowskiego 37), Sz. Jankiele· wą.
ę
wr~z (Stary Rynek 9), T. Stanielewicz (Pomar·
nai?liższych dni;1~h . odbędzie się
skn 91), A. Borkowski (Zawadzka 45). B. Otu- ! po~ie.dz_eme przeds~a:vicieh p~zo~tałych
cli)wski (Narutowicza 6). St. Hamburg i S-ka zw_iązkow prac.?wmkow
mie1skich, n~ j
( Główna so) '- Pawłowski (Piotrkowska aoą }któ~ym zapadnie !ichwała co do dalsze1 1
w te1 snrawte.
J •••••••~••••••••••••••••U•••H•••••••••••••••••••••••••••••••·
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Poniedziałek, dnia 7 grudnia 1936 r.
12.40 Kon.cert. zespołu Pawia Rynasa.
g·~
- . 12.50 f?z~e~mk południowy. 12.50 •·
3
~ ·00 „Nie przeciąza1my dzieci pracą" _ pogaanka Zofii Charszewskiej. 13.00 - 14.00 Muz~ka .(płyty). Melojie ludowe i ' piosenki żoł4
nierskie. }4.4-0 - 10.57 Przerwa.
I~.57 - b.00 Łódzkie wiadomości irie!dowe.
b.00- 15 15: Wiadomofoi gospoda'rcze
tS.15-15.40: Koncert reklamowy.
15.40 - 15.~0 . „Roz!11owy z dziećmi" - „Swię
t~ Marci_n na ~ia!ym koniu jedzie" - przep.owadzi Stryiek Radiowy (Leon Sroka).
15.50 - l~.05 Muzyka dla dzieci (płyty).
16.15 .,- 16.30 „Skrzynka językowa" w oprac
·
prof. Witolda Doroszewskrego.
16.30 -:- 17.00 Piosenki w wykonaniu Chóru
W·~~lera, oraz Pan Żyński i Władysław
,
SżPuman.
17 .0~ --:-- 17.15 „.K~. „Pabian Birkowski - znakomity kaznodzieia (w 300-ną rocznicę zgonu)
o~czyl Stefana Mękarskiego (ze Lwowa).
17.b - ~7.50 Koncert kameralny. Wykonawcy:

-

aresztantrł

Ucieczka skutego wkajdany
Pod<łzas

pogoni

ujęto

_

go na ul. Karolewskie j

Iodosobnieniu i w dniu wcz?rai.szy~ sl.t"
Łódź, 7 grudnia. kającego do zatrzymania się.
nął ?n przed sąd~m gro dz.kim, gdzie o <f,..
trudno.śc}
jednak.
przewidział
Kędzio~
W swoim czasi~ donosil!śmy o 1;1c:;iecz- I
·
ce aresztanta z ka1dankamt w chwili, gdy I w strzelaniu, gdyż było to w biały dzien ! powiadał za drugie ~rzest~pst~o.
S~d, po wysłucham~ św1adkow ;ka~;~ł
prowadzony pod eskortą p0licyjną zna- I i w chwili, gdy odbywał się pościg, na ,
Sn<ł
lazł się t~ przy J!machu więzienia przy' ulicy znajdowało się sporo przechod-I' Kę?ziora na 2 tyJ!odme ar~szt~.
ul. Kopernika. Zuchwałym aresztantem I niów. Sprytny Kędzior wiedział, że od- wziął pod uwagę. tłoma~zeme. ~ię oska; i.
był Stanisław Kędzior, bez stałego miej- I dawanie do niego strzałów przez poli· żonego, że od p1ewsze1 chw1h czuł Sllł
sca. zamies~kania, podejrzany o współ- ! cjanta było wprost niebezpieczne dla niewinny, wie.dział że nie zo~ta;;ie. prz~~. t
sąd skazany i dlatego "uwazał , :te ~E'
otoczenia.
udział w większym włamaniu.
Do pościgu przyłączyło się jeszcze . powin}en. r~zpra~y sądow.":,i. oczekiwnp
Zaaresztow;inego Kędziora odprawadzono do sędziego śledczeJ!o, który, z kilka osób. Kędziora, opadającego z dł, 1w_ ce;1 ~i~z1enne1. ,Oczyw1.sc1e wv:ok
uwagi na to, że Kędzior nie posiadał sta- . znaleziono po kilkunastu minutach na! mewmma1ący w p1envsze1 sprawie twl1
łego miejsca zamieszkania, wydał pole- schodkach sklepu spożywcze~o przy ul. dużej mierze przyczynił się do złag .Jd:>;q:-1
1
(gr)
nie wyroku.
cenie osadzenia go do sprawy sądowe? Karolewskiej.
~u Tym razem już pod silną eskortą odw więzieniu.
Rad~o- • .
. Kędzior z ka.jdankami na rękach szedł i prowadzono go do więzienia.
W międzyczasie odbyła się rozprawa odb1orn1k1 f f
B;~msła~a Ne;v-Rotsztadtównlł-skrzypce, ulicą Kopernika. Kiedy znalazł się już I
..
doskonałe. zużywają najmniej prądu.
Lidia Kmitowa i Ignacy Rosenbaum.
w pobliżu więzienia, ukląkł nagle i w ; sądowa przeciwko Kędziorowi w związ- 1
17.50 --: .18.00 „Nied~wiedzie w Polsce" - po- czasie tego manewru zmylił czujność : ku z jego aresztowaniem. Kędzior zo- , ~przedaż ratalna i za Potyczki
gadanka, Wygłosi Jerzy Dylewski .
Pafistwowe
eskorty. Nagle zerwał się i jak wicher stał unfowinniony.
18.00 - 18.10 P_ogadanka aktualna.
ł
Ponieważ jednak wytoczon•> mu drupomknął w stronę ulicy Podleśnej. Poli18.10-·18.16; w.1adomości sportowe ogólne.
18 16-18.20: Wiadomości sportowe lokalne.
;,
Łódź Piotrkowska 142
cjant rzucił się w pogoń. Z wyciągn!ę- 1 gą s?rawę o u~ie~zk,ę w cz.asie eskorto18.20 - 1.ą.45 Muzy.k~ salonowa w wyk. zespo- tym w ręku rewolwerem wzvwał ucie-' wama go do w1ęz1ema, zatrzymano go w
·
'
_
łu „S10str Lenoir (transmisja z kaw Zie· "
.
miańskiej").
18.45 - 19.00 „Łodzianin na szerokim świecie"
- „Spotkanie z łódzkimi robotnikami w Ma
rokko" - felieto!l wygłosi red. Adolf feferman.
19.00 - 19.30 Audycja tołnierska.
niezbędnych formalnościach
ś~iadezeń,
19.30 -+-, ?0.45 ~once~t muz.vki lekkiej w wykonamu MałeJ Or!cies.try P. R. pod d:Vr. Zdzi- i t.d.-Dziś
w Chrześcijańskim
sława Górzytjskiego z udziałem Marii Kaupe
wie.czorny.
Dziennik
20.45-20.55:
Łódź, 7 grudnia. ; żądanego skutku, 2dyż należyty porzą- mują ubez.pie<:zonych o uprawnieniach
20 55 - 21.00 Pogadanka aktualna.
. (k) - Jak już donieśliśmy, w Ubez- dek zapanuje dopiero wtedy J!dy w Ubez ich do świadczeń we wszyistkich rodz.a· 1
21.00. - 21.~0 „Artystyczną dynastia" (Wieczór
o niezbędny.eh forma1nościac!t, 'WY. '
literacki, poświęcony twórczości Juliusza pieczalni Społeczne.j w Łodzi odbyła się pieczalni Społecznej przywrócony zosta- jach,
maganych przez Ubezpieczalnię przy ·za1
~oiciecha" Zofii, Marii, Magdaleny Kossa~ z przedstawicielami związków zawodo· nie samorząd. .
·
·I bieganiu o świadczenia i t. d.
.
.
.
.
kow) w opracowaniu Aleksandra Piskora. wyd1 konferencja, celem omówienia za- '.
Pierwsze tego rodzaju zebranie odbę-21.30 - 21.55 Wieczór Szuberta. Wykonawca: sad współpracy między Ubezpieczalnią,~
Jak 81 ~. dowiadu1~my, ~ wymku, teJ 1
Zbigniew Drzewiecki - fortepian
a organizacjami zawodowymi w dziedzi- konferencjl postanowwno, , z~ w związ- ! dzie się w dniu dzisiejszym w lokalu ·
21.55 - 22.00 Przerwa.
stę, będą sta I CbrzescijańskieRO Zjednoczenia Z 1wodo
22.00. - 23.00 Koncert symfoniczny: (Transmi- nie należytei!o informowania ubezpieczo kach zaw!>dowych ?'1h.ywac
1
f!lbry-! wego przy ul. Przejazd 34. IWy!lłoszC".ny
delef!atow
cz}onkow
zebrania
le
organizacji
sia do Gdańska). Wykonawcy: Orkiestra nych o ich uprawnieniach, o
I c·~nych, na ktorych wygłascian! będą spe ; zostanie referat n. t. „Ubezpieczenie od.~
Symfoniczna P. R. pod dyr. Ernesta Kaliopie. Ubezpieczalni i t. d.
Ostatnie wiadomości dziennika radiowego
Udział w konferencji tej wzięli przed c~alne r':feraty przez referentow z Ubez • wypadków''.
oraz komunikat meteorologiczny.
W ciągu najbliższych dni wygłoszo-ne
stawidęle wszystkich związków zawo- ; pteczalm.
Referaty te będą wygłaszane na te- będą referaty na ten temat w lokalach
dowych za wyjątkiem związku klasowe-!
go, który stoi na stanowisku, że żadne maty z dziedziny ubezpieczeń społecz- innych organizacyj zawodowych.
konferencje w tej sprawie nie odni05ą po nych oraz profilaktyki. Referenci poinfor
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informuje robotnikóW
Ubezpieczalnia
o
do
o ich uprawnienh1ch
pierwsze zebrGnie

Zjed o„ Zawodowym. __

I

K·~onik 1a.fab rycz na·-,
Korespondencie „Expressu'' ·z łódzkich zakładów przamyslowych
KUCHNIĘ
WYMÓWIE~IE j
czekają,
l
.
I
w.

1
ADRtX': ~ ~~vdte~ru -"simotnel s<5sifff.:
CASINO: - -lAtstbDny:l: Adverse". "
CAPITOL: - „Pan z milionami"
CORSO - I „Czarne Róże" II. „Droga uo
serca"
EUROPA: - · „Tajna brygada".
GRAl'il>·KINO: - „Jestem niewinny"
DLA BEZ10 GROSZY NA
19WUTYGODNIOWE
METRO: -.„w cieniu samotnej sosny"„
ROBOTNYCH.
grudma.
7
Haessler,
MIRAŻ: - _.,Jadzia".
Haessler, 7 grudnia.
ubiegły.m tygodniu admini~tracja
PALACE: - „Jej Wysokość tańczy walca".
„Będziesz zawsze moją". naszeJ fabryki. (Otto łfaessler, ~1edlec·
PRZEDWIOśNIE: . Została z~eaihzowa_na uchwała ostat
RAKIETA: - „Jej Ekscelencja Babka".
ka 1_) wymówiła, p~ac~ 'Yszystk11!1 ro- mego zebram.~ robotmków, _na którym
RIAL TO: - „Magnolia".

Haessler, 7 grudnia.

J

Niezależnie od Swia.t Bożego Naro-

obecnie z bra
dzenia, jakie nas
ku roboty przepracowaliśmy poraz ostatni w czwartek. Do roboty idziemy
1
?otm~om. Wvmo'Y1eme Jest z~1~za_ne zadeklarowahsmv na kuchme . dla bez-ldopiero w przyszłą środę, a więc po
'
pięciu dniach świętowania.
z .d_luzszym post~Jem w okresie sw1ąt rdbotnych po 10 groszy tygodmowo.
*.*
Bozego Narodzema.

I

TEATR MIEJSKI.
w poniedzfalek o godz. 7.30 wiecz.:
arcydzieło Fredry „Zemsta". Cenv zniżone.
We wtorek o go.dz. 4 popoi. raz jeszcze
Jedna rewelacja Wernera „Ludzie na. krze" po
cenach zniżonych.
We \Vforek o godz: 8.30 wiecz. ostatnia nowość Teatru Mieiski~I!.'> świetna sztuka NJw.t ·
czyńskiego · ,.Fryderyk 'Wielki" z która zwiazane są wyst~py najZ!'rkomitszego artvsty scen
polskich I .LHhyika · Spl,c;kiego.
Dziś

MIESIĄC

.TEATR POLSK:
(Cegielniana 27).
Dziś premiera. „Wesela" Sta:n1srawa Wyspiańskiego z gościnnymi wys,tępam[ znakom~lej
arlys:tki Teatru Nar-0dowego ZoHi Lindorfówny
w roli Racheli i znakomitej -0dtwórczyni wli
Panny Młodej Barbary Ludwifan.ki.

7 GRUDZIEN' 1936 r.

Okres ranny między godz. 7-mą
się do kupna i sprzedaży ziemi
chodząc;ych z; ziemi. O tej porze
lakże załatwiać interesy pienięż.ne

je

a

9-tą

nada-

i rzeczy po-

dobrze jest
Godz. 10-ta
sprzyja nowym poczynaniom i przyniesie miłe nie
spodzianki w związku z pracą zawodową. Od
godz. 11-ej do godz. 13-ej działają niepomyślne
wpływy dla osób urodze>nych w grudniu i pierwszej połowie stycznia. Koło godz. 14-ej nie nawpływo
znajomości z osobami
leży zawierać
wymi ani wdawać się w poważne dyskusje. Nast~.pne godziny przyn.'·osą sytuację niejasną, narażeni jesteśmy na przykre rozczarowan.ia i nieporozumienia z osobami płci odmiennej. Godz
18-ta nada.je s i ę d·o załatwiania spraw, wymaszybkiego, zakończenia. O tej porze
gających
oczekuje nas także powodzenie w miłości. Mię
dzy godz. 19-tą a godz. 21-szą działają krytyczne wpływy dla ruchu i komunikacji Później
szy okres wieczorny zapowiada się d..,~rze i przy
niesie miłe przeżycia psychiczne.
Dzecko dZo1ś urodzone - rozum.n~. energiczne, oszczędne, nadaje się na s.tanowiska odpowiedzialńe, nie 'posiada pocią.l!u do mał.żedstwa.

BEZ PRACY.

K. Steigert, 7 grudnia. ~ '
Zwykle co roku w początku grudnia
dłuższy ozostają unieruchomione na
kres zakłady Karola Steigerta (Piotr·
kowska 176). Wpływa na to z jedn~
strony brak zamówień (martwy sezon
w przemyśle) jak i konieczność prz~
prowadzenia reparacji niektórych m'Jiszyn.
Obecnie zostało już unieruchomiona
tka1lnia i wykończalnia, oraz będzie zam
knięta część przedzalni. Całkowite urą·

Pobioni t:

chomienie zakładów
Narodzeniu.

nastąpi

zaraz

oo

Bożym

•
oanc1ng

TABARIN"

Przed
i

głodem
chłodenal

·
Piesika Jana, zam. pr~ ul. Warszawskiej nr 14.
KOMITET POMOCY ZIMOWEJ.
W loka.ilu Magistratu odbyło się posiedzenie Pieniądze te ukryła u mieszkańca Pabianic HtlObyw. Kom. Nies Pom. Zim. Najbiedniejszym. cera Karola. Ponieważ Hi:lcer wiedział dobrze„!
H
W posiedzeniu wzięli udział pp. starosta Ros;c. że pien~a,dze pochodzą z kradzieży, przeto obo-1
•
ki i wicesdarosfa Zieliński z Łasku. Przewodni· je s.tanęli przed Sądem Grod7Jkim. Po ro.zpra- 1
wie Burzyńska skazaną została na 9 miesięcv 'Występy nowozaangazowanego zespołu arty!'
czył p. Wa.Lla.s.
Postańowiono rozpocząć wypłacanie zapomól! więzienia, Hilcer zaś, jako paser, na 6 miesięcy stycznego na czele z dwiema gwiazdami ttoU·
.
lywoodu „HOLLY-SISTERS"
bezrobo.tnym zarejesfa'owanym, poczynając od więzienia.
dnia 10 grudnia rb.
ODPARZONY KO~.
Na delegaitów do W10jewódz.twa wybrano pp.
Mieszkaniec wsi KLi.mkowice, gm. Dobroń,
Wallasa i Golińskiego, ce.Iem uzgodnienia systemó'w działalności i pracy komi1etu na terenie Wojewioda Józef, przyjechał do Pabianic wozem
zaprzężonym w odparzonego konia. Policja sp1Pabian.ie
Uchwalono przeznaczyć zł. 12.000 na doży· sala protokół, pociągając go odpwiedzia.lnotici
wianie dziatwy S'Zkolnej. Aby uzyskać zatw1er· 1karnej
dzenie tej uchwały przez wo.jewód1Jtwo udał sóę
RODZINA RADIO WA.
do lodzi prezydent miasta p. Fułyma.
We wtorek, dnia 8-go bm. w Rudzie Pabianickiej przy ul. Grottgera nr. 8 odbędzie się
UKARANIE ZLODZIEJKI I PASERA.
urządzony starani.?m i
Burzyńsika Maria, służąca bez stałego m;ej- bazar przedświąteczny,
sca zamieszkania, w czasie służby skradła złe- na dochód Rodziny Radiowej. Poc.zą:ek n ~odz .
tych 104 llotówką na szlaodę swe~ pracodawcy, 12·ej w. południe.

l
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I

brońmy współbradi

-

„

Napisał specjalnie .dla „Expressu":

I Sensacyjna

JERZY BAK•

powieść spółczesna

szczon e
STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIESCL
Wśr~d przemysłowców wielką panikę wywo~ał_y listy tajemniczego Mściciela, grożącego
nawł!l ś_miercią tym, kt~rzy nie przestaną wy·
zysk1wac swych pracowntków.
·
Jednym z najbardziej znienawidzonych przez
Mściciela przemysłowców jest niezciernie bogaty- właściciel wiełu przedsiębiors~w w Polsce,
Karol Halwin, posiadający żonę,, córkę i syna.
Z~ wytropienie tajemniczego Mśc:iciela lłalwin
ofiaruje znanemu awanturnikowi Piotrowi Rud~takowi, pi~ć tysięcy z!otych.' Ale Rudziak
111e może sobie dać rady z groźnym przeciwnikiem. Wtedy Halwin wraz z innym5 potentatam" 11ngażuje słynnego detektvwa amerykańskie
go Weba, który pod przybraną nazwą Czarnego
Króla przy pomocy Tuza, swego sprzymierzeń
ca, rozpoczyna walkę z zagadkowym Mścicie
lem 'na śmierć i życie.
Jedyną osobą, ktara widziała twarz Mści
ciela, jest lokaj Halwina, Antoni, który jednak
został ranny w głowę, nie może się poruszać
i mów.i niewyraźnie. Na pytanie kto jest Mści
cielem, bełkoce tylko: - „La jełłły!''„. Co to
ma znaczyć - nikt nie wie„.
';Jedną z najtragiczniejszych ofiar wyzyskiwacza - Halwina, iHt dawl'ly jego robotnik,
Stanisław Ziętek, którego Hahvin tak misternie
usidlił, że mógł nim kierować !ak pajacem na
sznudtu. Przy pomocy intryg i teroru uczynił
zeń bezwolne narzędzie w swych rękach i zmuszał 1!o do zamordowania niejakiego Aleksandra Arbuzowa, który znał jego kryminalną przeszłość.
Halwin siedział bowiem w Ameryce
w więzieniu za defraadacje„, Dziwnym zbiegiem
okoliczności Arbuzow dostał ataku serca i zmarł
w obecności Ziętka. Teraz podejrzenie pada na
niego. Halwin nie chce go bronić, wobec czego
Ziętek musi ukrywać się pro:ed policją.
Gdy
był już w niebezpieczeństwie, zaopiekował się
nim Mściciel, który przyjął g„ do swej gwardii,
akładającej się z dwóch zaufanych pomocników,
Alfa i Bila.
Narzeczoną Ziętka Jest młoda, przystojna
i niezwykle urodziwa służąca, Jadzia Młotecka,
posiadająca w swym majątku tylko medalion,
stanowiący jedyną pamiętke po jej malca. Z medalionem tym laQzw\ę A~ wy
1'1:·· W notesi~ At~owa -.Zi4fłek ~aJazł nal>js: - „uprzedził Zięlka, ołech pllnuje medalioau!" NatłęJ'":
nego dnia Ruózlak ap li na Jaitttę t che Jej
ten medalion zerwać z szyi. Jadzia obroniła się,
lecz po pewnym czasie medalion znikł w tajemnJczy sposób.
Halwin nie zadowolił się śmiercią Arbuzowa: Przypadkiem dowiedział się, że jego żona,
Renata, komunikowała się z Arbuzowr.m. Na
miejsce zmarłego Arbuzowa. podstawił więc
llkcyjnego, swego dawnego lokaja Jana, by
w len sposób zbadać tajemnicę żony.
Pewnego dnia pani Renata zdemaskowała
fikcyjnego Arbuzowa, który zdążył jednak prześwietlić jej tajemnicę i stwierdzić, iż była ona
szpiegiem.„ Halwinowa zagroziła mu !imiercią
za wykrycie tajemnicy jej życia.„ Pani Renata
miała jeszcze jednego wroga w' osobie swej córki, Ilony, obydwie bowiem - matka i córka kochały tego samego mężczyznę dyrektora
:Władysława .W ichronia.
Pewneito dnia znaleziono panią Renatę mar•
tw11 w sypfalni. Podejrzenie pada na Wichronia.
Komisarz Wentzel każe go aresztować. Jednakże po aresztowaniu dowiaduje się ze znalezionych u Wichro&ia listów, że łączyło go coś
z jego żoną.„ Komis&rz Wentzel jest tym odkryciem zdruzgotany.„
· W tym czasie do Czarnego Króla zgłosił
się ·niejaki Martinez z prośbą o odszukanie jego
przyrodniej siostry, którą oczekuje spadek w
wysokości miliona dolarów. Martinez nie zna
fej nazwiska, wie tylko, że w jeJ posiadani11
znajduje się medalion z odpowiednim napisem.„
Czarny Król zapala się do tej roboty i postanawia wraz z Tuzem zagarnąć w swe ręce
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- Nile nazywaj mnie staruszkiem... t -- Czy mi się zdawał.o? ... Jak gdyby 1 Zechce pani tam siię ulokować i odpoUważam, że jestem jeszcze w pełni sil.... klamka siię poruszyła„.
I cząć.„. O drugiei spotkamy się na dole
Inny na moim mi·ejscu d.awnoby już ko- Zdawało cl sJę ... - odpad... Mo- prz') obiedzi.e„.
p:yta wyciągnął... Pomyśl tyiko... Od detti, którą bardziej interesował los jej
fanka udała się do swego pokoju.
soboty przez cały tydzień pi.ję i bawię rywalki - Więc powtedz, któż to jest Byia tak zmęczona podróżą, że zaraz
się bez przerwy ... Czy to nie jest ciężka ów Kintz?„.
potożyła się do czystego łóżka : zasnęła.
praca?„.
Ale Halw~n podniósł się z łóżka.
Obudtzila się około trzeciej. Szybko · się
- Hi-hi·-hL.. - roześmiała się artyst- Poczekaj.„ Muszę sprawdzić. Li- ubrała i zeszła na dół.
k~. którą zawsze ba~iły d'owd!J?Y Hal- cho niie ~pi„. Może .. może tam coś jest.... 1 - .Czy_ pan Kintz jeszcze jest? w.ma - Nazywam cię staruszki.em, bo
Wyc1ągną·r rewolwer z nocnego sto- i zwrócłła s1ę do kelnera.
jesteś dla mnie prawi1e ojcem, ale to ni,e ltka .. Stania1jąc się na nogach, podszedł j
- Owszem ... Siedzi na sali„. Czeka
znaczy, żebym z ciebie robiła niedołęgę. do drzwi i otworzył je szeroko.
na panią z obiadem.„
O, wręcz odwrotnie„„ Uważam, że jes-Kto tam? ... .:.._ zapytał pi1janym głoOdy weszła na salę, wstał, by ję. przy
te~ zuchem„. Któżby w twoim wieku sem.
witać.
mógł sobie pozwolić na tak hulaszczy
Nikt nie odpowiedzi,ał. Odkręcił k.on- No, jak~e się sp~t-0? - zapytał.
tryb życia?„. Czasem jestem nawet zła takt. Fala światła sptynęfa z sufitu. W
- Bardzo dobrze„.
na ciebie z tego powodu„..
saloniiku nikogo nie było.
- Jest panit wypoczęta?.
- Zła?„. Dlaczego? ... •
- A zdawało mi się, że ktoś tu byL.
- Owszem ...
- Bo wi1em, że zdradzasz mnie z i111- - pomyślał, ga1Sząc świa:Uo i zamyka- To dobrze. Jutro stąd wyjedziemy.
nymi kobietami...
jąc drzwi.
- Dakąd?„.
- Ja?„. Goląbku ty mój„. Co ci też
Mścidel wsunął s.ię ponowni·e 'do sa- No .. do„. mi,e jsca pani przeznado gt,o wy strzeHit,o?„.
Jonu i d1opadł do drzwi sypiald'!fanych.
czenia ... Dlaczego panb tak się zdziwiła?
- Wiem„. Nie zaprzeczysz... Cho- Nikogo nie ma.„ - mruknął Hal- Bo sądziłam, że otrzymam tę poc.iażby z tą„. twoją sekretarką„.
win. - A zdawało mi się, że„.
sadę w KatoVfi-cach ...
- Jaką sekretarką? .. „
- Cierpisz ostatnio na halucynacje„.
Czy pan prezes Halwin tak panią
Mściciel wytęży słuch.
- odparta Modetti - Więc powiedz mi 1 iI!formowa'I?
- No tą„. Janką„„ j,a k jej tam?„.
nareszcie kim jest ów Kintz?„..
j - Nie„. ale tak mi s1ię zdawalo ...
- Małżówną?„. Phi„. Też siię z nią
- Aha„. Kintz?„. Kintz, uważasz,
- W takim razie pani się myliła ...
wybrałaś„. Dawno już nią skończyłem. moja droga, to sprytny facet .. Już on Otrzyma pani zajęcie w jednej z hut za
- Ki'l'ka razy przyrzekałeś mi. że Ją weźmie w obroty.„ On jest, rozumiesz Katowicami. Zresztą jutro pani zobaczy.
z nią zerwiesz, a potem ciągle jeszcze agentem niemieckiej policH politycznej...
Po obiedzie Kintz udał sdę do swego
przytapywłam cię na flirtach z tą zbrod-1
- A cóż on ma wspólnego z Mat- pokojru. O godzinie szóstej, gdy odponiarką„.
ż6wną?...
czywał na kanapie, ktoś zapukał do
- Niepotrzebni1e martwisz się z tego
He-he-he„. - roześmiał się cy- drzwi.
powodu, moja droga„. - odparł Halwin t1icz.nie Halwin - Cóż on ma z ni.ą wspól
- Proszę„. - rzekł ospale gospo-- - Wi1esz, że z Janką musiałem grać tę nego?„. Bądź spokojna„. Powiedziałem darz.
komedię„. Czynitem tio na poleceni1e mu, że„. że Janka Matżówna jest franDrzwi otworzyły się i na progu staCzarnego Króla„. Trudno, tego wyma- cuskim szpiegiem, chcącym przedostać ".lą! jakiś podejrzany typ w kapeluszu
gała wa.lk'it z MściCielem, który nti ·Ją s.;ę- na teren Nremiec.„. He-he-he„. Ro- gł~bO'ko op.u.siiczonym oo .czoto.Kintz na
wlaśnie nad-estaL. Ale teraz możesz już zumiesz? I dziś mdo n1egG pos'łatem„. iągo w idok zerwa1l się z ka.napy. - - .'
być zupełnie spokojna„. Ona ci już nie tle-he-he .. Niby w celu uzyskania posa- No, co pan tu robi?! - zapytał,
wejdzie w paradę„. Teraz, gdy ją zde- dy, rozumiesz„„ A teraz wyobraź sobie, chwytając go za bary.
mask·owatem, wszystko już jest skoń- jak on się ucieszy, gdy dostani·e ją w
- Pssst. .. - syknął przybysz, cglączcne.„
swe łapy„. He-he-he„. Mówiem ci, że ~ając się trwożnie dokoła - Czy jeste- Co-ś z nią zrobił? ... Zabiłeś ją?
możesz już. o nią być spokojna ... Jui j,ej ~my tu bezpieczni?„.
- Ja?„. Ja nie plamię krwią moich tutaj nie zobaczysz„. Ki1t1tz to sprytny
- Zupełnie. Gadaj pan. Co się stało?
rąk.„ Czynią t·o za mni·e inni„. Napi'Sa- chłop„.
- Grozi panu nLebezpieczeństwo ?em poprostu kilka słów do Kintza„.
Mściciel już więcej nie s.tuchaL. Za- szepinął ni,e znajomy z tajemni.czą miną.
- A któż to jest t·en Ki·n tz?„.
kip.iała w nim krew. Instynktownie sięg- Mni e?! - zapytał Kintz, blednąc.
- Nie wiesz?„. Pssst... Ale to wielka !ll\f do kieszeni po rewolwer, jak gdyby -:- Co się stało?
tajemnica ... Tobie powiem, bo wiem, że miał zamiar wpaść do sypialni i zastrze-;-- N!e wiem ... Otrzymaterp taikii<e zlemni,e ni1e zdradzisz„. Ale chcę ;;i dać do- li6 swego wroga, ale pohamował si.ę, cenie„ zeby pana natychmiast poinforwód, że możesz być zupełnie o tę dziew- szepcząc:
mować .. Pan ma podobno jaką'ś robotę.
C7ynę spokojna.„ Widzisz, Kintz to jest...
- Jeszcz.e nie ... Jeszcze nie teraz...
- Tak.„ skąd :Ran wie? ...
W tej chwiJ.i Mścidel bard'l ·iej przy- Przyjdzi,e odpowiednia pora na nasze po- Widzt pan ... 'wszystko mi już dotu!N się do drzwi, by lepi.ej słyszeć i w racbunlki.
niesiono„. Mężczyzna, czy kob!eta?
wiel'kim na~ręże?iu trącH kiai:nkę. Hal-,
I targnąwszy Alfa, 110,zkazał krótko
- Kobieta... .
.
.
,
wm urwał 1 spoirzał na drzw1.
szeptem:
- Co pan z mą zam11erza zrobic?
- Co t·o? - zapytał nawpól sennie . - ,Uciekamy stąd„. Natychmiast....
- Nie. woh~o mi mówić ...
Rozdział 84
- Mme moze pan prz~cile powiedzieć
el)
prawdę ... Pan w~e, ze nreraz pana już
~
wyratowałem z wielki,e j opresji ... Nie żą
dam zaplaty z góry... Potem ni.i pan za
Adiolf Kintz mieszkał w hQtelu ,,TriaMówił niemieckim akcentem, lecz ni- placL...
"
K t . · h ·
A,~t
· 1 •
- Dobrze ... Więc chcę ją jutro przen~i~
w. a -0w1,cac I prze~
a~1a, ~ę kogo to nd1e dziwifo. Nazywano go przeszmuglować na nasze teryt'°rLum.:. .
\\ szystk1m jako „przemysł.owiec z Nie- cież ,,przemysłowcem z Ni,e miec".
- Kim jest ta kobieta?
m1,ec". Poni,eważ pieniędzy nie brak mu
- Przybyłam tu z polecenia pruna pre
spadek Jadzi, która nic o tym nie wie I nadal bylo nigdy, więc każdy chętnie wierzył, zesa Halwina„. Oto od ni,ego Jilst. •. - Szpiegiem... Wys'łano ją podobno
przymiera głodem. aż wreszcie rzuca się pod i,,e ma do czynienia uaprawdę z wielkim rzekła Janka, nre z,da}ąc sobie sprawy, z Paryża ...
auto, w którym Jechał Halwln. Przemysłowiec 1
t
"
Al
. .
.
- Ntez,najomy zamyślli~ się. ,
uratował Jadzię 1 zakochał sle w olei po uszy „przemysrowcem .. „
e tez mkt me że wpadła do klatki z lwem.
- W takim_ razi,e już wszystko w
lecz Jadzia, pomnąc Jego krzywdy, nie chce g~ przypusz·cza.t, że ten jeg.omość o wchud..
Kintz prz,eccytat Hst i uśmiechnął się
porządku„. On.a tu nie j'e st' sama„.
znać.
lej, kości1stej twarzy i przenikliwych o- ponownie.„ ·
Wobec tego Halwln zwrócił się do Innego c1.ach jest na usługach tajnej policji po- Bardzo mi mifo panią powitać„.
- Tak pan przypuszcza? -· zdziwił
przemysłowca, Pomruczka, aby dał Jadzi po- 1·t
· ś ·
s:e
Kintz - Skąd pan wi1e o tym?
sadę w sweJ fabryce, by Ją w ten sposób uza- I yczneJ o .c~ennego .mo~arstwa„.
.
·- rzekł uprzejmi,e - Pani pewnie jest
- Ja wiem wszystko.„ Pól godziny
leżnić od siebie. Jadzia Jest rozpromieniona.
O godzrme dz1es1ąte1 z rana f}ortier zmęczona podróżą„. Zara.z dowi'em się
Jednakże fabryka przechodzi w rece haka- z dołu zameldował mu przez telefon:
t~mu przy~yli do Katowic jej dwaj wspól
gdzie jest wolny pokój„.
tysty Niemca, Baumana.„ który wprowadza
- Jakaś pani czeka na pana dyrek- Czy ja muszę zatrzymać się w n1c.y„Ona Jest napewnio z nim1 w zmowie.
nowe, uciążliwe „porządki .„
tf'\ra
t
h t I ?
ta• J k
Kmtz struchlał. Twarz mu zsinlala
Wyrzuca OD na bruk Jankę Małż6wnę, przy~ ' p.„. .
t t ł
ł
d k
" ym o e u ... - zapy ta an a.
jaciółkę Mściciela, lecz Halwin wysyła fą do .
ortier Y UtOW~. go ". Y.r~ t?rem ,
- Byłoby wygodni,ej, gdiybyśmy tu ze strachu. Mimo poz.omego bohaterK;Ltowk, do niejakiego Kintza, który ma jej dać Jak to zresztą czyruh równ1ez mrn.
razem mieszkaH„. Musimy sic: przecie stwa byt to tchórz, jakich mato.
nową pos~dę.
• • •
•
- Cóż to za pani? - zapytał „dy- porozumiewać ...
- Więc co pan radzi czynić? - zai:ewne1 nocy Mścici~I 1 Alf przeprowadza1ą rektor" -l(iintz marszcząc czoło.
- Tak, ale .. tu jest pewni e drogo„. PY.tał sz.eptem, oglądając się na przeciwrewrzję w pałacu Halwma, lecz w tym momen·
.
.'
p . . .
cie Halwin wraca pijany ze swą kochanką, Zulą . - Nie wtem„. ow1ada, ze nazywa
- O, t'o niLe szk,odzi..„ Jeżeli pani nie ległą ścianę, za którą mieszkała Janka.
Modetti. Mściciel i Alf ukrywają się w saloni- się Małżówna„.
-:-- Ra?zę natychmi1ast stąd wiać ...
ma pieniędzy, w takim razie ja za panią
ku, przylegającym do sypialni i słyszą rozmowę,
Małżówna„„ Aha!.„. i twarz wyiożę na razie, a potem, gdy wszystko Zanim oni p~na odnajdą„.
jaką Halwin prowadzi z Zulą.
Kintza rozjaśnitla się od razu - Już się wyklaruje, pani tę sumkę zwróci...
- Czy pan przypuszcza, że to si:ę
_ Lubię taką zabawę.„ - rzekł Halwin,
•
p
· k'
·
ściągając krawat, który był już prawie rozwią· • \\1 iem„. mszę Ją 5 l'efOW~ Ć. d{) mme...
- Nie ChCia l a1bym już zacią~nąć dłu- Ude.?„.
- Niewątpliwie„. Auto ma pan już dlO
zany. _ To się nazywa prawdziwy bal„. w1. I
Janka stanęła po chw1h na progu. gów.
.
działaś jak ta czarna przylepiła się do mnie?.„ · Kintz uśmi,echnął się chytrze i \1,:yciągnął
- O, ni·e warto o tym móv.rić„. Za- dyspozycji... Pakować manatki i wia6.
Ani na krok nie chciała ode mnie odstąpić„. d0 niej rękę zakończoną ostrvmi pal- raz to zafatw,iię„.
Ja już ~awiadomię telefonicznie ko~
Spodobały
moje dpieniążki...
'k szponam1.
'
·
·
p orozum1a
· t się
· z po,r t'ierem 1· oŚ w:a
· d- t:·zeba, zeby pana na mi,ejscu oczekiwali.
. ł się
, d jej
„
.
„ t
k
cami,· Ja
_ M1a es zis powo zenie, moi s arusz u„.·
p roszę„. N'iec h pa- j ~zy ł , zwracaJąc
· się
· d o J an~T:
n,·
odparła Modettt.
- W't
I am parną„.
ciąg
m pozwoli...
- Akurat obok jest wolny . pokój„.
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Dr.Ludwik Fl\LKDr. J. NADELP.!.:~.!'~z„Ba~M~.~~~r. 8. Hurwlcz :;,:;:u~!-o~~~o~!
AKUSZER-GINEKOLOG

CHOROBY SK6RNE
I WENERYCZNE

4
ANDRZEJA
.
.

Telefon
228-92
przyJmuJe od 10-12 I od 4-8 wiecz.

Nr. teL 194·0.ł.
Choroby 1Hrne I weaeryc~ne
przyJmuJe kobiety I dzieci od 12.45
do 2.15 I od 6-8-eJ.

,.k
s
.- O O\VIB'. CZY Dr. ŁAGUNOWSKI Dr
NAWROT 7, tel. 128-07
od 10-12 1 5-7-ej.

Dr

ł

w

i

CHOR. WENERYCZNE I SKÓRNE
2-3 i 5~9 wiecz.
niedz. i święta od 9-11
PIOTRKOWSKA 99, teL 144-92

Doktor

TR E p MA N
I 'I

specfallsta cborób wenerycznych,
5k6
rnycb, moczopłciowych

6.
Z a. Wadzka
.

tel.

234-12
,przyimuie 00 8-1.1, 2-4 1 od 6-9

wiecz.

aw>;

Klil"ZkO\VB

choroby skórne I weneryczne
PIOTRKOWSKA 10.
PrzyJ.m. od 8-~l I od 5-9·
W medz. i św1eta od 8-1.

Poradnia

Wenerologiczna

Piotrkowska 4&, te1. u1-4•
Lecz. chor. skórnych i seksualnych.
U
•
specjalista chorób wenerycznych. sek·
Czynna od 9 rano do 9 wlecz.
POLOŻNICTWO I CHOROBY
sualnych I skórnych.
Kobieta l~k od 12-1 I od 5--7
KOBIECf.
(Gabinet Roenrgeuo-1 światłoleczniczy)
PORADA a ZL
PIOTRKOWSKA 99. tel. 213-66.
PIOTRKOWSKA 70. Teleton 181·83.
Od 8-10, 1-2.30 I 6-9 w.~~· przyjmuje codz. od 10-12 I 5-8 wiecz

WA Dr. HELLER Dr· HENRYKOWSKI

B

DENTYST
LEKARZ
NUSB.AUHOA

Specjalista chorób skórnych,
Spec. chorób skórnych, wcm·r}·croycb wenerycznych I seksualnych
•
TRAUGUTTA 9, tel. 262-98.
i mo::wpldowych
>d 8 - 11-el t od 6 - 9-tei wieczór,
TRAUGUTTA 8, tel. 179·89
Przyjmuje od 5 do 8 po poL
niedziele 1 świeta od 9 - 12.ao
przyjmuje ot: s-1 i 1 od 4-!!.
tel.
w niedziele i święta od 10-1
121-23

PiOtrkOWSka 51

WENERYCZNYCH i SEKSUALNYCH
Leczenie promieniami Roentgena
Tel. 201-93.
Południowa 28
Przyjmuje od 8-11 rano I od 5-8 , 1

wiecz. w

niedzielę

i

święta

od . 9-ll,

·

0
'i2:~A 294
LECZNICA PJOT~~
1
• bJ
t
2

•

przy ~rzy~t

ramw. Di k an.„

raz~s::~~~I~~ ~r:%i~T~oś~ aa;hzw wo
«JABINET DENTYS~YCZNY
od 11 rano do s
PORADA 3

wie~.
Zł...

-

· -

najelegantsze szyje PO.
krawiec, S. Pa
~tawelski, Cegielniana 23. Specialność
8
palta zimowe.
GARNITURY

40 zł. dyplomowany

!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l.111!111111111111llllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Budowa centralnego gmachu poczty
przyszłego

roku. rozpocznie -sit; na wiosnt;
Kołcluszki
Alei
na
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Nowy gmach

II

Gdańsk centralą przemytu przestepców
stemple polskich urzędów państwowych
Fałszowane
. .

Gdański port 1e·st centralą fałszerzy rzędów państwowych. Jeden z tych
.
.
Urząd bezpieczeń.z' gru ma. f Wyk?nczeme tego gmachu I oddame I polskich dokumentów, którzy wysyłają stempli, opiewał:
.
.
.
(k). - Ja~ się dowiadu1emy, budowa Igo do uzytku publicznego nastąpi w po- zagranicę obywateli polskich, nie posia- stwa publiczneaio Rzeczypospolitej PolPowiatowy
,,Starosta
dających dokumentów, lub pozostających skiej", drulfi
reprezentacymego gmachu pocztowego, c~ątkach 1938 roku. ·--·-Tczew''.
Do budynku tego przeniesiony zosta- w kolizji z prawem.
w którym 1:11i.eścić się będzie centrala
Jak widać, podrobione stemple miały
Niedawno wy.kryto w Gdańsku fabpoczty łódzk1e1, została już definitywnie nie centralny urząd pocztowy z ulicy
Przejazd 38, oddział pocztowo-celny z rykę fałszywych pieniędzy niemieckich, słufyć do „działalności" bandy fałszerzy
postanowiona.
Gmach ten stanie na placu tenlso- ul. 28 p. Strzel. Kaniowskich oraz tabor I obecnie gdański~ władze bezpieczeństwa paszportów, która uprawiała przemyt
ujęły kilku podejrzanych osobników z przestępców zagranicę.
wym przy Alei Kościuszki 5 na przeciw samochodowy poczty z ut. Nowej.
w budynku przy ul. Przejazd 38 Po.Is~i, któ~zy. za~ówil~ ~ pewnej g~ań- Fałszerze zostaną wydani polskim są'
ko Izby Przemysłowej.
' sk1e1 wytworni p1eczęc1 kilka stemph u· dom.
I
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centra a poczty •••••• . . .~~·~••••••••••••••~•••••••••••••••••••••
się
zie o ~cme m1e .c1 fiha
na zorcze za- guruchomiona
. a 1 a m w1a z~1 na
•
• • •
pocztowa.
będzie
wiosnę nadtwierdzą plan budowy
Ulgę W ClłZkle)
Pozatem, jak wiadomo, dyrekcja pochodzące20 roku rozpoczęte zostaną
prac~ bu~?wlane. Jeszcze ;w „puys~lym c~ty w Łodzi, celem dełszeg:o uspraw•
.IAJ,,t,
8
•
'8•u
~ .
roku. kolosalrl~.&:!Uach,. ktCS.tY, Po,s!ad~C )uenia swej dzia1alności, rozpocznie w
1. \;610
. Gł'ftSZ
?ę.dz1e ~'Ya we~sCia - Jedno z _A!I~1 · .K0<-11Ptzyszłym roku budowę czterecł1 dzielscmszk1 1 drugie z ul. Wólczansk1eJ - nicowych urzędów pocztowych.
70.200
wzniesiony będzie pod dach.
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doli bezrobotnych
prz--lesle k z•dJ
zloZODJ na
' z·1mowa.
.,..p-omoe

Rozdział st<> "ześ~dziesłąty.
JESZCZE JEDNA SPRZECŻKA

krzyk:
- Myślałem, że ty, subtelna i wytworna dama, wykażesz wiecei taktu i
Ul\OCHANY.~.
To demo,strncyjnf\! ni.ei?rzeczne za- delikatności„„ Oto nie tylko. ±e spro, chow<:!nie się szofor:1 hrahinv Orotcmir- wadzasz tu swego adoratora i kaiżesz
skiej było tylki:. wstępem do dalszy,: h 11 m; bezsilnie przyglądać się je9;o zalo·
tom, ale w dodatku jeszcze zmuszasz
?.Wantur.
Julia mlała na tyle taktu. że 1:ie mnie, bym sprowadził ci go ze stacji„.„.
~
~ 282)
Powie$f spółczesna iii"' chiała sama powiadomić Staszka, i.i na. Ale nie, moja droga, raczej podziękuję
stępnego dnia wyjechać ma autem na ci za posadę i zrezyg.nuję z niej, nii
Danuta Kresmska, t1ksredj'1n :Ć'l w ma·
na niebie świecily daleki.e gwiazdy. stację J., m .ista N. PG WL•dz:mierza zgodzę się na wypełnienie twojego nie
{azynie bławatnym Jana Zarysu zosia:zi
1:redukowana.
dorzecznego rozkazu. Raoczei dam s~e
Reczyński wpatrzył się w ten tak Zbylińskiego.
Nie mogąc znaleić prac1 - mając na dobrze sobie znany wiec~orny pejzaż
Ale kiedy nazajutrz postała efo nie- wyrzucić niż sponiewierać„.
atrzymaniu 'ojca - przyjmuje pomoc Zary·
- Zamilcz już! - zawołała tak
go lokaja z tym poleceniem - Staszek
lasu ni•c nie widzącymi oczyma.
sza.
że Staszek, chociaż bvł mocgniew.nie,
na
że
twierdzac,
ordynarnie
zwymyślał
Julii
ku
odwrócit
Staszek
WreszcLe
Dowiaduje się o tern narzeczony Dastację nie pojedzie, ponbeważ jest chory. no podekscytowany, pohamował się.
nuśki, Stanisław Reczyński i nie wierząc swoją mroczną twarz.
w platoniczność tego stosunku. zrywa
- Jeśli zastanowisz się ~debiej nad
Kiedy lokaj wrócił z oowvższym do
_ Na jak długo przyjeżdża do ciez nią.
Grotomirskiej, ona gniewnie przygryzła tą sprawą, mus~sz mi przyznać racjębie ten twój gach?
Kresińska po wielu przygodach poznaje
mruknął już bardziej pojednawczo.
tajemniczego dżentelmena. Karola Ornicza,
Julia powinna sie właściwie obra· wargi.
który - ciężko chory - żeni sie z nią.
Julia czas jakiś stukała nerwowo pał
- Czy szofer Jest aż tak obłofoie
zić. Była jednak zbyt sprawiedliwa.
tostaje szoferem ażeby nie zrozumieć, z jakich źródeł chory, że leży w łóżku? - spytara.
Stanisław Reczyński
cami po stole, widocznie ważac coś w
u Julii hr. Orotomirskiej. Miedzy szoferem
kiedy przy- myślach.
i hrabiną zawiązuje się płomienny romans. wypływa gorycz Staszka. Nie sprowo- . - Nie, pani hrabino,
- Twierdziłeś, że jesteś niezdrów,
kowana więc zaczepka kochanka, odpo szedłem do n)ego zastałem sro ubrane_,.. Zgoda, całą w1i111ę biiorę na siebie, wiedziała uprzejmie, choć trcche chło- go. Siedząc przy stole czytał coś · wta- zwalniam cię więc i z tvch i z i·nnych
. v:z~lędów od obowiązków na dzień dzi
. . . _ .
sme. .
ale nie zaczynajmy dyspuM·wać od po- dno:
Brwi Grotomirsk1eJ ściągnęły s1.e j s1e1szy„. Wracaj do siebie!
- .
.
.
. .
czątku o sprawach, któreśmy już dawno
Staszek chciał jeszcze coś powie- . i::an Zbyhński l?rz:v~ed~ie. do m~ie jeszcze gniewniejszym tukiem.
ustalili. Czyż nie zawarliśmy między
sobą pewnej umowy? Ja w tym miej- na dzien. dwa„„ 1 obiecuJe qi. ze po Je: I Czyli inaczej choroba jego nie jest dzieć, ale w tej samej chwili ukazata się
s~u chcę tylko stwierdzić, że w uktadz•ie go V.:Yieździe v.:szystko miedzv nami · znowu tak ciężka„„ Proszę go natycli· w drzwiach kamerdyner.
- Może pan odejść - p::>wtórzyla
miast zawołać do mnie.
tym nic się nie zmi•eni•a. W dalszym cią- wróc!I do dawneJ normy„„
Kiedy z manifestacyjnym opóźnie- Julia tak oficjalnie i ostro, że Staszko-;
A ie St~s~e~ mil~zał uparcie dokoń
gu aż do oznaczonego terminu należyć
niem kwadrans potem Stanisław Re- wi nie pozostawało nic innego jak sklobędziemy tylko do siebie i raz jeszcze czyła bardz1eJ JUŻ miekko:
- Sam widzisz, że nie masz powo· czyński wkroczył do jej i?a'bi.netu, hra- nić się i wyjść
p~zyrzekam ci, że będę wobec ciebie
Osowiały powró:::ił do siebie.
dów do dąsania się„„ Tvch dwa dni bina natarta na niego ostro:
jaknajbardziej lojalna.
Parę minut potem usłyszat warkot
- Mój drogi, co maja oznaczać te
Jej szczere słowa nie rozchmurzyły minie bardzo prędko, a potem znowu , motoru: to Juli.a osobiście prowadząc
go wprawdzie, niemni·ej pohamowały nire już na bardzo długo - należeć będzie- awantury, które wyprawiasz?
- Co za awantury? - posępnie wóz pojechała na stację.
my tylko do sieMe.
co jeg·o wzburzenie.
· Staszek zacisnął pięści.
.
- A jeśli ten natret zostanie dłużej? spojrzał. na nią k.ochanek.
,Trochę szorstkio wyswobodziwszy się
Teraz dopiero zrozumiał, że p·ostąpil.
- Nie udawaJ baranka. Naumyślme
z objęć kochanki, począł przechadzać się - mruknął RcczyflskL
ni~ wyjeżdżając po Wlodzini.~zręcznie,
na
jechać
nie
Wątptę w to bardzo„„ \V każdym sym?iujesz cho~obę, aż~by
pe izbire.
1
z: byłoby mu mocno
Pe~me,
..
m1erza
w'
naprawdę
mme
Staw~as~
stacJę„„
usiłowała
bede
nie
że
ci,
obiecuję
razie·
sta
ma
Julia
że
wprawdzie,
Wiedziat
r.1cprzyJemrne wyswiadczać przysługi
przykrym poloz~m~. . . . .
rającego się o jej rękę, pogodził się niby zatrzymywać gn.
swemu rywalowi ; być może traktowaStaszek rozesmJat s1e 1romczme:
?
Sł
w duchu z jej małżeństwem. a jednak
- Co?„. I ty śmiesz Jesz.cze wma· , nym przez niego z góry a d::> jeszcze
owo <
wiadomość o przyjeździ.e Wlodzimiewiać we mnie, że stawiam die w przy- mniejszych przyjemności należałoby to- Słowv.
rza wzburzyła go do głębi duszy,
A~eby przpicczetować ten układ Ju- krym położeniu„. A tv w jakiej mnie wienie uchem strzępów rozmowy, jaką
Czas jakiś ditugimi krokami przemierzat izbę, aż wreszcie zatrzyma! sirę przy i lia podsuneła mu do oocatunku nsta. stawiasz sytuacji?„. Do cze~o mn'.e :ulia i jej adorator prowadziliby ze sobą
Ale Staszek - wciąż foszcze chmurny zmuszasz? Czyś się nad tvm zastano-1 podczas ·gdy on siedziatby prZ:'>' kierow·
oknie.
cy.
i posępny - -..1dał, ·że n)e dostrzega te- wiła?
Na dworze oyło szart.
.(Dalszy ciąg jutro;.
Otos jego przechodził nieledwie w
Ma.jowy ·dz·i1eń przekw.itnąt już dawno 1go, milcząc uparcie.
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Pięściarze

:tostall razgr~~~ni pi~łciarze
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Stuttgartu pokonani w.Warszawie

Jutro Niemc y walczą z reprezenta~i.ą . Łodzi
zremisował

Kozłowski zawiódł

. ,
WARSZAW A, 7 11;rudnla.
W wadze muszel Staette (Stutt11:art) prze-1
z Kozfowsklm.
.
. _Poznan, 7 gru~m~
Wczorał w gmachu cyrku, wypełnionym do grał na punkty z Rundstelnem. Pierwsze dwie ąa całeł linii. Mimo to łeito nieliczne ciosy
. Choć „ dm sta:'IY _Pięściarstwa ~oznans~<1e~o ostatniego mlelsca, rozegrany został mlędzyna rundy należały do warszawianina. W trzecie)
mmęly__ Już zdaie się bezpowrotnie, za1mu1e ; rodowy mecz bokserski Warszawa-Stutt gart. doszedł wprawdzie do dosu Niemiec. ale nie wywarły, widoczne w~ażenie na nieµiieckim
pięściarzu. Remis odp1>wlada stosunkowi sił.
0 0
~.
ieszc~e ci_ągl~ do~inujące_ stanowisko 1 Zwyciężyła Warszawa w stosunku 9:7.
zdążył Już nadrobić straconych punktów I
W wadze
Handel. ($t.ut.titai;t) prze-.
wsród. rndzmy PI~śc1ar~kie1 Polski.
.
Zwycięstwo Jest cyfrowo racze! za niskie, zwycięstwo przyznani> zupełnie zasłużenie za~ grał z Polusem.lekkleł
Polak · obecnie odbyw~ śłUż·
~-~vin~czyć zda1e się o. tym wczora1s~y 1 gdyż zespół niemiecki okazał sle przereklamo- wodnikowi Warszawy.
bę wojskową. Zaprezent1>wał sle. r.ównleż sła·
mecz ~iędzyokrę_gowy. pomiędzy reprezentac1ą · wany. Nawet asy zespołu nlemleckleiro Acker
W kogucie! Czartek pokonał bezapelacył· bo, zwłaszcza w pierwszych dwuch rundach,
Pozn~ma, ~ taką~. druzyną Sląska rozegrany z I man I Held zaprezentowali sle lako przeciętni: nie Otta (Stuttgart). Niemiec był . o dwie kia- Trzecia runda
należała Już do Polusa.
Nleokaht „dma PZB ·
,
I zawodnicy. Drużyna warszawska równlet nie sy gorszy od Polaka.
koniec trzecie) run- mlec ustępował wyraźnle przeciwnikowi I prze
. ecz zakończył. su: zupełnym r?zgr_omie- j zaimponowała. Górowała Jednak bezsprzecz• dy Czartek osłabł, alePod
mimo to nie dopuścił grał zasłu:f:enle.
11•1em zes~olu śląskiego,
. kt?ry opuści! megoś- , nie nad przeciwnikiem, mlm6, że wszyscy na• zupełnie do głosu Niemca.
W wadze półśrednleł Zeller (Stutt11;art) zocirtny Poznań z komprom1t~iącą przegraną 1.:15 ; si zawodnicy „puchli" w ostatnie! rundzie.
W wadze piórkoweł Ostlaender (Stuttgar.t} stał pQkooany przez Seweryniaka. Sewery~~adko notowaną w kromkach naszego p1ę~nlak wygrał. wy,so~o . plerw_s_zą i cdru11;ą ruydę.
\:Jarstwa. Jedyny punkt w tym meczu udato się 1
Natomiast w trzecleł walczy bardzo ostroznle,
koguciej w walce z Kozlotkiem.· wWwadze
pozostałych
niedawno oko. Niem•
walkach I
U
U
U cowl: ud•łoo kontuzjowane
się Jednak' rozbić
SewerYOlakowl
wszyscy zawodnicy poznańscy odnieśli mniei'j
ponownie oko, .które silnie krwawi. Połak relub wi~cej wyso~le ~wycięstwa. I tak SobkoN'ezwykle
i·nteresutąey przebieg spotkania w Krakowie
wanżule się I spotkanie kończy sle obop@.luq
wlak pokona! .J_as1ńsk1ego, Pela odniósł
probieł
.
•
masakrą.
_.
matyczne zwycięstwo w walce z Pintą, Walko 1
Kraków, 7 grudnia.
porażka Garbarnii została catkowicle przypieW wadze średnie! przeciwnikiem 'Helda był
wiak pokonał Cichego, Sipiński rozniósł Bienka.,
Niedzielne małe derby piłkarskie Krakowa ·czętowana. Tymczasem „Garbarze" dopiero te- Młks, który w ostatnleł chwili zastąpił P~ar•
Szulczyński zwyciężył Widemana, Szymura mecz mi'ędzy drużynami Cracovii i Oarbarnii raz poczęli, grać. W ciągw. 5 min. Pazurek
I-y sklego. Początkowo Miks ' walczył z pewną
znokautował Moszkowicza i Klimecki zdobył zakończy! 5ię wynikiem 7:6 (J:l) iila Cracovii. dokazał nlelada wyczynu, strzelając
trzy bram- tremą, ale prętlko zorientował słe. te .I.ego nie•
punkty bez walki z powodu braku przeciwnika. j
Zawody toczyły się na ośnieżonym boisku, . ki z rzędu, a w 25 min. Zaremba ~dobył 5-ty mleckl przeciwnik nie reprezentule ża~eł
SPll
Sędzia poznański p. Zapłatka, fungujący w!· mimo to gra byta ciekawa I obfitowała 'w wiele' punkt i wyrównanie. Stan ten utrz:ymat
się ty! cłalnel klasy I od tel chwili ·zaznacza się prze
ringu, · faworyzował zawodników poznańskich. interesujących momentów, 13 strzelonych bra-1 ko 10 minut.
kolei Cracovia pr~echodzi do wąga P.ołaka. W o:;tatniel _r~ndzle Miks był
J mek świadczy przede wszystki;n o specyficz- generalnej ofensywy i oblega bramkę przeciw- JednaR zupełnie wyczerpany,
co pozwoliło
nych wanmkach gry na śniegu, nadto wskazuje nlka, strzelając ustawicznie rzuty rożne. w Niemcowi przejąć lnlcJatywe I rozstrzygnąć
słabą grę defensywy obu drużyn. Cracovia na- końcu w ciągu 3 minut Korbas strzelił 2 bramki mecz · na · swolą korzyść nieznaczna
różnicą
grają jUł
Sląsku
ogół była zespołem znacznie lepiej się prezentu- I Cracovia prowadzi znowu 7:5.
puktów._
.
,
.
jącym i zasłużyła na zwycięstwo, zawódnlcy
Ostatnie
minuty należą do Garbarni. W
W wadze pół_clętkleł sed.zlowle niesłusznie
.
Katowice, 7 grudnia
jej umieli 5ię lepie! przystosować· do terenu i ostatniej minucie gry Skóra kończy listę strzel- przyznali Ackermanowi (Stuttiart)
zwyclestwo
Uble~łc dw~ dm z~początkow.ały no'."ą erę ; dlatego mieli inicjatywę przez znaczną część ców dnia, ustalając wynik
7:6.
nad Dorobą. Doroba, Jak zwykle, walczył _cha
w Q._oke_JU pn_ls~1m. Byh~my do te1 po~y Jednym zawodów.
.
u zwycięzców wyróżniła się linia pomocy. otyczttle, ale mimo to ;i:órował w nlerwszych
z niewidu 1e 5·z cze p~nst"'. curope1ski7h, które!
Bogatą serię bramek roz11ocz_:\ł .Pazure)c I-y W ataku zaś Stępień i Zembaczyński.
dwuch rundach. Załamał sle dopiero w ostatw s~ch szcre~ach me n: 1 ał~ zawodmków ka- w 20 min., zdobywając prowadzenie dla GarW drużynie pokonanych najsłabszą była de- nleJ. Remis bardzie) odp1>wladałbY przeblen~dyisklch, gra1ących . lu~ memal we wszyst-1 barnii. Po okresie gry równorzędnej Qracovia fensywa. Bramkarz Włodek potwierdził
swa. gow( wałki.
kich drużynach eu-r~pe1sk1ch.. .
.
.
zyskuje znaczną przewagę i strzela kóleino 3 słabą formę, okazaną już na meczu Berlin
W wadze ciężkie) Schedler (Stuttirart) WY
W sobotę sytuaci.~ ta zmieniła się, gdyz w bramki przez Stępienia.
Kraków. Stary "tank" Pazurek 1-szy był nai- grał nieznacznie z Blumem. Blum poprawia
~arwach rcpre~entac11 Slą~ka na meczu z. Ber-'
Po Zl"lianie pól w 2 min. Stępień strzela lepszym napastnikiem Oarbarnii.
się z meczu na mecz. Miał Jednak ~rzed soba
h~em wystąpi~! Po raz PI~r~szy przybyli. do- I czwarty punkt, a w 12 min. Korbas podwyż~za
Sędzia p. Berwald. Widzów - ok. t.500.
t~udną walkę, w któreł wykazał duzo amblcłł
p1ero tego dnia do Katowic dwaj Kana~yiczy~, do stanu 5:1 dla Cracovii. Zdawało się, że już
I wytrzymałości.
cy, którzy odtąd przez cały sezon maią gFaC 1
•
•
•
na śląsku. Są to zgodnie z oświadczeniem'·. ---==-··
·w
dniu d.zlslełszyO: Niemcy przyletdżaJą
władz okręgu śląskiego „amatorzy". Za grę w
Sląscy
Dąb
do Lodzi I Jutro rozegrała w .sali Te}lttU Roi-.·
Polsce otrzymują „tylko" mieszkanie, utrzyma.
$
~
m.altoścl mecz z repr. Lodzi.
nic ~o i OCZJ'.Wista par.i złotych na d_!obne WYI
zwyclęiaJil MiHOWSte
I•
·Się
Udz& . I '11 .Lódt .-w.Y!iłitPl.„ o~tatecznle \V . składzie .naste}datk1. Nazwiska _ a"ie~l2!imeii6
z ;anW-f
,
'
. - pulącym~ Lieberman (Hak.), Bartnlak ,. (ll(P.
brzmią: Thomson i Smiths. Gz to i:ię ziadza ,
Lódt, 7 grudnia.
•
.
Warszawą, 1 jrudn1a.
Ctlłsłilw;skl (ll(P), Wdowlńskł .(lfak.l, , .Osti;QłY• .
1
z obowlązuiącyn\i' u nas Dr"Zep1samr o rlna o W sali Filharmonii odbyły się zawody gim- • ,Nade;szły d~ Warsta'Wy włi'cl, ie IY.O bynaf. ' ski (O}, Bartosik (Złed.), Pietrzak
OKP} I Kło1
stwie wątpimy.
I '}astyczne pomiędzy r~,rezentacJami sokolimi IDDlej nie zamierza zrezygnować ze swej przy- das (Wima}
Udział obu tych kanadyJczyk6w i dobra gra !:iląska i Mazowsza. Zwyciężył zcspót Sląska w nalriności ~o Ligi, walczą,c o prawo dalszego
Spodzle~ać się należy walk b. zażartych
pożostałych graczy pobkich wśród których stosunku 170:156 pkt. Jedyne zwycięstwo od- pobytu w Jllej w oość orygma}D;Y sposó~.
I wyrównanych, przy czym ogólny wynik mebyH też oczywista i krakowianie Woł!::c;wski i 11io5ła drużyna Mazowsza w ćwiczeniach na
1
0
Oto na walnym z~brani1;1 L posta~. i;1Y bę- czu stoi pod znakiem zapytania.
Marchcwczyk spowodowała, że 1·eprezentacja ; poręczach. W pozostałych konkurencjach trium dile przea Ruch, ktory ~zi~ła,ć1b m~
z Jnic1alywy
Pozostałe bilety w przedsprzedaty naby•
Berlina zeszła z lodowiska dwukrotnie pokona- · fowali ślązacy,
Dębu, wniosek 0 przelllesieme si.edzl.by Lilii z i wać można leszcze w dniu dzlslelszym w ilrna w wysokim sto~unku 6:2 i 6:3.
W zespole śląskim wyrównili się ·wicemistrz Warszawy do .Krakowa.
WDlOsłue~ tym
E wł Stlbbe" Piotrkowska 130.
W sobotę bramki dla zespołu ślqskiego zdo- Polski Bregu!a, S!usarczyk oraz Pradela. W miały się Już obok Ruchu iZaDębu
wypowiedzie6 iimiieiii'iii'iiriilnillli lillli'•••a• •••••
k
M
i kluby krakowskie.
.
byli Kasprzycki 3, W olkowski 2 Mare hewczy zespole . azo:wsza wyróżnić . należy. Dt}bickiego również
W najblliszych dniach specjalny delegat udaa w niedzielę Król 2, Kasprzycki, Ludwiczak, I i mistrza PoJ!;ki Dotowego, który spóźni! się je się do Lodzi i Lwowa, by i kluby
ligowej'
Wołkowski i Smith po jednei.
na z.~wody i startował tylko w jednej konku- tych miast pozyskać dla swego wniosku, .
renc11.
·

I

i

I

13 bramek .. na .m
·.e·c·zu era·co··v•ia-.6:1rb:arn•l:I:boląc się.

zdobyć Jarząbkowi

o.waj

z

Kanadyjczycy
na

-1 ·

I

i

gimnastycy

Ja-k

w::alczy

o utfz.umanle

w
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Owa mecze
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Zapaśnicy berliństJ

1

Ping-nongiści

Mecz z

o mistrzostwo szermiercze

warszawscy

Norweg·ą
walczą dziś w Łodzi
nietadowcl eni z Ładzi ·
odbędiie
się
w Poznaniu
laoaśnicy berlińscy, którzy dziś wieczór
Warszawa, 7 grudllla.
stoczĄ spotkanie z reprezcnta~ią Łodzi odnieśli i
Warszawa,
7 grudnia.
Na walnym zebraniu Warszawskiego Okrę
już w ciągu soboty i niedzieli dwa zwvcięstwa 1
W Warszawie bawili przedstawiciele zarządu
w Polsce. W Poznaniu ookonali oni reprezen- 1 Polskiego Związku Bokserskiego por, Łapiński gowego związku Tcniaa Stołowego p<>5tanowiotację miasta w wysokim stosunku 19 :4, a w Pa i P• Rybarczyk, którzy utargowali ostatecznie no pc.t&awić na zebraniu Polskiego ZTS jakle
bianicach odnieśli podobnie wysokie zwycię:- mecz Warszawa - Oslo na 10 stycznia. Zdecy- odbędzie się w ł..odzi wniosek o przeniesienie
sedziby związku z Lodzi do Warszawy, co spostwo 18:3.
i do.w~o tak, że ~ecz międzypaństwowy odbę- wodowane
zostało
ciągłym niezadowoleniem
Berlińczycy prezentują się znakomicie i za dz1e się w Poznaniu:
.
demonstrowali poziom jakiego jeszcze dotych-/ . Po zadecrdo~aniu tego wysłano te.~ natych- Warszawy z magistrali łódzkiej.
czas· w Polsce nie oglądaliśmy.
miast odpow1ed111e depesze do Norwegu.
Wyniki techniczne
meczu pabianickiego 1
przedstawiają się następująco: Grochow poko-1
Pływacy poznańscy
nal Bartoszka. Lari<;ch wygrał z Kawaiem L \
._
Goldmeister zwyciężył Ignaszewskiego. Eckert1
gośtmi łódzltiel YMCA
do Jubileuszu 30-lecia
odniósl zwyci~stwo nad Kuszem, Oreger przeWczoraj odbyły się zawody pływackie, zorKraków, 7 grudnia.
:rral z Iieintzcm. Schwclckert zwyciężył Jaku- gi:-niżowane p~z~z Y.1!1-CA z udz:iałem zawodni- .
Przygotowaniem
uroczystości Jublleuszobowskeigo, wreszcie Mooser wygrał z Lip- kow poz.na?skt.eJ Unu.
.
.
. .
. wych 3o•lecia istnienia l(S. Cracovia, przypada
czyńskim.
Za:vodmcy ~o~ańse)'.• me ~a!ąc u siebie zi: )ących w roku 1937, zalmule się specJalny ko·
Sędzi=! spotkania pabianickiego byt Jadący mow~J pływalni, rue zna_Jdowali s1~ we właściw~J mltet klubowy w składzie: Dr. Kwieciński .
Jawraz z gośćmi kapitan związkowy PZA p. Ga- formi~, .t.o te~ przi:graJ1 wszy~tk1e. kookurenc1e ko przewodniczący, p. Jeż zastępca przewodu.
tuszka z Katowic.
mE:",5kte mdyw1du~lnie, opr?c~ 1edneJ s~tafety
1 P z sadnl sekretarz.
Mecz dzisiejszy wzbudził w Łodzi znaczne
W korukurenciach kobiecych zwyciętyły ta· 1
a
'
•
zaintere<;owanie. Odbędzie się on w Teatrze Po wodn:czki Unii.
pularnym o godz. 8-ej wieczorem.
Sensacją zawodów był s.tarl
mistrzyni Pol~
ski Morawskiej.
wyścigu na 100 mtr. s·tylem I
Jesiennym Krakowa
.Morawska ~zyskała czas 1:38 ~raz :
W niedzielę zakończyły się jesienne rozPił11arze
remisują grzbiefowym
płynąc przeciwko sztafecie 3x100 .sty!e!11 zm:en:
klasy A okrę·
nym uzyskała czas 5:29.3. Wyn~k 1e1 s.tanowi gryw k'I Pl"lka~~ k.ie 0 m·strzostwo
I
2! re~re z entacją Sląska
nowy rekord Polski na tym dystansie.
ru krak~wsk1ero.
.
z innych wyników na - uwagę zasługuje 200 Na pierwszy"'. m1~jscu zn~lazfo się PodgóNa pokrytym grubą wars-twą śniegu stadionie w Katowicach rozegrany został międzyna mtr stylem klasycznym panów, w którym Gin- rze przed fablok1em 1 Makab1.
rodowy mecz piłkarski pomiędzy reprezentacją •t er (Łódź) uzyskał czas 3:11.3, co stanowi nowy
Jl;. •
~ląska a wiedeńskim f. A. C. Zawody zakoń~ rekor4 okręgu.
·.
. .
Pozostałe
konkurencie
czy!y się wynikiem nierozstrzygniętym 4:4
na po·ziomie przecie!. ,
nym.
(2:1).
,.
wyjazd
W meczu p:łki wodnej łodzi.anie pokona 1
Me~z był bardzo interesujący, chociaż wiePoznań, 7 grudnia.
deńczycy nieco
zawiedli. Zaprezentowali się Unię 7 :3.
Drużyna hokejowa poznańskiego AZS-u,
oni jako zespól przeciętny, w którym nie wiele
która
miała wyjechać onegdaj do Berllna dl•
było
jasnych punktów. Sląsk nie ustępował
rozegrania paru mi;czgw, wyjedzie do Berlina
s wemu prze::iwnikowi pod względem techniczdopiero 9-go stycznia.
wyjechał do A-ner ~ ki
nym, a górował nad nim ambicją.
w pierwszej polewie prowadzenie dla wieBerlin 7 grudnia.
dcńczyków zdob ywa Dostal, Śląsk wyró wna!
W dniu wczorajszym Schmeling wyJecnał dca
Jl
Ili IL
~
przez Bochni ę , a na stęp ni e p o d wyższy ł w:ynikl Ameryki.
I
o
m.:"trzoStW
.
'
.
>
t·
d
asv
A
do 2:1 przez Ceb u l ę. Po zm ianie pól Ś l ąsk zdo- ,
Schme!ing ma załatwić w Nowym Jo.rku
.
,
byt trz e cią b ra m kę przez Pieca 2-go i czwartą· wszy:;';l;;e fo rm alno:k! związane . z zakontrakto
Wyn1k5 ,rlaJszych meczów. o °:11strzo~two, kiaprzez Cebulę. Zda\':atoby się, ż e $!::pk 1oz- ; wa:i:vn mec~cm o nustrzostwo swlat:i z Brad- ~y _ A w S '&c~owkę h':iy na s,:;pu1
ące: s;atkvY1ka
st rzy~n~I spoi kanie na swoi:i k o rzyść, iy mcza- , docldcm.
allS_k a: L:K.~. - TUR 2:0, Ł.K.S. - Z1edn<;czosem JJOd koni ec meczu . wiede1'iczykom udaloll
Przed świętami Scbmellng powróci do Me- ne 2:~, Z1ednoczone - TUR 2:0, H.K.S.:--I.K.P.
'-: ę przez Wolfa i fialę wyrównać na 4:4.
mlec.
.
12:0. Siatkówka męska W.K.S. - P.K.S. '2.0

L6dź, 7 grudnia.
Szerinleru ł6dzey stoczyli dalsze dwa mecz~
z cyklu walk o. druiynowe mis.trzos.two J.odzt,
Pocztowe PW pokonało Tramwajarzy ·w ~tosun
ku 23:9, wygrywaJ4c zarówno 1zpadę Jak i szablę, a WoJskowr KS pokonał zespół Kl1;1bu PracoWtlików Elektrowni 19:13, routrzyga1ąc również na swoJ4 korzy'ć walki w obu brąniach.

P , łkarze
jadą

Cracovia przygotoG

Kraków, 7 grudnia.

Zarząd KS. Cracovia przyłął zaproszenie
niemieckiej drużyny Union - Oberschoeneweidt::

wu1·e sia

FAC

w

I · Podgórze

I

Cracov I

do BeaI :n:ai

z Berlina I rozegra w Berlinie dwa spotkania
w dn. 25 I 26 grudnia br.
Prolektowany mecz rewanżowy Cracovii z
Ruchem nie doldzle w sezonie bieżącym do
skutku.

Mistrzostwo szermiercze
PoIski

mistrzem

zdobyte walkower.:m
· We wtorek miał się odbyć w Katowicach
finał szermierczych
drużynowych mistrzostw
Polski w szpadzie I szabli na rok 1936.
finalistami były: Warszawianka, która mi~
ła bronić mistrzostwa w szabli, AZS Poznań .I
PKS Katowice, który miał bronić mistrzostwa
w szpadzie.
AZS I Warszawianka zawiadomiły Jednak
gospodarzy, że do finału nic stają. W ten sposób bez walki mistrzem w obu konkurencJach
został PKS Katowice.

HOk el:.CI
.
AZS -li
o!troczyll

Nagły

Maks Schmellng

boksera

zgon

poznańskiego
Poznań, 7 grudnia.
W Poznaniu zmarł w szpitalu woj skowym
znany bokser W arty l(ruszyna. Zmarły odbywał ostatnio swą powinność ·woiskow:i.
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NASTĘPCZYNI SONII HENIE?
~=:'" ,,.,„ ...",. . ,~- ·
~.

. . -·-· ·
f
r~

.

Pul l:upfcłowa zwr•c.a lłlę do wldcłclela
U.Jpyt
- Proszę pana, lekarz zabronił mojemu uię·
żOwi wszelkich napojów alkoholowych, więc pan
ltęcłzłe łaskaw nie dawa6 mu piwa ani wódki„,
- Tego mi czynie nie wolno, proszę panI,
ale mogę mu dawa6 niepełne kufelki i kleliazki.

•••

·P aa Hieronim je.at właścicielem ogrodu, Pewneio dnia przyszli goście.
Pau Hieronim oprowadza ich po posiadłości.
Goicie •• zachwycai, Jeden z nich powiada:
- Ach, Jakie pan ma śliczne czereśnie... I Ja·
kie duże!„. Jak Jabłka.„
· - To •• właśnie jabłka.„ - wyjaśnia pan
Hieronim.

Cecylia Colledite, która zdobyła na
igrzyskach olimpijskich srebrny medal,
uchodzi za groźną konkurentkę Sonii
Henie,

•••
Codzlem.le Fillp siadał nad rzek• z wędk11 w

~u.
: ~dzl.emde

za Filipem stawał Gerwazy,
. Codziennie Gerwazy stał za nim cztery go-

p

,

rezydent, Stanów Z1ednoczonych Roosevelt, który udał się do Buenos Aires na
kon;ferencJę panamerykańską., zatrzymał się w stolicy Brazylji, Rio de Janeiro
Filip odwrócił tfę i FYła'
- Pan chyba interesuje 1ię wędkarst~em,. gdz.ie ZO$lał entuzjastycz1!1e powitany. Widzi~y ~o w samochodzie w towarzy~
stw1e prezydenta Brazyl11 Vargasa.
·
ecie
if-1ny.
· Pe~ clnła

łOWi

: .~~:;z:;

sam nie
Ma to Gerwazy odpowiada:
- Bo, w!dzt pan, nie mam c1o
181 ouau u.i cierpliwośc:L.

••

' panowie graf11'*i
w.klubie
· .Dwaf
ił• f"en poWtada do drugiegos

I

ryb?.„

te~o

OKRĘT WOJENNY _: MUZEUM
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Nojd uzsza

odwagi

roda

świa

a

'

w domluo, Na·

· ' - IcllOto, coś ty zrobił?„. Przecie to nie Jest

~ydło"; lecz kawałek cukru, a „mydło" wrzuĆiłeś 'przed tym do swej herbatył

••

* ' płerwsq podróż morPani Barl>ara odbywa

Defite dowód swego zainteresowania mo*"
rzem i Jego sprawami, wypytuje o wszystko kapił.Ula, który udziela jej łaskawie uprzejmych
odpowiedzi.
. - Nasz •tatek - wyjdnia w pe.wuef chwili
~apftan - robi, proszę pani, osiemnaście wę·

lllł6w

u

Słynny wojenny statek japoński „Mikasa'', z czasów wojny japońsko-rosyjskiej w
roku 1905, zamieniony został na muzeum

'godmę.„

-:- Co Pań m6wł?„. - dziwi się pani Barba·
I Pu Je wszystkie musi rozwiąza6?

ra. -

••

„ "' .

l••
przerażony

pacf ent i Już
Do lekarn ~ada
„„"~"' ;j<.l.. „~„.
xrzyczy1
a
•~"' pro
1
~ Doktorze?„. Niech mnie doktór ratuje!.„
'.11119%4 umrze61
· · - Dlaczqó?„. Co ałę stało?I
- MOJe wieczne pi6ro.„ które, wedle zapew·
iilel. _sprzedawcy„. miał~ starcty6 mi do końca J 'NI;
iycła„. dziś„. złamało 11ęl

Codzienna nowelka „Expressu"

sirzolg
Największa sensacja dwudziesteMikołaj Badolio. człowiek
ryba!· Nelly Bliks, najpiękniejsza tancer
ka świata! Wrktor H<ł>nsen, genialny

-

go wieku!

brzuchomówca! Najweselsi klowni angielscy! Proszę tutaj! J"ylko tutaj!
Dziś poraz ostatni!! Jutro zmiana programuJ -:- wolał Armand Monis, mały,
pękaty człowie:czek, tańcząc pokracznie
przed swą budą jarmarczna.
Po chwili przed buda ukazał się caly zespól, w jaskrawych, błyszczących
strojach.
- Prosimy do nas! - wołata mtuda dziewczynka w kostiumie pazia.
- Za dwie minuty rozpoczynamy
dodał Wiktor Hanprzedstaw~nie! sen, genia1lny brzuchomówca.
Przed budą jarmarczna zatrzymały
się dwie wytwornie ubrane pary.
., · - Wejdziemy - powiedział szpako
waty mężczyzna w cylindrze.
Kupili bilety.
Program trwał za'1edwie dwadzie.
ścia tn)nut.
Gdy pulbliczność opuszczała budę,
Armand Morris już znów stał na podwyższeniu i swym cienkim 11:łosikiem
zapowiadał największe atrakcje świata.
· Szpakowaty mężczyzna w cylindrze
pożegnał swych przyjaciół.
·. ' __: Zaczekajcile na mnie w kawiarni
.....;. ·,powiedział im.
Ody zbliżył się do Morrisa. ten spoj
rz'ar nań nieufnie i mruknał:
- Czego pan sobie życzv?
- Chcę z panem pomówić.
- Teraz jestem zajęty. Prosze zaczekać.

J>0; kilku minutach zeszedł z oodwyż
szen~a. Zaprowadził wytwornego pana

Akasaka, w Japonji, odbył się kon~res brodaczy. Wśród przybyłych na konKato. Broda ta sięga 2 metrów.
gres, najdłuższą brodę posiada 72-letni

sam„. To moja Jedyna ra·dość w życiu. poświęcał ostatni grosz, wstydziła się
- Dam panu 100 dolarów.
go?
Morris podniósł s~ i spojrzał z obuW teatrze śmiano się głośno z marzeniem na dyrektora.
Nelly
łego, pokracznego człowieczka.
- Ja jej nie sprzedaję, mój panie- zamykała się z nim w garderobie, by
do jakiejś komórki, która szumnie nakrzyknął. - Rozumie pan, nie sprzeda- nikt z aktorów ~eh razem nie widział.
zwal swym gabinetem.
- Nelly Bliks ma talent - rozpo- je! Chce tylko jej szcześcia!
Minęło siedem lat..„
Dyrektor Oralis natychmiast zmienił
cząt nieznajomy.
Nelly Bliks już oddawna opuściła
Twarz Morrisa nagle się rozjaśniła. ton
- Czy pan zdaje sobie sprawę. że Europę i zbierała laury w Ameryce. W
- Wiem o tym - odpowiedział.diiewczynka zmarnuje sLę w pańskiej 1 ciągu krótkiego czasu stała sie jedną z
To moja największa chluba.
budzie. W moim teatrze Nelly zrobi ka.r najpopulamicjszych gwiazd filmowych.
- Czy to pańska córka?
Prembera jej nowego filmu w kinie
Morris spojr~ał n~eufnie na nieznajo- jerę. Będą ją ksztakić najlepsi tancerze.
- To prawda - szepnął Morris.- „Albatros" zgromadziła ttumv wytwor
mego.
Ale kiedy tak trudno mi siie ż nią roz- nej publiczności. Tu, w tym mie·ście
- Kim pan jest? - spytat.
Nelly Bliks rozpoczynała swa karierę,
- Nazywam się Ralf Oralis. - Je- stać.
Będzie pan mógt codziennie przycho jako tancerka rewiowa, tu ją pamiętano
stem dyrektorem teatru rewiowego
z czasów, gdy jeszcze. się popisywała
dzić do teatru.
„Momus".
- Przyjdź pan jutro. Muszę się w budzie jarmarczne].
- Bardzo milo mi pa.na poznać Tuż przy ekranie, w naltańszy~h
powiedział pośpiesznie Morris. ·spoj- jeszcze namyśleć i pomówić z Nelly.
W kilka dni później Nellv poraz rzędach krzeseł, s~edziat małv. wychurzawszy nań z szacunkiem.
- Czy panna Nelly jest pańską cór pierwszy w żydu znalazła sie za kuli- dły człowiek, w podartym palcie. Ody
na ekranie ukazała się Nelly Bliks, wy
ką? - p<Jwtórzył jeszcze raz vytanie sami prawdziwego teatru.
Dyrektor Orałis. słynął ze swej n- dat ze siebie głośny okrzvk .
dyrektor Gralils.
rewolwer i
Wyciągnął z kieszeni
- Nie. Ale ja ją wychowałem. miejętności wyszukiwania nowych tapoczął strzelać. .
.
Przed dwunastu laty przed mo.ią budą lentów.
Trzy kll!le trafiły w ekra-11.
Nelly kształciła się przez sześć mie
dziewczynkę.
dwuletnia
znalazłem
Na sali powstała panuka. Zapalono
Dziecko było bose i nosiło łachmany. sięcy pod jego osobistym kiierownicświatła. Maty człowiek strzelał w dalWidocznie matka nie mogła jej wyży- twem.
Jej pierwszy występ stał się naj- szym ciągu i wołat:
wi.ć. Zaopiekowałem sie maleństwem.
- Zabiję Nelly! Musze ja zabić!
Kosztowało mnie to trochę pieniędzy, większą atrakcją programu. We wszyJeden z bileterów, cieżko ranny osubo przecież sam nie umiem niańczyć stkich pismach wskazywano na nowy,
nął się na ziemię. Szaleńca z trudn:lścią
niezwykły talent choreografiiczny. ·
dzieci. Musiałem wziąć kobiete.
Stary Morris zamykał swa budę o obezwładnhono.
- I to jest właśnie Nelly.
Tegoż dnia jeszcze umieszczono go
- Tak Teraz ma czternaście lat. godzi.nie jedenastej wieczorem. Szedł
Od najmłodszych lat uczyłem ją tań- wówczas do „Momusa". Nelly początko w za:kładzie dla umysłowo chorych .
Byt to Armand Morris.
wo wbtała go radosnymi okrzykami.
ców. Ki.edyś sam byłem tancerzem.
Od czterech lat przymierał g-lodem.
·Dyrektor Oralis poczęstował go cy- Nie mieszkali już razem i widvwali się
Budę jarmarczną sprzedanJ mu za
tylko wieczorami.
garem.
Po roku Morris począł spostrzegać, długi.
- Drogi panie, chciałbym wziąć
Wysłał do Nelly k11kadziesiąt rozże dziewczyna coraz chłodniej g-o przyj
Nelly do mego teatru - oowiedziat.
Morris spuściJ głowę i przez parę muje. Bolało go to, ale nie czvniit jej paczliwych listów i nie otrzvmał z Arne
ryk~ żadnej odpowiedzi. Oouszczony
żadnych w:Yrzui:ów.
minut nie odzywar sie.
Czyż mógł przypuszc~ać. że jego przez wszystkich, wpadł w chornbę u- Przyzwyczaiłem sie do małej ...-DOL.
powiedział cicho. - Jestem zupełnie ; wychowanica, dla kt~ez tyle lat mysłową.
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