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DR. SCHĄCHT,
dyktator flnansOwY Rzeszy, wygłosił mowę pełną
akcentów antypolskich.

JERZY VI NA TRONIE ANGLII
Członkowie porlo11aenfu i rzqdu zlożgli
przgsi~d_, no wiernoit nowe1nu hrólowi

I

Londyn, 1~ J!rudnia.
VI, której nowy król ·złożył stosowną
(Pat) Podczas, gdy byłyłkról Edward deklarację. 21 strzałów armatnich odVIII płynął na pokładzie kontrtorpe- danych w Hyde Parku obwieściło miesz
dowca, zbliżając się wśród gęstej mgły, kańcom Londynu, że
panującej nad kanałem la Manche, po. NOWY KRÓL OBJĄL SWÓJ URZĄD.
woli do BoulO\ne, brat jego Albert,
książę Yorku
PROl(LAMOW ANY ZOSTAŁ KRÓLEM
JERZYM VI.
Uroczystość proklamowania wstą
pienia na tron nowego króla odbyła się
najpierw w pałacu św. Jakóba na specjalnym zgromadzeniu tajnej rady królewskiej, zwołanej dla · obwies.zczenła
sukcesji tronu.
Około 200 dostojników, cilonków ,..
t::tinej rady ki'Ólews.ldei z arcybłSkupem
Canterbury i arcybiSkupetn. Yorku, premier Baldwin, członkowie gabinetu,
lord-major City londyńskiej, :W.ybitni
politycy, byli ministrowie sir Austen
Chamberlain, Winston Churchill, lord
DerlJy i inni, zgromadziło się w tradycyj
uych strojach lub w mundurach w wielkiej sali tronowej pałacu.
'
r
Nowy król w gronie tych dostoJnł
Jiów zaaprobował proktamaclę członków
tajnej rady, którzy zgromadzili się, aby,
i::ik głosi tradycyjny tekst:
,,Ogłosić i obwieścić jednogłośnie
jednobrzmiąco i w Jedności serc, że
wysoki i potężny książę Albert Fry- .
deryk Jerzy stał się obecnie z łas~l
Boga naszym jedynym i Jednym
zwierzchnikiem jako
król Jerzy
Szósty, któremu przyrzekamy wsze(
ką wierność i stałe posłuszeństwo
z całym oddaniem i przywiązaniem
naszych serc".
Po kolei członkowie tajnej rady królewskiej
SKŁADALI PRZYSIĘGĘ NA WIE:R·
NOść JERZEMU VI
i punktualnie o godz. 12 w południe poNowy król ;W'ielkiej Bryla
wstała nowa tajna rada króla Jerzego I

O godz. 3-ei po poi. proklamowanie' · Król Jerzy VI z córeczkami, księżnłcz
wstąpienia na tron Jerzego VI odczytano l ką Elżbietą i księżniczką Małgorzatą.
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z balkónu krużganku Róż~ przyglądał się tej ceremonii z okna
zgromadzonym tłu· pałacu św. Jakóba, z tego samego miefsca, z którego 21 stycznia r. b.
KRÓL EDWARD VIII PRZYGLĄDA~
SIĘ WRAZ ZE STOJĄCĄ OBOK NIE·
GO P. SIMPSON
uroczystości proklamowania jego wstą
pienia na tron. Zgromadzony dokoła
tłum wiwatował na cześć nowego króla.
Król z córeczkami odjechał nristęp
nie samochodem do swego domu nr. 145 ·
PicadUły, gdżie mieszkał dotąd z rodzina jako ks. Yorku i gdzie Jeszcze przez
.., . . _kilka dni zami_eszkiwać będzie, zanim
przeprowadzi słę do pałacu Buckingham.
Na obrzymim skwerze przed Plcadllly
i narożnikiem Hyde Parku zebrały się
. niezliczone ·tłumy,
KTÓRE PRZERWAŁY KORDON POlICJI I W PATRIOTYCZNYM UNIESIENIU OTOCZYŁY SAMOCHÓD
KRÓLA.
' Podczas gdy ludność Londynu manifestowała na ulicach uczucia wierności
dla króla Jerzego VI, obie izby parlamentarne zgromadziły się i zaczęło się
stereotypowe składanie przez posłów
i lordów przysięgi na wierność nowemu
królowi.
W Izbie Gmin złożył przysięgę
pierwszy speaker, następnie na jego rę
ce premier Baldwin i leader opozycji
Attlee.
Godne Jest zanotowania, że od bOsko
16-tu lat Izba Gmin nie obradowała w
sobotę. Po raz ostatni stało się to 12
marca 1921 r., gdy z powodu święta
wielkanocnego obradowano w sobotę
dla zakończenia debaty nad ważną spra-

?.:

W dniu dzisiejszym złożyło przysię
tylko około 200 posłów, reszta uczyni
to w poniedziałek po południu.
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z akcją popierania motokraiu, ministP-rstwo skarbu posta
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W
o 'godz. 15 m. 55
firanki w okni·e byty z:apuszs:ię na dworcu konsulem
król przybył do Boul1ogne.
~zone.
w. Brytattli.t, c.arte~r~m.
.
Oddzi ty gwardi1i lotnej nie d!opuiszNa k~llka minut przed odejściem waPo riozmow1e usc.nsnąt n;u serd~czn~1 e
czają na molo tłumów publiiczności, a gonu firanki piod1niesi1ono. W ok111i'e uka- dłl.f1 i przes~· al pozeg~arne di? 1111c~~~e
ta1\że rep·o rterów i fotografów. Przed- zaił się b. król :Edward i rozmawiał ze zgromad:z.oner na peiiome pubhcznioscr.
stawiciele władz z prefektem i merem
na czele oraz konsul gen. W. Brytanii,

~:~r::. ~~~::~!:.0 portu, celem powita-

NIE ZOSTALI PRZEZEŃ PRZYJĘCI.
Ks. Windsor oświadczył, że zachowuie ścisłe incognito i pozostaje na pokładzie torpedowca do godz. 20-ej, po
pociągiem uda sie. do Bazylei, zac =r"m
3
tr1yma się w Zurychu, a następnie ma
po!echać do Austrii .
· o godz. 20-ej b. król wsi,ad! do _wagonu, który postawiono tuż obok stojącego w przystani okrętu. Gdy wagon·
przyszedl na stację, panowały w nim

Marsz. Czang-Kai·SZBk aresztowany
•

,

d

przez zbuntowane WOJSko, ktore o~aga
wojny Japonn
Londyn, 13 grud!nia.
(Pat) Reuter donosi· z Nankinu: p 0 •
twierdza się, że marsz. Czang-Kai-Szek
został aresztowany przez zbuntowane
''{·iska w Sian-fu.
. Dowódca armii w Sian-fu syn marszalka Czang-Tseu~Lianga domaga się

•

się

.

• d

•

noiwło w l937 r. przyznać ulgi podatikodla właścicieli Gamochodowvch sta-
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cyj benzynowvch.
Stacje benzynowe, sp,neiła)ące benzynkę na wa,r unkach komisowych, będą
wy upywać świadectwa 3 kate•gorii
handlowej i zwolnione będą od obowiązk
d
· k ·
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P'ih;ie;~~io;;~ n;ła:lu";:·
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. \Warszawa, 13 !!rudnia;
sądem dyscyplinarnym notarmszy warszawskich rozpatrywana była
w ostatnich d.~iach ciekawa is.praw~ jednego z nota mszv stołe--znvch re1enta
~
Z., ktorego oskarzono
o pobrame nadmiernych opłat przy spisywaniu aktu re
jentalnego dh fundacji im. hr. Jakuba ·
Potockie~o. Opł.ata wynosiła 80.00Q zł.
. ~ wyniku dłuższe,j rozprawv notariu.isz Z. został uttiewinnionv4

wypowie zenia . Przed

reorganizacji ustroju państwowego i na·
· dz ·
·
wypowie ema
· WOJDY
Jtychm1astowego
ii·
apon .
W Nankinie ogłoszono stan wyjątlrnwy. Sfery rządowe japońskie nara- I
dzają się o zarządzeniach nieodzownych
wobec krytycznych wydarzeń.
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Tajemnicze przygotowania do wspaniałych uroczystości w Hadze. czyzna w pałacu, gdzie rządziły kobiety

Pierwszy

męż

Holenderska następczyni tronu emancypuje się

WOLNA TRYBUNA
„LESNICZANKA"

PIOTR.OWICĄCH.

W

korespon•
Jakaś
dencja, to może Paul napisać list pod wspotn·
adresatowi prze·
niauą szyfre, a list zostanie
słany. Cieszę się, że nasze pismo dociera do
Pani na wieś. Sądzę, powinna Pani znaleźć la·
kąś interesującą pracę społeczną, gdyż w tel
dziedzinie nawet na wsi można pracować.
Zresztą nie Jest Pani zapewne odosobniona I
znaJdule slQ w pobliżu młodzież,· którą moi.na
skupić I razem zabrać się do lakielś ciekawe!
pracy, względnie stworzyć kółko samokształ•
ceulowe, literackie, czy też wreszcie drama·
tyczne, które urządzałoby przedstawienia ama·
torskle, przeznacza]ąc dochód dla głodnych
I ubogich z naJbllższeJ okolicy. Byłoby to połą·
czeule pięknego z pożytecznym, gdyż zapew•
ulałoby rozrywkę, tym bardziej miłą, że 11wień
czone szlachetnym celem. Niech się Pani t:rm
zalntere~mle. Wiem bowiem, że na wsi możll·
ogromne, a bezinteresowna
są
woścl pracy
praca dla dobra innych - dale zazwyczaJ nal·
Poza tym przy pracy
większe zadowolenie.
tego rodzaju Jest okazja do stykania si~ z cie·
kawymi ludźmi. Naturalnie ni~ wyklucza to
korespondowania z kimś z po za
możliwości
kręgu Jej znajomych.
PAN M. K. POCZT A J\UCHALOWICf.
Adresów korespondentów z za&ady nie ll~JIO•
lamy.
„BEZDOMNA" 81.;SKO ZDRÓJ. Ma Paul
pracę, Jest młoda, tadna i narzeka.„ Nie wolno
grzeszyć. Ma Pani prz,•cież znaJomoścl w ko·
łach młodych ludzi więc niech Pani nie zwraca
uwagi na to, że ta I owa, powodowana za·

Jeżeli zainteresowała Panią

(sb) W Holandii czynione są obecnie wyrazić swą radość postanowiono o- ku. Pewnego dnia auto uległo po drodze
fiarować wspaniały prezent. z zebra· uszkodzeniu. Książę wszedł pod wóz i
to
nych składek zbudowany zostanie luk- naprawił uszkodzenie. Wywołało
susowy Jacht, którym młoda para mia· zgorszenie.
z przerażeniem dowiedzieli się pu·
ta odbyć podróż poślubną do Indii Ho·
dniu 7. stycznia przyszleg:o roku. Nara- lenderskich. Plan ten p.rzerazif jednak rytańscy Holendrzy, że liczne siostry i
zie wszy stkie nrzyg:otowania odbywają królowe-matkę i w rezultacie poshno kuzynki przyszłego męża księżniczki
niewiel- palą papierosy I nie 2ardzą alkoholem
wiono jacht przeznaczyć do
się w wielkiej tajemnicy.
Nie ustalono jeszcze trasy orszaku kich podróży. W razie wyjazdu do In- Obawiają się oni. by i księżniczka nie
królewskiego oraz innych szczegółów dii para królewska skorzysta ze statku przejęta się tymi „nowoczesnymi" obyceremonii. Organista katedry, w której rządoweg:o, bardziej odpowiednieg:o clo czajami.
odbędzie się ślub nie wie nawet co bę· dalekich wycieczek.
1 Mimo iż trasa orszaku królewskiego
dzie grał przy zaślubinach młodej pary. Poza jachtem. który jest wyrazem hol· 1nie jest jeszcze ustalona. wykupiono
Rodzina królewska w Holandii uni· du całego społeczeństwa holenderskiego miejsca w oknach i balkonach na prynka rozg łosu i przeciwna jest temu, by nie wolno przyjąć parze królewskiej żad cypalne.i ulicy Hagi. Ceny są bardzo WY
sokie, wynoszą bowiem okolo stu 2ulde
szczegóty jej prywatnego życia byty nego podarunku od osób nieznanych.
Należy zaznaczyć, że zjawienie się nńw, czyli 360 złotych. Wielu foto2raeż
znane szerokiemu ogótowi. Temu
należy przypisać. że w katedrze św. mężczyzny na dworze królewskim. łów nabyło nawet „miejsca" na słu·
hna znaj,dą się tylko osoby zaproszone. gdzie dotychczas rządziłv wyłącznie pach elektrycznych.
Wielkim powodzeniem cieszą się pe·
Ne.wet sktad orszaku królewskiego nie kCJbiety, a więc królowa-matka i nasteo
.iest jeszcze znany. Reprezentowany on czyni tronu - wywotato wielkie zmia· rvskopy. których użvwano w czasie o·
będzie przez panny z arystokracji ho- · ny. Księżniczka jeździła dotychczas tvl- statniej Olimoiady. Przyrząd ten. ustalenderskie.i. Blisko tysiąc panień spo· ko rowerem. Obecnie uda.ie się na wv- wionv na trójnogu, pozwala patrzeć po·
dziewa się, że na nich padnie zaszczyt· cieczki samochodem. a miejsce przy kie nrzez głowv innvch. · W Holandii sprze·
zdrośclą, będzie Ją unikać.
dano już 10.000 takich przyrządów.
nv wybór. Do orszaku bedzie wybra- rownicy załmuie książę.
Co się tyczy korespoudencJI, to mote Pani
Na uroczystościach zarobia najwię·
Kilku ludzi widziało nawet, jak ca·
nvch tylko sześć z nich
przysłać list do „Wolnej Trybuny"
oczywiście
Całe społecze11stwo holenderskie u· tował on w aucie księżniczkę. Wvwo· ce.i fotografowie. ponieważ Holendrzy
cicszvto się niezmiernie z powodu za- łalo to obawe, bv nie spowodował on ! z zamiłowaniem kolekcjonują zdjęcia z dla korespondenta, którego list Panią zalnte•
a
resował. Napisze Pani na kopercie szyfrę powiedzianego ślubu ich księżniczki. By w czasie .iazdv nieszczęśliwego wypad· ż.vc1a rodziny królewskie.i.-

~or~~zkowo przy~otowani~ do uroczy·
stosc1 ślubnej holenderskie1 następczyni
tronu i księcia ~!naroa Lip~e·B!ester·
felda. Uroczystosc ta odbędzie się w
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Kaprysy mody
Popg.d no nowe hreocie
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Holluwood zclhgsfonsuwroł Porąz i Wiedeń

I

Modne obuwi•e zmienia sie dziś t~k Wi.edeń, a Hollywood. Każdv nowy
(sb) Pisma amerykańskie i angielskie
biją na alarm w związku i olbrzymimi samo prędko jak krój sukni. co zn ć ~ film 1 w którym popularna artvstka wy1.l1 st puje w nowej sukni, . nnych pantofelsu.ma~1i, któr~ niew!astl tych p~ństw j nar~~a piękne panie, a 'Ar\laś.ciwi~
wyda1ą na na1rozmaitsze błahostki. w . męzow, na wydatek w sumie ktlkuset ·ach, z nową torebką 1 t. P. - powoduj~ naty~hmiast przewrót w „modzie''
szczególności zaś na stroje. Obliczo-1 milionów ~olarów.
DecyduJący wpływ na kształtowa- św1atowe1.
no, że w ubiegły m roku w tvch kranie się mody ma dziś nie Parvż lub
jach wydano astronom!.czna sumę
•u•••••••••••••••••H••o•••U~t!)•••o••••••••••••••••~•
dwuch miliardów dolarów na toalety,
ień.
noszeniu
które 'po kilkumiesięcznym
zostały wyrzucone. Mimo. iż znajd~1ją
,
•
• •
się w dobrym stanie, stały się nie do
Rekord złodz1eisk1 syna polic,\ unta amerykanskiego
użyt k u, ponieważ wyszły.„ z mody.
(sb) W Long Island przez \\liele mie- W ciągu niespełna sześciu miesięcy doKaprysy mody z jedne.i strony ruj·
nują mę.żów, z drug~ej jednak strony, sięcy grasował nieuchwytny złoczy11ca. konał on przeszło 200 kradzieży i włapro- I Okradał on luksusowe wille. Poli.cia na- maii. Takim sukcesem nie mógł się poprzy czniaią się do zwiększenia
daremnie czynita wysitki, by ująć zto- szczycić jeszcze żaden złodziej w Amedukcji.
Jeszcze przed dziesięciu latv pro- dzieja. Ostrzegano mieszkańców, doko- 1 ryce.
Wreszcie dzięki przypadkowi polidukcja sztucznego jedwabiu wynosiła nywano rewizji itd. Wszystkc. jeduak
pót mib:u da dolarów.. ob.ecnie zaś l:ezskutecznie. Tajemni~zy przes~ępca cja ujęta zł'.)dzieja. Okazał się nim ... syn
co noc d~wat znać o sob1·7.. ~„1 ka?dym byłego funkcJonariusza policji. . Jest on
wzrosła do czbrech i poi mtliarda.
Jak olbrzymie sumy wydają kobie- r~ze~ ~i~ęły kosz~ownosc1 ~ c;?towka. studentem .i nazyw~ się Fred Boelsen.
ty, świadczyć może fakt. że Japonia ~.1{ldzieJ me zostawiał po sobie zadnego NaibardzieJ sensacyJnym momentem okazal się szczegół, że ów „duch" jest
posiada swą wspaniałą t1ote wojenną, siadu.
Wreszcie osobc wlamywacza oto- ułomny. Kuleje Dn na jedną nogę. Kalecskładającą się z wielu krążowników ~I
todzi1 podwodnych 1 sum, uzyskanych czyt nimb tajemniczości. Otrzymat on two nie przeszkadzało mu jednak w dokonywaniu karkołomnych włamań.
ze sprzedaży jedwabnych pończoszek i przydomek „ducha z Long Island". -
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list zostanie odpowiednio przesłany. Niech Pa•
ni postara się zawneć bliższą znajomość z
młodymi i symJ}atycznyml dzlewcz.:taml, ażeby
w ten sposób okazać, te zależy Pani na miłym
towarzystwie nie koniecznie męskim I, że nie
jest Pani tak:i uwodzicielką, za Jaką Panią
mylnie uważają.
„UWifDZIONA"·Z KRAKOWA. Droga mola
żal ml Paul serdecwie i Jej dzieciątka, ktfire•
mu chciałabym pom{1c. Przede wsz1 stklm win·
na Pani udać si~ órJ W1•dział1.1 Oplt-kł Spolecz·
nci przy Zarz<tllzia Miejskim I przcdst:twl~
swolą

&ehenuę życiową,

prosząc jednocześnie

o wsparcie na utc~yma11io dzlecka do cza1111
prJ.eprowadzenla s1,rawy s:tdowel. Matkom
p1z:vs1Ugu1.: zapomo~a ua utrzymanie makń·
J.icn dzieci, i<M,yi:łl nie mo.;ą zostawić t~z
011iekl, ażeby zapracować na utrzrmanlu.
W dalszy!T' ch&•I popro:;i Pani, ai,•by ,f11
1irz,d11.
s~ierowauo d > adwokat:& mh:jskies:;o,
h;1·ego równl·~t w W11dzłale clpi.? kl ~połl'czue1.
Adwokat udzieli Paul łu:zpłatn.:l porady I priy
pilnuje sprawy sądowe!. Będzie Pani miała
przynajmuieJ zapewnioną pomoc prawną bezpłatnie, a może nawet I obronę w sądzie. Zre·
polnformule Panią lak należy
sztą adwokat
starać się o przyśpieszenie sprawy i lak naalimenty. Jeżeli
stęj7nie wydostać zasądzone
ojciec dziecka pracuje I zarabia, to przecież
ktoś mu pieniądze płaci za robotę I na te pie•
niądze można będzie położyć areszt.
Niech Pani narazle postara się o pracę dorywczą,

Jakieś

przedświąteczne

sprzątanie,

czy pomoc w gospodarstwie tak, ażeby Pani
na noc wracała do domu I do dziecka. Przez
kilka godzin dziennie dziecko może zostać pod
opieką babki. Dopóki nie uzyska Pani środków
na utrzymanie maleństwa musi Pani zastąp~
mu Matkę i Olea I starać się ~apracować, ażc•
by dziecko można było czems ciepłym okryć
w okresie zimy.
Do Magistratu niech się Pani uda natych·
miast i zamelduje się do naczelnika wydziału.
któremu opowie Pani o swych cierpieniach. Do
domu przyjdzie wówczas kontrola dla zbadania Jej stanu materialnego, po czym uzyska
Pani !lOmoc i zasiłki. O poradę tło adwokata
miejskiego może się Pani również zaraz

syntetycznych pereł.
tl
sp~
~
~
„Rewolucja mody kobiecej" iest zjaU
U
U
wisklem permanentnym. Rewolucja fa
Rzekomy syn Zachar1nva pretenduje do milionowe) fortuny
ogarnęła wszystkie sferv. Nie tylko
damy z towarzystwa. ale kobiety ciężswego rzekomego ojca w Paryżu. Nie
(z) - Dokoła spadku po zmarłym
ko zarabiające wciągane sa w orbitę
działania dyktatorów modv. Nadui.y-: ,.królu armat", Sir Basiiu Zacharowie : doznał tam iednak życzliwego przyjęcia
62-letni podówczas „król armat" wyparł
wają oni próżnośc!i niewiast i ciągną ' rozgorzała zaciekła walka.
Zgodnie ze swym testamentem, Za- się ojcostwa. Gdy właściciel Ucznych
z te'(d szalone zyski.
W magazynach amervkańskich co . charow podzielił cały majątek między iabryk amunicyjnych i banków, oficer
0
miesiac rekłam~je ~ię .nowe „kreac]~ j &we dwie pasierbice, Leopoldynę Wall- j francusk iej Legii n.onoro~ej zajął mi~j
paryskie lub w~edenskte. które koszt~J<ł 1 ford i Angelę Bourbon Tymczusem jed-1 s:._e w swym wozie, stuzba wypr?s1~~
-około 20 dotarow. Inne salony zm1e· · nak w Birmingham mieszka skromny · z Jego pałacu natrętnego „samozwanca .
Obecnie jednak, gdy wielki Sir BasH
niają „modę" co dwa tygodnie. Milionv srewc, Hyman Barnett Zacbarow, który
dol a rów ptyną do b~szeni sprytnych I twierdzi że Jest synem zmarłego mag- już nie żyje, mały szewc z Birmingha- zgłosić.
PANI HELENA WR. W KALISZU. Postq·
mu przystępuje do walki o jego miliony.
przed s i ę b i orców, którzy rzucają na ry- nata.
Pani najzupełniej słusznie, a wyrzuty su•
piła
poprzeć
stanie
w
będz•ie
że
on,
Twi·erdzi
ol;>ecnie
liczy
Szewc z Birminghamu
nek najromaitsze drobi-a:zgi.
1
mienia świadczą w takim razie Jeszcze c .~J
W ubiegłym roku wprowadzono 65 lat. Już przed wielu laty odwiedzit swa_ pretensję d-o spadku dowodami.
przewrażliwieniu.
•
•
Produ·
. modę" sztucznych kwiatów.
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astrolog"
ttnadworny
I

Plussoł1n1ego

•
•
•
•
w przepow1edme gwrnzd
Roosevelt waerzy
"
•
.
.
,
(sb). Na patkach ks1ęgarsk1ch w Lon- swego „nadwornego astrologa • Jest
nosl „i ę długie rękawiczki" - oroduk•
wzrnsła z 250 tysięcy do 550 ty. d y_ni~ ukazata się ?~e~nie sensaq::jm nim ni~jaki ~osconi, z którym Duce
cia
. . .
l ks1ąz~ .. Aut?rem .JeJ J~st . !a.m~s far- częst? s1~ :adz1.
sięnv łam ów sztP.rirn~ów.
~owmez _ Ro~sevel~ z_a1mu1e. su~ a~t~o
Ulrnz;iqie się ~~nys tki f','m owej na man. ~ \\'ierdz1_ on'. ~e m1_mo 1z zyle!11y w
ha1 '1 w 11 1. . ('·r··:v·:h nantofla<>h (ponic· ~~ \~icku --;-- ist11ie1e w1~Ju wtadcow na lo~1ą. Codz1en~1e posw1~ca ktl~anasc!e
wa:~ in1iych 2.knrat nic :r, •.1ta) suowod:· sw1ec1e. ldorzy korzys~a.Ją z ust~g ,as~ro! n:nnut na studia a~tr?logic~ne 1„stosuie
W ()io \v zrb.;;t produkcji tego rudzaJl!-łlogó~1 • Wręcz sens.acym1e b1:z:n1 os'Y1ad się do tego co „mow1ą gwiazdy •
cbuw '. a c, dziesiP.ć milionów dolarów. czeme farmana, ze Mussobm posiada

,..... z aro h ił cztery miliony dolarów.
Zo 1„
·
„
·'-~~n , ·
Od v w Angl11 rzucono hasło „Tera1

ich

'

•

Czy wiecie,
- w

niezwykły

sposób

że„.
dorobił si~

majaJku makler giełdy newyorskiei
Gibson Brantling. W cia,gu kilku mie:
sięcy skupił on \VSZystkie szkielety tak
że nastąpił brak tego „artykułu" n~ ry~
ku. O gółem nabył on 1000 kościotru
pów, które po tym z wielkim zyskiem
sprzedał uniwers.vtetom amerykańskim.
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Przez
obiektyw
fotografa:
I. JAPONKI ZAPRAWIAJĄ SIĘ DO SPOR·
TU. - W szkołach Japońskich wprowadzono
dla dziewcząt ćwiczenia gimnastyczne, wzorowane na starych, tradycyJnych tańcach samu·
ralów z mieczami. Na zdjęciu widzimy lekcJę
gimnastyki, na której dziewczęta operują drew
olanymi mieczami.
2. CZOŁGI ANGIELSKIE NOWEJ KONSTRUKCJI. - W czasie uroczystości ku czci
nowego burmi!'>trza Londynu, po raz pierwszy
przedefilowały przei; ulice stollcy Anglii czołgi
nowel konstrukcll, z obrotowa wieżyczką.
3. ROZBICIE ATOMU. - Prace nad rozbl·
ciem atomu prowadzone są we wsz-ystklch laboratoriach naukowych. Oto nowy aparat, zbudowany przez inżynierów angielskich, który
ma pomóc wreszcie w rozwiązaniu tego doniosłego zagadnienia naukowego.
4. ZE STOLIC ŚWIAT A. - Na rzece R.io
de la Płata leży Montevideo. stolica republild
południowo • amerykańskiej Urugw<ifu. Jest to
kraj o mocnej walucie I bezdeflcytowym budże
cle. Na zdjęciu widok na pięknie rozbudowane
miasto.

7. PAŁAC KR.óLEWSKI PŁONIE. -

W po-

bliżu rzeki J\fanzanares wznosi się piękny pod
względem architektonicznym pałac krplów liisz
zbudowany w latach 1738-M. Na
pańskich,
zdjęciu !'iedziba b. królów. która niemal całko·

5. POCHÓD M<\SEK w TOKIO. - W Tokio
odbył się groteskowy pochód masek, z których
każda wyobraż ała znaną osobistoś~ ze świata
politycznego i społecznego.

wicie padła pastwą płomieni.
8. NAJWIĘKSZA TAMA śWIA I A. - Olbrzy
mia zapora, którą oddano obecnie do użytk.1 w
~tanie Arizona, w Ameryce, iest naiw i ę!{s i:ą te·
go rodzaju b udowlą na świeci\!. 12 tt1riJin produkuje światło elektryczne. Na zdięciu wldzimY,
mały fragment zapory,

6. KSIĄŻĘ BERNARD WIZYTUJE WOJSKA
HOLENDER.SK.IE. - Narzeczony hólendersklcj
nastepczyni tronu, książę Bernard, wizytuje
obecnie oddziały wojskowe. Na zdjęciu widzi·
my go, gdy zapoznaje się z urządzenie111 wozów oancernycl;,

/

SIOSTRY
Napisał

Nowela.

Jerzy

Nałęcz

nowo, ale nawet mniej uważny obs~rw:31:
chwilą, gdy w kabarecie „Biały
tor mógł spostrzec, te tancerki starają .ste
-" Paw" występować zaczęły ta·njedna drugiej zmylić tempo, przy czym ·
. . cerki sisters Carmancho, lpkal ten,
co chwila spoglądają na siedzącego nie.z1e3ący dotychczas przeratliwą pustką,
opodal młodego, przystojnego męż~zy„
~aludnH się nagle i doszło nawet do tego,
mę, który spędzat samotnie czas przy
ze stoliki należało na tydzień wcześnłej
stoliku, popijając z wolna czerwone wizamawiać.
no.
Wlaściciele tnnych lokali rozrywkoMężczyzna ten od czasu wys~pów
wych, jak: ,,Czarnego l(ota", „Zielouego
sisters Carmancho, co wieczór przy.cho·
Aligatora'', „Nietoperza" i wielu innych,
dzil do „Białego Pawia" i musiał już
••• przeginały się pod
odczuwając dotkli'Wie z.m:niejszenie się
z góry, na cały sezoo, mieć zarezerwotakt egzotycznej melodłl...
wpływów kasowych, z wściekłością
wa.ny stolik, bo nawet przy najbardziej
z~rzytali zębami zarówno własnymi, jak
przepełnilQlnei sali, miejsce jego byl·o wol
0.nymi życząc szczęśliiwemu b ·
1 wprawl1
konkur·entowi z „Białego Pawia" rychłej ie płacić. Ale co egzotyczna hrabian- nego gościa. Po spektaklu z g(idn:ością ne. z niemym uwielbieniem wpatrywał
a bezbolesnej ~mierci na udar serca, a ka, to nie zwykła śmiertelnkzka. De żegnalv zgroinc:.lzonych 1 z .1;.\;;.ly ai <l:i się w hrabianki, oklaskując ie ze sz.cze·
artystkom artretyczna - r~umatycz,n.o - x:~~~°w: Medoz.a. Stary ród. Krew . t1stepner .~ wiP~z..;:u ?'!ikt n:~ m ~,,it !'!;·.: rym zapałem, zaś na popilSy innych arpochwalić, że spożył w ich towarzystwie tystek nie zwracał żadnej uwagii.
iJSc:hiasowycb Cierpień, co wyrażali w
kolację.
profesostarzy
osiągnęli
nie
czego
I.
·
f
·
·
·
Tancerki rychfo spostrzegły przyp ..,
. t
.
F k
d
t
nl:e·co w1ęceJ popu1arneJ ormae:
re wen~Ja "!I ,,8 ia rm av.:iu. sta!e stolnego gościa i jego zainteresowanie
rowie, ego opięły dwie młode tan„erki:
~ Bodaj je pola.mało!
Naturalnie te ,.zbożne" życzenia ani k~ż~y z odwiedzających „BinAego Pa- dopl•sywała 1. juz P.an Wiktor _widztał się się ~eh osobami. Ale gdy Paula twierdzitan.cerk·om. ani panu Wi:ktorowi, właści- wia wyuczył się w rekordowo krótkim w ,s:wych marzeniach oczyszczon~m z la, że nieznajomy wyłącznie idfa niej
ctelow} „Białego Pawia", żadnego u- czasie historii podboju Noweg 9 Swi.nta. trapiących go d~ugów, gd.Y blahy wypa- przychod i, to Faustyna uważała, i.i ow
ten i -ów miesza! :\zteków z, dek o mało co me pok rzyzowl.ł Jego PIa- na jest jedynie
przedmiotem jego tajnych
I k
szczerbk u na zdrowiu n.te nrzyczyni.ty. Wprawdzie
,
westch1.
nów.
PizFranciszkiem
z
Korteza
asami,
n
popisywie~zór
Sisters Carmancho co
wały sie przed licznymi gośćmi, a pan zaro, ale to były drobnostki. na które w Sisters Carma111cho tar'1czyły wfasnic N · t~ien. r „ d • .. t •
a. e rywa !Z<l.CJJ osztO m.1ęl.lZY s10Wikto·r zacierał z ukontentowaniem pul· dobranym towarzystwie nie należy zwra stare lubieżne fandango w ich własnej
chne rece i 'winszował sobie w duchu po- cać uwagi. bowiem świadczvl >by to nowoczesnej interpretacji, gdy nagle str~m1 do ~zęstych sprzecze~ 1 w rezulo braku dobrego wychowanfa 1 0 niczym przystanęły i uczyniły taki ruch, jak g:Jy_ ta~1e hrabr~nk~ de Cetntalo y Medo~a
mys!u za.angażowania artystek.
by jedna drugiej zamierzała oczy wy· zme.nawidz1ły 1ed!la drugą: . Gdrbv me·
_ Teri kiep z „Nietoperza" _ rozwa- nic uzasadnionej pysze·
drapać. Goście nic nie zattważyli, ale zna1omy wy~aźme wyrózmał. Je<lną z
na·
żał. obserwując z zadowoleniem kelne- Na pochwalę sisters Carm;incho
rów. balansujących niezym baletnice z leży dodać, ie wys;;k 1 Jzieri.vlv szta.n· baczny wzwk pana W-iktom szybko tan-cerek, moz.e by do tego me doszło,
ale mł:ody męzcz1'.zna z~radi";ł Je.dnakopełnymi tacami pośród szczelnie zesta- dar honoru rodu hrabiów <le Cantaio y ob.lął te scenę.
__ Co. u diabła _ pomyślał _ po- v.:e za11nteresowame ta'k Jedną Jak i drugą
wionych stolików _ wyraził się kie- Medoza, bowiem i Paula i Fa1tstyna nie
Słostrą.
dyś, je nie znam się na interesie. Chcia,l- dopuszczaty do najmniejsT.~j poub1J-śd klócity się moje hrabianki?
Przeginając się w takt muzyki, sioTymczasem siostry podjęty taniec na
· bym mu pokazać mój lokal. Wyobrażam ze strony mniej lub więcej podchmielo1-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ry marzyfy o ~ezn~o~m. ~ pew· ;.
sob~1~go m~ę.
nej chwili Paula spojruła na Faustynę,
łł.
. Slsters Carmancho. ja·k wdawała praa Faustyna na Paulę· Gdyby wzrok ich
~amentu
sa, pochodziły ze stawżytnej rodziny mez.abiiał. obie by nie żyły. Nagle tancerki
ł
(i
Ił
li ';!
ksykańskieJ.hrablów de Cantolo y Medo
przerwały taniec i wybiegły z sali. C1otradycfl...
złowrogiej
sit:
obawia
n·e
Deterdlng
Henry
Sir
Paneksięcia
od
za, wywodzących się
śce ze zdumieniem spoglądali na muzyrumy. jednego z na.jdzielniejs:;;ych i najStawny „Niebieski Diament" prze- czas wtaścicielem kamienia został na- ków, którzy jak gdyby nic .nie zaszło,
bogatszych Judzi w słonecznym kraju
starożytnych Azteków, zanim go zwy- szedł niedawno w posiadame Sir Henry stępca króla - Ludwik XV, a następn!e grat z werwą łubie-żną melodię.
Zaniepokojony pan Wiktor udał się
cieski Kortez z gt>dnoścla szanującego Detęrdłnga, słynnego poml1tata nafty, Ludwik XVI.
za artystkami. Zastał siostry w
ślad
w
Diamentu
Niebieskiego
Przeklefistwo
słynnych
niektónrh
dzieje
i
~nsy
prawdz!skromnośc..ią
ze
i
sie hidalga
wego rycerza nie pozbawił mienia i ży- kleJnofow są znane. Prze::lindz;i one dzi dosięgło pare królewską: Ludwik XVI i garderobie. Jedna drugiej wczepiła pal.
ce we fryzurę i darła za wł-osy z całej
wne wędrówki i koleje, zdobiąc to pago- jego żona zglnęJi na alłotyuie.
cia
Gdybyk ktoś z gości widział to tak
sity.
W
bósindyjskiego
rzeźbę
albo
chińską,
dę
Paskarby
'egen'darne
1
'wnrawdzi'e
w którym sto;::zvln sie do maJo arysto
roku.
•
„ ·e dostały ·.,. do r"k jego le- t wa. przec hodząc przez niez1iczone
ratyczne zachowanie się
k
n;- k
·osza o rwawiona gtowa króla francus- hra biane'k ? Sk andal., Na widok właśdd ·b ·, 1
·
b
...
51 ...
nl
nerumy
ł
.
czy
,1rone
\
:c
o
oz
wreszcie
Y
a
ce,
postarali·
co
ch spa·dlrobi'erc6w,
..,,
· 1oego z owrogi klejnot ruipo~ząl SW""' ciela - siostry odskoczyły od siebie i
· popros t u spocząc~ w· safe~
berł
·~
J
0
galn
o. a·lbo tez
;,e z·d·obywcy, ·ednakz'e ser ori·ty Pa:ula „·
sza 1·ona podróż. Został on skoniiskowa:ny
.
.
.
.
.
•
1
1
S
rezolutniejsza Paula wyjaśniła przyczynę
·.
.
.
de Cantala y Me- „ie. wyposazonvm w naJn0w0czesmej- .
i Faustyna hrabianki
?.1zez. re~?luc_Jom~tów "".ra~.z rnnym~ k?- awantury.
sz.e środki ochrony'.
Nieb:ieski Diament. bardzo rzatlkl dro ".,zto~vnos_c1am1 krolewsk1m1 1 sz,cz~gollu~
doza były na tyle bogate, że zgok1 dla
- Wariatki! - irytował s.ię pan Wi.
gi kamień. przynosi swojemu właśclcle· uobize p1laowanv. Ale i~alaz~ się takr
pieni. ędzy nie tańczyły.
O zamożności tancerek świ:adc7.ył łowi śmierć i zniszczenie. Uotychczas wl.~mywa~z. kt6rv odwazvł się .r~zsa- ktor. - Chceci-e mnie zrujnować - mójeszcze i ten szczegół, że ukazywały się, ni_kt r::e uszedł przekleiistwa bo!?;a Jfoma- dz1~ tcasę. i sk~aść bez.cennv kanuen. . wił i to nie po hiszpańsku, a w swoim
podczas niektórych numerów programu, ?•tv..z którego skroni skradz,ionv zostat . ~nale~10no f.a po tym w A~ster~atnt~ riodowitym języku. - na to was z nę·
t~dz1e ~11eszka;1 na~wczas mtJJeps 1 szlt- dznej mieściny do sto!iicy przywioziem
przystrojone w cenne, rodowe klejnoty. ten mekny, drogoceinnv klejnot.
Nie wierzymy w przekleństwa mar_ 1_1e.rze d1am~ntow. D!ament otnvmał .wte i hrabiankami uczyniłem, abyście swym
a musiały posiadać wie-le tei błżuterii. bowtem często Ją zmieniały. Że klejnotv t. wych hogów. nie wierzvm. v w prze.sąd_ Y eh n<JWY ksz?tłt„. i został. skradzrony_ gtupim postępowaniem gości mi odstra·
były p-r.awdziwe mógł to nawet „na oko" 1 nazywamv przypadkami cała se;:rię me- przez c~eladmka. Czeladnrk ten si:rze szaty? Marsz na salę i ani pary z ust
osądzić każdy Ia·ik ~ takie ognie bry. zHczonych tragedii. ściśle ze sob~ powią· dal kleJnot za. fl~sz,kę rumu, w)"p:l ;11, - po czym, że był łagodnego serca wyj<lśntlł:
poczvm„. utopił s1ę.
zanych, Ale fakty mó\vią.
lanty i. r!-lb~y rzucały.
-- Ten mlDdy człowiek jest pracow·
ł"rancuz Francois Beaulieu, następny
Jakim sposobiem Niebieski Diament
Um1e3ętme przeprowa~zona ka.mp~właściciel dlamentu nie zdradzat się z r.ikiem firmy }ubilerskiej, z której cio wie
nią r7klamo~a za.":sze da1e .dobre WYnt- zawędrował do Europy
. tym, ie go ·pas.i-a.da, aby nie być posą- czór wypożyczam biżuterię, Ja.ką nosi·
•
.
S
kJ, nic też w1,ęc dz1·wnego, ze cate mi a·
t~łl() się to za sprawą zna~e_go w wte clzonym o kradzież. Dopiero. gdv zabra- cie na sobie. Przychodzi nie dla ciebie,
sto spieszył·o do. ,,Biat.egei Pawia". Znajomi przy spotka'nFu rozpoczyna;i rozmo~ ku sie~emnastym a:"anturmb Jeana kto mu środków na życie sprzda! go Maniu - pogłaskał po ramieniu Pau!ę
Tayerm~ra. Ta':er~ier . wedro~~t po handlarZ!owi za 18 tvsi~cy funtów. Za- - ani dla ciebie, Jasiu - uśmiechrlął się
we od si6w:
· 1 ~~J~c.h tam wd s.wią~yn~ ~~ka-:ci.ity w raz po tej tranzakcii zasłatił i w chwilę do f a·ustyny ~ pi1lnuje je·dyni•e majątku
- Hrabianka Paula i t. d.
Za szczyt ·dobrego tonu uchod.z'ło n o~e , agan. oJrza ~ie .-i «anue.n na po tym zmart Okazało się, że z wy- ~woJego szefa.
z_go da zapanowaa ł pom1ę· dzv hra.hiand
,
p . 1• skrom bostwa. Tavermer przekupił za
. ,
.
.
.
wieczoru w „8 1a1ym ~w111 -~ ogromną sumę dwóch mahometan. któ· czerpan•a 1 2 1o ":
spę dzenie
Nabywca klem-0tu .o~az~t s1e Th. J. kami de Cantalo v Medoza.
- Drogo, bo drogio. Słono kazą so rzy zamordowali najwyższego kapłana
zabrali diament Rama·Sity. Tavernier ,Hope. w którego rodzm1e .d1am~nt przeprzesłał klejnot królowi franeuskiemu I~~w~t do roku ~903. Nle!td~s !>ogata
Ludwikiowi 14-temu. Sam nie zdążył 1 sw1etna ta rodzina zubouał:.l. 1 d1amc~t
Siła
wrócić do krnju .. Został rozszarpany powędrował do Konstantynopola, gdzie
Włosi przystępują do budowv saiwr
posia~ał gio sułtan Abdul Hamid. póki nie
Pewien wybitny uc~ony wiede11ski przei tylitryis.a.
bombardującego, który byłov n;ewl.
lotn
tronu.„
t
strac1,
się
cleszvt
niedtugJ
14~ty
Ludwilk
twierdzi. że najsilniejszym stworzeniem
Na krótko przed wojną klejnot zawę· dzialny dla oka ludzkiego. Samobt ten
na z:emi jest skarabeusz, gatunek ::hrzą· wspaniiiałym prezentem. Zaraz po otrzy
~zeza. któremu starożytni Eg!pcjanie od- maniu go zmarło kilku członków rndzi- drował do Stanów Zjednocz'Onych. Ku- będz i e zbudowany ze specjalnego sztu·
dawali cześć boską. Oczywiście. idzie ny królewskiej. Sam król zachorował Pił g·o wielki mflia-rder i wyda w :a Mac cmego kauczuku - mającego te whJ.ści
tu o sif ę względną, o stosunek siłv do śmiertelnie i podarował kamiei1 swej Lean. Złowrogie przekleństwo dzittłało wośc!, że jest lekki. twardv. nietamliwy,
wzrostu. Człowiek niewątpliwie nuże przyjaciółce pani Montespon. Niesz.czę· i tutaj. W tragicznym wypadku zginął nie\vrażliwy na zmianę temperatury i
7i.11)etniie przezroczyste, a wię.:: niewi·
bez wysiłku zmiai-dżvć 3karabeusza. ś!iwa ktQbieta zmarła w pięć drrl po tym. syn M.ac Leanów.
in lny.
dz
Czy przekleństwo bP.dzie i nadal
lecz czy największy siłacz pJdniesie Kamień powróci? na dwór królewski i
11im foquet'a,
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ręce
w
sie
dostał
niż
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przec!mi:ot. ważący
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•którego jednak zabito w Bat·syt.ii. Wów- zyk-0.
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WPŁYW KOBIET NA LOSY ŁODZI
swój

urząd
Komu zawdzięczał
osławiony prezydent Pieńkowski. - Interwencie tancerki Stamatti
Tylko krwawy kat rewolucji 1905 r. był nieczuły na wdzięki niewieście

Gen. von Broemsen i jego kochanka. -

półświatku. Byty to wtedy czasy najpiękniejszego rozkwitu Łodzi. do dobrego „tonu" w każdej niemal rodzinie ów·
czesnych p-otentatów orzemvsłowych

ski Broemsen zawiesił bez żadnych pod- zabrał Polensowi i stanowisko prezystaw prawnych w urzędowaniu zasłu- denta i kochankę:kochanke wziął sobie
żonego prezydenta Łodzi Andrzeja R<>· a stanowisko prezydenta oowierzył in·
sickiego i na jego miejsce dał Polensa. nemu swemu zausznikowi Pieńkowskie·
Co więcej: naskutek dalszych intryg mu, renegatowi, Polakowi, także pono
przeciwko Rosickiemu wdrożono prze- specjalnie zasłużonemu przy tłumieniu
ciwko niemu dochodzenie za współu- „polskiego miatteża" (polskiej rewolu·
cji).
d .
. .
.dział w ?owstamu .1 za .c~ynny u ~ia.1 Vf
I!
l!
oowstamu -: m.atzonki. l~R'O Rosi~k~eJ.
Polens rządz1ł s1e późmeJ w Łodiz1 iak ·
Innym znów razem w hmym okresie
szara gęś, poma·gala mu w snuciu in~
tryg- jego kochanica. ale st'Osunki mię- bo w roku 1892-3 na gruncie łódzkim
zawddz1óęcaak có1ęzk1m wys1łko!11 n.as~vch dzy tą parą wl,u ótce uległy pogorszeniu. szalał gubernator Miller, który też miał
P!ZO. k w.. t rzy napewno me ~1eh S?e _· Polens popadt w nielaske. Broemsen liczne stosunki erotyczne w łódzkim
u+&M&K'11l5' t e:aaw:w1 a www:
,4
c1alme duzo czasu na „zabawv w m·
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilłlllllllllllllllllllll
tryżki kobiece. A _jednak ... są ?ewne der lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
kumentv. wskazu1ące na to, ze w id.zie·
jach Łodzi kobiety nieraz miały coś do

Pani Simpson poruszyła cały świat
i „uaktualni1a'' kwestję wpływu kobiety
na los narodów i państw.
Łódź, miasto, które rodziło się w nie·
sarnowicie ciężkich warunkach, które
tvłko gigantycznym wysiłkom swvch
P!zod~ów ~awdzięcza swe is~nd·eni~ me miało mgdy czasu na specJalne mteresowanie się bliżej zagadnieniami „kobiecymi" w sensie WPlvwu kobiety na
. k 1 d k' h L k " 6
.
los zb10row1s
as omm yv
u z I-~ •
'fabrvc~nych Y'. I::odz1 ~we oowstame

PDS'radn1·czki

ELEKTRO

r:;;~zenla WK;;;;;h rozstrzygaktora

należało. aby „pater familias" „na bocz·
ku" miał metresę. Owe to panie utrzymanki bogaczy tód'Zkich jednocześnie
utrzymywały stosunki z wysokimi przed
stawicielami władzv carskiej. W rece
jednej z takich właśnie oań dostał się
•
M'll
b
gu ernator I er, D<>litromca p1erwsze~o
buntu robotników łódzkich w 18.92-3
roku. Przy pomocy swej kochanki wv·
krył oi: .wtedy niejedno sprzysiężenie.
Ona. tez mformowała gubernatora o na·
stroja~h wśród .Przemysło~ców i starała s1.ę nastawiać go w kierunku dla
jaknajprzychylruier
przemysłowców

„m•11~.w:!~~.prezydenta "Łódź, ul. Piotrkowska 115, tel. 134-42

I
~~l"Ym. Kobiety Ul lafach

Pierwszy taki wypadek woływu ko·
biety na zdarzenia w mieście sootyka- poleca na gwiazdkę:
my już w okresie popowstaniowym. kie- RADIOODBIORNIKI
dy nad miastem naszym rozszalała się firm przodujących~
„PWUPS'', „TELEPUNKEN", „ELEKTRIT",
krwawa opryczyna carskiegio pO'grom·
„CAPELLO'', „KOSMOS" i innych.
cy generała von Broemsena. Broemsen
·
był typem polakożercy - Niemca. przy· Wielki wybór
tym hulaki i kobieciarza. Likwidując ŻYRANDOLI i LAMP
krwawo Powstanie na odcinku łódzkim, stylowych i nowoczesnych.
.Elektryczne: MASZYNKI do kawy~
nie zapominał o hulankach i orgjach, uCZAJNIKI, ŻELAZKA, GARNCZKI,
rządzanycb w prywatnych swych apar·
PIECYKI, WENTYLATORY, KUCHENKI~
, „
tamentacb (kabaretów nocnych wtedy
ŻARÓWKI na 120 ł 220 volt i t. p.
w Łodzi jeszcze nie bylo). Współbiesiad
1
nikłem Broemsena był kapitan carski
IE CZEK N A C H O I N K I;
Polens, kochanek utrzymanki jedne~ z K O M P L E T Y
Ż
najbogatszych podówczas przemvstow·
SPRZEDA
TOWA«
c6w łódzkich. Polens WJ>rowadzlł Broem
NA
TYLKO
sena w towarzystwo sweJ kochanki,
RA TY
SOLIDNY
która wlfrótce potym zaczęta snuć
trygi nietylko natury gospodarczej
inkasowane przy rachunkach za prąd Elektrowni Lódzkief~
(sprawY interwencji najrozmailtszvch u
wtadz, Kredytów i t. p.) ale postarała
sie u Broemsena o stanowisko urezy·
denta miasta dla sw~o kochanka Po· ~111111111111111111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!
~
Jensa.
związku
Tłumiąc rucli rewofucvjnv. Kat car-

w'~~.~~u~~~}ucj~~!!~ roku

słynną była tancerka Stamatti. bardzo
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będzie rzą,dzlł
światem?

KTO
JAK A

Co

będzie przyszła

wojna?

stworzy
technika?

JAKA

będzie
miłość?

za STO LAT
monumentalna wizja
pg. H. O. WELLSA

pokaże
przyszłości

dozorcow
Naduz·yc1·a w
dochodzenie przeciwko p.p. Tomaszewskiemu

bliska sercu ówczesne20 2enerah?ubernatora Skałłona. Ze zwględu na stosun·
ki, jakie łączyły Stamatti z jednym z
ówczesnych adwokatów przez Stamatti
nierzadko załatwiono sprawv poufnych
interwencji,
Tylko żadnej kobiecie nie udało sie
usidłać kata Kaznakowa. Był to Moskal
wyjątkowo surowy. nieczuły na wdzię·
ki niewieście. Przemysłowców łódzkich
przV'.jmował w postawie stojącej z bara·
pem w dłoni. a pewnego służalca. który
mu proponował „zabawę" kazał zrzucić
ze schodów w Grand Hotelu.
W okresie bitwy łódzkiej. jak podaje jeden z jej dziejopisów. pod Brzezina·
mi wiele przysłużyła się wojskom nie·
mieckim kobieta - szpieg - t01dzianka.
Moskalom, pomagały także liczne kobie·
ty, a.ie w kabaretach i knajpach łódzkich. Kobiety te usidlały oficerów car·
skich tak dalece. że niejednokrotnie naiwyżsi dowódcy armii rosyjskich osobi·
ścłe musieli wypędzać ich z obięć ko·
chanek w czasie or2~. odbywanych w
restauraciach w czasie bitwy. .
.TAN WOJTYNSKI.

Władze wszczęły

i Serwacbowi, którzy są obecnie członkami ,,Pracy Polskiej"
nie wyliczyli się.
Lódź, 13 grudnia.
Rzecz charakterystyczna. że Ser(k) Jaik już donieśliśmy ostatnio,. do
urzędu prokuratorskiego w Łodzi skie- wa-eh, obecny prezes zwtiazku dozor· ADRIA: _ „W cieniu samotne! sosny''.
rowaina zDstała przez zwiazek dozor- ców przy „Pracy Polskiej" skazany był CASINO: _ „Anthony Adverse".
ców domowych <Wodny Rynek 13) sen- swego czasu za zgwałcenie nieletniej. CAPITOL: - „Kain i Mabe!".
Obecnie dowiadujemy się. że w CORSO: -· „Szyfr 77" ora.z „żona czy sekre
sacyjna skarga przeciwko b. nrezesowł
I kłerowrrikowl te) or~anizacil. którym związku z tą skargą wszczete został<> Eu:t"ó~~; _ „Tajna brygada".
energiczne d<>chodzenie. Władze prze- GRAND-KINO: - „Romans w Budapeszcie''
związek zarzuca naduz.ycł~.
.
Skarga ta była ep1Iog1em znanego słuchały Już w tej sprawie kłlkudzłesle· METRO: - „w cieniu sam?tnel sosny".
rozłamu, jaki nastąpił w sieroniu r. b. cłu dozorców domowych, od których MIRA.ż: - ::Mały Buntownik" oraz „Cygańskie
1
pp. Serwach i TOmaszewski mieli po-, PAt~~~~z~..' „JeJ Wysokość tańczy walca".
w ł-O?ie zw~ąz ku dozor~ów.
PRZEDWIOśNIE: _ „Panienka z P.oste ReK1erowmlk tego związku Józef To- brać pieniądze.
stanie".
.
·
. .
.
maszewski (Pasters·ka 7) oraz prezes
Docii_odzeme Il}a sie lUŻ ku i końcowi RAKIETA: - „Kto ostatni całuje··.
Jan Serwach (A1l 1-go Maja 40 opuścili
samowolnie związek i wraz z aiktami i niedługo odbędz1e się w sądz e sensa-IRIALTO: - „Jej pierwszy całus".
•
•
•
•
.
.
przenieśli się do „Pracy Polskiej", pO· cyjna rozprawa.
Nadmienić na1leży, ze ostatmo około
zostającej pOd wpływami endecii.
Wkrótce potem nowe w ladze zwbąz- 100 dozorców domowych przeszło z pO- 1
b' łK~ADZ.IEżk ·;<utR.h k . • ,
u
13 wrotem z „Pracy Połskiei" do związku
ku do zorców przy Wodnym Rynku
omoreK n.e·
r•ocy u 1eg ei z zam ruę yc
R k 13
W d
•
I
·
• zi:ani sprawcy 5kradli przy ulicy Bartosza Głoyn ~
o ny1!1
stwierdziły, że pp. Tomaszewski i Ser- dozorcow przy
wach pobrali od członków zwiazlm pie-I względnie do Chrześci1anskie2<> ZJedn. wackiego Nr. 10 •. siedem .k~r na szkodę ~damca
Józefa i przy ulicy Ła.sk1ei Nr. 10 - osiem kur
niądze na rozmaite cele i że z sum tych, Zawodowego.
na szkodę Zakrzewskiego Aleksandra
o tal n wet zaksięgowane, I
·
kt o• r e me
WYMUSZANIE.
z s y a
Niejednokrotnie notowany w kronikach policyjnych za burdy i pijaństwo Pinar Władysław,
przoduje w doborze filmów
zamieszkały przy ulicy Mo.niuszki Nr. 41, z~ło·
wysokiej klasyl
omisariatu policji państwowej za•
sił się do k1
meldował, że trzech osobników, z których jed·
DZIS I DNI NASTĘPNYCH!
nego Kołodzieja Konstantego, zam, przy ul. Koś
Fascynująca MARION DAVIES, bc·żyszcze kobiet
cielnej, zdołał rozpoznać, zaczepili go na ul.tcy,
t..
J).
arcydziele
w
wszy!>ikich
zachwycą
CLARK GABLE wzruszą i
Wobec odmowy
żądając pieniĘ",dzy na wódkę.
podarli na nim palto jesienne. Dochodzenie
w toku.
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„KAIN i MABEL"
Symfonia

piękna,

miłości

i

tańca.

ZA

KRADZIEŻ

DRZEWA Z LASU.

Płoski Edmund, mieszkallJiec wsi S!ąd.kowi
ce, za kradzież drzewa z lasów Eiserta zos·tał
wyro·kiem sądu grodzkiego w Pabianicach ska·
zany na. d~a miesiące aresztu Wobec dotych•

Iczasowe) mekaraloości podsądnego, wykonaaie
wyroku zawieuooe zostało na lat trą:.

' -

POD WESOŁA GWIAZDĄ
dłużnik

filu.:hg

No powiedz pan nareszcie
kilka słów otuchy!
Czy pan nie umie mówić?
Czy pan jest, panie, głuchy?!"

Raz przybył pan wierzyciel
I rzecze ostrym tonem:
- „Mój panie, co to znaczy?,_·
To ma być zapłacone!

Spacer

A tamten w odpowiedzi
Szelmowsko okiem mruga:
- „No, pewnie, żem Jest głuchy.
Bo tkwię po uszy w długach!"
KANT.

To taki z pana kupiec?
Cóż to za nowa moda?
Jak pan był zdrów pożyczyć,
To pan jest chory oddać?

~ana

na śniegu zakochaneJ!o
Humpka.

Choć

Sprzedawca kaktusów robi sobie fami·
lijne zdjęcie.

-R·o·~·o·!·a·~·~·ey·:·!·:·.·~-h~a&n•.•ime~---,~m~~nmi•!·~·oo·w·~·~·s·~·:·:·~·s·1·~·u-~·~·:·~·"·M-_1

loowacja

Drobna zmiana

Naczelnik więzienia zwraca się do jednego
ze swych pupilków;
- No, jak długo już tu siedzicie?.„
- Chyba nie powiedziałaś Jerzemu, że za- czyni jej z tego powodu wymówki, wreszcie, . Do pewne~o artysty - mal~za przybywa pe- Pięć lat, panie naczelniku„.
wien bogaty Jegomość z zanuarem kupna obra•
wyprowadzony z równowagi, powiada:
ręczyłam się z Jankiem?.„
w jego mozu. Malart czyni wszystko, kii
b
•
•
- Muszę stwierdzić, że zachowywacie się
• . .
· ·
g
t ł
T lk
·
o
1
•
t
r, b t g co enleży
d
b
ąl
to
z
st.ę
Rozwiodę
Dośc JUZ tego„„
' nie„. y o zapy a am o, czy on JUZ
.
a.
nlenagannie.„ Może jakieś życzenie?.„
I cy, a y za owo tc oga e o
.
.
wie 0 tym„.
· d ałb y szanow•
. te n ob razek od pow1a
M oze
_ Proszę bardzo„. - odpowiada pani Geno-1
- Owszem, panie naczelniku„. Chciałbym
KAC I KOTE ,_....
k ....
ś · .
.
wefa. - Będę nawet z tego powodu bardzo ra- nemu panu? - py t a, wsk azu1ąc
prosić o inną celęwiezo wy 011•
,
.
.
.
k
'd
•-•
t
t
J
ł't
!'
da„.
1
Kac?
parue
zły,
lalu
1est
pan
Dlaczego
- Dlaczego?„.
es o przep1ę11U1y Wt ocze
czone p o no. I · I
·
O
·
·
•
Tak?.„ Dobrze?.„ Zobaczymy, czy zosla- •, za t oki „. Tu, jak pan szanowny W1'd Zl,· pI yme
na m1 zupe Die
- P rzez mo1ąt teśc1owę„.
- Bo już mi się znudziło ciągłe oglądanie
·
łódź ża.slowa tu są rybacy a tu fruwają mewy„.
. niesz królową:
tych samych czterech ścian.„
,.
przypomina gaze ę„.
'
'
"'
.., Dlaczego?„. Tyle ma zawsze roznycli pło- I
ozięble klient.
przerywa
Taaaaaaak„.
MELDUNEK.
·
tek?.„
FERDEK I MERDEit.
- Ale to mi nie odpowiada.„ Ja, panie, lubię
- Nie, ale ona ukazuje się codziennie.~
- Ty, Ferdziul.„ Wisz, co Feluś wczoraj poDozorca melduje panu naczelnikowi wię- współczesne obrazy„.
wiedział?„. że ja i ty jesteśmy do siebie bardzo
zienia:
- To głupstwo!„. - odpowiada malarz. W BIURZE MATRYMONIALNYM.
podobni!„.
- P_anie naczel~ik~ ten. więzień z. pod 2o-go Da się zrobić!„. Zamiast łodzi żaglowej może•
Klientka zwraca się do właściciela biura:
- Dobrze, że on na ciebie natrafił.„ Gdyby
my zrobić pancernik, a ·zamiast mewy - samo•
to pewnie bardzo mecierpliwy człOWiek.
- Alei, p-rzecie ten pan ma krzywe nogi!
mnie to powiedział, dałbym mu tak po buzi, że
loty bombowe i wszystko będzie w porą·
- Z czego to wnioskujecie?...
- Trudno, proszę pani„. - brzmi odpowiedź.
musiałby pogotowie wzywać„.
Bo on w nocy uciekł, proszę pana u- deczkuf
- No, widzisz?„. Ja też tak właśnie zrobi- - W tej cenie wszyscy panowie mają krzywe
czelnika.„
nogi.„
łem!
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DLA CHORYCH n~ ruptury (prze~ukli!'ę), skrzywienue kręgosłupa

1

r6zne kalectwa!

Po Ie ca specia)ne bandaże ortopedyczne, które z największym skutkiem wstrzymują najzastar lals-! e 1 najnie·
bezp:ecznieisze ruptury u mężczyzn, kobiet i dzieci. Specjahe bandaże ortop. na ruptury powrotne po operac!i
oraz spec. bandaże brzuszne po operacji ślepej kiszki na
obwisłe brzuchy i L p.
obniżen e żołądka. wnętrzności.
Dla dr:rpiących na skrzywien1e kręgosłupa (garby), gruź
Specj'.'llne gorsety
licę kości i paraliże ortopedyczne. I aparaty ortoped. różnych systemów. Sztucz-

ne nogi i ręce aluminiowe (protezy) dla amputowanych. Na płaskie bolesne stopy (platius)
specjalne wkładki ortopedyczne podh,ig form
gipsowych z najszlachetniejszego metalu
Specjalne pończochy ~urnowe „I deal-gum" dla c'er·
piących na żylaki oraz formatory gum. na grubP.
nogi z 2 letnią gwarancją.
Specjalny Zakład Or !opedvcznv

~~::~.

J„ RAPAPORT

ZAWADZKA 8 (dawn. Wókzańska 10)
CENY PRZYSTePNE.
Tel. 221-77.
Pełna gwarancja.
30-letnia praktyka.
Liczne podziękowania!
UWACiA!
Dla ubezp. w Ubezp. Spoi. specjalne ulgi.
pochwalne wystosowali Proies.
Świadectwa
Uniwers.: Prof. Dr. R. Barącz. Prof. Dr„ J. :1faciszter, Prof. Dr. Kalinowski i inni. Osobiste
jawienie sie chorych jest bezwarunkowo ko·
nieczne.
t.ódź,

PODZIĘKOWANIE.
Ola WP. J. Rapaporta, wlaścciela zakł a du ortoped. w Łodzi. Zaradzka 8. Uważam za swój ohowiązek W. Panu pub!. gorąco podzię
dla mnie na gruźlicę stawu
kować za misternie i celowo wykonany

N

Dr.

Markow ~czowa
choroby skórne i weneryczne
MONIUSZKI 2. tel. 166-35
Godz. przyjęć 8-9, 4- 7 po poi.

TREPMAN

MED~
S. Krynsl«a
DR·

Spec). chor. wenerycznych, skórnych spec)allsta chorób wenerycznych,
•
h
ł 1
h
ó
l seksualnych
CHOROBY SKÓRNE I WENERYCZNI!
sk rnyc • moczop c owyc
ANDRZEJA 5, telefon 159-40
(kobiety i dzieci)
tel.
Przyjmuje od 8-11 rano I od 5-9
23~-1 2 SIENKIEWICZA 34, telefon 146-10
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w niedziele i świeta 9-12.
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DR. MED.
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tel.
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SPEC. chor. SEKSUALNYCH
wenervczn.vcb I skórnych (włosów}
ANDRZEJA 2, telefon 132-28._
przyjmuje od 9-11 i od 6-8 wiecz.

z~arlrR :1<4lążi4 or. HENRYKOWSKI Dr. J.
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'Dr. ~IRA,. ORT i Dr. FELDMAN
od 3-6
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od 10-I
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Chor. skórne ~ w_eneryczne
órzeprowadz1! <;1ę na ul.
• PIŁSUDSKIEGO 69,
(Rog Narutowicza). Tel: 141-32.

NA DEL

AKUSZER-QINEKOLOQ
Specjalista chorób skórnych,
Telefon
wenerycznych i seksualnych
228 • 92
TRAUCiUTTA 9, tel. 282·98.
id 8 - 11-el I od 6 - 9-tel wieczór. przyimuje od 10-12 I od 4-8 wiecz.
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niedziele i świeta od 9 - 12.30
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Przv1mu1e 8-10

Teł. 128·39
w no::y wejście przez Gdańską 12.

Doktór

REICHER

51, tel. ti0-03. SPECJALISTA CHORÓB SKÓRNYCH
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4-8 w.
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CZ}'nna od 9 rano do 9 wiecz.
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AKUSZER·QINEKOLOQ
SEKSUALNYCH
mieszka obecnie
Lecz~me pronU.enlaml Roentgena
20
8
Tel. 129·52
ZACHODNIA 66.
8-11 rano
U .wiecz. w niedzielę I święta od 9-12 Przyimuje od 9-11 I od 5-7 wiecz.

Jer &.JJ s d\fJl ~ ~~!~~~~~a 0~
r. N IT EC KI
s 6 ff I11lB SKI

biodrowezo aparat ortopedyczny z którego jestem bardzo zadowolona
wdzięczność i naj1 za5łużyl sobie WPan słusznie na moi :i głębok<i
St. Marcinkowska, Łódź, ul. Sucha 2.
większe moje uznanie.
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i
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D~. WołkOWYSk-I
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SPEC. CHORóB SKóRNYCH, WENE· nrzvimule od 8 - 10 r. i od 4- 8 w. med.
Cbor. weneryc~nych I skórnych
spec. chor. wenerycznych, skórnych
A ~··
RYCZNYCH r MOCZOPŁCIOWYCH Dr.
od 8 rano do 9 wiecz. w niedz. 9-i
I seksualnych
NAWROT 32, front I p. Tel. 213-18 med.
Panie przyimuie kobieta lekarz
łel
•
rrzyimuje od 8-9.30 rano i od s.30-9 w
161
P I O T R K O W S K A
. ł . ".
.m
położnictwo i choroby kobiece
w niedz. i święta 9- 12 w poi.
1 od 4•9 w niedz. i swięta od 9-t
PORADA 3 ZL.
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- - -·· - · - -~-------- BAŁUCKI RYNEK 3.

O
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He p RUSS
specjalao ! ć Akuszeria

akuszerja I choroby kobiece
Tel. 221-61 PIOTRKOWSKA 153, tel. 145·10·
GDAiqSKA 117.
przyjmuie •:>d 12-1 I od 4-7 popoi.Przyjm. od k-3 i od 5-8 popołudniu.
i chor. kobiece

~rzyjm.uJą lelrnrze we .wszy•tklch spe
Dlek.t·
Anahzy. Roentgeni
c1alnościacb. en ·
Gahinet dentystyczny czynny,
Kwarc.
17!i-06.
Tel.
J.12.
PIOTRKOWSKA
KlLINSKIEGO .Nr. 113 {róg'" NawP)t
'
Porada a zł.
CENY ZNIŻONE.
Telefon 155-77
AKUSZER .• ClNEK:JLOG

•
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specjalnie dla „Expressu": JERZY BAK.

Sensacyjna

powieść spółczesna

SICI
STRESZCZENIE
POCZĄTKU POWIB~CL
Wśr~d przemysłowców wielką panikę wy-

±•4>

98

zapyt0!ł ochrypłym gło- szczy ł CZ010.
I
-

M ar t"•
n11'e da i1y poz'ąd:aneg. o rezultatu.
mez ? ... z araz.... ,~Je 1' "'"ie
V'U
ju: gdzieś t.o nazwisko słyszałem...
Alf i Bil spuścili nosy na kwintę.
nawet śmiercią tym, którzy nie przestaną wy- No, mówię I>rzeci1e wyraźnie.... Aha!... Przypomilnam sobie!... Wyc:.zy- Mam wrażeni1e - rzekł Alf pewzyskiwać swych pracowników.
Jadwiga M!łotecka....
talem je w jednym z listów pisanych do nego dnia, gdy zebrali się w pok<Jju hoM. J.e?jYm z najbałrdziej zniennwi.dzonych przez
N~ezn:aJomy zachwial się i ręką chwy Rud!zia:ka....
t~lowym na naradę - że napróżno siescicie
a przemys owców jest niezciernie bo- cil poręcz krzesła. PrzyJ·rzał się uważ- J.'
Dudziaka? .... - zdziiwil się M ar- dzjmy tutaJ· w Katowiicach ..
gaty
właściciel wielu przedsiębiors1w w Polsce,
Karol Halwin, posiadający żonę, córkę i syna. ni·e Mrurti!nezoswi i jak gdyby do siehte tinez. - Nie znarh takiego„.
- I ja tak sądzę„. - dodał Bil, zaZ~ wytropienfo tajemniczego Mściciela lłalwin powied.ziial:
- Alie pewnre Gn pana zna...
raJ.ając papłerosa. - Kintz n1i:e jest, wiof!aruje znanemu awanturnikowi
Ru- Więc to pan .... pan s.i·ed·ział ni"
Có · to b t
l"st?
dac', fraJ·erem ... Drugi. raz tu n1·e przydziakowi, pit;ć tysięcy zfotych. Piotrowi
Ale Rudziak
•
" ~
Z
y za 1' · ···
•
nie maże sobie da!S r•dy z groźnym przeciwni- wtedy ... w tym lokalu...
- Nie wi·em„ .. Ale była w nim mowa Jedzie.„. A jeśli kst w Katowicach, to
kiem. Wtedy Halwin wraz z innym.5 potentataMartinez z kolei równd1eż przyjrzał o me<lialiioo1e„..
~ak się ukrywa, żeby go ni1e znaleźć ...
~~ w!h!~jkt3!~n;~!0 p~ze;:~:~a~'!:r~z~~~~:~ mzn~a•s. ię bacmi:e i teraz dop~eru go po- O medaloinie!... Aha ... Już zaczyMśoidel słuchał tych uwag z wlaKróla przy pomocy Tuza, swego sprzymierzeń1
nam się domyślać .... To ci1ekawe...
ś::iwym sobłe S'POkojem. Nie odezwa! się
ca, rozpoczyna walkę z zagadkowym Mścicie- Aha!... To on.a za panem wtedy
- A cóż pan ma wspólnego z tym am sł1 owem. Tylik10 p<Jgrążyt twarz w
Iem na śmierć i życie.
wybiegła do garderoby .... Więc to pan medla!iionem?...
dlonilach i: myślał nad czymś uporczyosobą. która widzial11 t'll·arz Mści- J·est Ziętek?
' · go
·
ciela,Jedyną
jest lokaj
Halwina, Antoni, który lednak
- J a ?.. „. J a w ł asme
szu Imm .... Wie.
został ranny w głowę, nie może się poruszać
- Tak ... To ja....
odparł Martinez. Szukam wlłaśaiAlf zbliżył sii1ę doń i zapytat:
i mówi niewyraźnie. Na pytanie kto jest Mści- Ona mi wi·ele mówHa o panu... ci·elki. medali1onu....
- A co ty o tym sądzisz? ...
cielem, bełkoce tylko: - ,,La jełlły!"... Co to Patrz pan, obaj opłakujemy tę samą ko- No, przecie właśnioe Jadzia ... Mściciel podniósł gtowę. W oiczacłi
ma znaczyć - nikt nie wie...
bietę i jeden niic nie wli1e o drugim„.
Ziętek urwał nagle.
jego płonął n1eziszczalny ogileń energi~
Jedną
z najtragiczniejszych
ofiar robotnik,
wyzyski- Dlaczego pan mówił przed chwi- Co Jadizi1a? ... - podchwyc1··11 Mar- i siiły.
V.'acza
- Halwina,
!est dawny jego
Stanisław Ziętek, którego Halwin tak misternie li:t, że ona zginęiJa?.
tinez, powstając. - Co pan chciał po- Ja sądzę, że ... na,JbH~s·ze g10dziny
usidlił. że mógł nim kierować Jak pajacem na
- Bo jej wlaśni·e nie ma...
wied:ziieć? .. Nvech pan mówi wyraźniej... wykiarują całą sytuację ... odpax1
!!~ur:e~·w 0f:?n!r~~d~~ :t;;y~ht~~kauch ~c:!i0~!
Co się z n~ą stafo? ... - zatrwożył To bardzo ważne...
.
spokojni1e, lecz stanowcz;o.
szal go do zamordowania niejakiego Aleksan- się Z1ętek, si1atlając z powrotem.
- Chciałem wfaśni1e powiedzieć, że
Alf nre mógt się powstrzymać od lek"dra Arbuzowa, który znal jego kryminalną prze- Wlaśnte nie w1i1em...
Znikta. .. Jadzia jest wtaściicielką tego medalionu. ceważącego uśmiechu.
szłość. Halwin siedział bowiem w Ameryce \V fabryce Jej nie ma, ani w dornu„.
Martinez stanął jak przyg\vożdżony
Mówisz tajemniczio, drogi nasz
:'k:if::!~~~i A~b~:f!!a~~~~~i· aPat~!~az~i~~:rl
Ziętek zacisnął pięści i syknął przez do podłogi.
mistrzu, ale Iliieprzelmnywająco ... Jakze
w obecności Ziętka. Teraz podejnenie pada na zęby:
- Jadzia ... jest.„ właścidelką„ .. te- najbliższe godziny mogą wyklarować
niego. Halwin nie chce go bronić, wobec czego
- Może wyjechała gd!z;iieś z tym... go ... medaHoinu?„. p·owtórzyił, ce- sytuację, slmro nie wiemy je5zcze czy:
Ziętek musi ukrywać się pned policją. Gdy z Jial ·nem?
dząc każde st•
Kintz J·est w Katowicach?
1 o wo.
był już w niebezpieczeństwie, zaopiekował się
\VI
• •••
nim Mściciel, który przyjął g„ do swej gwardii,
- Nie .... To niemożliwe .... -- zaprze- A co pan wiJe w tej sprawie? ...- Właśnie powtarzam: - niajbliżokładającej się z dwóch zaufanych pomocników, czyt Martinez. Ona nie pojechal::tby nalegał Ziętek. - Czy pan zna. tajemni- sze godziny nam to wyjaśnią ... - odparł
Alla i Bila·
I. d
g
Iwmem.
.
w·i 1em, ze
. ona go me. l' cę meuia
A . ·li°1<Jnru J a dz"?
Ms'c·o·
--·
1 ...
11 Q·e 1 z t ym s amym s pi0 1•1\.iuJem.
Narzeczoną z·tętk a jes t m1oda, przys to1na ·ki1g hY z 11a
, .1
· ze
· zmam„.. J a... J1
·es t em
Alf 1· B'l
·ena·11~11 snę
· spo1rzerniam11,
·
· •
i niezwykle urodziwa służąca, Jadzia Mlotecka,
oc a.... Mó \VI'.ł a m1. o ty m wyrazme...
I - p ewme,
1 zam11
posiadająca w swym majątku tylko medalion,.
- Sam ją widzra:tem w jego towa- }ej bratem!
- Może zechcesz niam t<> wyjaśnić ..•
stai;iowiący jedyną pa.miąt~ę po jej mat~a. Z me- rzystwi1e!.. Ws'i!a.data do jego auta!
Ziętek przyjrzał mu s1iię badawczo. -wtrącił Bil.
.
daltonem
tym łączą się dziwne wypadki ... W DO'-~
„ ·1·i.we:··· T o mus1a10
,· t b Ć p·· .
·, t? Al1e znowu przyM'sc1c~e
· · 1, me
· przerywaJ·~
h
tesle
Arbuzowa
Ziętek znalazł napis: _ ,,Uprze- .
.--: T? 111iemoz
y
JJan~, czy w~na: ...
ąc swyc rozdzić Ziętka, niech pilnuje medalionu!" Następ· jaik11es mepiorozumienie .... Powiem panu nommało mu s1e, ze czytat przec1ie to myślań, rzucił hn jakąś gazetę. Na ostat
nego dnia Rud:Eiak napada na Jadzię i chce jej pr..i.wdę.... Ona tylko jednego człowieka n'.lz.wi1slko w liści1 e, znalezionym u Ru- niej stronicy widniato ogloszie'Ilie, zakreten medalion zerwać .z szyi. J.adzia .obroniła. się, ko1cha napra wdę„. Pana ... - Jodał Mar dziaka. Więc coś w tym musi być„..
slone czerwo1n ym ołówkilem. Treść telecz po pewnym czasie medalion zrukl w ta1em- .
I d .
. z· k
.
.
.
. .
ł
b I
niczy sposób.
tmez, przyg ą aJąc s1·ę
1ęt owi z me- Jakto„. Pan Jest J•eJ bratem? ... go og oszenia y1a n~stępująca:
Halwin nie zadowolił się śmiercią Arbuzo- ukrywaną radością. - Wi·em o tym z ca zdz·iwiił się.
- l(intz!.„ Spraw~ załatwiona. Cze.
wa: Przypadkie~ dowied~ał się, że jego żona, !ą pewnością .... Czy w~e pan co się z nią j
Ma·rtinez w kilku s~oiwach opowie- kam dziś o szóstej popołudniu w „Rum·
Renata,
się z Arbuzowvm. Na d . I
t .
.
'1 ') p r~ez . d'z1a
. ł mu wszystk•o. z·1ęte k az. z tapa t się
. 1..1°e"
miejsce komunikowała
zmarłego Arbuzowa. podsta~I więc
~1a10 P? .eJ wa~zeJ roz.~ow~e. ...
'-' • Znak rozpo z na wczy numer n i n ie J•
fikcyjnego, swego dawnego lokaja Jana, by kilka dm me chciała z mik1m rozmawiać. za growę.
szej gazety w ręku!
w ten sposób zb11;dać ta!emnicę żony.
Oczy miiała sipuchndęte od tez„.. A w
- Więc Jadzi1a mi1aił:a:by zostać dzieBiJl P 0 przeczytanJ/u ogłos:zenia spoj. ~ewnego dnia pani. Renata. z~emaskowała 1 k.mku pow.iledziała do mnliie, że „praw-. dzkziką tak wiel'k.i,ei fortuny? ... T·o nte- rza1ł zdumilony najpłerw oo. Alfa, potem
ftkcy1nego
Arbuzowa, ktory zdązył Jednak prze-1 d ·
, , musi· zwyc11ięzyc
· · , " 1· dl a t e- I tri.ozltiwe!...
··
G dzi.e
· oina 1esit.
· ? ....
I
· · 1a.
świetlić jej tajemnicę 1 stwierdzić, iż była ona
z1wa m1·1 osc
na M'scncDe
1
szpiegiem„. H~lwi~owa. ~.gro.ziła mu .śmiercią go niby orua wi1erzy, że pan do ni ej wróWlaśnLe w tym sęk ... - odparł
- Co to ma znaczyć? ... - ziapytał
z11; wy~rycle t~1emn1cy 1e1 zyc1a„. ~aru R.enata ci...
Marti!!lez. - I któżby to pomyślał że to przerażonym g~osem. - Kto ~qdał to
miała 1eszcze Jednego wroga w osobie swei cór· foirmowa ł S}~
· 1 ~1a.
t Ś ·
·
Mliotec k a....
' M o- og łos zeme
· ?....
ki,
Ilony, obydwie bowiem _matka i córka _ •. - T a•k m.ÓWu:11a ?.... - llil
me ona... J a d wiga
1
kochały tego samego mężczyznę - dyrektora Ziętek. - W1 ęc ona naprawdę„. mysh Ja srnstra...
- Ja ... - odparł Mścilcilel.
Władysława Wichronia.
.
o mnie?...
Zakrył twa,rz ręlmma.„. Ale z poza
- Ty? .... I sądzisiz, że Kintz zgłosi
Pewne~o dnia znalezl~no pamą Ren~tę mar- Nilestety mówię ro szczerze ty!- palców obserwował bacmLe Ziętka któ- się W oznaczooej porz,e?
twą w sypialni. Podelrzen1e pada na W1chronla. k
; ·.
N'
.
ot~ . .
Komisarz Wentzel każe go aresztować. Jed- o o panu mysh....
Halwmre rue chce ry odsunął flaszkę 1 uroczystym gł•osem
11e wiem... tJaJuego też właśnie
nakże po aresztowaniu dowiaduje się ze znale- n1wet mówić, a o mnie lepiej nawet nie rzekł:
pow1a·dam: - najbli.!żs'Zle godziny rnzzio!1ych .u Wichronia listów, że łączyło go coś wspominać .... A musizę panu dodać, że
- Musimy ją znalieźć ... Czy chce pan strzygną .... Teraz jest dwunasta.... Za
z Jewgo ztoną„. ""
d c
K ól
gł . ta dziewczyrna whele ostatni10 przeder- razem z,e mną ws~cząć p<Jszukiwania? sześć g·odz11Il. sprawa siię wyjaśni .... No,
ym czas1e o zarnego r a z osi1 · ł a„„ .. vos
r
·
·
t dl1a rueJ
· · 1as
1
k awy...
· I - zgo d:z:ii·1 się
· ~re·
·
t
·
się nieja~i Martinez z prośbą 0 o~szukanie jego piia
me.
Jes
- O ~ZYWI•"ś a~~„„
a 1e ty mcz~setn ;rne
~ar wmy się ..•
przyrodmej siostry, którą oczeku1e spadek w
Ziętek spuścił głowę. Gdyby mógł, zwlocZ11H1e Ma1rhnez. - Teraz to Jest ·w szystko J1 a:~oś się ulozy... Chodźmy;
~sokoś~i milion~ dolarów: Ma~ti.nez D;ie Zl?a obiłby siebie jak psa za to, że odltrącH moim ooowiązkilem!
na dlót na herbatę.„
1e1 .na~wis~a, wie. tylko, ze "! 1e1 posił!damu Jad0ię od slebre wtedy w sz.atnd1 Ale
W
takim
raziie
podiajmy
sobie
- zna1du1e się medalion z edpowiedn1m napisem,„ •.
.
.
'
····
. .
. .
. .
D b " b h
Czarny Król zapala się do tef roboty 1 po- .1a to me byto juz rady...
. dlonn•: 1 z:tóżmy tu pr~rzt;'C"Zeme, ~e n~e . !'J.'U~ a
yfia tJo tn;a!ra cukiie·r enka
stanawia wraz z Tuzem zagarnąć w swe ręce
- Przepraszam ... - rz,ekl po chWl- usramemy w J>OSZ:Ukuwamach pók11 me na JednieJ z boCZIIlych uhc.
sp.ade~ Jadzi, która ale o tym nie wie I nadal ~i. - A p. an... jak pai.n s1.·ę właściwie na-I odnajdz.Lemy Jadzi!
Mśdcrel umyśl.niie wybrał ten niepoprzymiera głodem_ aż wreszcie rzuca się pod zywa? ... Ni1e dostysza~1em....
Martllnez wyiciągnąl dłoń. Zięte'.K zomy l1okal ja.lm milejsce swego sporka.auto, w którym Jechał Halwln. Przemysłowiec
M f
S
M rt'
ś ·
t i...
·
K'
b
· ·
·
uratował Jadzię 1 zakochał sle w olei po uszy,
ar ~nez„.. am. a. mez...
u CIJSIIląt R ffi00'.111().
ma z. mtz~m, J'.' nikt 1~ me. pr~eszkaWobec tego Halwln zwrócił się do Innego
- Martinez? ...• - i aiętek zrnarcz.al li by Km:tz me obaw1aił się, ze ktoś
przemysłowca, Pomruczka, aby dał Jadzi po·
Ro-d._l-Oł a~
niepo 1żądlam.y moż,e go tam ujrzeć. Zreszsadę w swe) fabryce, by Ją w ten sposób uza·
-. -.
~
tą 111i1e był ziupel'nii'e pewLen
czy agen.t
leżnlć od siebie. Jadzia Jest rozpromieniona.
dk'
·-t. ·
'
•
·
Jednakże fabryka przechodzi w rece haka·
tM
mem~e l P11ZYJu'Z·1e na umówrone spottysty Niemca, Baumana, który wprowadza
~
.iii<
kanne ...
nowe, uciążliwe „porządki".„
Alf po krótkilej kuracji wyleczył się ci1el, przyglądając mu słę uwainile.
Na wszelki wypadek Mśctciiel opraOtoJankę
wyrzuca
on na bruk przyJaclółkę Mścld· zttpełnk. Daina, na sizczęście, nie była
- J1ad1""'a zg;..,„ ~a.... - odpa-• Z1'p_ co wał szczególio wy plan dz-ila lania Alf
clela,
Małżównę, a Halwln wysyła Ją po
J.'
L„
JU.lyl
l'1
...
. B'l
. r
"d
. A-~·~
t
k
stępnie do Katowic, gdzie czycha na nią agent c·ię.żka. Kula zadrasnęła tyllko ramię tek, patrząc smutnym wzirokiem w męt- 1 t
zaJ~ t . 0 powu.euuwc s ~now1s a
nlemiecklel pollcll polityczne), Kintz, albowiem i i:tkwhl'a w ścnante aruta. Gdy więc wró- ny mrok za szybą.
przed cuk1ern11ą. Jeden ukrył się w braHalwin przedstawił Ją Jako francu~klego szpiega. cit d!o zdrowia. Mścilciel postanowi!ł
- Zgiinęła?! - zdziLw.ilł si~ Mściciel. mie, cJirugiil w przebr.anliu stanął pod muTymczasem Jadz!a nadal .pracu1e u ~aumana,
rem z róŻillymi wyJ:1obami: sk1rzanymi
znosząc w pokorze 1 milczeniu wszystkie krzyw- wraz z nim i Bilem udać się pcmowni.e -- W jaki SllJIOSób?.„ Co silę z nd1ą staQo?
d .
dy.
.
k" de Katow~c. by odnaleźć Kin1tza i za je- Ni1e wiiem ...• Szukam jej właśnie... na sprzie az ...
Pewnej niedzieli zwrócił na nią }!wagę w i- go pośredmctwem diostać się ·do uwię- A właściiwi1e niie wiem gdzie je1 szukać...
Mścidel natomiast zaijąt miejsce przy,
:'e~Ja~~am!~~i~in~:at:r zł:ż:.ar;r.:~y~ę~~~: zi·onej Janiiny Matżówny.
- Może I>otrzebna oL pomoc? ... sdtoli:k:? w. C1.1:kLem~, ma.j~c przed sobą
tąd spotykali się często. Pewnego razu po k1_
Wfiaśnte tego wieczoru przygotowy- zapytał trioskliwie Alf.
rzw1 weJŚCJIOWe 1 rozwn'lltąl gazetę, w
nie udali się do lokalu n~. kolacij ~ ~adz\~po:- wali się wszyscy trzej do drogł, gdy
NLe
...
Je"dźcie
....
Musio~e
ratować
której
zam~eśdt ogł·O\Sizen1e. W miarę
kala tam Ziętk11;. Był piiany. a zia wr 1·eg a ri·ad·szeA1t z;·ę"ek. Mśc•c.iel tym razem tamtą
Ja ""'b·e
i<>kos'
nor
Azbliżaruia się godziny szóstej serce wa1
za nim do szatni. Przypomruała mu swe unię.
UJ
'
l
'
••••
"'v
"'°' P aWL.ę...
l'ło
t
.
·eik'
. ?
Lecz Ziętek odepchnął ją brutalnie, oświad- pr.zebrainy jako starszy pan z baczkami,
Jeszcze tej samej nocy Mśdciel, Alf L mu W r:v'Oznym ?'CZ: ·u wamu.
czając, że nie chce jej zna~.
.
.
. ramawiał go, ażeby udał się wraz z i Bil odjechali do Katowic.
-:- C~y K1intz przyJtlZll!e? ... - zastaw kilka dn! po tym w 1~dne1 z ~na1p M.arh- !Jimi do Katowic, lecz Ziętek nie chdat 1 Zatrzymali się w hotelu „Trianon" r.aw1al srę. - Co mu powiie, gdy s:iądziie
~:::Uo~~z~ai:~~YPN~;~a::żcfyaz'!:ą; k~;r;:)ai! się na tJo zg.odzić.
w nadziei, że zastaną tam swego wro- przy j.ego svo.Jiilm? ..•
się okazało, również ~apijal..robak~ po stra~e
- Mam tu ważnLejsze sprawy do ga. ale p<Jrtiter poi1nformował kh, że pan
ukochane_i. W peyroe1 chwih Martinez wym.1e-1 zaiatwienia„„. - odparł ponurym gło- „dyrektor Kiintz" ni·e był już w Katowinił nazwisko JadzL
'
sem
cach od kiLku tygodni. Zaczęły silę więc
Dal~zy ciąg _
Nieznajomy na dźwięk te~ ~ ~-!
.
r
.n
.
t
l
?
nrrrfol
""~--L
•• 1.-~i...
•
. tlk' h h.t"\ił.ała.t''h
.
s~ z krzesła.
.·= ~ S~ S a O . _, za~ &~ RQSZ.lłAIOl'..~
YiJ!. ~Y.S_ ·lC
~ ~ ..
-

wolały hsty tajemniczego Mściciela, grożącego sem.
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Bezkonkurencyjny podwójny program

''

'' ,,SZYFR 77''
Dziś

następnych;

i dni

w s?boty i nie.Początek o .godz.o 4-ej,
godz. 12-eJ.

li

dziele
CENY OD 50 Gr•

WILLIAM POWELL
BINNE BARNES

•ZONA CZI SEKRETARKA'' ~~~~oWiR1{o~~ada:
MYRNA LOY
CLARK GABLE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
k~medii w~edeńsk_iej
arc.}'.:wesoł~j1 śp1ewane1
L1·ana Ha1·d , Iwan Petrowi· cz wmówionej
i dni
Dźwiękowe kino ff ~:· Dziś
po n1em1ecku
następnych.
0

ATNI CAŁUJ
DSTKiiSST)
KTOZULETZT
„Sienkiewicz 40.. I (WER
1 \11

§

tel. 141-22

•••

~i~3~iii~~s~~~~a. o 12dz~ ~~l. p. p.
Pocz~e~
Ne I senas wszystkie m1eisca PO 54 GR·
0

••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•.._.,~••••••••••••••„..,.••••••••••••$..,••
Z powodu nadzwyczajnego powodzenia - jeszcze kilka dni!!!

„

SYDNEY~

SYLVIA

.

m

o

w przep!.ęk!'ej kol?rowej
rewelacJI f1lmowe1 p. t. ' '

Ń
u

o

D.

W cieniu S8fil(ttneł~ sosny'' !
ważne.

Passe-parteut i bilety ulgowe nie

•••••••••••••••„~••••0••••••••~••••••••$••@••••o•oeo•••e~••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Dziś i dni
następnych

I
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SHIRLEY TEMPLE „l'lAbyBUitTownIK"

„Cygańskie

FLlwP'wil FLA P
Dzlewcz'"
...
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Luksusowy komplet i•

1

SZYJE WYKWll'łTNIE

BIEL-IZNĘ MĘSK~
po cenach bardzo niskich.
wszelkie

Przyjmuję również

I

repera~je

ozdób choinkowych najtaniej kupisz tylko bezul. 6-go Sierpnia 76
~0,śreq.nio z n~~zei · fabryki.. l<ow.P. Jet za,wiera •
., m, 16, Ili P•
przbszto lotl · s2!tuk' przep!r;}mycb, tęczowych
' ........
ozdpb szklanych, girlandy złote · i 'srebN1e,· · ·
gwiazdki, rusałki, 24 złociste i srebrzyste anio- :•
- -- ły ze Sw. Mikołajem, wło.sy anielskie, nici złote i srebrne, zimne ognie, sopelki Jodowe,
.
ki, lichtarzyki, śnieg, piękny reflektor o czaro•
kurs ta ń c 6 w na] nOWS7JyCh wyucza
Za
dziejskim blasku na wierzchołek choinki i wiele
CHOROBY WEWNĘTRZNE
Gat. „Prima"
innych ozdób. Cena kompletu:
i ALLERGICZNE.
•
zł. _5.90. Gat. ~,Lu~us"„zł. 7.95. qa!. „Extra" zł. e zł.
zachodnia 66-!3 (front parter) Gabinet Elektro- I światłoleczniczy
9.80 •• Gat. „Nai'Yl'zszy - .wykwm,nv ~ ogrom- • 1
I NAWROT No 7
u
mli1
nym1bombami1 potrój11ymueflektoram1 zł.11.90 O E
~U •
Do każdego kompletu dodajemy bezpłatnie
Tet. 164-21.
. .
.
,
·
książkę: Zbiór kolęd dla uprzyjemnienia wiePrzyjmuje od 5 do 7-ej.
czom wigilijnego. Wysyłamy pocztą w skrzyn- e Matli.~! NA .RATY .szyi_ę u1;iran1a I palta .z to- -- w~row B1elsk1ch I TomasZ[?Jsk1ch :z.
ce, w bezpiecznym opakowaniu. Płaci się przy
e
LEKARZ-DENTYSTA
naile?s.zą robota u Mędrow~k1ego, NoZap1su1c1e. .
odbiorze. Adres: Fabr. „MONTRE", oddz. PBO.
•
e , swe dz1e?1 do wom1e1ska Nr- 5 od 6--8-eJ "'V·
.Warszawa 1, Pl. Napoleona, skr. 827.
·
AKUSZERKA przyjmnje chorych 3-5
,l\HOPLI MLEKA
1
Zawadzka 29, m. 22. Dyskrecja.
•>•••H•••oeH9MeM9eH9HHeoeH••...•H•OCMee...eeoeH NH!ł8898
Przyjmuje od 5 do 8 po poi.
POMPY odśrodkowe, samoczynne wo
WOBEC WYDATKÓW PRZEDSWIĄTECZNYCH
tel.
zbiorniki.
dociągi lokalne (hydrofory),
KA~(l~~l( ~AM~KI( podgrzewacze,
postanowiono ułatwić zaopatrzenie się w oku!ary osobom odpowiedzialnym
121-23
W
najtaniej: Hydrofor,
i przyjąć zamówienia nawet bez zaliczki.
~
Warszawa, Królewska 23, Przedstawi- - - - · . . - - Dyrektor Instytutu PILTOREX de Paris p, Jan Rowiński przyjmować
cielstwo: Inż. St. Peinkind, Łódź, DROBNE •:>głoszenia w „Republice'
będzie do Swiąt przed swym wyjązdem z Łodzi codziennie od 9-12 i 2-5
6 są najlepszym I naitaflszym środkiem
Piotrkowska 40, telefon 120-40.
na sezon bieżący
w Lecznicy Ocznej Piotrkowska 86 II p., gdzie osobiście i bezpłatnie destron.
zainteresowanych
ARTYSTYCZNA pracownia pulowe- zetknięcia
poleca Salon Mód
monstru.je swe słynne szkł!l okularowe. Special~oś~ o.kulary , lec~nicze,
rów ręcznych. Wyucza szydełkowa- Kto chce; 1) znaleźć lokatora luh suOm::om a u
dwuogm.skow~ dla z~r?bk~iący~h: tkaczy, m~s~ymstow, mk~sen~ow 1 t d.,
.
.
ni drut i haftów raca za"ewniona
-..a.B.:a,,,..
bez nu,qcei zamiany
pozwalaiące iednocze:,n1e patrze-. w dal 1 zbliska,
'~ ó . . · tokatora. 2) znaleźć mieszkanie lul1
Ka 10Y ł p '. P .
Zawadzka
szkieł i psucia wzroku u·l;ywanymi niewłaściwie. Na miej!'cu racjonalne do.
ć
d
3)
ó'
l
•
d
.
w1ema.
zam
rzy1mu1e
•
z
urs
. , . p. bramę
W~isc1e
. 1ne mo·
. d z1a
. . ~opsu t.ego wzro k u. Oso b y odpowie
k' ł do. na.1'b ar dz1e1
.
.
spr ze a meru·
Kaufmanowa, Zgierska 16, pr. of. 1 p. poie ynczy po' J,
b terame, s~,1l'
chomJść lub rzecz, 4) kupić cośkoJ·
m. 29.
gą zamowu; okulary .przeJ Sw1ętam1 nawet bez zadatku.
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posadę. 61
· urzę dm'k om wiek okazyjn ·ie• 5) dos~ać
. ·
·
10 ZŁOTYCH m1es1ęczme
na wypłatę konfekcję, obuwie, bielizna wyszulrnć pracownika - nie~:haj I>?
manufaktura, firanki Char!, Piotrkow· fa drobne ogłoszenie do .. Republ•!>I"
Rozmaite
RADJQ.lampy i części
----ska 37. oodwórze.
składowe
(
balowy~h,
sukien
WYPOŻYCZAL~IA
na
SUKNIE
I
UBRANIA
SMOKINGI
żarówki elektromotory
materia! instalacyjny TRWAŁA ONDULACJA. Komplet z śluby i bale wypożycza się tanio, 11-go '"'.'leczorow~ch, slubnyc.~ o.raz. smokmAKUSZER- CilNEKOL.00
I~ Pa:stawelska, ._,eg1elmana 23.
T1~;~:~ ,.f~DftDJti.KJDl("M" myciem: strzyżenie I ułożenie za 5 zł. Listopada 31, front I p, m. 4.
----,-·
.
NA RATY ubrania, palta, kożuszki •
Zakład fryzjerski. Targowa 38.
Ił
Łódź, Piotrkowska 123 (w podwórzu) 2 POKOJE, kuchnia wygocly s!onecz- krótkie i długie. Lisy, „Konfekcia Lu- VOKS Radjo z 3 lampami zł 135-Przyjmuje od 8-IO r. i 4--8-el.
ne, 45 miesięcznie. Al. 1 Maja 91, - dowa", Plac Wolności 7 w bramie na z 4 lampami zł. 180.,- . Sprzedaż na
tel. 111-69
DR. MED.
20 raty od zt. 3 tygodniowo. Piotrkowska
orawo.
wolne.
filia ZGIERSKA 56, teł. 111-09
ł..UPJ 11 M
!~====~~=~===~~ZGINĄŁ pies złoty seter, wabi się AKUSZERKA przyjmuje chorych od nr. 79 w podwórzu.
1'10
,Y Ll
- - - - ~· - - Rex. Odprowadzić za wynagrodzeniem 3-5, AI. Kościuszki 41. tel. 170-18. NA WYPŁATY. Pracownikom umyDyskrecja.
na al. 1 Maja 1, inż. Charłak.
j
CHOROBY SKC!RN~ i ~E.NERYCZNEs!owym! Urzędnikom! Damskie, męZA GOTÓWK"' 1• 1NA RATY Ub- .
(Kob1ety 1 dz1ec1)
.an_ia,15 Zł. TRWAŁĄ ondulację wykonuje się skie płaszcze, swetry, Wełniane, ied'
•
. "'.
J
Fabryka Juster
przep1owadzi!a się na ul.
1
wabne, bawełniane towary . Firanki.
mie6-cio
z
fryzjerskim
zakładzie
w
t~warcw
z
damsk~e
mę~kie
.
p~Jta
78 Kilińskiego 78, tel. 15~-37
t(ILIŃSKlEGO 61, teL 152-55.
sięczną gwarancją. Ul. Piotrkowska Biały towar. Leon Rubaszkil'I, Kilin~
przyjmuje od 9-11 i od 6-8 wiecz. polec~ Trema Lustra wszelkiego BJielkskicp 1 J 0 mas~o:-v~kic: po.~ca
skiego 44.
os ~w1~z, owom1e1s a. , w ramie. Nr 79.
rodza1u za gotówk~ i na spłatę
- - --,--- - - - ,Przy1mu1e się obstalunki. Ceny konku ·
DR. MED.
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oi
BIURO DZIENNIKÓW i OGŁOSZEfł
~YPOŻYCZALNIA sukien balo:""ych24i I
sprawia dziecku największą ra· ~Jubnych .?· Rosen, Limanowskiego 37
•
dość! - Pięknie ubrana, blon- tront, I piętro.
I
dynka z niebieskimi oczami! Ru- NAJELEGANTSZE suknie ślubne i bachoma: s!edzi i st?i! Blisk? pól !owe w nowootworzonei wypożycza!- łł
m~tr_a duza! ~ów1 glośn9 I WY· ni. Główna 42, poprzeczna oricyna o ŁÓDŹ, Al"tDRZEJA 2, (dawniei Piotrkowslta 81)
raz~ie „Ma-ma · „Ma-ma · Cena I piętro.
u
TEL. 112·98.
lalki <::vraz z ~le_g. pudlem) _tylko NAJEI EGANTSZE suknie ślubne i ba- O
.1 •
·
.
•
zt. 4.8:,. Plac1 się przy odb10rze
Przyjmuje oa rok 1936 wszelkie zlecenia P. T. Czytelników oa
Adr.: Fa MONTRE". Wydz. PBO. 1 I~we V: no~ootwo.rzoneJ. wypozy.~za m sukien Jozefow1czoweJ, Brzezrnska e prenumeraty czasopism i dzienników miejscowych i krajok. 827
"t Pl N
W
"
,
e wych oraz oa francusk~e i angielskie.
11 front I pietra.
·
przyjmuie cyklinowan :e. drutowanie. fro arszawa · · apo 1·· s 1z.
Tamże ogłoszenia do wszystkich pism krajowych po cenach redak·
.
-'
terovian ~ e oraz sprzątan i e b•ur, pckoi - - - - ---. ------· ~--- -c ,0 eh.
AGENCI, domokrąż~y, bezrobotni zgla POTRZ~~NE zdolne _prasowaczki na
50 _ 4
Czyszczenie szyb.
telefon 167-45. szać się w poniedziałek o godz. 5-7. nową b1ehznę na state. Spacerowa 5/7. Yl Y ·
PIOTRKOWSKA 44
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••
w podwórzu przy Łagiewnickie!
Kątna 9, m. 31.
Ceny k~nkurencyjne.

b. lekarz Warszawskiego Szpitala Sw.
Łazarza, spec. chorób skórny,;h i wenerycznych
ul. ZAMENHOFA 6
przyjmuje od 6-8 wiecz., w niedziele
i święta od 10-12 rano.

, „

CZY Sto SC

Lalka „MA-MA"

PRO

I

I

I

Str.

nocna lustracja

piekarń

Lódź, 13 grudnia.
w) Wczoraj w nocy p. starosta dr.
Mostowski i referent aprowiJzaicyjny p.
Styczyński przeprowadzili niesp-0dziewaną lustrację piekarń, połoiżonych w
północnej' dzielnicy miasta.
Podczas kontwli stwierdzono. że zapowiedź ci1ągły1ch inspekcyj wydala już
pewne rezultaty. W piekarniach znać
było ślady p<>spiesznego porządkowa
nia,
Aazkolwiek ogólny stan sanitarńy
zlustrowanych sześciu piekarń t>ozostawial jeszcze wiele do życzenia - nie
za'kwalif.ikowano tam jednego zakładu
do zamknięcia.
Komisja .lustracyjna wydała szereg
poleceń dokonania napraw i remontów.
W najbliższym czasie odbędą się dal
sze kontrole piek~rń.

8

Kierownik fa bryki wywieziony na„. taczce
Ostry zatarg w fabryce fjrmy Hirszberg .i Birnbaum.-Straiki
okupacyjne trwała. - Pracodawcy ukarani grzywnami

Lódź, 13 grudnia.
(k) _ W fabryce firmy Hirszberg i
Birnbaum (Wodna 23), zatrudniającej około 400 robotników wybuchł ostry zatarg na nasitępującym tle.

Kie~ik firmy P· Kołacz zwolnił
onegd"3 z pracy dele~atkę
fabrycz,ną,
która wzywała robotników do wzięcia
u&iału w zebraniu jakie odbywało się
na tkalni. Podczas sporu delegatka zo. •
·
stała dotkhwte poturbowana przez maJst
ra.
.
.
W ?bronie decLl~ga~k. staknęlh. •v:szyscy
rob otmcy, zatru mem w t am i przę-

dzalni, domagając się p. rzyjęcia z powro-1
tern do pracy zwolnionej.
W sprawie
tej interwenjował również tJrzedstawiciel Chrześcijańskiego Zjednoczenia Zawodowego p. Ziółkowski jednak bez rezultatu
'
Gd · f.
. h . ł
. , d
Y uima me c ew. a pr~y1ąc e1egatki do pracy -- 400 r-0-botn1ków przystąpiło do ~trajku okupacyjnef1o. Strajk
trwał kilka godzin i w rezultacie robot·
· ·
·
k
nicy,
ob awia1ąc
się szy an
ze s·t rony
kierownika firmy p. Kołacza, przystąpiI' d
z
·d k t
d I
i
oJ pkra;::y.d a:ardg .ie na Ch rw~ ~a, ak'.
a się o-wia u1emy,
rzesc11ans ie

I

I

Zie~noczen.i.a Zawodowe. wyst'\pią jutro
do 1111s.pekc1i pracy z prosbą o mterwen·
cję.
.
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.
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Nalezy zaz~aczyc, ze kierownik firmy p. Kołacz 1est zbyt bezwzględny w
stosunku do robotników, ktć-rzy podczas
ostatniego strajku wywieźli l!o z terenu
f b k'1
t
a ry na„. aczce. **
W d 1
. *t
. t 'k' k
. a szfymb ciąguW r"!' a1ląd s rai ·i 0 u1
pacy1ne w a ryce
przy u1.
P
k' . 106 d . a1n
50 e ba0 t 'k.
0 m?rs ie1
• g zie . ro
m ow P?
rzuciło pracę na tle me przestrzegania
umowy zbiorowej, oraz w fabryce Cy·
tryna przy ul. Wolborskiej 44 gdzie zatarg powstał na tle redukcji,
1

• ••

Referat karny okręgowej inspekcji
pracy 1skazał wczoraj właśdciela fabryki
przy ul. Skrzvwana 6, Abrama Lips·zyca
na 300 złotych grzywny z:a zatrudnianie
robotników w n<>cv.
Pozate.m referat ukarał kierownika
fabryki powroźniczej Kuniga (Napiór·
kowskiego 119), Teodora Kasprowicza
100-złotową grzywną za nie wykon~
nakazu inspektora pracy.
W innych spr a w ach skazano kilkunastu pracodawców na grzywny od 5 do 50
złotych za łamanie obowiązujących przepisów.

TEATR POLSKI
(Cegielniana 27).
Jutro pierwszy występ „Cyrulika Warszawa
skiego".
Jutro, 14-go grudnia r b., o godz. 8.15 wieczorem odbędzie się pierwsze przedstawienie
:makomitego wodewilu satyryczno - polityc:i:nego
p. t. "Kariera Alfa Omegi", pióra Hemara i Tu„
wima, w wykonaniu całego zespołu warszawsldego 11 Cyrulika".
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świeta

dla bezrobotnych„.

- _la1kar~11. adwokaci
i·'°'1''1'~!';'.:!-~~~.;•w'•'· Dziś od_b~w.a ~ie pąwsZB~hR~ zb·órka u~iczna. Ubog1ch
b,•ZJllCh
I IDZYDIBrDWIB zb1erac bedą datki dla • •
s~~~5~~a · J~g~eu~. ~.r~~~~;a .~~id:ie~ rJ:~
· li '
•
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?ry

•
Jlfl11a

(płyty) . 8.~5-8.50: Program na dz,isiaj.

Dziennik poranny. 9.00-10.30: Trans8.~~-9.90:
m;.sJ~ .Naboże11s~wa z Ka1ed.ry św. Stanisława
K,ost~1 w Łodzi. Podcza5 naboteń&twa śpiewać
będzie sumowy chór kaitedralny pod kier prof.
10.30-11.57: Muzyka (płyty).
Bo!esława
1 7 2 Ulasa.
b ;--:1 .03: ~Y~~a~ czasu z Warszawy. Hejnał
12·03-1 4.00:
Krakowie Mała
ManackLeJ wWykonawcy:
Włezy ro<ZTywkowy.
zKancert
Orkiestra ~· R.. pod ~yr. z. Górzyńskiego, Sios·try
Burs.~ie (piosenki), Władysław Olkusznik (hargodz. 13 00moniika ustna). W przerwie około14.00
- 14.15
13.12: Orkiestra wojskowa.
Propagandy
„Tygodnia
otwarcia
z
Rep?rlaż
R~d1a" (z !-odzi na wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia) Otwarcie Wystawy i Studia.
14 5 4 3o: „Moje zwierz~tko" - opow. Je.t - l .
Odbi orn I ki

,

REX' zuzywa1„

minimum prądu. Już przy ograniczniku
;io watt. zasilanie odbiornika możliwe jest
przy jednoczesnym oświetleniu pokoju,
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I ciągnęły ulicami miasta poczty straża
datków.
' ków z pochodniam i i przejechały udeko
będzie
kwestować
Łodzi
Na ulicach
odbywa się
. (v) Dziś · w całei Łodzi
rowane motocykle dając sygnał na trąb
do
rano
8
J!odziny
Od
osób.
1000
około
.
święta
na
uliczna
zbiórka
a
jednorazow
1
W dniu dzisie1'szym, motocykle ob·
kach.
ul1'ce
będą
obchodzić
dla bezrobotny ch i na1'uboższych. Ci 3-ei' po południu
będą w dalszym ciągu miastojeżdżać
inżykupcy,
adwokaci,
ws•z yscy, których radością napawa myśl miasta lekarze,
o obowiązku nie szczę
1 przypominając
członi
harcerze
akademicy,
nierowie,
•
któ
świętach,
i
gwiazdce
się
z.bliżającej
o
święta dla najubożna
datków
dzenia
I
pusiz
z
ych
młodzieżow
organizacyj
kowie
re sipędzą w gronie rodziny, w ciepłym
•
' •1k '
k
d
szych.
za
dziękując
uprzejmie
omu przy olacji wiJ!ilijne.j - pow1n01, anu w rękach,
W dniach 18, 19 i 20 odbędzie się
w dniu dzisiejszym uprzyto.mnić sobie, że! datek. W godzinach popołudniowych
odzieży i żywności dla bezrobot
zbiórka
lokalach
w
będzie
się
odbywać
jest wielu bliźnich, których święta nie kwesta
tę przeprowadzać będzie
Zbiórkę
nych.
przy
gdzie
,
cukiern:ach
i
ych
rozrywkow
j
dzieci,
głodnych
wiele
jest
cieszą, że
domu powillltly jednak
Pa.nie
policja.
które nie czekają na „gwiazdkę" i wiele,1stolikach zasiądą przedstawi delki orgasię w zużyte1' garde·
'rzeć
i
roze·
wcześnie1'
kobiecych.
matek, które swoich na1'bliższych nie hę- I nizacy1'
przygotować
zawczasu
i
bieliźnie
i
robie
i
sygnał
jako
wieczorem
Wczoraj
wigilijną.
wieczerzą
dą mo~ły uradować
b w ch WJ'l'1 ~ d y sygna ł
d
k · 1
·
y
aże.
tak,
paczki
prze-,
W dniu dzisiejszym nie należy s ąp1ć 1asło o powszechne j ofiarności
samochodu ciężarowego zabrzmi przed
·

Lódź, 13 ~rudnia.
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•
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Sezon
Y
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08
ffiO
miany W Z3
(z Poznania). 14.30-15.30: Muzyka ludowa w wykonamu kapeli ludowej Fe· . światowa st~lica m.. ody, Paryż, lu~i o~<1; już b~rd~o .wyraźnie, a jeszcze moc!iksa J?~ierżanowskie.go. 1~ 30-16.0,0: Audxci~ j
na gnm- n1e1 w dziedzinie mody.
dla wsi. „Łanowa p1echo.ta - Feliks Gw;zdz. wprowadzać zmiany n!e tylko
b
· d · d · •
J · l' ·h
· W
·IC h t. rwania.
·
1
•
16.15-16 30: lI ~y .se~onow,
Konce!l't reklamowy.
16.00-16.15: pracy"
. eze 1 c cemy SI~ owie zie~, co ęa e "': c~s~~
_ rozmowę z koondukto;em
„Ze świwfa
zimowego,
tramwajowym przeprowadzi prof Ignacy Zie· 1esiem tegoroczne) miehsmy pierwsze za- 1 dzie modne w pełm sezonu
będzie„. zaopaliński. 16;~0-17.00: Fragm~nt. słuchowiskowy p. powiedzi na temat wymogów mody na najlepszym wyjściem
tygodnik beleilustrowany
w
się
trzyć
w,
zimy
kiedy
Obe.cnie,
zimowy.
sezon
1
opra.cowa;N
"
'
Krasickiego,
~·
„podług
t„ „Łgarz
·
· · '" kt ory
p
·
·
d
T
C
t
't
.l
1
•
d
(b
·
·
d
1
k
'
Niemca.
Mariana
i
Sołtys1akówny
Waleruprof s. Łempickiego (ze Lwowa).
niu Wstęp
al:a i rys ycz_ny 11 o . y. zien ow1esc ,
ę zie
I a. e<~ · a:zu Jeszcze me ma
co tydz1en stałą rubrykę mody
17.00-19.00: Kioncert symfoniczny. Wykonawcy: dzien). 1ednak w naturze zaznacza się , przY':ios1
' z rycinami.
Orkicska symfoniczna pod dyr. Teodo-ra .
i Najnowszy 183-y numer CTP przyRydera, Aortur Balsam (fortepian). (Z Lodzi/'
· ·
d.t · k'
· d d t k'
I
fali".
iwowskiej
wesołej
„Na
. 21 00-21.30:
fran- nosi. 0 • a e m.o 11.a rs i, . posw.ięc~ny
I S K RA Odbior:-ni ki radjowe 121.30-22.00: Arie i pieśni kompozytorów
cuski.ch i włoskich w wykonaniu .Józefa Wo- spec~~l~1e mod~łe .zimo"':el.' . zaw1era1~~
RA DJ O Philips, Elektrit, Teleprof. całosc mteresu1ące1 powiesc1 p.t. 11 TwoJ
l ińskiego (tenor). Przy fortep;ame
funken Capello i .
1
9
i głos mnie woła" poradn.~k kosmetyczn y,
Władysław Racz;kowsLi (z Poznania).
rnne
.
'
rtarutow cza
d · h _
k'
'
. . ·
repoirtaż
na długoterminowe spłaty 22.00- 22.30: „Pasierbice sygn a łu"I _ 1 k'
tel. 177-79
ami, u
,dlrozryw d1 z• nagro
rozma1tosc1
Mar11„ J ohanny w·1e opo s 1e1·
d
·
'k
k
muzyczny
I
.
.
.
.
.
t.
I
yn
gosp?
a
·
ąci
mor,
.
(płyty)
taneczna
22.30- 22.55 : Muzyka
na ws~ystk1e rozgłośme Polsk. Radia).
1
CTP jest wszędzie do nabycia. Cena
W przerwie około godz 18.00-18.10: Pogada.n- 1 n.55- 23.00: Os.ta-tnie w iadomości dZ>iennrka
e·g zemplarza 30 gr.
radiowego oraz kom. meteorolog:cznv.
.. !
.
ka aktualna.
19.00-19.15: „Rzut oka na nainowszą pow1esć
••llll!lilliB •BmBllll B•B121Elm
E.
ZAGRANICZN
AUDYCJE
szkic literacki Kazimierza Cza·
polską" _
j 11.45 WJEDE~: Konc~rt symfoniczny,
chowskiego (z Krakowa).
. ZACHWYT l ENTUZJAZ~\
19.15-20.20: Utwory Karola Prosnaka. Koncert 1 12.30 BUDAPESZT: Koncert ork. operowe1.
wywoluią występy HOLLY • SISTt.RS na czew wyko•naniu Haliny Wyszkowskie j, Berta 15.50 BUDA.PESZT: Muzyka salonowa.
le pierwszorz ę dnego programu
lczkowska (fortepian), chór żeński, orkiestra 16.45 RADIO PARIS: Kcncert ork. hawajskiej. I'
·
Webera.
p.
„Precioza"-o
A:
BRATISLAW
Tow im. Moniuszki oraz chór Tow. śpiew. 16.50 ANGLIA (Re~. Progr.)1 Sonaty skrzyp.
n~
'Jl
„Echo" pod dyr. kompozytora. (Ze studia 17.00
9111
.
melodie''.
„Barwne
WIEDEŃ:
117.55:
na wystawie).
•••••••20.20-20.35: Wiadomo§ci sportowe zbiorowe ze 20.40 ANGLIA (Nat. Progr.): Utwory forlepiano- • • • • • • • • •
I Głodnego nakarmić we Skriabina.
wszystkich rozgłośni.
opera ,
21.30 PARIS P.T.T. „życie paryskie"
20.35-20 40: Wiadomości sport.owe lokalne.
ziać
nagieg o przuod
Offenbacha.
politycmiy.
20.40-20.50: Przegląd
JV
22.20 MEDIOLAN: Koncret ork.
20 50-21.00: Dziennik wieczoorny.

:;:~
~~~r~4~di:.:~:::~:::h·:·:::
~lodującym

okaże szczodrą
-spółbraciom
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Po : -<:s dzisieiszego dnia działai? nornvślne
wpływy dla miłości i sztuki. Od i?:odz. 9-ei do
godz. Il-ei ranJ z powodzeniem możemy starać się o protekcję i poparcie osób na wysokich
stanowiskach oraz załatwiać spraWY, które powinny pozostać w ukryciu. Południe sprzyja
wszelkim nowym poczynaniom I przyniesie miłe wzeżycia psychiczne. Między itodz. 13-tą
a godz. 15-ta nie należy wdawać sle w poważ
ne dyskusje ani zawierać umów. O tej porze
działają także ujemne WIJłYWY dla kobiet urodzonych w drul('iei połowie itrudnia. · Godz. 16
nadaje się do nawiązywania stosunków z lekarzami i prawnikami. Między itodz. 17-tą a godziną 19-tą odczuwamy drażliwość i niepokój
narażeni jesteśmy na przykrości i straty. Godz'.
20-ta przyniesie zainteresowa:ile artvstyczne I
powodzenie towarzyskie. Wieczór zapowiada
się niepomyślnie, należy unikać osób, które
nam są wrogo usn0sobione, nie załatwiać sorąw
pieniężnych i zaniechać wszystkiego co nie jest
k u nieczn~ i co można załatwić w dniu jutrzejszym. Kf.ll11 północy panuje lepszy nastrój. ·
Dziecko dziś urodzone - ooważne. ambitne, nadaje się na stanowiska odoowiedzialne, posiada smak artystyczny, relilctjne.
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ją. Przekonała się znowu, że
ż oń s ft i ~~~~~~~~~~~~~~~~~ \ \ ti.owi1, wdąż jeszcze ni•e śmiąc spojrzeć wzruszył
szcz,ery sentyment.
ego0
do ni1

ma
mu w oczy.
- Napide się pan jeszcze? - wstała
- Owszem! - skinął gtową przea niapelniaJąc mu kielis.z ek,
mi.ejsca,
z
c.
j mysłowi•e
Gospodyni własnoręcznie napelnila lekk.o opada się o ramię mirlczącego męż
1
czy.ziny.
I kielisZiki.
Krew uderzyła mu do głowy - albo- Pański!e zidr.owi1e! - powiedziała,
· wiem ta poufa1tiość Jul'H miała w sobie
l1!kko wznos·ząc clio góry szk1!10.
p 0 w;eśf spółczesna ~ . ~T!.odzimi!erz opróżn~ł do polowy coś niezwykłego. szybkim sp-0jrzeriiem
Ogarnął ją
1k1ehszek, poczem, odstawiwsz y g.o wpadepresja jego rozwiialia się.
Gdyby byt chciał jednym mocnym trywal się w z~ocrstą przejrzystość wiJulia byla z11ów taka łagodna, prouściski. em ramiion złamalby jej upór. On na, w którym odbijały się refleksje świa
mienna i dobrotliwie. uśmiechnięta, jak
Jedr..ak nie uczynił tego, czekają~ ~~eby ' tel zwisającego z sufitu ży~~dola.
przed pamiętną sceną
godziną przed
zbu- O czym pan tak mysli?
.t ob1eta wykonała ruch upowaznraJący
oknie.
przy
Grotogtos
miiękki
zadumy
z
g.o
dztl
go do gorętsz,ej piesizczoty.
- Julio! - szepnąt lekko sitłumioj, mirskiej.
Ni1e obraził j.ej więc - • •tembardzi.e
k
· •
Zb l' 'sik'
• •
l
. . .
1
glosem.
nym
Y 1in I sp•0Jrza1 z u osa na JeJ
ze ruz raz ca.i owa1 przec1ez Jej gorące,
incyident, jaki ich zmrozi.t.
Przykry
leklro
jakgdyby
jesz·cze
śliczną, wciąż
rozdygotan e wargi.
bezpowrotn ie. Jednakże
się
rozwiał
Podnióst1
.
twarzyczkę
~oną
rnczerwien.
odgwaltowny
ej
j
ten
i1ęc
Skąd w
tego nie powtórzył
wieczoru
Zbyliński
wresz
powLedzia't
kiieliszek
do góry
ruch grantczący niemal z przerażeniem ,::,zy
·
'
ci'e:
?
' d
czekając
oświadczeń,
swokh
więcej
JUŻ
czy o razą ·
sposobność.
1
szczęśliwą
bardziej
na
mi
przypomina
willo
ocilste
zl
To
.
głęw
potem
Wloc!tzimierz si.edząc
Na dobrnnoc ucałował jej mocno
bokim fotelu trochę p1osępni'e spoglądał '. nne willo, któreśmy pHi w 'faonniil1i1e
dłoń.
wiruo
że
Tylko
ttotelu.
Grand
e
tarasi•
na
olna Jul1ę, poprawiającą włosy przy
- Musi pan wstać wcześniej, _ raz
to byt.o bardz.i1ej złote i więcej s~odkie:
brzymim lustrze.
odchoBy! wyraźnLe zdehumoro wany, po- ta'k jak bardz·i·ei łaskawe byly dla mn1e jeszcze uśmiechem zatrzymała
a.
Grotomirsk
hrabina
dzą:cego
wtedy twoje oczy.
dobny zresztą jak i Grotomirsk a.
- A czy opłaci mi się?.„ Jakie po·
Umoczył w klleliszku usta i ciągnął
- Może jednak bytem w stosunku
wzieta pani plany na dzień jutrzejszy?
do nilej zbyt obcesowy? - analizował dalej:
skolei uśmiechnął się przemysłowiec.
Tam
Moritz?
Sankt
- Pamilęta pani
sarn s rebie ZbyJ.i,ńs'k.i, kitóremu przyporu
1
- Zrobimy matą wvcieczkę samogórach,
w
spędz.onym
dniu,
po
również
mu
c
nialo si ę, że hrabina, opowiadają
... Pokażę panu okolicę. ·
chodem
,
mztańczonej
w
razem
usiąść
lubiliśmy
Iromarkiza
ści
agresywno·
o bezcz,e1nej
Mogę poprowa!d1z.ić wóz
Zgoda!...
restaumuzyki
cante, zaznaqyta , że niienawJdzi wsz.el-1 rozedrgane j dźwiękami
Włodzimierz.
podchwycił
skwapliwie
kieliszku
przy
pogwarzyć
ra:.:j.i, ażeby
kiei brutalności.
Na tern też stanęło.
Tak, ale w takim razi•e dlaczego n:i.e . wma.... Dobre, k•ochanie to byly czasy.
Julia byla mocno zadowolona , że
zbuntowala si1ę przeciwko niemu w 1 Jakżeż często tam w swoim zadymiłoobejdzie się bez pomocy Staszka.
znów
rodziinnym
mieście
ym
zapracowan
nym,
przedziale pi·erwszej klasy rozpędzone-'
bowiem dobrze, że tak on jak
Rozumiała
p~wt.órz~za
~c
i
tęsk~'
je,
ii~tem
n
spom:
"W:
nioną
o
spł·
i
go e~pressu, .kiedy .drzącą
tego trzeciego cz.u!iobecności
w
ona
i
mem się ich cudownoscr „ ... Dz1s s1edz1b ra·I Ją w swoie ranuona?
.
niewyraźnie
mocno
się
by
·
ale.„
raz·em,
Zacząl rozmowę na różne oderwane my znowu
Staodjedzie,
Wiodek
Pojutrze
zaczęte~o
n~p~ł
szy
dokończyv~
e
N!1
tem~ty, ale.zdan L~ strz~pH~ się i urywa-!
dzień dw'a poj.eszcze
się
podąsa
szek
kreresztę
oprnmt
gwaltowme
zdarna,
,
zaznaczyJak
ntewaz
P•O
ezdarme,
ly n:•
j
li~my -:- równiież ; hrabina była morno ; liszk~, ażeby zastygnąć w smutnym mH-j czem wszystko wróci do p'oprzednde
,
e
siebi1
sama
uspakajała
normy!
czemu.
meswoi•a.
Julia spojrzała na llli.ego uważnie.
- M o że pozwoli pan kieliszek wina?
[Dalszv. ciąi Jutro).
Smutek, jak~ brzmiał w je~ gtos~
- zaprop o nowała wreszci.e swemu goś-1

Ich pierwsza
289)

Danuta Kresińska, eksre:dj,.,o .ii'l w m~gazJn~e bławatnym Jana Zarysn zos•a·a
zre Ni~w~~~~c znaleźć ~rac„ _ mając na
utrzymaniu ojca - przy1muie pomoc Zary·
. . ..
sza.
DaD.owiadu!e su: 0 ten:i ~ar.zeczonv.
nuśk1, Stamsław Reczynsk1 I nie wierząc
w platoniczność tego stosunku. zrywa

z nią.
. Kre~lńska P~ wielu przygodach poz_naje
la Or~icza,
taiemmczego. dzentelmena. K~ro.
który - c1ęzko chory :-- żem s1e z mą.
Stanisław Reczyńskl zostaie szoferem
u Julii hr. Grotomirskiei- Miedzy szoferem
i hrabiną zawiązuje się · płomienny romans.

- Nareszc1e zmęczeni flirtem pań
stwo udali się na spoc-zynek - mruknął
posępni•e szofer, opuszczając punkt obserwacyjny .
Pocz·em powlókł S'Lę do swojej Izdebki w oJicynie.
Rozdział

W

sto

czwarty.
HRABINY

sześćdziesiąty

PAŁACU

WfodZ!Lm i.erz Zbyliński byt zaskoczony metamorfozą, jaka zaszła nagle w
Julii.
Nioe rozumiał di a czego mt-oda kobieb., w której zachowaniu s ię było w iele
cichej zachęty w chwili, kiiedy wziąt ją
w rami•ona, szepcąc stiowa wyznania,
gwattowni·e odep c hn ę ł a go.

Czyżby zranił ją swoją brut alnością?
Nie, to ni 0 emożliwe: nic byt p rze c ież

brutalny, k tedy, prz e giąwszy w tył jasną gtowę hrabiny, powoli ustami zaczął
szukać jej ust

I

miłość

I
I
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CHOM~

zademonstrował mistrz akademicki świata w Łodzi,
· bijąc Reprezentację w stosunku 88:46

Lódź. 13 srrudnia.
I Zawody piłki koszykowe! V. S. RYica - Re· skał dla łodzian Plic (21), zaś dla 11:oścl Jur·
Przyjazd akede:nickiego mistrza świata, V. prezentacja Lodzi prowadzone były fair tak, clus (28). Nalleplel zagrał u pokonanych Załę·
S. Ryga, w koszykówce wzbudził w Lodzi wici że sędzia p. Ej.we miał ułatwione zadanie. - ski, zaś w V. S. Ryga - Rendzius. Oitólny wy·
kle zainteresowanie.
I W zespole łódzkim ciągle zmieniano skład oso· nik 88:46 dla gości.
Goście zaprezentowali wysoka ktase. Jest to bowy drużyny, natomiast icoścle uczynill to tylDziś z gośćmi zmierzy się mistrz Polski, I(.
drużyna doskBnale przedstawiaiaca się pod ko po przerwie. Największa ilość punktów uzy· P. W. z Poznania.
względem kondycji
fizyczne!: iest szybka, gra ••••••• •••••••~•••••1H••••••••••••oo•o••••••O•••••••••••••••••
ataku obfltufe
w efektowne kombinacie.
Obro- ,
•
na pewna. Zaletą gości są również rzuty, strze-1
&.wdłul/l''Jane
lane z bliskiej odległości a tern samem cel-\
WY
'7
nieJsze.

"&• „.

zag~~11z~~:~0 . wl;;~p 11~k:i:z r~~~ing:ie1 :~:f~ i

lodo..r1-•ko

we wszystkich większych miastach Polski

P~zynieść efektu. Poza tem sz~ankowało zgra-1

do projektu tego ustosunkowały się nie·
zwykle przychylnie.
Jes t t o wy d arzeme
' b. d omos
' łe dl a
przyszłości sportu hokejowego i łyżwiar
skiego w Polsce.
W tej chwili projekt znajduje się Jesz1:ze w opracowaniu, niemniej spodzie·
wać się należy, że zostanie on wkrótce
zrealizowany i w niedługim czasie Komitet przystąpi do budowy sztm:znych lo·
dowisk. W rachubę wchodzą następu·
J:ice miasta: Warszawa, Łódź. Lwów,
Kraków, Poznań I Włloo.

Warszawa, 12 grudnia
Odbyło się w dniu dzisiejszym ple·
i d
'
Zwąz k u Zwąz kó w
łiarne pos e zeme
Sportowych; na którym po za omówieniem doraźnych spraw wyłoniła się ciekawa sprawa która stwarza realne mo·
. •
, ,
'
71Jwosc1 budowy sztucznych • lodowisk
we wszystkich większych mtastach w
czył się wygra?ą zespołu łódzkie2:o. Goście V. Polsce, przekraczających 200 tysięcy
s. Ryga ponleśh klęskę 0:2 (11 :15: 14:16), uste· j mieszkańców
pują~ łodzianom w szybkości. U pokonanych
•
•
•
I
podobał się leworęki Slevers. zaś u łodzian __ I
Spec1alny komitet wyłon ooy przez
dobrymi okazali się Załęski I Hołyszewskl.
Związek Związków ma zapewnione PO·
Oba mecze siatkówki prowadził o. Misiak. parcie czynników państwowych, które

me ataku a obrona nie stanowiła żadne! zapory ·dla
Przedgości.
zawodami powitał drużYne icośct prezes LOZPR dr. Grabowski, odpowiedział klerownik drużyny V. s. RYit.a..
~ecz piłki siatkowej zensklei w zbyt wysok1m stosunku 2:0 (15:4; 15:3) wy2rała dru·
żyna HKS z teaivem IKP 1 LKS.
Mecz siatkówki żeńskie! zasłużenie zakoń·

S• S• n EmkI "
powstała w Łodzi

I

l

Lódź

13

s~dziów piłłhorsitiic:b

~rudnia

brano nowe

władze

w

skład

który-eh

LóDż,
13 grudnia.
.
.
'
b
. wa·
' 1- wesz 1i. pp.: O tto, S tępien,
' · • W' ·
k'
Łódzka rodzina sportowa
powiększył
się
W dniu
wczora1szym
od yło się
miars i, R et
znów o jednego członka. Dzięki poparci! pre- I ne zebranie członków Wydziału Spraw tig, Przyl!oński i Kowalski.
1
zesa Kazimierza Markona i dyr. E. Bellena po- Sędziowskich przy Ł.O.Z.P.N-ie.

Prze-1

Na konferencji W.S.S. przy P 0PN ·ie
reprezentowany będzie
W.S.S. Ł.O.Z.P.N-u przez pp. Wardęsz·
k'
.
. 1. p rzy~o ń sk'ie go.
1ew1cza, Rethga
Poza tym uchwalono szereg wnic.s·
ków, które przeka·z ano w formie dezyclerat6w nowym władzom

wstało przy Przędzalni Wełny Czesankowej I wodniczył zebraniu b. sprężyfoie delegat w Warszawie

Markus I<ohn S. ~k· stowarzyszenie sportowe W.S.S. P.Z.P.N-u p, Fra.n c.k z Warsza-1
pod nazwą „Emka , mające na celu propagandę
.
b d
.
..
sportu i wychowania fizycznego wśród robotni· wy. p oz10m
o ra b y ł wyso k'1 mimo,
iz
ków I pracowników zakładu.
dyskusja chwilami obracała się wokół
Przy stowarzyszeniu utworzone zostały na-· spraw personalnych. Po udzieleniu abso
ra le sekcje piłki nożnej, gier sPortowycb, bok- lutorium ustępującemu zarządowi wy-1
su i gimnastyki, przy czym sekcja bokserska i '.
•
gimnastyczna
ro~pocz.ęły
Już
swą.
działalność.
i
pracując pod okiem mstruktora Klimczaka - '
t
znanego reprezentacyjnego pięściarza łódzkie.
go. Cwiczenia odbywają się w bardzo ładnym
I przestronnym lokalu klubowym przy ul. PodZnany fiński bokser Gunnar Baer- driguez. Roth starat s.ię o rozegranie
leśnej 20. I<l~b dysponuje też własnym boiskiem lund odniósl w Nowym J.orku nowe meczu z amerykańskim mistrzem świaobok fabryki przy ul. LąkoweJ 6, gdzie Już zwycięstwo, nokautu}ąc Amerykanina ta tej wagi, murzynem Lewisem, ale rowcze.sną wiosną odbywać się będą mogły tre· e
Il ,
d ·
· t ·
d · N · k owania
·
b't
·
l d
b t
ningi.
'-"?!1e Y ego w . 1z1·e~~ą eJ r.un z11e. ' a.Jr·oz 11y się .ze w.zg ę "..l na z y
z biegiem czasu zamierza klub założyć też j b\Jzszym przec1wn1k1em :Fmn::i. będzie wygórowane ządama fmansowe LeI Inne 5ekcfe, przy czym Już w najbliższych Buddy Baer, brat bytego mistrz.a śwlata wisa.
dniach rozpoczyna działalność sekcja kultural· lub Al EHore.
**~
no - oświatowa, na którą zarząd klubu zwróci
~·~
Mistrz bokserskj Francji \.Vagi cięzspecJalną uwagę.
ma Już obecnie
do
Mistrz świata Gustave 0 oth walczyć :(1'eJ· Charles 0 utz rozegrat1 m·P- CZ z m1·~
dyspozycji
bardzo Sekcja
bogato tazaopatrzoną
bibliotckę, ' z którel korzystają chętnie członkowie będzte w najbliższym czas•ie w Riu del ~trzem Rumunii Serbanescu, bijąc go
klubu w liczbie około 200 osób.
Janeiro w obronie swego tytułu z mi- przez k. o. w trzeciej rundzLP
Na czele klubu stoi lego prezes prokurent strzem Portugalii wagi pól cięzkiej RoIgnacy Goldblum, wiceprezesem fest p. Domlnikowśkl, skarbnikiem p. Petzold, gospodarzem
p. Ławski, sekretarzem p. Czajkowski, kierownikiem sportowym p. Rogalski, a daleJ w skład
zarządu wchodzą jeszcze PP• .Jachowicz, BiaZarząd Ligi PZPN rozpatrywał sprawę od· 1da z Ligi może grać tylko w druicleł wiosennej
łek i Pietrzyk.
wołania się klubu Wisła (Kraków) w związku rundzie rozgrywek o mistrzostwo okręgowe
Nowel placówce życzymy powodzenia w ze stanowiskiem zarządu okrę2u krakowskie· względnie ligi okręgowe).
,
pracy nad rozwojem tężyzny fiźycznel robot- go, który pominął graczy Wisły przy zesta·
• • x
ników.
wlaniu reprezentacll okręgu oraz odoslł szereg
Wydział gier Ligi wyraził swa zgodę na
zarzutów przeciwko klubowi w orasie. - Na przefście gracza Pazurka Józefa z Garbarni do
wniosek wydziału gier, zarząd Lhd uchwalił Dębu, a gracza Inż. Olżewskle11:0 z Wisły do
Porażka
przesłać akta sprawy do Polskleico Związku Pił- Cracovii.
boksersk.i ego świata
k" Nożne! z prośbą o zafęcie stanowiska w sto- • • • • • • • • • • • • • • • • sunku do zarządu l(rakowskieito OZPN. Liga
Nowy Jork, 13 ~rudnia.
zaznacza nadto, że zarząd okrę2u krakowskie·
W Nowym Jorku rozel!rany został go postąpił w kilku wypadkach niewłaściwie, Półfinaliści
mecz bokserski pomiędzv mistrzem :wia m. in. także ~ kwestii pominięcia itraczy Wł·
Łódzl W tenisie stołowym
ta wagi kol!uciei Sicto Escobarem a Ka ., sły L~c:~!ta:e•e!~~a~:re::!~ł~l~l:r~~~a. przeL6dź, 13 1trudnia.
nadyjczykiem Harry Jeffra. Zwyciężył clwko zarządowi okręgu krakowskleito traktoWczoraj raz.poczęły się mistrzostwa
niespodziewanie Kanadyjczyk po 10-run wana fest przez Ligę sprawa wypadków Jakle i.ndywidualne Łodzi w tenisie sbłowym.
dowej walce zdecydowanie na pu'.lkt.y. miały miejsce na meczu Kraków - Li~a o PU· Roz'1rywki ćwierćfinałowe ukończono
N~ szczęście dla Amerykanina rne·:z ~~f{ ~~:.1 • t!i':fr~';;~~ fi~~::Y~f~ ~~~n::: 1:~: jedynie w grupie p.ierwszej. Po m!l.ło cie
miał charakter towarzY'&kt.
niecznel opieki i ochrony ze strony zarządu o· kawych spotkaniach do półfinału z.akwa
kręgu. Skutkiem tego Liga uchwaliła Przedsta· lifikowali się Pazia (Orlę) i Band (Hl.wić PZPN-owi także·' !ę .sprawę.
koah).

I

Na ri·ngach boksersk;ch s"'w·iata

„,

mistrza

mistrzostw

Powstał

Przy firmie Allart Rousseau
przed
niedawnym czasem klub sportowy,
którego
członkowie rekrutują się w lwiej części z pra·
cowników powyższe! firmy. Narazie klub posi::ida sekcję piłkarska. która zgłosi akces do
władz LOZPN. W roku przyszłym zostanie za·
łożona również sekcja lekkoatletyczna I gier
si:crtowych.
Włartze klubu kładą również duży nacisk na
. szerzenie oświaty wśród członków klubu.
z~rząd klubu przedstawia się następująco:
przewodniczący: Trieh Adolf, zastępc::i: DepCZ'yński Adam, sel<retarz: Laubisz Erwin, zastępca: Życiński Zygmunt, !'karbnik: Giersz Piotr,
zastępca1 Werner Józef, 2ospodarz: Assendrych
Erazm, zastępca: .Jabłoński Feliks.
Komisja rewizvina: florowsld St anisław,
Krawczyl< Wł:ldyslaw i Owczarek Czesław.
Klub nosi nazwę „ARKO•

I
r'

Zarząd

~000000000000000000000<*>0000<*>

Udany debiut Torrance'a
Oczeikiwanv z wiełkim zainteresowaniem pierwszy występ słyn~e~o lekkoatlety Jacka Torrance w roh zawudowe
go boksera zakończył się pelnym suko"·
k
, .·
p •
's?m .nk?wo reowan~l!O P 1 ~Śc1arza.
rzeciwni t~m .olbrzymie~o miotacza był a·
merykansiki .bokser Owen Flvnn: Zawody odbyły, się w .Nowvi,n Orleanie; Torrance odniósł p1orunu1ące zwycięstwo
,
,
...
J?'l'Ze·z k. o. w 1-e·i ~ndzie. Oczyw1-;cie,
ze zwyc~ęstwo nad .niezbyt zn..i.nym bok
serem me oznacza 1eszcze, że Torrance
posiada jakieś specjalne zdoln~ś:::i w
dziedzinie
niemniej
t
Apięściarstwa,
k' I'
·
odkoła
oSf!Or o.we
mery 1 , tezą, ze po
.p
wie.dnim wyszkolemu Jack Torrance sta
nie się jednym z czołowych pięściarzy
wa~i ciężkiej.

Piorunują<;e zwycięstwo w pierw·
h
k d h
·
I'ł
szyc. .s.e. un ac meiczll: me pl)zrw.' 1 o
oczyw1sc1e na wykazanie, czy Torrance
rozporządza jakimś wyszkoleniem tech·
nic:znym w dziedzinie boksu.

„,

Płowing piłkarskie

NOWY k!ub sportowy w todzi

kores~odencję B
ez Wł OC h

Ligi prowadzi obecnie
w sprawie zorganizowania w „Dniu Lid" w ro·
ku przyszłym meczu międzynarodoweito pomlędzy reprezentacją Ligi a przeciwnikiem zagranlcznym. W tym celu prowadzone sa pertrak·
tacie o sprowadzenie zespołu holenderskiego
względnie Jakiejś reprezentacll miasta., nlemlec·
kiego.
• • •
Liga została zawiadomiona przez zarząd P.
z. P. N., że bramkarz K. S. Ślask. Mrozek w
związku z prowadzonymi dochodzeniami w zna
nej sprawie- Śląsk _ Dąb został orzez PZPN
zawieszony do czasu zakończenia śledztwa.
• • •
K. s, Śląsk zwrócił się do Liid z zapytaniem czy drużyna. która spada z Ll2:1 musi grać
w klasie A w obu rundach rozitrywek o mi·
strzostwo okręgowe. Wydział itier Lid wyła·
śnił na zasadzie przepisów, łt klub, który 1111•

•

bohater „ucieczki" do Ameryki przed lokalem nasze! redakcJI w OdynL

w roll boksera
NOWy Jork. 13 !!rudnia.

Płowe władze
lódzki!I:h

głośny

odb ę d ą

mistrzostwa hokejowe

•

się

•

ŚWlata

Rzym, 13 ~rudnia.
Włoski Związek Hokejowy postanowił nie
wziąć udziału w hokelowych mistrzostwach

Hokeiści
nie

mogą

Cracovii

Czechosłowacji
I<raków, 13 ~rudnia.
Jak się dowladuiemy, w dniu wczoralszym
Cracovia otrzymała od Związku Polskich Zw.
Sportowych definltywnio odpowiedź odmowną
na prośbę o zezwolenie na wyiazd do Pragi
czeskiej w miesiącu J?rudniu na dwa mecze hokefowe z L. T. C. I Sparta.

grat w

Preissówna

wyiechałi!

n3 trening do Wiednia

Wicemistrzyni Polski w jeździe figurowej na lodz,.iie, p. Preissówna wyjechała w dniu dzisiejszym na kilkutygodniowy trenilllg d!o Wiednia.

Mecz

piłkarsk?

Europa Zachodnia - Europa
Wschodnia
W prerwiszej p.ol•owie cz.erwca 1937
toku rozegrany zostanie w Paryżu na
wsz·echświ 1atiowej wystawie
ciekawy
mecz piłkarski pomiiędzy reprezentacjami zachodniej ł wschodniej Europy. Pertraktacje w sprawi.e tego meczu są prowadzone przez prezesa między•narodo
wcj organizacji pHkarski•ej p. Rimet.

O mistrzostwo

światil

w hokeju lcd1wym

świata w Londynie. Natomiast silna reprezen·
taela włoska uczestniczyć będzie w akademieW dniach 7-17 lutego 1937 r. w Londynie
kl h I t
t
h ·
h
r0<zegrany
zostllnie turniej hokeja lodow. o mic pt s rzos wac z1mowyc .
strzostwo Europy i świata.
Już dziś do mistrzostw zgłoszono szereg druzgłoszenie
żyn europejskich a ostatnio wpłynęło zgłoszenie
1
Norwegii. Przygotowując
swoich zawodników
do mistrzostw piłkarskich świata do
tego turnieju, Norwe~ia zamierza przeprawa·
Mistrzoshv:i p!ikarski·e świata. jak dzić specjalny trening dla 20 swoich hokeistów,
wiadomo, odbędą s11; dop'.ero w blJ~ r a następnie wysłać ich na dodatkowy trening
na 14 dni do Londynu.
.!ako pierwsza zgt:>sJa s1~ do tych miNorwegowie po raz pierwszy startować będ4
,,tr.zostw reprezentac.:ja Norwegi:.,
w tak wielkiej impre~

Pierwsze

„

Str.12 -...------cm-------13 Xll
Coi;;;a iop;;yj'~(ółk~' I
Paweł MoritlJt! i Albert Meister już
od dwuch godzin grali w klubie w br.idge'a.
- Gdzie spędzasz resztę wie<:zoru odezwał się wresz;cie Paweł.
- Nie wiem jeszcze, chyba pójdę do
resitauracji - odparł przyjaciel.
. - Żal mi ciebie, nie masz własnego
aomu, musisz pójść do nais na kolację.
- Ależ nie uprzedziłeś Magdaleny.
Może nie będzie zadowolona z mojej wizyrty.
. - Wykluczone, znasz przecież Magdalenę! Ona jest nadzwyczaj gościnna i
zawsze się cieszy, gdy przyprowadzam
do domu znajomych.
żona to prawdziwy
- Tak, twoja
skarb.
- Wiem o tym. Od pięciu lat żyje.nie kłóciliśmy się
my razem i ni~dy
Trudno znaleźć lepszą żonę.
Gdy przyszli do Moringa wybiła go.dzina ós.ma.
- Czy pani jeszcze nie wróciła?
zwrócił się Paweł do pokojówki.
- Nie, pani jelSZcze nie wróciła odiparła mu.
- To dziwne - powiedział Paweł
'do i>rzyjaciela - Zawsze iest bardzo
?rzychodzi najpóźniei o
punktualna.
wpół do ósmej.
- Zapewne zaraz się zjawi - odiptlrł
mu Albert.
Paweł kazał przy~otować trzy nakry·
cia. Przyjaciele weszli do ~abinetu.
Rozmowa jakoś się nie kleiła.
Upłynęło 15 minut, trzydzieści a wreszcie godzina. Magdalena nie wracała.

Paweł począł się n.i0pokoić.

Coś się musiało mać - powiedzhł.

N 347

Pat: - No, jesteśmy iuż ?a m~eisc1;1.„
. Pat: - Czekaj, zrobimy dziś Pietr-1
kowi fajny kawał... Zakradniemy się ci· 1Teraz uważaj, żeby nam rukt me w1echaczem d ; jel!o mieszkania i zafasuje- chał w paradę, bo za ten ka·wał możemy
my wszystko co się da ... On się chwal.i, posiedzieć kilka miesiączków w ulu!
Patachon: - Już ja uważam, bądź
że ma czujny sen!... Zaraz się przekospQlkojny„. Na razie policaja ani słychu,
namyl...
Pata<:hon: - Strasznie iestem ciekaw ani dychu.„ Tylko ty się pos'J)iesz i uwa
:baj, żebyś Pietrka nie obudził, bo on ma
co z tego wyjdzie!...

Patachon: - Schowaj nóżkę, Paciu·
niu!... Dawno iuż mówiłem, że te długie
nogasy to jego największe nieszczęście!„
Moja babka mi zawsze mówiła, że kto
ma długie nogi, musi mieć krótki rozum .
Teraz widzę, że miała raciję„„ No, jazda,
,schowaj tę nózkę, bo jak cię g·rzmotnę,
to się z nią na zawsze pożegnasz!.„

ciężką łapę„.
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Chciałem Pietrkowi kawał
Pat: Policjant: - Hej, panowie, dokąd to
A co?„. Nie mówiłzm?„. Wy
- O Mórei godzinie pani wyszła z
domu? - zwrócił się znów do poko- grałem zakład!... Pietrek ani okiem nie szanowina arys~okracja wybiera się o tei z.robić, a teraz sam mam pietra„. Ludzie
nie mają żacLnej wyrozumiałości na hu•
mrugnął!... śpi jak hrabiia!.„ Czekaj, zdę porze z tobo~1em na plecach?.„
jówki.
mor w życiu„.
szapan
Czy.
co?„.
co„._
...
~o
-:
Pat:
grajego
pokażemy
mu
gdy
- O czwartej, Zabrała ze sobą wa- bieje jutro,
Pata<:hon: - Z takim humorem mógł
noW1Ily mowi do mnie?.„ Ja„: 1a„. b~r„.
tył...
lizkę.
śmiało_ ~godzić się gdzie na karawa~
być
chw1lochw1„.,
ale
Patachon: - To ci dopiero będzie bardzo przepraszam,
Paweł- przeraził isię. Gdy pokojówka
Też masz wesołe pomyisly!... Li·
niarza„.
.
-i.:.
zajęty
jestem
wo
ma.
nie
nikogo
tak,
się
spiesz
Nie
Wtszła z pokoju, zawołał do przyjaciela: hecial.
tę całą zabawę!.. Co teraz
nadało
cho
JazPatachon: - „.1 uszanowan.1el...
Policjant: - Coś mi się widzi że hę· I M tł ·
będzie?!
not<il
da
'
b t
as· d .
- T eraz wszvs tk o rozumiem
• w i:. "
zie ro o a„„
dalena udekłal
'.:~#ff
-~~ · ~~---""'="-~~~"""
'"-~-~
- Uciekła? Z jakiego powodu?
-·'#i;
""' · ~l
- :Widzisz, mój drogi, ja mam przy/I
jaciółkę. Nazwiska nie mogę ci podać.
- Nazywa się Irena Balley - pnermu Albeirt z uśmiechem - My
wał
wszyscy w.iemy o tym doskonale.
- Ach więc wiesz? Tak, właśnie ona.
Magdalena chyba teraz o tym się dowie·
Nie
działa i dlatego uciekła ode mnie.
robiła mi żacLnych wyrzutów, nie powiedziała ani słowa. Popr01stu odsunęła się
uważając, że iej nie potrzebuję. To anbł,
nie kobieta! Ale ona się myli. Kocham
tylko ją i nie chcę znać Ireny, tej przePatachoo: - Dobry wieczór dla szaPat: - Czekai!.. Mam nowy, bajeczPat: - Uwaga!... Tiu jakaś furtka
wrotnej kokietki. Chciałem poprosić ciepomysł!... Widzisz te ele~anckie sza- n~wnego dobrod~iejal... Pian szanowny,
ny
może
podiwórze,
to
na
Wal
tal...
r
ortwa.
bie, byś powiedział żonię, że jutro mamy
w.ildzę, przebrał się za policaja i rówr.ież
posiedzenie klubowe. Zamierzałem spę tutaj coś się wykombinuje.„ Policja ga- ty?.„ One tu wiszą, jak gdyby specjalnie idzie II?-a. maskaradę, także samo jak myl
przygotowane!...
były
nais
dla
dzić wieczór z Ireną. Teraz iednak po- nia za nami jak automobil!
PohCJant: - Co ta baba plecie?„. Od
Patachon: - Mówi się - trudi'lol..
Patachon: - Mam takie wrażenie, że
stąpię iir1aczei. Pójdziesz do Ireny i poleJ?iej trzymać się z daleka, bo jak
takiei.
mnie!...
dla
zostaw
rzeczy
krótsze
Te
jej, że zrywam z nią wszelkie pr.zezittnujemy sobie w kryminale i dowiesz
będzie zgrywać komedię„. Ale zaczme Jęzorem trajlować, może czło
Trzeba
dokuwytłurrnaczymy
wiosnę
na
piero
stosunki ł nie chcę jej więcej oglądać!
wieka na miazgę zetrzeć„.
mentnie Pietrkowi dzie.ie dzisiejszej .no- nie mam pewIJ.ości, czy nam się uda„.
- Chętnie spełnię twoją -prośbę, rzekł Alber,t, - ale na miłoś ć Boską, nie cy.„.
denerwuj się tak. Może Ma~dalena je1st
u jakiejś przyjaciółki 7 Może zaraz wróci
do domu?
- Wykluczone - westchnął Paweł,
nadzieję który już zupełnie stracił
Jestem pewny, że mnie porzuciła , Zadzwonię do teściowej, może od niej się
czegoś dowiem. Muszę przecież odszukać Magdalenę, muszę się z nią rozmówić I
Paweł się zbliżył do telefonu. Te:ś·
ciowa była w domu. Okazało się, że Ma·
-~
gda,lena przez cały dzień nie komuniko·
~ :....
wała się z nią.
Patach<>n: - Je.żeli pan szan9wny u..;;;~P:;a;.;t•:--W~-ta_k_i_m_r_a_z_ie-.-s-er-._W'l.1...;s:;;!.;...„--.10,
Paweł, nie powiedzhiał dłteścłiolejl 0
Policjant: - Dam ia wam chodu 1 cze
swych przypuszczeniac i 0 oży s ucla również wybie·r a się na maskaradę, to reityl„. Coś mi się tam zatrzymało„. Ta k.aicie, ło~uzy .zatracone!... Na trzy mies1ące macie wikt zapewniony!..
d proszę bardzo, możemy pójść razem, hę przeklęta furtka!...
.
wkę.
Pat: - I bądź tu, człowieku dowcipPolicjant: - Aha!.. Teraz już wszy1sit
W tym momencie zjawiła się Mag a- dzie nam raźniej, tym.bar.dziej, że pan
ny!...
ko rozumiem!...
len~oneczko kochana - rzucił się do jest wyjątkowo sympatyczny„.
· by
!.l • ł , :>:e
Patachon: - I kto to WllUZta
Patachon: - Pac~iu, chodu!"'"
.ei' _ Co się z tobą stało? Gdzieś była . P~hciant: --: Ta .hiistoria zac~yna ~il
damę pod pachę trzymać, jak, nieprzy·
się me podobac.„ Nie mo~ę sobie chw.ini
mierzając, jakiś grat!„„
Iowo uprzytomnić, ale ja skądś znam te!
do tej pory?
_ Bar dzo cię przepraszam za spoz- zakazane fizjonomie„.
.
.
.
,
nienie - odparła zdyszana - Hel~nka - . · · .
Powiedz Magdalenie, że jutro wie.
prosił:>.. mnie, bym jej pożyc zyła walizkę. , ło . Musiałam czekac na mną taksowkę. morze.
~dy. znalazł się sam na. sam ze swym j czorem w klubie odbędzie się zebranie I
Paweł ode~~hnął.
W iesz przecież, że ona jutro wyjeżdża.
DOL.
Przy kolacJ! ___był w doskonałym hu- przy1ac1elem, - rzekł don:
Gdy wracałam do domu, auto się Zo:! psuPat: -
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