A:RITA,
mln. spraw zagra.
nicznych, ma otrzymać dymisje w związku z wyda·
'zeniami w Chinach. Japoński
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które

zarzucało

w drodze z Rio de Janeiro do Dakaru.-Na poszukiwania
,,Croix du Sud'' udały się -okręty i samoloty.
.............
--..

-..,...,_~

Rio de Janeiro, 15 grudnia. I drogi, Każdy ze statków wypływających
W dniu 8 .rano, niemiecki lotnisko- , być Mermoz na swoim aparade. Równo
(Pat) - Nietylko prasa ale i mieszkań z Rio de Janeiro w stronę Dakaru oraz wiec 11 0stmark" wyrzucił katapultą hy- cześnie „Ostmarik" podniósł kotwicę,
cy stolicy Brazylii są do głębi poruszeni z Dakaru w stronę Brazylii, otrzymał ta- droplan „Passat", który udał się naty·ch· j ażeby wziąć udział w poszukiwaniu fran
za,ginięciem Wielkiego hyc:kopl811lu franc.u ką samą, depeszę.
miast szlakiem, ·iaki powinien był prze- cwskiel!o aparatu.
skiej linii lotniczej na trasie Rio-Dakar. - - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
A;parat ten, „Croix du Sud" (Air
France), fa-zy-motorowiec, pilotowany
przez znakomitel!o lotnika Mermoz'a,
odbywał swą trasę nad oceanem po raz
62 bez żadln~o defektu. Pilot Mennoz
przelatywał na nim ocean po raz 25-ty.
Samolot miał w pOniedziałek po pół 1
Nankin., 15 grudnia. Igającego się uwolnienia Czanir-Kai-Sie- że d.aiLsze postępowanie jego bę-dzie zanocy wylądować w Dakarze, looz do tej
(Pat) - Odpowiadając na depeazę ka jako wstępnego warunku wszczęcia .leżało od de·cyzji Nankinu w sprawie
~ nie przybył 111a miejsce pr.zeznaczeDJa, Ostatnią depeszę radiową wysłał min. wo·jny, gen. Hoying~Czinga, dama rokowań. Czang-Tsue·-Lian!! oświadczył, wprowadzenia ene!1giczniejsze1 polityki
~
~~·~„
~
w sfosun:ku do Japonii.
· Merm4n w poniedziałek (7 b. m.) o goGen. Lit-Sun-Jen, komisarz ·do pacydzinie 10 ranoł donosząc, że znajduje się
•
11
fikacjL Kwa'1.g:s-t
ł"'łło Na':r' ikinu de
peszt; z zawia<lo mi , ~ armia prowincji Kwang-Si zachowuje całkowitą lo
torów działa niezbyt ref!ularinie.
W. ciągu 3 tygodni padło 5 tysięcy zabitych
jalność wobec rządu nankińskiego.
Od tej pory słuch wszelki o „Croix du
Madryt, 15 grudnia.
Sevilla, .15 grudnia.
Sud" .zaginął. Rząd francusiki zawiado(PAT) W ciągu trzech ostatnich tv(PAT) Według komunikatu powstanmił drol!ą radiową wszystkie statki, bę- godni w walkach, toczących się dakota czego, atak wo}sk rządowych n:a pozy·
Tokio, ·15 "!!ru"dnia.
dące na morzu między Rio de Janeiro i Maidlrytu, padło przeszło 5.000 zabitych. cie powstańcze w po1bHżu Quintanilla i
(Pat) - „Niszi-Niszi''
depeny z
Dakarem,
że istnieje obawaJ iż „Cr0ix
Wczoraj okola godz. 10-tej powstań· Descalona został odparty.
11
Hsing)kon-gu donosi, że arsa kwantuń·
du Sud może był zmuszony do planowa cy zaatakowaili pozycje rządowe w poNieprzyjaciel stracił 40 za'bitych. Na ska zapowiedziała wy.dani źarządze·ń
nia na pełnym morzu i wobec tego prOlsi bl-fżu Valdemori'lla„ Ja:k zaznacza tta- wszystkich frontach ·p oza tym panuj.e „po.zytyWlllyc:h'' w Ohinaa 'łno·cnych.
o uważne obserwowanie przeibywainej vais, walka trwała okola 3 godzin. Atak wz~lędny spokój. Na froncie madryc- Gdyiby marszałek Cza·111g-SueiLiang rze'powstańców zosltat odparty.
kim powstańcy ,bez walki zajęli Boha- ·czywi1ście zrealizował i&we .zamiary
współpracy z komunistami chińskimi.
~~
drua.
- „Niszi-Niszi" uważa, iż Japonia powinna zająć stanowisko wyczekujące.
gnidnia.
Pisma londyńskie don<>:SZIJt że Trock1l
w towarzystwie krolowej i następnyn1 tronu
przybyć ma po Nowym Roku do Londy·
. Londyn, 15 grudnia.' na jesieni przyszłego roku. Poza tym zanu i zamieszkać tu na stałe.
Jak wiadomo, b. król Edward VIII -po powie.dziane jest przybycie króla do KaPolicja rozproszyła zwolenników
J aik wiadomo, władze norwesl.de za- korona'cji miał udać się na objazd lmJ:)e· nady i do Afryki Południowej.
. żądały od Trockiego kate11oryczn1e, aby rium Brytyjskief1o. Obecnie usitafono, 1że
Jerzy VI uda się w podróż po dorn.i.D2grelle'a
wyjechał z kraju, grożąc w przeciwnym dóminia· brytyjskie odwiedzi norwy król niacb w towarzystkie królowęj oraz na_
- Bruksela, 15 gmdnia.
razie ~es-~towaniem ~o.
, . . . Jerzy VI. Uda się. on w podróż niezwło- stępczyni tronu k!siężniczki Elżbiety.
(PAT) W czo rai wieczorem ocfuyto sdę
Dziennikarze anJ11elscv ustablt JUZ, cznie po koronacji.
zebranie,
na którym miał . przemawiać
że Trocki zamieszka. w i!machu londyńMiędzy innymi, uda się do Indii,
_
Londyn, 15 gru-dnia. przew6dca reksistów De·grnMe. Zebra·
~kiej szikoły ekonom.l~nej. Na. ~arterz,~ gdzie w Delhi od!będzie się druga uro(Pat)-Z okazji rocznicy swoich uro- nie to. miało być dyskusyjne. Wz~ął w
tego budynku zarezerwowano JUZ J>?kOJ c~ysta koronacja Jerzeao. na cesar~a ~-1 dzi,n ~ról .J erzv VI nadał królowej order ndm równie·ż udział de Lavaley.
dla rzekome110 sportowca Mc.Hotse a.- du. - Drul!a ta koronao1a o-clibędz1e Ei.ę podw1ązk1.
Prz.ewodniczaicy raidy - na:rodiowei
Pod nazwiskiem tym kryje się właśnie
stmnn!ictwa li'beralnego. Zebralllie to
Tirocld. ·
zakończyło się ogólnym zamieszaniem.
Doszło do starcia Pomiędtzy reksistami
Roosevelt wygłosit ma orędzie do całego świata
a zwolennikami stronnictw lewicowych.
tlowy numer (49)
Jeden z reksistów został ranny. Po·
Waszyngton, 15 g:rudnia.
Orędzie prezydenta, według: i111forma·
(PĄT) W kolach politycznych i dy- cvi tych kól, poruszyłoby sprawę ogól· Ocia, która była zmuszona do interwen·
plomatycznych wzbudza duże zaintere- nego rozejmu w dziedzinie zbrojeń, za· cli, rozproszyła uczestników zebrania.
sowanie możliwość wvdoszenia przez warcie powszechne~o paktu nieagresji
prezydenta Roosevelta przemówienia, oraz wszczęcie dyskusji, d-Otyczącej oo- Włamanie-do
już ukazał się w sprzedaży:
które posiadałoby charakter orędzia do działu surowców. Projekt ten sootyka
LóDt, 15 grudnia.
się jednakże również z silną opozycją.
wszystkich
narodów świata.
s_erje komicz·ne ~
h~r) - Dziś w nocy dokonano wła
Pewne stowarzyszenia oraz niektó- Jednym z oponentów jest Norman DaPAT I PATACHON
mania do mieszkania Sokołowskiego,
rzy politycy, starają się wywrzeć w vis,
FERDEK I MF.RDEK
właściciela składu win i wódek przy ut.
tym kierunku wpływ na prezydenta.
OSIOLEK-WESOLEIC
Andrzeja 4. Złoczyńcy wyłamali łoma·
KUB US.
mi żelaznymi precyzyjne zamki amerykańskie u drzwi wejściowych i spłądro•
powieści rys,unkowe
wali całe mieszkanie.
Sensacyina afera oszukańcza we Francji
WYSPA CUDÓW
Włamania dokonano w czasie, k.ie(ly_
BUF ALL O· BILL
Paryż, 15 grudnia.
kaniu zięcia Gordona inne falsyfikaty. do11w~'nicy pogrążeni byli we śnie. KraW PAŃSTWIE BIAŁYCH WIDM
(PA T) W w yniku ·dochodzenia, które Ogółem skonfiskowano 70 obrazów.
-dzież spostrzeżono dlopiero dziś rano.
trwało
cały
rok,
dokonano
rewizji
w
Stwierdzono
również,
że
malarz
Łupem włamywaczy padła garderoba
Kolumna
mieszkaniu Eliasza Gordona, urodzone- Hector Trottin na zamówienie Gordona j Sokołowski~o oraz cenniejsze przedrozrywek umysłowych
: 20 w Bałcie, a od 1932 r. obvwatela fran li malował obrazy, które podpisywał 11a- mi-0t.y domowego użYtku. Straty, jakie
cuskie;;i:-o.
zwiskami sławnych malarzy. Włele z poniósł $okołowski sięgają 5.000 zło
Cena 10 gr.
i' W mieszkaniu znaleziono kilka falsy· 1tych obrazów Gordon sprzedał na licy- tych. Poszukiwania za włamywaczami
__... ! fikatów obrazów. Prowadząc dalsze tacjach dziel sztuki. Gordon zostaJ oo- prowadzi wydział śledc~y„
.,- j ochodzenie oolicja malazla w młesz· stawiony w stan oskarżeni~ Q- ~
-
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P oufoe narady premiera z Edwardem VIII w przede dniu a b dykacJt-HoJny gest wielkiego patrioty wynió8ł go

~::::
dać "!:T!i~~~!o~~Q·~ct!e~iE;!~~cn~~
Piszę sprzedać s!ę,

WOLNA TRYBUNA
jest ohydne.
narzeczonego swe!lo
Panią i budzi w Niej

albowiem Pani

me kocha, a nawet rui
wstręt. M!mo to Jednak

zgodziła się Pani na zaręcl!yny, poniewat jest

on dobrze sytuowany. Droga mola - czy nie
już innych źródeł zarobkowania, lak tylko
ma
rządu
rodzaju poniżająca tran:i:akcja?„. Przeclei
tego
I (
i.
·
1867 ron.u l'iczy wLęc obeonie 69 at. sprawą - pisał Baldw:in - nim wresz..: może się Pani zabrać do jaklc!ś pracy _ pracoOjciec jego byl przemysfowcem. Sko!1- de z.decydowiafom się wystąpić pubHcz- wać i zarabiać n.a swoje uirzynianie, nie oglą
rzyl uniwersytet w Cambridge, po I ni•e. Ponieważ ni.e lubię afiswwania siię, dając się na konieczność zaąiątpóiścia za czło
czym wstąprt do zakładów przemysto · rnvślałeID; że ktoś iinny uczyni za mnie wieka te~o rodzaju. Jąk się okazuje je?t on skit•
pierwszy krok. Czekat·em jednak PY tak, że i z jego dóbr materialnych nte bę
wych swe·g:o ojca, a w 1908 roku, p:i
jego śtn/l1ercd, -objąlł k~erowni.ctwo fabryką nadaremnie. Stwlerdiatn, że posiadam dzie Pani mogła korzystać. N1e można wiązać
oraz nia je1;10 mi1ej scu zasiadł w !zbie w majątku 580.000 funtów szterlingów. się na cale życie z czlnwie!dem, kłćrego .Pani
Piątą część tej sumy, czyli 150.000 iun- nienawidzi. To jest zbr-Odnla w s1c~mnku do
gmin.
Me i o:uustwo w stosunku do tamtel!o czło·
W ciągu d!ziewięciu lat piast·owania tów przeznaczam skarbowi państwa na
!eka, który z pewnośsię sądzi, że i Panl ohm~ndatu p!oselsk<vego wygłosił on zale- pokrycie jego · długów. Sądzę, że .inni
darza go uczuciem.
dwie pięć mów. Nte miiał on specjalnych po1,rą mój krok.
„K~" w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM1
skutek.
niewiielki
mfał-0
to
e
Wezwanii
zamierzał
nie
anł
znych
c
polity·
asptrncii
objąć kierowniczego stainiowiska w ży- Zebrano wówczas zal•edwie pól miliona Proszę owemu Panu postawić warunek; żeby się
ciu publicznym, to też niilkt nve przypusz- funtów. Baldwin stat się jednak odrazu z Panią ożenił. Skoro od 25 lat nie żyle z żQną
cza!, że z czasem wysuntie S;ię na naj- prpuLarny. Od tej chwlih piowierz.ano mu będzie mógł otrzyma!': rozwód. Prosżę mu poWiewyższy sz,czebel władzy w hi1eran::hii 0 )raz bardzi·ej odpowi-edziailne funkcje, dzieó, że 36 lat różnicy wieku to sprawa złlyt
poważna, ażeby słę Pani mogła zgodzić na ca-.
, aż wreszcie został premierem.
po.Utycznej.
kolwlek i.nnego, niż mał-żeństwo, które Jej naO Stan11eyu BaldwiITTi1e dowiedziała
Prowadz!i on niezwykle skromny stępnie zabezpieczy byt i podstawy materialne
szeroka opfn~a publil!czna w następującycłJ ni>ezwyklych okoliczn-0ści!ach. 'W r. tryb ży.cia. Jako premier nie pobiera n.a wychowanie dzi~ka zarówno z pierwszego
HJ16 mi:nister fiinattsów Bo1na-t Law po- Baldwiłn w.ogóle pcnsJi. Mimci iż kary- małżeństwa, jak i ewen!ualnłe własnych. Błz
wofal Bal.dwina na stanowisko swego katurzyści rysują go zawsze z fajik4 w zawarcia związku małżeńskiego może się Pani
jedynie zgodzi~ na pełnienie obowiązków gosposekretarza. Pod koniec wojny świata.- ust.ach, Baldwin nie pali i nie pije.
Malom:Swność zjed!flał.a mtt priydo-: dyni i pielęgniarki oraz opiekunki dzecka za
wej ukazał silę w prasie list otwarty Faldwina. Stwierdz.ait on, że finanse angiel- mek „tajemniczego człowieka". Naród normalnym wyna)!rodzeniem, jakie przysługuje
~kie znajdują się w krytycznym poło- 1 :rngielski lubi go jednak, ponieważ ufa .Jej z racji pracy. Niech Pani nie czyni głupstw,·
żeniu. Obowiązbem każdego,. a szi..:ze- mu i wie, że jest on gorącym obrlJńcą ·albowiem po śmierci checnego pracodawcy, zo·
gólnie kfas posiadają.cych, j.e st udziele-1 rnctyliko Imperi1um ale i korony królew- stała.by Pnnf sama na. bruku i piętnem hańby ł
potępienia. Później trudniej byłoby jeszcze ołrzy
ski ei....
r..ie wydatniej p1omocy skarbow;.
mać pracę. Niech Pani do mnie w tej sprawie
- Dwa lata prnemyś!rwałem nad tą
jeszcze napisze.

na stanowisko szefa

(sb) Cz~owiekiem, który od. egra.ł d·ecydującą rolę w kryzysie konstytUl!yjnym, i·ruki prz-eżyla ostatnio Anglia był
poza ból1em Edwardlem VIII premier
rządu WtelkieJ Brytanii, Stanley Bal.
dwln. Na ni<ego. też zwrócoina była cala
uwaga oiJ)i,nH publicznej,.
Baldwin odbywał narady z królem i
wskazywał mu na przykre konsekwenCjc, Jakie pociągnęłoby za sobą zawarele ślubu Edwarda z panią Simpson dla
Imperium Brytyjskiego. Wywody Baldwina, który w pierwszym rzędzie star:c:ił S:i.ę wyka:zać, że .dlba o interes An~lil. prz.ekonaly króla, który zgodził się
na abdylrncję, oświadczając: ,,Jest to
sprawa pomiędzy panem a mną i niech
nikt się do niej nie wtrąca".
Bald!wiin jest w chwi~i obecnej jeditym z naj·z dolniejszych poMtyków Wieiki.ej BrytanH. Cie'Szy silię on wiellk!m u~
zuarui.em milmo iż nie Jest wspaniałym
m(lwcą, nie potrafi porwać tłumów a nawet unika rozgłosu. PoS:iada o:n naj.większy wptyw na ksztaltiowanve się źyćia
pc.Jitycznego W AngH:i.
Kariiera Bruld:wma jest rezultatem
:zwycięstw:- ,Jego charakteru nad przeJ.'tzeclwnosc1ami losu.
Baild!w.i!ll u11od'zi1! się w ct'tH'u 3 siie rpnia
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azurowym wybrzeżu.-Willa p. Simpson w Cannes
Oblężona przez żcądne SenS2łCJi tłumy

BEZPODPISUWKALISZU:Wątpię;aż~hy

marzenia Jej mogły być zrealizowane z w~etu
względów. Najwa~niejszym jest ten, że reflek•
tantek jest znacznie więcej, niż możliwości p~zy
działu. W Warsiawie znajdule słę specjalna
szkoła dla policJantek, ale przyjm.owane są tylko
kandydntki zatwierdzone przez Gł6wn4 Komendę P. P. w Warszawie. Kandydatki muszą byś
wysportowane, silne i zdrowe, Niech Pani spróhuje złożyć odpowiednie podanie. Podanie naeży.. skierJ>~ d12 .!MiJn~uMly _ Gł6wneJ P....~.
w 'Warszawie, .podać swój ryS.cpii, wfok, wy- ·
~~tałcenie, s\an~ zdrflwia, wzr0st,„ wagę i t. P·

(t) Nie ma .chytba teraz drugiej kobie- żelii przy pomocy nadmierneg:o używa- pson jest zapaloną zwolenniczką spor.
rozmaitych środków upiększają- tów. Jest świetną autqmoihilistką, gra
w ten~sa, doskonaile jeździ na nartach,
~1eszyta taką nie;iwykłą popularnością, cych.
on. qd .czasu -2a· ' { Prawtlą jest, że ja!k każtla nowocze- pierwszorzędn'ie pływa, a przedewszyst
Ja~ pani !ł~ssie
CanneS' rzyJac1ólka eks- SJła kohieta, nie gardzi ona różnymi kiem wspaniale jeździ konno. Zwłaszcza
miesz'kama
krma Edwar4a VIII stała sie bożysz- środkami . kosmetycznymi, a:le rnbi to ź ten ostatni sport tak bardzo zbliżył tlo
„MELAN~HOLIJ~A H~NK~ - ~RAKO
czem wszystkich podstarzałych piiękno- umiarem, podkreślając jedynie przy ich niej Edwarda VIII, który. jak wiadomo,
z zamiłowaniem oddaje się jeździe kon- \VIANKA: N!ech Pan~ ta~ ~le ?1e sądzi 0 m?ści, spędzających wywczasy na Lazu- pomocy swą natura!lna urode.
1c~yznach, twterdząc, ze„ zeruą się tylko dla p1~Jak wszystkie kobiietv. pochodzące nej,
rowym Wybrzeżu.
~tędzy. Były kró! Angh~, Edward VIII, zrehabrWilla „Lou Viei", w której pani Sim- z amerykańskiego hig-h iife. pani Simpson zamies~kata, strzeżo11a iest pilnie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• Ulował wszystkich męzczyzn, rzucafąc tron i
władzę dla kocha.nef kobiety. Miłość nie zna
przez niezlicz-09ą ilość agentów francut~ na całej kuli ziemslkiej,_ któraby slię nia

detektywów
p<>Utycznej
policji
skiej
w
wilfa jest ze
Mimo i to
Yardu.
Scotland

w·

raz· en1·-a. z pod ro" z·y

dokoła

s' w·1ata

dzień i w noc oble1gana przez tysiączne
tłumy, żądne sensacji, w którvch prze- Spotkanie znanef literatki . niemieckiej z ludo2ercą. - Na)spokOi·
waża płeć niękna. Chcą one 81·e dowi'en i e szy za k ąte.k na kuli ·ziemskie I na wyspie, gdłie kwitnie
'.I'
dzieć, gdzie pani Simpson sle ubiera, jawielożeństwo
ką nosi bieliznę, czy sypia w pidżamie
Podczas swej podróży popularna au(z) Znana autorka niemiecka, Vicki l
i t. p,
Tymczasem najlepszy interes robią Baum,, której do~konałą . ?owieść . p .. t. 1 for ka miała wiele ;ie~rnwy.ch spotkań.
salony kosmetyczne w Cannes, które 0 • „Ludzie w hotelu oglądahsmy na f1lm1e, I Pewnego razu, zna1du1ąc się na statku,
· głosiły w prasiie komunikaty, że pani odbył~ o.stati:io. podróż dookoła ś~iata. i po odpłyni~ciu z Sza·nghaju, zauważyła
Simpson jest ich klijetką. Gdyby uwie-, po ktore1 wroc1ł~ do Londynu, gdzie od na P?kła.-dz1e fotel, do które~o ~yłp przy
j czep1ona kart~czka '!- naz~s~~ Gary
.
.. .
rzyć zapewnieniom wszystkich tych i1n- paru la~ ·st·~le .mieszka.
~owieściop~sark.a :podzieliła ~ię . z, Coopera._ W kiłfoa mir:ut pozme·1 .sła"'.'~Y
stytut6w kosmetycznych, sądzićby należało, że przyjaciółka Edwarda VIII-go wspołpraco~vm.ka~1 pism . l~dy~1skrch i artysta .filmowy, za kto!ym tęsknią m~ho
przez caly dzień nie robi nk innego, tyl- sw~1 w:azemam1, po·d~re.sla1ąc, 7e po·\ ny. kob;e~ ze wszystkich kontynento~,
ko nieustannie poddaje się najrnzmait- szuk1war:ie nowych "'.'razen: t~~ mezbęd ! za1ął m1e1sce. na swym. fotelu. Okazał się
szym zalbiegom kosmetycznym w safo- nych. kazdemu człowiekowi. p10ra1 zmu: i on Jednak -~·iezbyt , ciekawyll?- towarzysiło 1ą do dwukrotne110 obJecharua kub 1 sr:em podrozy. ZaW111ąwS1Zy się w pled,
·
nach „ k ś .
WP~ic~~ ~k i wogóle na całvm La- ziemskiej w ci!Jg~ ubiegłe~ tr~echlecia, ! si~dział godzin~mi bez słowa, paląc ~ą
Zdaniem Vick1 Baum, n1gdz1e sam.ot- ; nieodłączną faJeczkę. Gary Cooper 1est
t . · . .
k
•
J
na ,kobieta nie jest tak chroniona, jak w zre·sztą z.many iako jeden z najwięk1&ZY'Ch
~ibr.ze~u u ~za I Sl~i JUZ
zurowzi:n
rze. az{ a. mm ~ us. a akt mps : czasie podróży, Widok samotni.e podró-: oryginałów stolicy fil:mu: jest mało rozarmm. e:i cieszy. się mezw_v ą popu żuiących kobiet budzi w mężczyznach· mowny i niigidy nie tańczy. ·
ladno~ci.ą 1 ~rogen~, któ~a pierwsza go ich naj.szlachetniej sze uczucia rycerskie. j Na pytanie, czy nie boi się podróżokapitan okrętu opiekuje się nią nieustan , wać samotnie., Vicki Baum opowiedziała
wypusc1ta, robi ~wietne mtere~:y.
Pewna t;kscen~ryczna mi.!IJionerka, nie, stewardzi starają się najbardziej jej 1 że jej zdaniem, uśmiech kobiety jest peroda:~zka. p~m Bess1e, przvrz.ekł8; WY-. dogodzić, a nawet dzikusi w dżunglach, I wniejszą bronią, aniżeli rewolwer•.
Największy zachwyt wzbudziła u popłacie .dziesięć. tysięcy dolarow J~d~e: wdrapują się na najwyższe palmy, ażeby
mu~ b1~r 'YY~tadowczych. w Nicei 1e~el1 zerwać dla niej najsoczystszy orzech ko 1dróżn1czki piękna wysepka Bali w holen
derskkh Indiach. życie płynie tam jak
dowie s:e ]aktch perfum. unwa oblu~te· k0$0wy,
Przy tej spos0<bności Vi<:ki Baum z , "": r.aju. L~dn,ość jest tak spokojna, że w
nica krolewska 7 Zache. c~~e wspamalą
nagrodą owe bmro zmob1hzowalo cały humorem przypomina starego tuziemca z' ciągu 5-mtestęcznego pobytu swego, ausztab najzdolniejs~ych ~wych. a·g:e?}ó~, wytsp Fidżi, który za lat swej młodości, lorka ani razu nie Siłyszała głośniejsiego
którym udało s.ię le.dynie stwie~dz1c, ze s:pożył niejednego ze swych nieprzyja-; słowa. Mimo, że wśród tuziemców pa.pani Simpson kupuJe w drogenach ki.I. ciół. Poklepując czule rękę pisarki1 dzi- nuje wielożeństwo, żony żyją ze sobą w
• J przyia~ni, naz~aią_ si~bie siostrami i nie
kus ten powiedział; . ,
ka.n.aśde gatun~ów perfum. sama. so1
- Nie ma na swtecte nile smakowtł- zna1ą mtryl! am kłotm.
rcb1ąc z nich mtes.zanke. Sekret teJ m1eszanki posiada tylko Oa1a i jej pokojów~ szego, jak ręka młodej kobiety„.
ka, do której a<gentom mimo naiusilni1ejszych starań nie udało się uzyskać do- i!llHl!li!llll!lllf l~!lllilllllllillllllllllllllllll!!!!Hl! !!!!!lillli!!llll!lllllllll!llilllllllllllllifllll!i!!illillllllllllllillllllll/llJ111 1 ili!illli!illlllllllllllilllil!lllll!'
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W isto cie jednak wst:yscv ci. którzy
Simpson. twierdzą., że
czaruje ona włf!ś nie swoią naturalną tt·
rod~ i wdiię!dęm. Swoja, urodę potrafjła ona zachować raczej jedynie dzięe'r1gfom1i przebywaniu na riowietrz.u
i t!yrawianiu . fizycinY·Ch sportów, 001-.

znaią bU~ej panią

ki

•
• dzen1a
.;, bez Je
d-zIe,y,
o
Bez dac„hu,t bez
DaJ·
•
a to!! •
•
d11uZ~ .orzeu zimą.
s ~~ą -YS!~(e
·I gł odu
'"
ł ra t ~
- •
1,a UJmY od zimna
to moze~z.
ł

IPłl

_..,.. ·

młe.

posagu.naDzielny
w postaci
przeszkódpotrafi
utrzymante
zapraoowac
sam braku
dzienlec
swoje i żony, na stworzenie własne!lo ogniska
domowego, Niech Pani napisze do Staszka skogo Pani lubi i zapyla o powód młlczenia. Ale
d • ..l 'k
k h ł p
.ro
1eże1i nie OC a a ani O·ł- n! C1to - to pro~
azę się nie martwić dotychczasowymi niepowodzeniami.
Mam wrażenie, że nie jest ta..lr źle jak Pani
sądzi, albowiem dotychczas mfała Pani przecież
kMku staraJących się. Nie byli takimi lakch Pani
chciała i dlatego skończyło się _wszystko jedynie na planach, ale w każdym razie świadczy
to, że się Pani podoba i budzi zainteresowanie.
Miejmy zatem nadzielę, że i na przyszłość
11:ie zabraknie konkurentów clo ręki tak c!.ziclncj
i pracowite! młotlej dziewczyny. Powinna Pani .
jednak bywać u znajomych, krewnych, lub przyjaciólek. Nawet pracując, rozporząd:ia Pani
przecież kilkoma wolnymi godzitłami tygodniowo.
S~oro ' matka Pani zgodzi się na to, ażeby
Pani bywała u 1najomych - Gjczym a:e będzie
mógł zabronić. W każdym razie nic nr:tleży tracie nadziei.. Głowa do góry i uśmiech na u&ta. ••

Czy wiecie,

że„„

-- w Japonii opracowano iuż Plany
radiostacji telewizyjnej, która bedzie
użyta do tratzsmitowania zawodów na
olimpiadzie w Tokio iV rokn 1940. Stacja
będzie „widziana" w promieniu zaledwie
12 mil.
- ustanienie króla Edwarda Vl/l odczuli dotkliwie filateliści. Już dziś wzrosly znacznie ceny anrriels!dch znaczków
vocztoiv.vch z poclobiznc~ tego wladcy.
PrawdoJJodnbnie wkrńtce wf adze an~ielskie w.wladw. znaczki 7JOcztn111e 7 fotorzrafią króla Jerzegn VI. Marki z Edwardem stana się rzadkościa.
.
w c /ągu nstatr.ich .10 lflt wvhodowana w Europie 140 nmv,vch ff(tfrinków
vsów, ktńre dot.vchczas b.vl.v WORóle nieznane. "Najwiekszvm TJOWodzeniem ciesza sie fO':teriery ostrowłose, które od
TJOCZa/kll bieżace.fln stulecia uważane Sił
za „najmodnieisz('.

-
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Łódź. 15 grudnia.
ł
,k) Jak wiadomo, wszystkie organi·
ukrywał si~prze
zacje zawodowe w Łodzi wystosowały
h
„
ł
t
ł
d0 ministerstwa listy z nazwiskami kan·
l
Się
W
OWYC
dydatów na ławników w Sąi~ie Pracy
Łódź, 15 g-rudnia.
blicznego, udał się wraz z nimi do po-,
Grynszpan zasłynął z aier kuoiec·
i Sądzie Okręgowym.
(g-r.)Wczoraj zatrzymany został w licji.
kich. Uchodził on w świecie handlowym
Po zatwierdzeniu kandydatur orzez pod.eirzanej i od dawna obserwowanej
Tam okazało się. że Grynszpan Jest za poważnego kupca. uzyskal nawet kre
m;nisterstwo nqwi ławnicy rozpoczną melinie złodziejskiej w dzielnicy Batuc· od dłuższego czasu poszukiwany przez dyty i dzi.eki temu dopuszczał się o·
urzędowanie z dniem 1 stycznia 1937 kiej, 52·1etni Moszek Grynszpan, stały komendę powiatową w Złoczowie, a 1>0· szustw.
.
roku.
mdeszkaniec miasteczka Gorzkowice. nadto przez centralę służby śledczej w
Grynszpan brat towary na weksle 1
Dowiadujemy się, że- w związku z Grynszpan ukrvwal się przed policją i Warszawie.
otwarte rachunki. 1 0czywiście weksile.
tym organizacje zawodowe przystąpiły przebywał w Łodzi bez zameldowania.
Grynszpan. p0 dokonaniu sieres.tu o· wystawione przez niego, lub też żyro
obecnie do organizowania specjalnych Nie·l egalny pobyt był o tyle utaitwiony, !szustw na terenie województwa łódz· wane, rzekomo wvsta wione przez jego
kursów przygotowawczych dla przysz- że mieszkanie. w którym przebywał ·kiego, ukrywał si.ę skutecznie przed „klientów". były bez wartości. Dopi'ero
łych ławników. Kandydaci na ławni· Grynszpan od czasu do czasu „O'pieku· władzami, kierowany przez nieujawnio- po niewczasie okazało się, że „oo~aż·
ków ł zastępców ławników poinformo· je'' się ludźmi. mającymi na sumieniu nych dotąd osOJbników do takj.ch miast Nl kupiec" Grynszpan dopuszczał się o·
wani zostaną o Ich uprawnieniach, o O· przestępstwa natury kryminalnej.
i melin złodziejskich. gdzie pobyt jego szukańczych machinacji.
bowiązkach, oraz otrzymalą wiadomo·
Kiedy · przybyli funkcjonariusze .wy- zapewniał mu całkowicie wolność i
Nabyte bez grosza gotówki towary
ści z dziedziny ustaw socjalnych i t. d. działu śledczego, Grynszpan, widząc swobodę ruchów. W Łodzi jednak, dzie- sprzedawał p0 znacznie niższej cenie w
M. in. kurs taki rowocza.l sie wczo-, grcżące mu niebezpieczeństwo. usiłował ki przypadkowi i czujności wvwiadow· innych miastach i miasteczkach. Te
raj w Chrześcijańskim Zjednoczeniu Za· wyjść z opresji, wobec jednak niewzru- ców wvdlzialu śledczego powinęła mu tranzakcie byty oczywiście dokonvwawodowym.
szonej postawv przedstawicieli ładu ou· sie noga.
ne .wyłącznie za itotówkę. Suma przywtaszciefl i oszustw ,jakich dopuścił

ze omy kupiec
, · ' 1· prze d ·
Sn.arg 1 W asc1c1e

Fabryki. ło'dzk1·e bedij

IOrS

w a

zam1. przemys

Ł6dź. 15 grudnia. daiąca zatrudnienie około 7.000 robot-ni· r
Przede wszystkim w grę wchodzi za·
fk) Jak się dowiadujemy, w roku bie- ków. Zakłady Widzew:skiej Manufaktury st6j międzysezonowy.
żĄcym. podobnie jak w la.iłach ubiegłych, mają być unieruchomione w okresie od l Następnie w końcu roku wygasają ter
nastąpi w okresie pr~ed iwi~tami Boże- 23 b. m. do 4 stycznia 1937 roku.
miny dzierżawy i :przedsiębior.stwa przego Narodzenia, częściowe UD1el"UchomlePozatem wypowie.dziano pracę w za- 1 chodzą w ręce nowych dzie·rżawców, co
nie fabryk łódzkich.
.
kładach przemysłowych firmy I. K. P~ ' związane iest z koniecznością sporząW przeciwieństwie jednak do roku znański, w fabryce Geyera, która będzie dzenia spisu inwentarza, dokooania re·
ubiegłego unieruchomienie to
nieczynna od 21 ~rudnia do 2 stycznia montu maszyn i t. d.
obejmie niewielką ilOść zakładów
oraz w wielu mniejszych fabrykach.
Robotnicy, którzy przerwą pracę w
pNemysłowyeb.
.
Natomiast nie otrzymali wypowie-I dniu 21, względnie 23 b. m., nie będą mo
Zeszłego roku w okresie od 21 grudrua 1 dzeń robotnicy fabryki Ejtingona, Allart gli korzystać z zapomól! Funduszu Pra·
do 6 stycznia, nieczynnych było około 75 i Rousseau, Schei~lera i Grob.mana i t.d. I cy, gdyż zapomogi te przysługują dQpie·
proc. fabrrk - obecnie ma być unieru- Tak więc fabryki te będą nieczynne tyt-I ro po 10 dniach, licząc od chwili utraty
chomionych tylko 40 procent zakładów ko przez trzy dni świąt, a mianowicie w I pracy,
przemysłowych, zatrudniająorch około dniach: 25, 26 j 27 b. m.
Związki zawodb'W'e wsz~zęły jednak
30.000 robotnik6w.
Unieruchomienie fabryk w okresie akcję, aby po ponownym uruchomieniu
· Z większych, firm wypowiedziała fu~ przedświątecz,nym. spowodowane zosta- fabryk wszyscy starzy robotnicy zostali
pracę m. in. Widzewska Manufaktura, nie następującymi przyczynami.
przyjęci do pracy.

kich poszkodowanych. Wtaid:Ze śledcze
prowadzą skrupulatne dochodzenie, które w krótkim czasie zostanie ukończo·

ne.

Jak się dowiadujemy. Grynszpan
grasował również w Łodzi jako kupiec
i nie jeden handlujący i właściciel skla·
du manufaktury ma do niego uzasadnia·
ne pretensje natury materialnej.
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Przed świętami Bożego Narodzen.ia zatrzymanych zostanie około
40 prol'. zakładów przemysłowych, zatrudniających 30„000 włók·
nłarzy.-Robotoicy nie będą mo~li korzystać z zapomóg F. Pracy

łtofafnlk

1czne

1·nowac1•~ Pfr"Zf Y Ito' dzkiei
· · J

Przygotowania do pierwszego plenarnego
posiedzenia nowel rady ml•·Jskiel, ktńre odbę·
fY li
U
U
~U ·
dzle się poJutrze o godz. 7~el wieczór, 7.ostały
Listy będą stemplowane datownikiem św:ątecznym. .
Jut całkowicie zakoilczone. Sala obrad została
ciź
. . .
k t
rl
odpowiednio przygotowana, wyznaczono miel·
Łó ·, 15 grudnia. naimI ntiei na .w? ę 50 ł'robs~y. b . h .
(k) - Informują nas, że dyrekcja
ie,1 a y 1c 11sc'a dla poszczecólnycb klubów radzleck ieh, roz poczty
Ł d ·
d z1'ła wzorem ro s t y 1.n·keresa.nc1,
ntk i po czzyczący
t owe
tso
w
o
z1
'Wl))rowa
a
os
emp
owane b YłY
dano bilety wstępu na i:;alerię 1 t. d..
ku ubiegłego w okresie świąt Bożego datownikiem świątecznym, winni wrzu~
~.*.
Narodzenia, a więc od dnia 10 b. m. do 6 cać przesyłki pocztowe tylko do specjałDziś wchodzi w tycie nowy zimowy roz• sty~znia 1937 r., stemplowanie znaczków nych skrzynek zainstalowanych w sied.ti
kład Jazdy na kolefach, który obowiązywać bę· poczitowych na listach oraz dla celów fi- bie głównego urzędu pocztow~o w Lodzle do dnia 15 marca 1937 r. Jeśli chodzi o latelistycznych _
ozdobnym datowuii- dzi przy ul. Przejazd 38.
Lódź, to w nowym rozkładzie Jazdy uwzglę<l· kiem świątecznym z napisem: „WITAJ
Podobna inowacja w,p rowadzona zonlono postulaty sfer cospodarczycb w sprawie GWIAZDKO ZŁOTA.„„
stała także w głównych urzędach poczto
szybkiego I bezpośredniego J)t)łączenla naszego
Przy zakupie znaczków pocztowych wych w Gdyni, Bydgoszczy, Poznaniu,
miasta z ośrodkami gospodarcz)'Dli kraJu.
dla celów filatelistycznych, stemplowa- l<ttowicach, Krakowie, Lwowie, Lubli•:
nych tym datowni~iem, ui:ząd poczto'h'.y nie, Wilnie i w podskim urzędzie pocztoW ubiegłym tygodniu zgłoszono do WYdzla w Łodzi dodawac będzie bez.płatnie wym w Gdańsku, przy czym w każdym z
lu zdrowia publicznego w Lodzi 9 przypadków ozdobne karneciki. Karneciki te wyda- tych urzędów rysunek datoW'Jlika iest odi
31 nrzynadków
b d
zakupie znaczków co· mienny
zachorowan. na dur brzuRzny,
„
... „
wane ę ą przy
•
.
2
płonicy, 12 przypadków błonicy, 2 przypadki
odry, 7 przypadków róży, 11 przypadków
krztuśca, 4 przypadki gorączki połor:owef. Jak
Wlll/lf/ffll!~
-· 1 dać - dur brzuszny prawie zupełnie wygasł.
#J/uiAA,;,
•*
fW"l,,j

trwają

Zatarg w Boryszowskiej Manu•
fakturze zlikwjdowaoy
(k)
zatarg

Łódź, 15 grudnia.
W dniu wczorajszym wybuchl
w tkalni jedwabiu Szapawała

prz~ablry.~~i~:k~!fr~J;i~ła około

ro100
botników, którzy zwrócili się z inter·
wencią do związku zawodowego, że
firma nie przestrzega warunków umo·
wy zbiorowej i stosuje niższe stawki od

obowiązujących.
Celem zlikwidowania

lana

została

na

zatargu zwo·

~iś• k.onferencja.

Nadal trwa streik okupacyjny w fa·
bryce Cytryna przy ul. Wolborskiej 44.
Robotnicy doma1?:aią się podziału
pracy, a ponieważ nie osi,ągnięto poro·
zumienia, strejkujacv nie przystąpili do
pracy. Na dzi·s· Z"'Otana zostata w okrę·
1
·
.
kt w ·1
konf
erencia
gowym ~nsp~ ora~ie oracv
•
celem zhkwidowa~ta ~atargu.
.
•. .
. .d
r;i1e został rówmez zhkw1 o~~nv
streJk ~ fabryce Wełnfel_d~, tkalm Jeidwab~eJ przy. ul. Por;iors~IeJ 106:. KonferencJ~ m.a się odbyc W mspekcJI pracy
W dnm 18 b. m. •
•
W .
k „
• db ł
.
.
ms~e· CJl pracy .0 .Y a się .wczor~J
konferenC)a, c~lem zlikwidowania straJ·
ku w fabryce frrmy ~oryszo~ska Manufaktura przy ul. Pieprzowe). Syndyk
oświadczył, że dziś przed południem
udzieli odpowiedzi, czy fabryka będzie
wydzierżawiona, a jeżeli nastąpi to wówczas robotnicy będą mogli stanąć do
pracy,

1
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Handel przed

Przed sądem grodzkim odpowiadała Marła
~
4
światami
Andrzefewska, właścicielka sklepu spożywcze· ' ' ... ~Ili
E~
go, oskarżona o znieważenie sierżanta. żona
Łódź, 15 R:rll!c!ITT.ia.
sierżanta Romanowa Sasowa nabyła w sklepie
itOŚĆ jUŻ
żqje? tj 6
(v) Władze staro~cińskie wydały ze·
AndrzeJewsklel przy ul. Żeromskiego 13 kilka
,
,
•
•
•
, •
I 0 zwołenle na przedłuzenie 2odzm handlu
pomarańczy. Były one nleśwle:te I gdy sierżant Śwtatłaz ciepła, powietrza dafete bied-, g~em wody, z !eJ pr~de~ walczy... ' , w okresie przedświątecznym, to jest w
zrobił wyrzuty sklepikarce, ta zniewatyła go. nym l~i<>ml
•
•
~eba, w wodzie zna1du1e martwe zwł~ ,. dniach od 18 do 23 2rudnia włącznie o
Wczoral sąd skazał Ją na 6 dni aresztu.
Jakiż to smutny obra,zl Ciemna izb~-: ki SYJ?ał •
, .
dwie goid·ziny dziennie, czyli do gdoz.
jej ściany tooą w wodzie, a na garsc1
Więc me dam mu 1uz chleba! - za- -ej
9
barł~u, w ~~dnych śmieci~, człowiek w<?łał nieszcz~śliwy i. z trupem własnego
niedzielę przedświąteczną, dnia
rodzinny SWOJ ołtarz postawił.
dziecka sam stę rz~cił do wody.
20. grudnia, handel będzie się mógł odLódź, 15 g;rudnla.
Ciemno im jest i zimnol Do ołtarza
Ale pozos~ała J~cze przy ołtarzu bywać w 2odzlnach od 13 do 18-ej.
(gr) Kelner restauracji „Versa!" orzy ul. podchodzi wybladły jfł6d i krwawą swą r~si.ta. ~ęd~J. ~~:J'" ~teraz daleko
Wtaśoiciele jadłQldaini I i II kateJ?;orii.
Piotrkowskiej 47 zgłosił się do P<>licJI z zamel•
cieo:e~ ~~=~si sp:ł:~zeństwa litość którzy chcą mieć lokale swoje dłużel
dowaniem, że nlelaki Karol Bocheński (Piotrko- źrenicę ofiar poszukuje.
wska 11) i Szczepan Andrzelewskl (Plotrko·
Chleba, chleba! Chleba da1 głodnym, . . ni Y ż
Czy obumarło bijące ludz- ot~arte w noc Sy.lwe~trową - winni
ska 136) zjedli, wypili l nie zaołacill rachun- ojcze! - woła syn.
łtlz
se~ce~
juz składać od1>ow1edrue podania do
ku w wysokości 20.os zł. Obu amatorów bezA
ojciec
spojrzał
tylko
i
z
rozdartym
•
e
"'
ADOLF
DYGASINSKI.
władz
starościńskich.
płatne! kolacji 11oclągnięto do odnowledzialności za sza:bierstwo.
sercem poszedł na chleb praco~~ć. ,
•.•
•
- Przed domem przy ul. Piotrkowskie} 3,
Głód wtargnął do wnętrznoset dziec_ Wzmożona w porze zimowej ponajechany został przez samochód B·łetnl 1\10szek Rozbajr., zamieszkały przy ul. Kilińst.:lego ka, piecze je i piekielną męczarnią tra- moc dla ofiar bezrobocia, dla mimowolł
4. Rannemu chłopcu udzielił pomocy dyżurny wi. Syn także opuścił rodzinę, lecz już nych wykolejeńców z toru pracy, jesi
lekarz poi:;otowla ratunkoweito.
Dswie.ewukrÓ0Cli:ł1.,
.• w nurtach Wisły cierpienie świętym ooowiązkiem każdej!o wobec
- Do mieszkania Gustawa Portvcha. 73·
błiźni._h i Polski. A kto pomaga Polsce,
mleszkałego przy ul. Ołównei 31 zakradli się
A ojciec?... Na brze~ami rzeki na pomaga samemu sobie.
złodziele, zostali lednak spłoszeni I zbiegli. Pocb1eb .-Je, tiły
•
STANISŁAW MIŁASZEWSKL ~~~
szukiwania za włamywaczami trwaM.

DJ

f

nie

••
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Zdarzenia i wypadki

·el

n1·1

zazna g'odu
\V z1·m·11 brat

Nr.

Str. 4:
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Policja dla bezrobotnych

Wit

PROGRAM ROZGLOśNI 1.óDZKJEZ
POLSKIEGO RADIA.
.WTOREK, dnia 15 1rudnla 1936 r.
12.03-12.40 Talice u rómych narodów (płyty}
12.40-12.50 Dz.iennik południowy. 12 S0-13.0Ó
Koncert rozrywkowy _(płyta za pły:Łą). ll!0014.S7 Przerwa.
14.57 - 15.00 ~ódzkie wiadomości 1lełdowe.
15.00-lS 15: Wiadomofoi gospodarcze
15.15-15.40: Koncert reklamowy.
1s.4-0:--1s SS. Orkiestra Argenityliska Eduardo
B1anco - płyty.
1S.SS-16.00q O wszystkiem po koazku.
16.00-16.1S. MoniuS%ko: „Hrabi.na" _ płyity.
16.15-16.30: Skrzynka P. K. o.
16.30-17.00 .Pół · g?d.mny pogodn-f muzyki w
~~~ai~1u orkiestry Ta.d. Seredy6'i'iiejo (ze
11.00-11.1s „Dni powszednie palistwa Kowal·
skich" - powieść mówiona w opracowaniu
Marii Kuncewiczowej
17·15-17·30· Recital śpiewaczy Vałborlli Landberga. Przy forte.pianie prof Ludwik Urstei.n.
17.30-18.00. Monolog Teodora Bujnickiieao _
(z Wilna).
18.00 - 18.10 Pogadanka aktualna.
18.10-18.20 „Sport w miastach ~ miasteczkach"
„Sport w Chorzowie" - (z Ka.itowic).
18.20-18.30. Rozmowa z radiosłuchaczami

Uroczyste otwarcie bezpłatnej kuchni przy ul. Wierzbowej.-„Dziesięciodniówka policyjna" na aKcję
pomocy dla najbiedniejszych
. (v)

Wczoraj

roZ1poczęła się t. zw.

„dziesięciodniówka poli'cyjna", odlbywap li j d
d h ~t
·
j

aMem " o c a la bezro·
ąca się po
botnycb''. W ramach dziesiieciodlniówki
urządzony 1będzie szereg tmprez oraz
zhfórek, których dochody przeznaczone zostaną dla bezrobotnych ł naibiednlejszych.

Dzi1 esięciodniiówka

roz.poczęta

zo-

stała otwarciem i ooświęcenłem bezpłat

ne1· kuchni dla bezro1..~tnych 1'aka mieści
""
słe przy ul. WłerzboweJ Nr. 10, w loka-lu rezerwy pieszej policji.
Kuchnia ta

zorR"anizowana

i utrzymywana jest
OO

została

wyłącznie sumptem

d lków OO11 c fi i
Ił ~i' łódzki j
e ' urzę n
'j,I

Zywcem

Ro·

zasługi policji, która przeci ażona pracą,
czuczynnościami adm inist racyj n y mi,

waniem nad porządkiem. nie z b y t dobrze uposażon a . obarczona d a ni n ami ptajduje czas i pieniądze na akcie soofeczną.

P. inspektor Torwiński w przemówie
nht swym podkreślit, że oolicja najlepiej
zna niedole · I potrzeby najuboższych i
śpieszy z pomocą jaką moż e . Przedstawiciele władz udali się następnie do
kuchni na talerz zupy r, kotta. Obiady policyjne sa poż1'wne i jednocześnie
bardzo smaczne.
W ramach „dziesieciodniówki policyjnej" odbędzie się m. in. zbiórka odzieży i żywności, która rozpocznie sie
w dniu 18 bm. i trwać będzie trzy dni.

kotle
slali w zamknletym
•

spalił

Straszliwe lorlury i śmierć robotnika uwięzionego w
· sceny
'
E p1· 1og są d owy ws I rząsa1~ce1
h•
·
•
m1en1ac
fabryce bielskiej
W

1

Bielsko, 15 grudnia.
Przed sądem okręl!owym w Bielsku,
toczyła się ciekawa rozprawa sądowa
przedwko kierownikowi fa.bryki wyrobów metalowych, pomp i kotlarni Karol
Ochsner i Syn w Bielsku, Rudolfowi
Ochsnerowi i kotlarzowi Karolowi Pieschowi z Białej,
Sprawa ta przedstawia się następująco. Firma Ochsner miała dostarczyć Kra
jowym Z~kła?om Społecznym w Wejherow~e zbiornika .na w.;idę o wytrzymałośc1 6 atmosfer. W czasie dokonywania
próby wytrzymałości zbiornika - pękł

.

I

diinv Policyjnej. Z obiadów korzystać
będzie od 300 do 500 bezrobotnych.
Na uroczystości otwarcia bezpłatnej
kuchn;i obecni byli, p, nacz. dr. Wrona.
jako delegat p. wojew<Jldy, prezydent
Godlewski, wiceprezydent Pączek, in·
spekttor P. P. Torwiński, komendant
Mostowski,
Niedzielski, starosta dr.
prok. Zglłczyński i zaproszeni ~oście.
kuchni
poświęcenia
Uroczystości
dokonał ks. Dylon2, który jednocześnie
wygfosił krótkie przemówienie, wska·
zując na ofiarność władz i konieczność
ocenienia tych wvsitków przez korzystających z pomocy.
P. komendant Elsesser-Niedzielski
powitał przybyłych. Skoilei przemówił
p, wiceprezydent Pączek. podkreślając

Lódt, 15 grudnia.

··~7Zltf~:!;~ę14;;~~~.: ~

18.S0-19.00: Pogadanka aktualna.
19.00:-19.20. „Dy~kut~jmy": „Czy roboty publiczne opłacaią się gospodarczo i społ~·
nie"?_ dialog przeprowadzą Władysław
Bagiński i Jerzy Michałowski.
19.20-20.00. Kioncert Małej Orkiestry P R. ?>od
dyr. Ztlzisława Górzyliskiego z udziałem
„Czwórki Radiowej".
20·00-20·15= Rozmowa muzyka ze słuchaczami
radia-wygl. prof. Bronisław Rutkowski.
20.15-22.30 Koncer.t symfoniczny ikładany z
Poznania i Lwowa. Wykonawcy: Orkiestry
symfoniJOzne poznaliska i !W1ow6ka
W przerwie około godz. 21.00: Dziennik
wieczorny i Pogadanka aktualna.
22.30-22.45. „Pisarze zapomniani" _ szkic literacki Stanisława Kaliszewskiego.
22.45-22 S5. Muzyka taneczna w wykonaniu ze~t~łf~-ti~V~-~nW~rs!~~~misja z dancingu
22..55 .::.. 23.00 Ostatnie wiadomości dziennika
radiowego oraz komunikat meteorolog!czny

!49

plo-

on w kiilku miejscach, wobe<: czego za- małego otworu, wySUiDął więc tył.Ko ~ór·

szła konieczność naprawy przez spawa- ną część ciała aż po pas, reszta zaś ciała
nie ~o od wnę~rza. Miał to wykonać 23- pozostała wewnątrz. Dopiero po 15-tu
&.

~

letni Erwin Żurowski.
W dniu 30 maja r. b. Żurowski wszedł
do wnętrza zbiornika, zaś osk Piesch za
łączył aparat z butlą tl,..,,...u o w1'ększym
„.„
ciśnieniu atmosferycznym w ceJ.u stałego odświeżania powietrza. W czasie spa
wania kotła wewnątrz kotła, iskry opadały na ~podoi~ Żu!owskiego i J><?dsycane nadmierną ilością tlenu, Zapaliły je.
Żurowski chciał wydostać się z kotła
nie mógł jednak wyjś~ wskutek zbyt

I

minuta.eh zdołano go wyciąf!nąć na pół
spalonef!o. Po 4-ch dniach Żurawski
zmarł w sz.pltalu w strasznych męczar·
niach. Ochsner i Pies·c h stanęli przed są
dem: Ochsner oskarż-ony o brak nadzoru i niedbalstwo, Piesch o nieostrożne
obchodzenie się z aparatem.
Przesłuchano szereg świadków i biegłych inżynie.rów i wreszcie po 4-godzinnej rozprawie, obu oskarżonych uniewin
niono.

•••••••••••••••••••••••••••••••
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'~~~'zu~w~ą -----~.~-------~----~~
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Odbiorniki
minimum prądu. Jut przy ograniczniku
30 watt. zasilanie odbiornika możliwe fest
przy jednoczesnym

oś w ietleniu

1

&

pokoju,

, "' ' '
·POMOC ..ZIMGWA"*" ,
Stosownie do z a rz ą dzeń władz naczelnych
Komitetu Obywatelskiego Pomocy Zimowej
Ł6d:f, ul. Piotrkowska 142
Bezrobotnym i Najbiedniejszym zapomogi zostały ustalone w sposób następujący: duża rodzina otrzymywać będz ie zł. 25 gr. 60, średnia
zl. 19 gr. 20, małe zł. 12 gr. 80, samotni zł. 6
gr. 40.
Talony gotówkowe już są WYdawane w lokalu Związku Rezerwistów przy ul. Zamkowej
Nr. 61, oficyna, parter. Biuro komitetu czynne
jest codziennie w dnie powszednie od godz. 9
sosny••.
samotnej
cieniu
„W
ADRIA:
12-ei.
do
CASINO: - „Ucieczka ku szczęściu".
Nadmienia się, że dotychczas zarejestrowaCAPITOL: - „Burzliwa młodość",
większych rodzin - 13. średnich - 76, maCORSO: - „Szyfr 77" oraz „Żona czy sekre no:
122 i osób samotnych - 308, rałych tarka".
zem - 519.
EUROPA: - „Rok 2000".
W dniach najbliższych sekcia rozdzielcza
GRAND-KINO: - „Romans w Budapeszcie"
przystąpi do wydawania węgla opalowego, stoMETRO: - „W cieniu · samotnej sosny".
sując następujące normy: dużo rodzina otrzyMIRAŻ: - „Mały Buntownik" oraz „Cygańskie wa 120 kg„ średnia 100 kg., mała - 80 kg„ sadziewczę".
motni - 60 kg. Zaznacza się, że sublokatorzy
Mól pan mąż".
PAŁACE: tel pomocy nie otrzymają.
PRZEDWIOSNIE: - „Cały Paryż śpiewa''
Walne zebranie komitetu bedzie miało miejRAKIETA: - „Weź serce me''.
w paniedzlalek d. 21 b. m.
sce
RIALTO: - „Godzina pokusy''~
W końcu nadmienić należy, że talony cz~
tak zwane bony komitetu beda h{)norowane
przez wszystkich właścicieli skleoów w mie-

Rad io·Relcher

~~~~~

ście.

ZBIÓRKA ULICZNA.
Zbiórka uliczna na najbiedniejszych w <iniu
TEATR MIEJSKI.
6-ym b. m. dala ogółem zl. 151 itr. 30. Pod koWYSTĘPY LUDWIKA SOLSKIEGO.
Dziś we wtorek o godz. 7.30 wiecz. po raz mitet Caritas podając o tym do publiczne! wia30-ty (i ostatni) 11 Ludzie na krze", Ce.ny zni- domośoi, składa jednocześnie podziekowanie
żone
wszystkim ofiarodawcom.
Triumfalne występy Ludwika Solskiego w
BÓJKA NA NOŻE.
s~tuc~ Nowaczyńskiego 11 Fryderyk Wielki" doKowalczyk J.ózef I Bednarek Genowefa zaZnakomiity mistrz polskiej
b1egaią już .kolica.
sceny w roli „Wielkiego Fryca" wystąpi dziś w
foodę i w czwartek o godz. 8.30 wiecz. Ceny na
oba te widowiska zniżone .
W piątek wchodzi na afk kapitalna komedia Moliera „Skąpiec" w której tytułową rolę
odtworzy mistrz Ludwik Solski. Jest tio jedna z
najbardziej popisowych ról tego znakomitego
artysty. Reżyseria Ludwika Solskjego

mreszkali oboje- przy pt Generała Dabrowskiego Nr. 6 udali się w towarzystwie M. Józeta
Pułask i ego Nr. 3 na wspólną libacje. Na ul.
Zamkowej przed posesją Nr. 1 „przyjaciele"
poczęli b i ć się nożami, raniac się nawzajem. Kres zajściu położyła policja,

15 GRUDZIE~ 1936 R.
Podczas dzisiejszych godzin rannvch pann-je sytuacja 1.:ejasna, odczuwamy niepokój nerwowy i drażliwość. Godz. 9-ta przyniesie róKREDYTY DLA KUPIECTW A.
Zarząd Stowarzyszenia Kuoców i Przemy- żne zawiklania i nieporozumienia z osobami
slowców Chrześcijan w Pabianicach podaje do starszymi i przełożonymi. Do godz. 11-ei nie
należy także rozpoczvnać nic nowego ani
d t I
ś · k ·
· d
w1a omo c1 up1ectwa e a icznego, ze uzys- przyjmować podwładnych do służby, Połudn""'
"
kal dla swych członków specialne kredyty w
Banku Związku Spółek zarobkowYCh w Łodzi. zapowiada się dobrze i sprzyja sorawom sergoa
13-tą
godz.
Między
sztuce.
oraz
Kredyt wynosi od 100 _ 1600 zł. Sołaty w ra- cowym
tach półrocznych. Kredyt bedzie udzielany pod dzi~ą tę-tą d?brze ies~ załary;iać interesl'. piemęz?e 1 .zawierać zna1o~o~c1 . z .osobami płci
zastaw wekslowy.
Szczegóły dotyczące pozyczki można otrzy- . odm1enne1. O godz. l6·e1. d~1a~a1a oom_Yślne
mać w sekretariacie związku przy ul. św. Ja-J wpływy dla marynarzy 1 .l?:ormków. Między
godz. 17~tą a godz. 19~ta me nale~v wyruszać
na Nr. 1.
Jednocześnie podaje sie do wiadomości człon- w da.lekie P~dr~że a~1 składać ~zv.t. O~re~
ków, że poczynając od dnia 15-go stycznia 1937 ten me nada1~ się ~akże do ~alat~ama wazl!eJ
roku utworzone zosta·ną kursy kupieckie. Na kor~s~on~enci1 am do zaw1era~1a . zwlązkov~
kursach tych będą prowadzili wykłady proie- mat.zensk1ch. Godz. 20-ta przvmes1e plany 1
Pr.01ekty na przy~zlość, któ:e należv n~tychsorowie szkól handlowych z Łodzi.
Wykladane będą następujące przedmioty: miast. zacząć. r~ahzoy.rać. W1ec~ór so:zyia naKalkulacja, uprpszczenla rachunkow.e. świadcze- uce 1 pr~yn1e.s1e zamteresowame żvc1em spo:
czenia kupieckie, uproszczona księgowość , spo- łe~zn~m 1 pohtyką. Począwszy od go~z. ą?-e!
soby regulowania rechunków, zakup towarów dz1alaią krytyczne wpływy dla komumkacJJ I
. .
.
na zasadzie analizy rynku zbytu, organizacja ruchu..
Dziecko dz1~ urod~one - o usoosob1emu r~sprzedaży w przedsiębiorstwach detalicznych.
rr.antyczn_Ym. fizycznie_ mato od~orne. kochhreklamy i t. d.
we, posiada zdolności pedagogiczne. dobroczynne.
REPERTUAR KIN.
OSWIATOWE: - „Wolna w królestwie walca."
NOWOSCI: - „Bar Micwe„.
LUNA: - „Panna Lili".
DZIŚ CALKOWITA ZMIANA PROGRAMU!
Na czele zespołu artystycznego rewelacja stolic
europejskich
„H O L L Y • S I S T E R S''

DancI11a ,.TABARIM',
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Piękna

DZISIAJ PIERWSZY WYSTĘP „CYRULIKA
WARSZAWSKIEGO" W TEATRZE POPULAR-

w

domu

każdym
.....„„„„„.......
„„„„„„
już

NYM.

choinka

za ZI. a.30

WYJAŚNIENii.

Dzisiaj, we wtorek, dnia 15 grudnia pierwszy
Najefektowniejszy komplet choinkowy w cewystęp 11 CyruHka Warszawskiego" z Dymszą,
nie Zł. 8.30, zawiera: przepiękne ozdoby szklaBrochwiczówną i Zniczem, w rolach naczelnych
ne, girlandy, lichtarze, zimny ogień, włosy
w znakomitym wodewilu satyryczno • poliitycz·
nym p. t. „Kariera Alfa Omegi". W spaniałe
anielskie, śnieg, nici srebrne, ani ołki. Dla jesz·
pełne humoru i dowcipu teksty Hemara i Tuwiznacznie zwiększony
cze większej choinki ma, świ e tna muzyka Boruńskiego i Warsa, układ
I<.omp!et, gatunek ..Rekord" za Zł. 10.30. Komtaneczny Koszutskiego, szata dekoracyjna Wł.
piet ten zawiera nadzwyczaj urozmaicone i pi"·
Daszewskiego i Galewskiego oraz znakomiite wy
'<
gwarantuje
konanie zespołu warszawskiego,
kne ozdoby choinkowe. Komplety ozdób choinprzedstawien ie na najwyższym poziomie arty- I
kowych wysyłamy w spec jalnych pudelkach
stycznym.
D .J~e ur ~ ~~·~ek
zabezpieczających całość. Wszelkie zamówie!
TEATR POPULARNY
Nocy dzis iejszej d yż uru ją nast. a o tek i~
nid wysyłamy pocztą. Pła c i s i ę przv odbiorze.
H. Dusz ki ewiczowa (Zgierska 87) , J. Hart(Ogrodowa 18)
man (Brzeziń s k a 24), J. Hi szpaf1sk i (Plac WolAdres: L. P.oznański, Warszawa, I. pl. Napole·
' J;
Dziś , we wtorek i dni na s tępny ch c!eszaca
. • no ś ci 2) , A. Perelman i S-ka (Cegielnana 32),
. ona, skrytk~ poczt. 806.
. .
J
l+
się, n~ e zw)'.kły m pow.odze?.iem szt. „~ese.le" St. J
~ J. Cymer (Wól cza ń s ka 37). W. Danielecki (Piotr
·
.
·
.
·
+
.W ys p 1a ń sk1eg o w rezyserJ! H. Moryc1ńsk1ego.
ff+~ kawska 127), F. Wójcicki (Napiórkowskiego 27).
•••••••••t•Ht••Htt•tttllltt••·~··••••••••••• ••••••••+ł'
W pró bach Pas.toratki" L. SchidJ.era:.

I
I

11

...

I

?

rzy

Napisał specjalnie dla „Expressu":

Sensacyjna

JERZY BAK.

powieść spółczęsna

SICZ
· s~~EóSdZCZENIE łPOCZĄTKU POWm~CL •
1w sr
przemys owców wielką
wywołały listy tafeDllliczego Mściciela,panikę
groźącego
nawet śmiercią tym, którzy nie przestan, wyzyskiwać swych pracowników.
Jednym z najbardziej znienawidzonych przez
Mściciela przemysłowców jest niezmiernie bogaty właściciel wielu przedsiębfors!w w Polsce,
Karol Halwin, posiadający żonę, córkę i syna.
Za wytropienie tajemniczego Mściciela llalwin
ofiaruje znanemu awanturnikowi Piotrowi Rudziakowi, pięć tysięcy złotycla..' Ale Rudziak
nie moźe sobie dać rady z graźnym przeciwnikiem. Wtedy Halwin wru z innymi potentataml angaźuje słynnego cfotekt:vwą amerykańskie-

t6:-e~:;;t;~!c1 t~:!,br:!:g:u.;:zy~!i~

ca, rozpoczyna walkę z zagadkowym MścicieIem na śmierć i źycie.
Jedyną osobą, która widział• twarz M§ci-

:~t~ł j~:ni!;k~ :1~;!':4'm!°:::~ ~~!rypd:u~~

No, to może da sli.ę coś zrobić!„.
A ·,
t o musx· ·k OSZto wa Ć „.
.t\.le
Oadla•j pam co siię z ni'ą stało?.„
Dlai~ego piodefrzewac~e ją o udział w
aferze szpi1egowskiej1?.„
S
· t t ego
- B O „„.d„.
wF <ul pan„. prawa JeS
rodzaju„. W k<i'eszeni palta Janiny Ma!tżówny znaleźtliiśmy Liści!k a·diresowany do
tej Jadiz.L Lilst jest dość ni1ewyrafoy.„
Nre wia'cDomo wtaścvwi.e o co tam chodzi.„ Małżówna usprawiedl'iwia się przed
tą Jadzrllą, że nllby ją skrzywdzi·la. czy
cos w tym rodJzaju„. W każdym razie
przymaje sDę w tym liście, że coś przed
nią ukryta b teraz chce jej wyznać prawdę.„ Pan rozumie, że ten list musiał ją
wpakować„. NQ, włęc„.
-No, więc co?„. Coście z ndą zrocm?.„
- Ano niic.„ - odparł Kintz z uśmieh
Zrob'l'ś
c em
r 1 my co t·r ze b a b Ył o

i mówi niewyra:frue. Na pytanie kto jest Mścicielem, bełkoce tylko: - ,,La jełłły!"H• Co to
ma znaczyć - nikt Die wie.„
Jedn•
z naftragiczniefszych
ofiar robotnik,
wyzyski·
wacza
_ Halwina,
fest dawny jego
Stanisław Ziętek, którego Halwin tak misternie zrob'ić„.
usidlił, że m6gł nim kierować Jak pajacem na
Oacfa j pan w tej chwiH coś pan
sznurku. Przy pomocy intryg i terorn uczynił z1:icibił z Jadzią?I zapytał groźnie
1

:::ł b;:wd:e;.:~~a~~~a 1 :fej~i:;:cli~k=:: Mśc'icilel.

dra Arbuzowa, który nał jego kryminatn4 prze·
szłość. Halwln siedział bowiem w Ameryce
w
więzieniu za defraudacje„. Dziwnym ~biegiem
okoliczności
Arbuzow dostał ataku serca i zmarł
w obecności Ziętka. Teraz podejrzenie pada na
nicgo. Halwin nie chce go bronić, wobec czego
Ziętek musi ukrywać się pned policj„ Gdy

W ręku Mściciela błysnęła stal rewo lweru.
- Ręce do góry! - krzyknął, grożąc
Ki~1tz·owi rewolwerem.
Ni1emie·c struchlal. P•owo.ti wniósł do
~
M'sc1c1e
· · l s1ęgnąl
·
t d
k'
·
gJry
ręce.
O 1eszem
jt,go palta. Nie myli~ się.
Wyciągnąl stamtąd naładowany i
przygotowany do strzał'U rew0Jwer.
- Co to ma znaczyć? - zapytał
pobla:dl~y Niiemtec.
- To Z111aczy, że pan mus·i natyoomiast pow,tedlzi1eć gdzi<e s· ą te obydwie
dziewczęta!

- Tego mi powi1edzieć nie wolna.„
-- mruknął Kintz, ciskając w Jego stronę
gniewnie błys~1 oczu.
- Jeżeli pan nLe powie, może być
gorzej„. - zagroz.itl mu Mściciel...
Krntz milczal. Zaci1Snąl mo·cno wargi
·i pa t rza ł spode łb a na Mś c1c1e
· · la, któ ry
spojrzał na 'd rzwi i r~eikł:
- Tam czekają moi przyjaciele„. Już
my pana zmusimy do gadania„.
Zwrócony ciągle twarzą do Ki.ntza,
cofał się ku drzwiom. Prze'kręcilł ktucz
\}, zamku i otwierając drzwi, zawo1tał:
· c hl opcy.„
- J az da„. Wł a ź cie,
Nagle ktoś wskoczył mu na szyję.
Mściciel nie spodziewał się zasadzki
z tej strony. Wypal.i1l.
Kula utkwiła w suficie, a on zwarn
się na podł·ogę...

Czy Halwin upoważni1 l pana do
zadawania tego rodzaju pyta(1 i takim
t onem.? - rozgmewa
·
ł · N'
·
·
Sl'ę .1em1ec,
w1dząc, że Mścilciel nte żartuje.
- Tak!„. Muszę wi.edzi1eć g'd zie jest
Jadzia i Jam'ka!... Czy Jadzie tei pan
~r! ~ci~ieł~tt6~ie;;:;1:~~: J! 0:!~~0;:!rcił~ porwa·v?„.
składającel się z dwóch zaufanych pomocników,
- To jest moja ta}emnica.„
Alla i Bila.
- Gadaj pan w tej chw.Ui, bo„.
Narzeczonę Ziętka Jest młoda, przystofna
! niez~kle urodziwa słuźąca, Jadzia Mlotecka,
Rozdział
posiadająca w swym majątku tylko medalion.,
stanowiący jedyną pamiątkę po lei ma.tca. me·
dalionem tym łęczą się dziwne wypadki.i. W notesie Arbuzowa Ziętek znalazł n11111is: - .•Uprzedzić Ziętka, niech pilnuje medahonuł" Następ·
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„Co sliię stało? -
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facet -

wskaza.! na Kintza -

Myślałem

· ·k · · ·
więc, że to JUZ ornec i· ze mamy p t asz ka
'W ręku ... On udał się za tiobą, a ja za

mm„. Na razi1e wszystko było w porządku„. Ale co się okazało ?„ Że tych
•0 dWó Ch , O czym Ja
· me
· Wl·e •1· 0tr óW b Y1•
działem ... Więc za mną szedł ten drugi.„
-- wsika.ział przy tym na Weil!era -- Ale
na szczęście nas też był·o dwóch, wi~c
Bi'l poszedł z.a nim„. Kole'ka
huta
wi""C
~
"
"
taka: - ty p~erwszy, za tobą pierwszy
11ieznaj.omy, za nim ja, ż,a mną ten drugi
fac:et, a za n1im <lopieiio Bil... Gqyście
obydwaj weszH do steni, zakrndf.em się
;iod drzwi, gdy nagle czuję, że ktoś mnte
chwyta z tyłu„. Chci:ałem krzyknąć, lecz
:otr od razu ~alrneblował 'mt usta i ści~gał po schoda.ch na dół oo piwnicy•..
Nie mogtem si·ą obronić, nie spodz.iewałem się teg·o napadu„. Ten łotr skrępo·
wa I mi ręce 1· nogi,· po czym u dał się
na górę, bo myślał, że jest już zbyteczny .. W międzyczas~e nadszedł Bii!... Zdzrl
w;11 się, że mnie nie ma„. Domyślił się,
żt: zaszło tu coś niespodziewanego„. Zajrza! przez ok.no i przeko111alł się, że mnde
tu niema„. W tej chw.i11i usłyszał moje
cie h e ję k i z piwnicy„ Sk oczy ł więc najpierw do mnie i rozluźni! więzy na mokh nogach i rękach po czym pośpieszył
tobie z pomocą ...
- Stowem - naszia pierwsza esI<apada skończyła się szczęśliwie„ - wywri·oskował Mściciel - Ale to jeszcze
r:ie wszystko ... Musimy teraz z tymi panami pomówić.„ Okazui'e s:ię że oni wiedzą ooś równi1ez o Jadizi!.. Jak widać,
t 1 ·
, · "
są ·o eps1 „gosc1ie „.
I wracając się do Kintza, zapytał:
- No, teraz może pan nam rowie
co się stato z Jadzią Mliotecką i ;~dzie
orta jest?
- Nic nie powiem ... - odparł sucho

Odzill Mścici.elem, który od razu powali! te na
ziemię i powrozami, przeznaczrrnymi dla
lecz po pewnym czasie medalion znikł w tajemNagle ujrzał nad sobą znajomą twarz. niego, skrępował mu ręce i nogi.
niczy sposób.
Byil to ten sam jegomość, który pierwszy
Kintz leżał na podlo-dze ni.eruchorno
Halwin nfe zadowolił się :§mierci4 Arbuzo. wszedł do „Rumby"„, Teraiz wszystko tylko oczy jego ciskały błyskawice
wa: Przypadkiem dowiedział się, źe jego zona, ~·tafo si·,,. J'asn•e.
gn•ewu
I\u:tz.
Renata, komunikowała się z Arbuzowr.m. Na "
"
C
miejsce zmarłego Arbuzowa podstawił więc
Więc Kintz miai wspólnika. Ni1e przy- Podły psie! - syknął - M1mc
zy chce pan żebym wyciągnął
fikcyjnego, swego dawnego· lokaja Jana, by szed!ł sam do cukierni, lecz najpierw po- wszysfilrn wpadniesz j·eszcze w moh: od pana zeznania siłą ?.„ Ja i t'O p·otrafię!
w ten sposób zbadać tajemnicę żony.
de.słał swego zaufanego..
- Choćby mni:e pan na kawał·ki poPewnego dnia pani Renata zdemaskowała
M
k
ręce„.
krajał, nk nje powiem ...
fikcyjnego Arbuzowa, który zdąźył lednak prześcidel ta by! OSZl()fiomiony, że ni·e
- Z·obaczymy„. - zaśmual się Mk'.świetlić jej tajemnicę i stwierdzić, iż była ona mógł w p1ierwszej chwili zorientować się cie-I - Na dwoje babka wróży~a'...
- Sądzę jednak, że pan zaraz zmieni
szpiegiem,„ Halwinowa zagrozlła mu śmiercią w sytuacji„. ·Chciai wpuścić Alfa i Bila,
Ni·e miał czasu na rozmowy z nim, swe zdani·e„ Czy pan porwał Jadzię? ...
za wykrycie taJemnicy jej źycia„. Pani Renata
d · d ·r ż t
·
1. •
I ś ·
Jcieli tak w jakim pan to uczy nil' celu? „
miała 1'eszcze jednego wroga w osobie swel cór· g YZ są .z'l • e O om czel\.a}ą W a me za gdyż BU, wyczerpany wal1ką, nie mógł
·
·
ś
·.t
I
gdzie ona J'est?„.
1
ki, Ilony, obydwie bowiem - matka i córka - d rzwiam1, a wpu Cl'l swego wroga..
.sobie dać riady z Weilerem, który zcl:Jkochały tego samego mężczyznę ·- dyrektora
- Czekaj, 1otrze! - wrzasnął Kintz, iał nawet sięgnąć do kiieszeni : wy:.:hf;- NLe odpowiem panu na ż.adne z
Władysława Wichronia.
db'
· d ·
T
·
t b
tych pytań, dopóki n.i'e rozwiąże mi pan
Pewnego dnia znaleziono panią Renatę mar· po iegaJąc 0 meg·o eraz Ja z 0 ą nąć stamtąd naładowany rewolwer.
twą w sypialni. Podejrzenie pada na Wichronia. macz.ej pog.adam!.„ Chciałeś mnie stero- Strzielaj! - zawoiłal KiJntz z krwi10 rąk i nóg.„
Komisarz Wentzel kaźe go aresztować. Jed- ryzować, lecz ze mną sprawa nie jest żerczym błyskiem w ocziach _ Zabij
- Znamy się na tych k·ombinacjach,
nakźe po aresztowaniu dowiaduje się ze znale- laka łatwa„ Brać go, panrte Weiler!... O, tych ł'Otrówl
bracrszku.„ Mnie nie· nabierzesz.„ Mam
zionych u Wichronia listów, źe łączyło go coś t kl
ci· rozwiązać nogi i ręce, a ty mnie tu
z jego źon4... ""a
l
Oruchnąl strzał. Bil runą! na z·iemic; nd razu ziaskoczysz .jarkąś niespodzianką.
W tym czasie do Czarnego Króla zgłosił
i,ewo weT wypac:iil Mścicielowi Z rę- i tylrkio dzięki temu unillrnął kuli, ktć·ra
• me
· 1·a k'1 M ar t'1nez z pros'b ą o o dszuk anie
· fego 1.'". .1' , n·e
czy m się
· b roni'ć „.
się
11 m'1a t w'ęc
L
ie świlStem przeleciialia mu nad głowi', NaJpiierw odpowtedz na pytani.a. a putym
przyrodniej siostry, którą oczekuje spadek w
Weiler znaJ widocznie do:skoaale zapogadamy oo z t·obą zrobić.„
wysokości miliona dolarów. Martinez nie zna
d
Jk'1 ·
, k' · d · h
'I
Ale już W następnej chwill1i dopadt doli
- Nk w takim raiiie ni1e powiem!...
jej nazwiska, wie tylko, źe w jej posiadaniu sa Y wa
Japons 'l•eJ, g yz c wycl. go Mściciel i zręcwym manewrem wytrąznajduje się medalion z edpowiednim napisem.„ <•d ra~~ ~ID?'.cne kiles~z· e„.
cit mu broń z ręki.
- Ano zobaczymy!.. - odparł MściCz~rny Król zapala się do te} roboty 1 po-,
Msc1c1el rne _mógł się ruszyć...
Po kiilku minutach Wei.ler również ciel. - Skinął na swych pomocników
stanaw1a wraz z Tuzem zagarnąc w swe ręce
- Brać go zywcem. - rozkazywał l . ! k
'dl 0 d
i zawołał:
spade~ Jadzi, która nic o tym nie wie I nadal w dalszym cilągu KiJntz _ Rudolf ślicz- eza 51 .r~P'OWa'lly n~
ze.
- Brać go, chl•o pcy, d10 piwnicy!.„
przymiera dodem_ at wreszcie rzuca się pod rnie nam pod!zilęku:e za tego pt.asz:kia gdy
Mśc1c11el opaidł cręzko na krzesło.
Tam będzi;e „wygod!l'1iej" gadać!
~~!~~w":ł kJ2~~~ r:~:!c~a~1 ~f:· :r:1:j~!ło~~-;. mu dostarczymy' go żywego ... 01; nab.yta. ciężkf przerrawa„.
Alf i Bil spełnili iiozkaz Mścidcla,
Wobec tego Halwln zwrócił się do Innego pewno ma ooś wspól111eg·o z Małżówną mru ną' ~cvera1ą~ po. z c.z'° a.
. . k'-óry zosta·ł z nm s.am-na-s·am w piwprzemysłowca, Pomruczka, aby dał Jadzi po- i I~Uotecką.„ Jedna banda„. Tu pan masz
Podczia:s :w·alki ucLerpir ał.~ d.ofkl~"'. 1 e nicy, po C;?:Ym wrócHi natychmi1ast na
sadę w swe! t:ibryce, by Ją w ten sposób uza· sznmy ... Związać mu ręce i nog;„.
jego ~eru~a I c?ara.kteryzacJa: ~śc1c1el górę, l;Jy pi'l11'ować Weii!era. z lochu piw
leżnlć od siebie. Jadzia Jest rozpromieniona. ·we~ler chwycil sznury które noJrzucH obaw1at s1·ę, że Jego twarz ~osrame roz- 11iczego ro.zlegaly się coraz g!ośnicjsze
Jednakże fabryka przechodzi w rece haka·
K' t .
ł kr
' ć M~ .„. 1 .·. poznana ud'at się więc d:o pokoju i tam jęki
tysty Niemca Baumana który worowadza Pm m z 1 począ
ępowa
sc1 ...!e nwt d
'd 'ł d
dn.
ó'
...
nowe, uciążll~e „porządki"„.
ręce, ale w tej chwtilli zaszlio znowu coś
oprowa zil 10 porzą 1\.U sw J zewnętrz
- Mścidel bierze go fajlnie w obroty
Oto wyrzuca on na bruk przyjaciółkę Mści· 11iespo'dz,iewa11ego.
ny wygląd.
-- rzek!, uśmMechają się Alf - Teraz on
clela, Jankę Małżównę, a Halwin wysyła ją pod
Oto poprzez ni1edomknięte drzwi
- A teraz - zwrócił się do B.ifa napewno wszystko wyśpiewa„.
s!ęp~ie ~o Katowic, g~zie czycba na nią agent wpadł do hallu jakiś czł>0wiek i jak hu· pow~ed'z mi:, oo tu zaszło„. Odzie j•e st Alf.
Weii.ler poruszył się ni·espokojnic.'. W
mem1eck1ej pollcll pohtycznej, Klntz, albowiem
. ., .
. .
t ·
·1·
Halwin przedstawił ją jako francuskiego szpiega. rag~n rzuc1•1 s·tę na~p11erw na K'mtza I. po- , - W tym Wł a śnr·1e s ęk „. - roz 1eg ł oczach J'ego malo
· wa się przeraz iwy
- Kint~ - przy- pomocy swych kamratów porywa w.aht go tnafnym c11osem na podłogę, p0- się g!·os Alfa, w.chodzącego do hallu strach.
Janką i przewozi ją na terytorium Niemiec.
tym uczynńJwszy to samo z Wenerem. Oto 1estem„.
- Czyżby mnie miała też snotk-3.ć
Mśc_iciel,, All i ~il udają się.~o .Katowic .n.a
Mści.ciel był wo}ny.
Mścidel spojrzał na towrurzysza i u- ta smna próba? - myślał niewątpliwie.
osi:ukiwama Janki. Aby zwabie Kmtza, Msc1·
J e d1IJ1a c h .,1
,ł
• b
, · h ł ·
Al e .wk Ó
, .
Obaw'al
s'ę te
·
By l
P
ciel podaje do pism następujące ogłoszenie:
WJ ~ wys t arczy1.a
m~~ aze y s~1ec ~ą s1ę.
r tce . usm1ech
J,
L
go ogromme„
_ Kintz!„. Spra~a załatwiona. Czekam dziś i o~ razu stia~ s1• ę P~·e1;11 sytuac11. Pod· zmkł z Jego twarzy uyrzial bowiem krew mni·ej wytrzymaly niż Kintz. Po kilku0 szóstej po południu w „Rumbie".
Znak roi- : móst głowę i ku .w1e'11k1emu swemu za- na ręku Alfa.
Tiastu miinutiach Mścidel wróci! na górę.
poznawczy numer niniejszej gazety w ręku!
do.woleniu s'k·onstatował, że je~o zbaw- Cóż to?.„ Znowu jesteś ranny?
Wziął Alfa i Bila na str•onę.
l(intz przybywa na umówione miel~c~ i ca by! poczciiwy Bhl.
- A tak. .. Ale to głupstwo„. Powierz
- No, jak tam? - zapyta! Alf Mściciel ściąga go podstępnie do zamiei~kiel I
Więc jednak jego obliczenia nie od- chowna rana„. Nic mi nie będ.iie„.
Powiedz.ial?„.
wil!i, ~~~.ieg:~~jY;:n!~.~ ~;o:at:w:i~ ~ Jn~~l~ę._I biega.ty z~yt ?aleko. od rzeczy~~'Stości:
- A co się stało?.„ Skąd ta rana(.„
_ -. P~ry z ~ęl;>~ nie chce puścić ... zapytał M C'iciel.
I Bil zaJął się Weil erem, Msc1c1el za" - Przez tego totra„. - odoarł Alf, c~part c11~ho M~c1c1el .- To twudy czło- Widzę, że pana ta dziewczyn!rn h~~crest!· · wziął pod swą „apiekę" Ki111tza. Załat- wskazując na Weilera, zaC'isnął wargi, I \\ 1ek„. Nic od mego me można wydobyć.
i':·". - o~rzekt l\i11tz. - Czy panu osobiscic naj. \v ~ł się z nim szybko. Jakkolwiek Kintz ziejąc n~enawiścią - Teraz ci opowiem I
_
me! za+e 7
byt chłopem bardzo s~lnym, ni.e mógi iak' to WSZY'Stko byłio.„ Gdyś wyszedł!
ciąg
a ··~
. sobie dać radY. z. sillnite~ .od ntJ.i10. .i. ~k~emll, .wśląid za tab.a. wyruszyl . ten 1.
-

f:~ 0m:d!tli!u~:~iea;?:~;i.nja:ri!zi:b!o~h~e sł:~ jest Alf i Bil?'"
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or. NITECKI

SPEC. CHOROB SKóRNYCH, WENE·
RYCZNYCH I MOCZOPŁCIOWYCH
NAWROT 32, front I p. Tel. 213-18
przyjmuje od 8-9.30 rano i od 5.30- 9 w
w niedz. i święta 9-12 w poi.

WlfCEJ HIŻ Slf MOŻHA BYŁO SPODZIEWAĆ...
zdziałają
ożywcze

KllłEM

f11•11r..

I PUDER

TffO„RAD IA.

SpecJ. chor. wenerycznych. skórnyc
I seksualnych
ANDRZEJA 5, telefon 159·40
Przyjmuje od 8-11 rano I od 5-9
w niedziele i święta 9-12.

w/g przepisów 0-ra Alfreda CURIE
SOCIETE SECOR. PARIS

M

----1111-

-- -or. Niewiażski

dla piękna cery, zawierające RAD i TOR
dla tkanek skóry i upiększające

Or.me~. H.

OLA CHORYCH n~ ruptury (przepuklinę), skrzywieP? Ie ca specja~ne

bandaże ortopedyczne,

które z nai-

wstrzymują naJzastarzalsze 1 na!niebezp1eczn ie1sze ruptury u mężczyzn, kobiet i dzieci. Specjal!le bandaż.e ortop. na ruptury powrotne po operacfl
ora~ spec. bandaze brzuszne po operacji ślepej kiszki na
obwisłe brzuchy ł t. p.
obniżen · e żołądka. wn ę trzności,
. Dła cierpiących. na skrzywienie kręgosłupa {garby), gruź
SpecJgJne gorsety
hcę kości I paraltte ortopedyczne. -

9

Łódź,

JEST DOWODNIE. NAJBAROZIEI

ROZPO\IV~Zl:C.HNIOHli\ MARKJi NA KVLf ZIE.M~KTEJ ~
Nii l~TNIEJ5 MARKA LEP~ZA,C.ZV TEŻ PEWNtciUA
oo,,OLLA"av.M.3, GOYŻ,, OLLA"JHT BEZSPRZECZNIE
NIEPIUE("GNIONA TAK w\WEJ JAKOiCl,JAK I DEUKATHOio!

~'
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WOBEC WYDATKOW
~ 4~~c~<Uf;,: tf/
uvf.

PRZEDSWIĄTECZNYCH

PDbl\K
Dr. J. NA DEL or~ Jl\n WEWNĘTRZNI!

Dr• Rundszte1n ANDRZEJA 4
•

AKUSZER-OINEKOLOQ

AKUSZER· GINEKOLOG

POMORSKA 7,

Wólczańska 10)
CENY PRZYSTĘPNE.

T1~;~=4

Przyjmuje od 8-10 r. i 4-8-eJ.

ZAWADZKA 8 (dawn.

CHOROBY
I ALLERGICZNI!.
228·92 Gabinet e1ektro- I światłoleczniczy
N~
przyjmuje od 1~12 i od 4-8 wlecz.
Tel. 164·21.
Dr. med.
Telefon

ul. NAWROT

Dr. H. Gutsztadt "~!!~~ ~!!~~s

Pełna gwarancja.
30-letnia praktyka.
Liczne podziękowania'
UWAQAI
Dla ubezp. w Ubezp. Spoi. specjalne ulgi.
Swiadectwa pochwalne WYStosowali Profes.
Uniwers.: Prof. Dr. R. Barącz, Prof. Dr. J. M.aciszter, Prof. Dr. Kalinowski I inni. Osobiste
Jawienie się chorych Jest bezwarunkowo konieczne.

AKUSZER-QINEKOLOQ

mieszka obecnie
ZACHODNIA 66. Tel. 129-52
Przyimu!e od 9-11 l od 5-7 wiecz.

Prywatna Przychodnia

PODZIĘKOWANIE.

Do WPana J. Rapąporta Spec. Ortop. w Łodzi, ut Zawadzka 8. Będąc
ciężko chory na rupturę weiwalem o godz. 11-ej w nocy WPana i za
założen i e ml pod każdym względem celowego i dobrze przystosowanego bandaża ortoped„ który wstriymal z największym skutkiem moją
rupturę, składam WPanu gorące publiczne podzlękowanie,
Tomasz Waligórski, Lódź„ ul. Łagiewnicka 88-a.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DR. MED.

-

J. RAPAPORT

ie!. 221-77.

uQLLA"uUM.J

- -

I aparaty ortoped. różnych systemów. Sztuczne nogi I ręce aluminiowe (protezy) dla amputowanych. Na płaskie bolesne sto:iy (platius)
~pecjaloe wkładki ortopedyczne podług form
gipsowych z najszlachetniejszego metalu
Specjalne pończochy gumowe „!deal-gum" dla 1:'. erpiących na żylaki oraz formatory gum. na grube
nogi z 2 letnia gwarancją.
Specjalny Zakład Ortopedyczny

~~::~.

RUTYNOWANA
NAUCZYCIELKA
muzyki
udziela lekcyj gry
fortepianowej (mo
skiewskie konseroraz
watorium)
po
francuskiego
kilkuletnim pobycie w P a r y ż u.
O. HURWICZSZTYLLEROWA,
Aleja l-10 Maja 9
m. 6.

postanowiono ułatwić zaopatrt'enle !.ię w oku:ary osobom odpowiedzialnym
Chor. skórne I weneryczne
i przyią.: zamówienia nawet bez zaliczki.
przeprowadził się na ul.
Dyrektor Instytutu FILTOI<EX de Paris p. Jan R.owiń ski przyimować
PILSUDSKIEOO 69,
będzie do Świąt przed swym wyjazdem z Łodzi codziennie od 9-ti i 2-!l
(Róg Narutowicza). Tel. 141·32.
i tiezpłatnie deod 8-10, 12-2, 5-8, w niedz. 9-11. w Lecznicy Ocznej Piotrkowska 86 II p,, gdiie osobiście
monstruje swe słynne szkła okularowe. Specjalność okulary Iecznlcie,
-·- - dla zarobkuji\cych: tkaczy, maszyni~iów, Inkasentów i t. d„
Dr. R6żaner dwuogniskowe
bez nuł<1cei zamiany
pozwalające jednocześnie patrzeć w dal i zbliska,
Specjalista cbor. wenerycznych, skór- szkieł i psucia wuoku uiywanymi niewłaściwie. Na miej~cu racjonalrte donych I seksualnych
bieranie szkic.>! -do nalbardziel popsutego wzroku. Osoby odpowiedzialne mote1. tzs-9s. gą zamówić okulary przeJ Swlętam! nawet bez zadatku.
NARUTOWICZA
Przyjmule od 9-1 I od 5-9 w.

n i e kręgosłupa I r6:1:ne kalectwa !

w1ęk~r.ym. ~kutk1em

LUBICZ

H. 349

Przyjmuje ori S-9 r. i 4-8 w.

ll
1z
·
zg 1ersn.a

7

I PU~:~U:~ui~e_oB~ENU5~moy~~~e~Wa

te1.

248-09

•

Przyjmuje od 5 do 8 po poł

Doktór

REif H0ER PIOlrkOWSka .,,

W E rt E R O L 0 Ci I CZ rt A w.r;J~}~Si'NAy<fJl~R s~K~~A~~gg

··-----------··-----------·!I

TELEP. 121-23.
PRZYBLĄKAL się pies rasy wilk. Do
Leczenie promieniami Roentgena
Chor. wenerycznych I skórnych
Tel. 201·93. odebrania Rzgowska 27 u dozorcy za
od 8 rano do 9 wieci. w niedz. 9-1 Południowa 28
Przy jmuje od 8-11 rano I od 5-8 zwrotem kosztów.
Panie przyjmuje kobieta lekarz
161 wiecz. w niedziele I ~więta od 9-ll MANII<:IRZYSTKA pJszukuJe po~ady.
P I O T R K O W S K A

ZŁ.
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Dźwiękowe kino
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i dni
Dziś
następn)Ch.
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Sienkiewicza 40.
tel. 141-22

GITTA AL PAR

~::i:~~

w pięknej operetce
filmowej - pod tytułem

SE -CE ME"'

„TRED OWAT A"

Na pierwszy seans wszystkie mlcJsca po 54 gr.
Poczlltek w dni powszednie o godz. 4-el,
a w niedzielę i święta o godz. 12-el w poł.

Awantura ze StasizktlJem wyprowaZbyliński·, aczko1lw~ek twarz płonęła
Ż a ń s ~ i ~~~~~~~~~~~~~~~~
' ' mu jeszcze z gniewu, opanował się już. dz.iła Julię z równowagii.
- Oto są sikufil{i romanoow~mila z pro
- Niech się pand niie przejmuje zbytnio tym, co się staro. Przeci1ez nie może staikiiem ... Słusm~e ostrzegła mnie ciQtpani odpowiladać .z.a nd1egrz.eczuość swo- ka Af.atyld'a, że niiJe trzeba sLę wd!a wać
w żadne konszachty z plebe,itus.zami.
:e1 służby - ziau Nażył.
Dżentelmenem trzeba sltę urodzić, to truBoczem dodał z westchnliieni•e m: •
- Tak, talk, moUoch r-0zzuchwiaila. siię dno i: diarmo - a Staszek dżentelmenem
291)
Pow;eść spółczesna ~ dzlś ooraiz bardziiej. Wpływ bolsz.ewic- ~nd na.g dy nie by!, ani nim nbe będzie kich agitatorów robi jednak swoje ... Za- z głuchą pasją myślia!lia o swoim koi pierwszego lepszego gogusie.: łożyłbym s.tę, że w razi1e rewol•ucji to chanku.
Danuta Kresiflslia, f':ksredY,n .ie-i w mil· arcgancj1
gazynie bławatnym Jana Za.i:ysn zos•ala --· z pasi•ą przerwał mu Reczyński.
Samochód, p11owaidzlony jej sprawną
mlywJduum w skórzanej kurtce S'zofera
zredukowana.
dt.onrą pędzrł ialk wi1cher zialrnrzonym
komi's.arza!
na
miejsca
z
zaawansowałby
ziamigo··
przemysłowca
źrenicach
W
Nie mogąc znaleźć pracy - mając na
Grotomi•rska mała dlobrze śwdiatop.o- gościncem, a ona wciąż jeszcze powiękutrzymaniu ojca - przyjmuje pomoc Zary- ta!y og.nie. Znów z zaciśndętymi pięśsia.
ctami dos.'kioczyć chciał do szofera - ale gJąd Staszka, wiiedziała wilęc, że nie n&e- S1Zala szybk:ość.
Dowiaduje się o tern narzeczony Da- tym razem osadziło go w m~ej~cu roz- chęć dlo warstwy posiadającej, ale za.- Widzę, że jest pan:il mocn{) podnuśki, Stanisław Reczyński i nie wierząc
- zauważył Wtod'zimterz.
ekscyfiowana
awanwsz,częcia
do
go
pchnęła
zdrość
.
y
hrabi.Jn.
spojrzenie
kazujące
w pia toniczność tego stosunku. zrywa
- Tmchę! - stariat.a Siię uśmiechnąć
Twarz G11otomirski·ej zapłonęła ł 1.m<~ tury. D1atego wzięła g-0 w obronę:
z n i ą.
Kresińska po wielu przygodach poznaje szkarlatnegio rumieńca.
_ Nie wątpiię, że cale zajkie spro- hrabina.
tajemniczego dżentelmfna. Karola Ornicza,
ZbyLińskd zacząt mówić o tym i
Subtelna, ni·e lubiąca wszelkiej b:L1- wok.awal mój szofer, ale wddzi pain jest
który - ciężko chory - żeni sie z nią.
jej jedlllak myśl kręciiła siię ustaowym,
przy
a
popędliliwy,
trochę
czlowiick
to
zmienioną
na
spojrzała
odrazą
z
tal1TIJości
Sta nisław Reczyńskl zostaie szoferem
d!ookola Staszka.
wicmie
Zapomniałam
tym moct11o wy.kiolejony.
u Julii hr. OrotomirskieJ. Miedzy szoferem ·ori gniewu twarz swego kochanka.
dziisiiejsza pow ~nrna być
Awantura
ruiedlokończooy
jetSt
że
pana,
uprzed'Zić
i hrabiną zawiąiuie się p!omie11nY romans.
paz
zawołała
mikzeć
Proszę
00
~ją. - Jak śmie pan obrażać moich &u- rnżyn~er... Studii6w nie skończy: wpraw- dla mnie prze·stl'logą. Czias niajwyższy
· z t eJ· a f ery, któ ra
a·ze b Y wyco fa ć się
Jakkolwi.ek rzecz s ię mi1ala, Groto- ś1 i? Wymawiam painu posadę ... Nie mam dz.ie, jedna:kże jest bardzo ambitny·...
· ·b ez· ' s'L'DSk a I· me
„: c o raz t..mirska nie mogla dopuśc ić, ażeby star- zamiaru to 1erowa ć u sieb ie gb ur 6w.1
u-.lr dz.1eJ
· ..., · .,.1·ę
_ u m!11Ji·e w huci·e _ przerw"·l J'eJ· st<>je
·
t'
t
erwać
Mus
·ec:zna
1
"'
"'
•
de tych dw uch lud'Zli zmi1enHo się w oros a eczime węzęz
'·
Stainislaw zachwi•ał się lekko, iak- prz.emysłow.rec - pracuje w charakterze ""'"
dynarną b ijatykę.
gdyby otrzymał eros w samo sen:e. zwyczajnych .l'lobotJifuków dwóch inży- zły, ?ącząoe m?1i'e . ze sz.ofere~, . a roz1
Nie tracą.c zimnej krwi w ostatniej Przez sekundę zdawaro si.ę hrabi.nie, że nierów ze skończonynm studiami„. Mam poc~ąe~ oorwe zycie z .c~łowiekier: ze
~nwsku
do
doc~?dz~ła
sfe.
J
swoi
magistra
kanłorz.e
swofan
w
równiież
i
oskarżencami
rnajgorszymi
sekundzie rzucifa się między obu anta- obryzga ją
Włodlztmier~ ~by~m~k1 k~c?a Ją ~zcze
f.Jozofii, pracującego jak10 pomocni1k za-1
obelgami.
gonistów:
stępcy buchaltera. Wszyscy oni są szczę rze, a ?'Il r6':'"'11:1ez me Jest JeJ oboiętny.
Na szczęścve nie doszło do tego.
- Co tu się dz:ieje? - krzyknęła
.
S taszek zacis:n:·tf tył.ko zęby, poczem ś!iw i, że zarab-Vają parę groszy i o lada Poco się dluzeJ .wahać?
g lośno.
azeby
Wlodka,
o~g1s,
ziapros1ła
S~ma
akarczemnej
wszczynają
rnie
Op_adła p0idinies·i1ona do c~osu dtoń cisnąwszy na zdemi·ę szioferska, czapkę, slówko
wantury, bo to, proszę p<l!ni, co innego Pr.zyr,e~bał P'~ o~po""'."1e~z do GrzymanoWłodzAmierza. Momentalnie sparaliżo- mruknął głucho:
z. niehchze Ją ma!... I to n a- Bardzo proszę... Mo~ę odejść!„. porzucie własnej godności, a co iinneg() ~VIch, ~ęct' teN
wało go spojrz en ]e władczych oczu hra1'ec . raz na zawsze skoń~yc n:iias ·
b iny. Ale usta drżaly mu jeszcze z we- J tak w1em, że szukała pani tylko pre- brak taktu i dobrego Wychowania.
- Tak, przyzinaję, że mój szofer był Cl~ .się to ,wszystko ze. Staszkiem, n·i ech
tekstu,"8.żeby się mnie pozbyć!...
wnętrznego oburzenia.
nietaktowny ... Ale też spotkata ~b~~,za sobą wszystkiLe mosty odwrobardw
zdruzgotaina
Julia,
odej"ściu
j.ego
Po
tą
za
- Bardz o panią przepraszam
. .
d. . k
należyta kara! - skinęta głową
to
za
go
przez
stala
sceny,
tej
smacznością
s cenę. ale zo s tałem formalnie sp ro~ c · nie
asme przeJ•ez za11 ołio ~r~erzmę,.
Grotomirska.
11.0wany przez karczemną ni•egrzeczno ~~ jakiś czas w posępnym mi'lczeniu.
strumyka P?la.n y - ~eJ . same~~
Ta'k rozmawiali jadąc samochodem td ~zarfą
- Bardz.o pana przepraszam, panie
tego gbura! - powiedz iał zdtawi1o nyrn
~ .:1· ~ swego cz :i.su oswi'a dczy 1 się Juhfi
' \ Vlodku za nietak t mo jego szofera .. Jak 1 \\' stronę brzeżankowskiego lasu.
ziosern.
,
Pogo-dla byla przep i·ękna, las wyglą- ks.?..,zę d~ Monte B err y.
- Ten pan zaczął się tu rz<1dzić jr:k pan wid·zi z zachowania jego wyc iąg-1
samochoc!..
ta
ma
zatrzy
łirahma
,
zdehurrwrodał ~roczio, owi. jec!Jnaik byli
11 s.i·ebi~ "-: domu .. I ubliżył mi pierwsz:i:r! I nęłam . odp owiedni~ _loonsekwencje (Dalszy ciąs: ilłtro}.
·
A Ja nme Jestem przyzwyczajony; mos:ć zwr:ócvla Slię w-11eszoie d~ praemySl?Q.wca. wam.
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Bud u1my ma łe boiska!
Dobry i pożyteczny prźyklad Warszawy

ProwłncJa stale narzeka na Warszawę. Oho-, za przykładem Warszawy I zabiorą się wresz· \pokolenie napewno stanie po stronie tych zatz11
lętn.e, w tej c~wlli czy słusznie, czy nie. Anta· cie do pracy, która w konsekwencli zaoszczę- dów mlehklch, które spełnia ten obywatelsld i
gomztn dzlelmcowy niestety często występuje dzi im dotowania subwenc)I i wkładów na szpl· ludzki obowiązek.
powierzchnię życia sportowego Polski. Tym tale.
razem atoli, mamy do zanotowania piękną !ni·
cjatywę stolicy, Zarząd l\1ielski Warszawy po-

ua

~~~~ ~!~~r:c~ud~~!~z~~h~e;::. e j!~~~Ytfe b~!:s~
0

1

być z kwestią boisk w Polsce, Jeśli cyfra 9·clu

Społeczeń;;two, troskaJące sl11 o zdrowe

·

N~dzwycz::a1·nn
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M. STATTER.

walne zebr.:1n 1e8 pzpN
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nowych boisk, daje nam asumpt do napisania
Odb ę d Z I e !Hę
·
d n I U 3 S I Y CZ- n la 1937
artykułu. Cieszymy się i podnosimy to do wyW
~okości wielkiego wydarzenia, gdy w stolicy,
Warszawa, 15 grudnia
wieszania zarządu I wydziałów okręgu I WY·
w wielkim mieście, buduje się klika małych
Dnia 3-go stycznia 1937 roku odbedzle się znaczenia komisarza lub komlsli na przeciąg do
boisk.
w Warszawie nadzwyczalne walne zebranie jednego roku.
Wreszcie zarząd Związku ma Prawo naka·
Pewnie, że to jest mało, że to nie załatwia Polskiego Związku Piłki Nożne! w sprawie re·
organizacji Związku w kierunku znacznego Zll.Ć zarządom okręgów, Jak i poszczególnym
~prawy, ie w poJ>ównanlu z zagranicą wydaje
wzmocnienia władzy zarządu P. z. P. N.
klubom skierowywanie spraw na drogę sądową.
~ie: to wprost tnlkro11kopiinie znllrnmem, afa
We wnioskach zgłoszonych na zebranie karną lub cywilna.
bądt co bądź, stanowi to poważniejszy krok
Doroczne walne zgromadzenia P. Z. P. N.
naprzód. To tet nłe bez słuszności woła prasa przez Zarząd P. z. P. N. zarząd proponule: wy·
war~zawska:
„Oęsta ~leć małych boisk musi branie prezesa zarządu Z't'lazku na 3 lata4 człott mają prawo! odmówienia absolutorium skarbopowstać w Warszawie.'' Nam jednak to hasło kowie zarządu i poszczególnych WYdzlałów wy- w~go. na wniosek komis.Il rewlzyfneł oraz WY·
nie wystarcza. Niech Warszawa robi co może, bleranl są przez przedstawicieli okregów co razema votum nieufności dla całego zarządu P. i zechce. Z naszego punktu widzenia trzeba to rok drogą losowania w Ilości 1/3 z ogólne! llcz· Z. P. N. co jest równoznaczne z pozbawieniem
Łodzi
hasto strawersować na wołanie: „GĘSTA by członków w ten sposób. że co rok z zarządu praw ponownego wyboru wszystkich członków
·
SIEĆ MAŁ YCU BOISK r.rns1 POWST AC w ustąpi tylko 1/3 cześć członków. Komisja rewi-1 zarządu ~a następny trzyletni okres.
zyjna natomiast wybierana · Jest na okres trzyW koncu zarząd P. z. P. N. proponule: prze·
Król nie powziął jeszcze ostatecznei decyzJi
KAŻDYM MIEŚCIE". Wiemy, co nilm na to letni.
,
prowadzić reorganlzaclę okre2ów w kierunku odnośnie przeniesienia si ęna S1ask. Pozostaje
odpowiedzą zarządy miast. Brak pieniędzy, bud
Prezes zarządu P. z. P. N. otrzymuje pra- zmniejszenia _Ilości okręgów I powlekszenla llo- on nadal
Łodzi, mimo, iż zarząd ŁKS-u przyżet nasz na to n!Ei po:zwala. Znamy tę piosenkę.
złożenia z urzędu każdeJ osoby zarządu ścl podokręgow autonomicznych bez prawa bra- znal m~ zwolni.enie; .
.
Nawet w naJlepszych czasach, gdy zarządy wo
Związku, która
dale rękoJml należyte) pra· nla udziału w rozgrywkach mledzY,narodowycb.
Na.le~y sądzić, ze Król .zrezygnuJe ze swemlefskle nie narzekały na defi.cytowe budżety, cy w zarządzie nie
Kooptacja noweito członka na- Prawo udziału w rozgrywkach m1edzynarodo· go zamiaru przeniesienia sie tta S!ask zw!aszrei'ren ten się powtarzał we wszy,;tkich warla· stępuje przez z~rzad p, z. p, N.
wych o wejście do Ligi będą miały tylko ta~le ' cz~, że ma o~ uzys~ać w Łodz! lepsza posadę,
ciach gospodarki mleJskłeJ.
Wybór prezesa okręu:u musi być zatwlerdzo- okręgi, które posladafą c:onalmnlel 45 klubo. w. ktora poprawiłaby Jego sytu&cJę materialną.
Nie wyobrażamy sobie, by miasto nie mogło ny przez zarząd P. z. P. N.
Wyjątek stanowi Liga P. z. P. N._
tnaleźć odpowiednich, wcale nie nadzwyczafnle
Zarząd P. z. P. N. ma prawo na wnlt>sek
Dalsze wnioski zarządu P. z. P. N. Ida w
·
wysokich, kwot na urządzenie kilkunastu skrom prezesa okręgu, lub z własne) inlciatywy usu· kierunku wzmocnienia autorytetu zarzadów o· 1 Lekkoatletyczne mistrzostwa zimowe okrenych boisk sportowych. Przede wszystkim na- nąć z zarządów okręgów osoby działające na kręgów, wreszcie regulują sprawy finansowe gu łódzkiego odbędą się w Pabianicach w hal:
leży k wybudować po dzielnicach I przy szko· szkodę sportu pilkarskie20.
Związku I okręgów.
sportowe! Kruscheendera.
łach. Nie chodzi tuta) o wielkie place z trybu·
Zarząd P.· Z. P. N. ma również orawo za·
Walne zebranie lekkoatletów łódzkich odriami, czy lnnyml wspaniałymi urządzeniami • .....,~ ~~4+-~~..+0ed!o•••••••••••••••••••••••••••••... będzie się w dniu
stycznia.
Na to wystarczy Jeden reprezentacyjny stadion
W nadchodzącą niedzielę odbedzie sie w t.oNa takim małym boisku w Warszawie naprzydzi doroczne walne zebranie Polskiego Związku
kllld. znaduJemy: place do gier sportowych, odTenisa Stołowego.
.
powiednie dla siatkówki, koszykówki i szczyPiłkarze LKS-u gfa!ą, w niedziele z beniaplornlaka. Na rozleglejszych terenach są ponad·
minkiem Ligi AKS-em. Mecz odbedzie się w
to alejki nadające się do biegów (60.100 m.).
Chorzowie.
s~ocznle I stocznie. W z1mTu-tereny te nadidl\
W niedzielę rozegrany zostanie w sali Pilhar
się na ślizgawkę, dzfękl odpowiednio skolts rumonii mecz bokserski między drużvrtami W1MA
owanej nawie.rzchni, która stanowi coś pośred
i łiakoah. Drużyna Hakoahu wYstapi z Fagonie:;o między kortem tenisoWYm i bieżnią. God
tem, który powróci! już do Łodzi. W zespole
ne uwagi są stocznie, t. j, kopce wysokości
WIMY wystąpią byli zawodnicy ŁKS-u Celmer,
3-4 m., służące do saneczkowania. Tak więc
Madej i Kosiński.
młodzież szkolna ma doskonałe
warunki do
,:;wiczeń spotłowych I zaprawy :1:zy~zncJ. Tak
pieniędzy
wyglądają
małe
boiska 11rzy szkołaclt po.
znaletll się ły~wiarze Wiedniu
wszechnych.
·
Boiska dzielnicowe nie powinny w dużym
Łódź, 15 _grudnia.
stopniu odbiegać od tego typu. Rzecz jasna, że
Pięciu czołowych lyźwiarzy Śląska
winne one poza tym P<Młladać odpowiedni plac
przebywa od zeszłego tygodnia w Wiedo gry w piłkę nożną, gdyż ten dział sportu
dniu, gdzie odbywają treni!lig na torze
najintensywniej u nas się rozwi!il. Ideałem by·
łoby wybudowanie na takich boiskach r.atrysEngelmana. Obecnie piątka ta znalazła
ków. Względy higieniczne l zdrowotnll, wymasię w bardzo przykrej sytuacji, bowiem
gają, by Pt> każdym ćwiczeniu sportowym zabez
pieniędzy, kt6re im się ju:ż wvczer·
wodnik mógł się wykąpać, wzgl. umyć. Innych
pały.
Zgodnie z obowiązuJącymi przewymagań narazle nie stawiamy, bo one obej-1
pisami dewi-zowymi zawodnicy ·ci za·
mulą już urządzenia, Jakie znajdują się na 'itabrali po dwieście ztotych. a woibec bar·
dionach. Tych zaś budować wiele ule . można . . KP
.
k
k ,
· ł • • dz' · d b'
Zresztą, uważamy, co Już nleJednokrotnle poru- 1
Zjednoczone utworzyło druzynę ho ejową, tora ub1eg e) D:le tell e 1uto- dzo dużych kosztów związanych z ko~
szallśmy, że ważnlelszym zagadnieniem Jest
wała w meczu. z LKS-em, przegrywając 10:1.
·
rzystaniem z toru i trenera pozostali iuż
kwestia budowy kilkunastu boisk w jednym •••••••••o•••••••••••••e•••••••~•••••••••••••••••••411•M
bez grosza. Wysłać pieniędzy nie moż
1

KrÓI pozostaje w
w

Nowiny lokalne

I
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Bez
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1~1~:~d 1 wr~~:e1:::a~'rl~~~~~b;ta~i~='
:~~~~~~
nu. Skoro~~e
zas
na to wiele me ma . I
pieniędzy

należy je raczej zużyć na bardziej produktyw:
ne cele sport~we, t. j. na mnożenie boisk po
peryierjach miast.
Piszemy 0 tym nie po raz pierwszy, 1 napewno nie ostatni. Problem ten jest conaimnlej
tak ważny iak wszelk.ie inne kwestie społeczne
Lepiej mieć wl~ceJ boisk niż szpitali. Ta dewi• •
b i
lb d · I
d 1
za przyswieca 0 ecn e na ar zie
ow
francuskiemu, który wykłada milJonowerząsumy
na rozwój sportowy narodu. 0 Innych państwach, Jak Niemcy, Rosja, Włochy, nie wspominamy. Właśnie teraz iest czas na to, by
1
· • I d
iirzygo t owa„„ od pow ied nie Pany
1 p1en ą ze na
budow(,l tych boisk zaraz na wiosnę.

.::::.a:ięc ·inne aamorzl)dy miejskie Idą
Ł Ks
reaktuwu1·1
• • •
:w
sekcjt:

szermierczą

Łódź, 15 grudnia.

Przed kilku laty istnial przy ŁKS-i-e
jedna z pierwszych w Łodzi sekcja
szermiercza. Po oewnvm czasie jednak została ona zlikwidowana, wobec
nicwyka;wwania jakiejkolwiek dział<i!l·
n ości.
Obecnie przvstapiono d-<.3 reaktvwi·
zacii sekc.ii. która już w naibli'ższym cza
sic ma bvć na nowo utworzona. Na czele sekcji staje o. Krzvżanowski. a akces
do niej z~tosić mają dawni członkowie,
należący obecnie do innych klubów.
wzg-lędnie też niezrzeszeni.

1

Mecz kob 1· ecy PoIska
.

rozemr.ron••
iii!>
'til'

zoslłonie

„....,

-

N,„ em cy

-..,.... -•od--i
.
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Jak już swego czasu dollJiósł „.Ex· 1czu dojdz,ie do dwuch sensacyjnych popress" postanowiła naczelna magistratu· jedynków w oszczepie i w dysku w któ·
ra lekkoatletyczna przydzielić Łodlzi rych łodzianki Kwaśniewska i Wajsówmiędzypaństwowe zawody kobiece w na zmierza się z Fleiscber i Mauerlekkiej atletyce Niemcy-Polska.
meier. Dołożymy więc wszelkich sta·
Wczoraj wreszcie WPfvnęła do se- rań, by mecż ten ze sfer proicktów
kretariatu ŁOZLA oficjalna propozycja przeszedł w rzeczywistość. Wierzę, że
z Warszawy. Koszty organizacji impre· I sie nam to uda - kończy swe krótkie
·
p. ZLA na· sumę 4.5OO z t otyc h. wynurzema prezes ŁOZL. A.
zy o bhcza

I

J~fJr~o :S1t~e1y~aj~i Ifilznk~epr~::~~

.

na, ślązacv utrzymuj1ą się wtęc obecnie
z pożyczek udzielanych im przez irościn
nvch wiedeńczyków.

Sand wiek nie przy Jeżdża
i

przysyła

innego

tren~ra

Kraków, 15 J1:rudnia.
Norweski Związek Narciarski zawiadomił P.
Z. N„ że zaangażowany trener Harald Sandvick nie przyi'edzie do Polsk·1· z oowo.du przeszkód rodzinnych i 'zaproponował WYbór innego
trenera.
. .
.
·
, P. Z. N. w odpo~iedzi wYraził zgo~ę na wy
bor Norweskiego.
zastępcy Sandvicka
ku
· według uznama Zw!ąz-

I

Absurdalny .rekord'' Chrostka

da,
lekkoatletyczne od powz.ięcia ostatecz''
r,ej decyzji - mówi prezes ŁOZLA p,
D
I
lkl
Jednego dn1a
Szumlewski. Zasadniczo zaakceptowa·
W e Wa
Iiśmy ofertę stolicy, zgadzaiac się prze~
Lwów, 15. grudnia.
ma stanowczo złych opiekunów wzsded·
prowa;dzić w Łodii mecz międzvpańAbsurdalny „rekord" ustanowił w nie doradców. Byłoby pożądane by od·
stwowv o przydział którngo zresztą niedzielę pięściarski mistrz · Polski w powiechlie czynniki pouczyły mistrza
żeśmy ·s~mi prosHi. Sądzę jednak, że po- wadze piórkowej krakowianin Chrostek Polski, że dw.ie walki dziennie mogą mu
konamy i te trudności, bowiem z\vróciW nll:ldziele w południe walczył on tyllco zaszkodzić.
liśmy się o pomoc do odpowiednich jw Krakowie, gd~ie w ramach me7~u • • • • • • • • • • • • • • • czynników miejscowych, które normal- Wawelu z łódzkun Hakoahem odruosł
nie ustosunkowują S1ię niezwykle przv dość problematyczne zwycięstwo w
chylnie do wszelkich naszych celowych walce z Woowiński~.
•
•
Zurych, 15 grudnia.
poczynań. Atrakcyjność spotkania, obok
Jednego spotkama było Jednak Wt·
w hokejowych zawod'leh o mistrzostwo
jego wysokiej wartości sportowej pod- docznie Chrostkowi zamało, bowiem Szwaicariii HC Levos pokonał niesoodziewanie
nos.i też znacznie to. że będzie to oierw- i jeszcze te20 samego dnia wieczorem mistrza Szwajcarii SC Zuerich
(2:0,
sze spotkanie międzypaństwowe w lek- znalazł sie we Lwowie, gdzie na zawo· 0:1).
.
ki ej atletyce na gruncie lód;zkim. Jeśli j dach Czarnych z przemyską Polonią sto
.W. Bazylei Fer~ncvar~s z Bu.daoes~tu ~o,
ł
k k
lk
R •
konał
reprezentacię
miasta 2 .1 (1.0, 1. l,
clwdrzi o wartosć sportową meczu to czy poza o~ ursową wa. ę z e1sem o:o).
najlepszym jej probierzef!l będzie nie· i' nokautując go w . pierwsze1 rundzie.
. W St. Moritz zurychski Grasshoppers powąrtpliwie fakt, że :właśme na tym me·
Sympatyczny płęś~larz krakowski 1konał St. Moritz Z:O (l:O, o:o, 1:0)„

Sensacje hokejowe

7:1

5:u,

gtr. 8

Król Jerzy VI udaJe

~

slę

.do patatu

w. Jakóba

OEN. SAMSONOVICI U PANA PREZY•'
DENTA R. P.

aż dy
Poczętkujęcy plsarz przesłał znanemu kryiy-

k~":i .egzemplarz receJU;yjny swej pierwszej po-

w1esc1, prosząc o wypowiedzenie swegt1 zdania.
Krytyk odpisał:
- Pańska powieść drukowana jest na naJior
s:tym papierze. Szkoda tak dobrego papieru...

**
•

W hallu hotelowym w małym miasteczku afe..
dzli dwaj wojażerowie, przy czym jeden s nich
napróino stara się drugiego wciąg~ do rozmowy.
Wreszcie zwraca się on do swego milcz~
go kompana:
- Czy u pana w pokoju też Jest tyle pluskiew? ...
- Nie wiem„. - odpowiada tamten. W2ruMusiałbym najpierw wieszając ramionami. dzieć ile jest u pana.„

••* '

Malarz F., przebywający obecnie w Lako.
wie, przez długi czas mieszkał w Paryżu, do
którego stale tęskni. Wczoraj spotkałem go na
Plantach. świeciło słońce, lecz on nedł z otwar
tym parasolem i podwiniętymi spodniamL
- Dlaczego, panie , profesorze?°' - pytam.
- W Paryżu pada deszcz... - odparł.

••
·•·

Zapowiedź,

-

nadana przez

A teraz,

Pan Prezydent RzeczyoosooliteJ pr~yjąl
na specJaJnef audiencn na Zamku Kró·
lewskim w W arszawle bawiącego w
Polsce z wizytą Szefa Sztabu General·
nego rumuńskiero 2'en. Samsonovicł.
Zdjęcie nasze J;Jl"ledstawia moment au·
diencJI u Pana Prezydenta. StoJą od le·
l(ról Jerzy VI. po raz pierwszy Jako mo narcba, udałe sie na oosiedzenie taJnei weJ: szef sztabu. szef rumuńskiego
sztabu gen. SamsonovJcI. p, Prezydent
rady królewskie) do pałacu św. Jakóba.
RizeczypospoliteJ, oraz łnspektot armil.
ren. broni Sosnkowski•
lllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIHIIUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllU llllllllllUllllilU

e

d

radłor

e

TRAGICZNE LOSY UCHODŻCÓW
Z MADRYTU.

proszę państwa, ogłaszamy i:lzłe

sl-: ciominutową przerwę w naszym ~cercle s
płyt. Podczas przerwy nadamy państwu muzy.
kę z płyt.

•••
••

zwraca się do ofca1
- Tatusiu, pomóż mi w rozwf4Z8n.iu tej krzy
tówki„. Brak m~ tylko ostatniego słowLN
- To zwróć się d.o mamusi.„ :- odpowiada
ojciec. - Ona ma zawsze ostatnie słowoStaś

Hrabia
gaderobie

**
••

Wądołek • Wądąłęski odwiedza w
swą przyjaciółkę, śpiewaczkę opero-

jej pulchnę rączkę, powiada:
Ach, Anito„. Muszę Ci powiedzieć, że podziwiałem twę urodę na scen.ie„. Z każdym
dniem stajesz się piękniejsza„.
- E, tam!„. Maleńka przesada.H
- Przesada, powiadasz?„. Możliwe.„ No,
.Aęc, powiedzmy, co drugi dzidwą.

Całując

-

••

"' do uczniów:
Nauczyciel zwraca się
- Kto mi powie, dlaczego człowiek ma
«twoje oczu?„.
Klasa milczy. Wreszcie z ostatniej ławki
podnosi się Staś:
- Ja wiem, proszę pana?
~· tl;bre~~iowiek miał Jedno oko, toby J

Re~rodukuJemy orvsdnaJuy obrazeli, któ
ry Jest symbolem trasdcznej sytuacji, na
Jaką wskutek wojny domowej została
Zdiecie nasze przedstawia widok 02óJny zapory wodne) I zbiornik w Porąbce skazana tudność Madrytu, uchodząc
przed bombami i pociskami. - Na zdję·
na Sole. które) uroczystość J>OŚW lecenia odbyła sie w dniu 13 b. m-

mu drugie zawsze

llllflllll['llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllRllllHUllll
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brakowało„.

cit~:~~Ji;jź~lr:u~~s:~ank~ zk::~c~~~m

l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!i!i!~~~~~~
-. Kiel:ty 'doprawidtr nie mogę panu
Zbłądziłam, ale przyslę~am eł, ·:ie to slę
Codzienna nowelka „Exoressu"
pomóc.„
fu.t nigdy nie powtórzy!„.

a '!:IP
D ..,O 11• a4m•
'11'
podniósł 1 cować.

"1IJ

Brandt
Naczelnik Jan
wzrok z nad stosu papierów.
spytał
- W! jakiej · sprawie? oschle.
przyszedłem
- Panie naczelniku,
prosić o posadę - odpowiedział mu
młody, nędznie ubrany mężczyzna.
- O posadę? - zdziwyił się Bra·ndtCzy nie widział pan napisu, wiszące.go w
przedpokoju, że u nas niema wolnych
posad? Nie rozumiem, w jaki sposób
pan się dostał do mnie.
- Wprowadziłem w błąd woźnego odpowiedział mu cicho młody mężczyzna. - Powiedziałem mu, .te przysłano
naczelnika w służbowej
mnie do pana
sprawie.
- A więc taki Nie, mój panie, to na
nic się nie zda! Niestety, nie możemy ·r„ikogo przyjąć!
Panie naczelniku, błagam pana, niech
mnie pan wysłucha.
- Nie mogę panu pomóc.
- Niech mi pan pozwoli wszystko

Życie straciło dilań woi!6Ie wsz~lką

..... Nazwi&kol

- krzyknął.
Nie powiem. Mogę odejść o(ł cieble, ieśH tego chce.sz. Nie mol!ę ci podać
jego nazwisko. To się iut slk<>ń<:zyło, to
się już nigdy nie powtórzy!
·Dalsza icli rozmowa była bardzo t:>urzliwa.
ZD'fi~ opuśdła dom, t;y już nigdy nie

-

-

Pan t:>ęazie łask"aw

pros.zę pana ...

przeczytać,

Młody imżynier poClsunął mu list.
Brandt rzucił okiem na arkusz papie·

.
ru.
wartość. Nie mógł przeboleć strasznego
. Dyrektor Gratisz, z którym łączyły
dosu, który go . dotknął tak niespodzia·
go dość luźne stosunki słuzbowe, polecał
nie
mu infyniera Oppla, wskazując, że jest
'Kochał Zofię do szateństwa i ufał jef
bardzo zdolny, pracowity i póchod;:i z
bezgranicznie. Wydawało mu się, żę jest powrócić.
' ogólnie sza:nowanej rodziny,
Brandt przez całą noc nie spał.
najlepszą żoną pod słońcem. Nigdy nie
wyciąl!nął z kieszeni
Brandt nagle
Wi biurze, .załatwiając machinalnie
czynił jej żadnych wyrzutów, bo dopra·
wdy zasługiwała na największe uznanie. rozmaite sprawy, myślał wciąż o Zofii. list, który wczoraj znalazł w swym mie·
Nie mógł jeszcze teraz tego wszyst· Teraz gdy ten bezrobotny opowiadał mu s~kaniu.
Czyżby to. b~ło tylko złudzenie? Wy·
o swych J?rz~iściach, równi~ż myśhmi
kiego zrozumieć.
dawało mu się, ż~ to ten sam charakter
_.
,
Wiczoraj, gdy przyszedł z pracy nie był przy Z?nte. ,
pisma.
Młody mżynier wresz<:1e skończył.
zastał Zofii.
Porównał szyibko dwa listv.
Stał przed biurkiem Bra·ndta i czezaspie•czętowany lis-t,
Na stole l·eżał
Nie, to nie bvło złudzenier
Na kopercie nie kał na rezultat.
adresowany do niej.
Łokem, ukrywającym się pod literką
Brandt przez długi czas nie odzywał
znalazł nazwiska nadawcy.
się. Zapomniał z111pełnie, l!dzie się znaj- „L", był dyreiktor Ludwik Graliszl
Po krótkim wahaniu, otworzył list.
Brandt podniósł się z krzesła.
Gdy począł czytać, pociemniało mu w duje i czego chce od nief!o ten blady młoWsunął do kieszeni oba listy, narzu·
dzieniec.
o<:zach.
Jakiś mężczyzna, bła)!ał Zofię o ~pot- j - Panie naczeln~ku, czy mogę liczyć cił na siebie płaszcz i wybiegł z gabine·
kanie. Z dalszej treści wynikało niezbi- na pańską pomoc? - odezwał się zno· tu.
mam tu czekać? _ spytał
_ Czy
de, że Zofia kilkakrotnie składała mu wu po paru minutach bezrobotny.
- Co? Więc o co panu chodzi? - nieśmiało młody inżynier który nie mógł
wizyty, że ostatnio jednak ze.rwała z nim
I z jakichś przyczyn, których autor listu o.dezwa> się wreszcie Brandt, powraca-, zrozumieć n~łego pod~iecenia naczelpowiedzieć.„
nika.
jąc do rzeczywistości.
- Słucham pana - mruknął Bravdt. j nie podawał.
Brandt nie odpowiedział mu
- Błagam pana, panie naczelniku, o
Brandt nie mól!ł domyśleć się, kim
Młody mężczyzna począł mówić.
Na .kurytarzu zatrzymał g~ jeden z
,
. .
. Nazywał się ~leksande·~ Opp~l. P~zed był ry~al.. Nie podpisał się nawet peł- jakąkolwie~ p~acę. . .
- Powiedziałem 1uz panu, że me me urzędników z jakimś pilnym papierem.
.
trzema laty ukonczył pohtechmkę i o- nym imiemem.
Brandt odepchnął go brutalnie i wy·
Kto ukrywał się pod tajemniczą .iterą mogę zrobić.
trzymał dyplom inżyniera.
Młody inżynier wyjął z kieszeni jakiś biegł na schody.
Od te.go czasu daren.mie posz~ki w~ł „L ?" G~zi~ szukać pana „L", kPóry mu
Po paru chwila ch mknął już taksów·
ltst.
pracy. Miał na utrzymaniu matkę i dwie złamał zycie ?...
naczelniku - powiedział ką...
- Panie
Zofia wkrótce wróciła do domu.
małe siostrzyczki. Zwracał się do v:szel......
Gdy jej pokazał Hst, pobladła i po· j nieśmiało - Dopiero onegdaj wyszed·
kich instytucyj państwowych i prywatChorowałem prawie , Nazajutrz w e wszystkich poranny::h
łem. , ze . szpitala.
nych przedsię~iorstw. Przyjąłby każdą częła się trząś~, .jak w febrze. .
- Kto to 1est? - spytał 1ą tod·J'Na· szesc miesięcy . Przed chorobą otrzyma- pismach ukaz ały s i ę obszerne wiadomo·
pra c ę , nawet fizyczną.
łem list ·polecający do pana od dyrektora tci o tajemniczej tragedii.
Naczelnik Brandt udawał. że słucha. tym, obcym głosem.
Naczelnik .Jan Brandt zastrzelił dy- Nie pow.iem ci, nie mogę - wy- Lud~}ka Gralisz~. Nie mogłem ~o teraz
:(I rzeczywistości mv~lał o s~ei żonie,
prosie o nowy ltst. Pan naczelmk, bę- rektora Ludwik a Gralisza, i sam oddał
Zofu. Przez całą noc me zmruzył oka. bełkotała.
Pan dyrektor 1 się w ręce władz , nie chcąc jednak po·
dzie łaskaw przeczytać.
- Dlaczego?
Początkowo miał nawet zamiar dziś nie
DOL.
dać motywów swego czynu.
- To już minęło. „ Przyznaję się. „ Gralisz zna mnie odd~przyjść do biura. Nie mógł zupełnie pra-
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