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ARAKI,
b. Japoński mln. wojny, st~l
na czele partii woJskoweJ,
domagającej
się
dalszych
aneksji w Chinach

Mandżurii zarządzono ,

ogólną· nlobilizację

St. Zjednoczone z·bronią u nogi śledzą ~ypadki w <?hinae~
I:ondyn, 16 irudnia
Sytuacja na Dalekim .Wschodzie, w
zWiązku z zamieszkami w Chinach kom
plikuje się z godziny na 1odzlne. Wedlug doniesieti z Stan-Pu między mar·
szałkiem Czang-Kai-Szekiem a wodzem
powstańców Czang-Sue-Liangiem od·
była . się rozmowa, w czasie które)

Czang-Sue-Lłang
usiłował
nakłonić
uwięzionego Czang-Kai-Szeka do zaak·
ceptowania przedłożonych luż rządowi
nankińskiemu propozycJI w sprawie so-

)uszu z ZSRR przeciwko JaponlL

sie do wojny_

przygotowuj~

no"ścł. Równocześnie min. Arit~ - odbył ne czynione są rownież ze strony Rosji mimo to jednak z bronią u nogi czekają
kilkugodzinną konferencję z -szefem S?wieckiej, kt?ra ro~p?rz~dza na pale: na dalszy rozwój wypadków.
sztabu generalnego. O po.wadze sytuacił kim Wschodzie dz1es1ęcm dyw1z1am1

Karna ekspedycja

Awład".ZY naJlepłef to, .
wojska i 6oo samolotami.
żE NA TERENIE CAL.EGO PA~STWA
Donoszą równocześnie z WaszyngMANDŻUKO ZARZĄDZONO OGÓLNA tonu, że wobe~ groinei sytuacji na dalę·
prieciw Czang·SU~·Liangow.1 _
MOBILIZA~JĘ.
kim Wśchodz1e, zastępca prezydenta
Nankm, 16 grudrua
. Rząd japońs~i ma ogł_?sić ~ tyc~ Stanów Zje~oczonych Mo?re miał oś(Pat) Wobec wymijającej odpowiedmach deklaracJę, w któref' stwie:dz!; ~ład~zyć, iz r~ąd amerykanski z uwa~ą , d~i ~zang-Sue-Lianga w sp~awie uwo!te łniclatorem powstania w prowmc11 siedzi wypadki w Chinach. Wprawdzie mema marsza_łka Czang-Kru-Szeka. nuSłan-f'u_ Jest Rosja Sowiecka.
Stany Zjednoczone nie mają narazie za- 1nister wojny nakazał ekspedycję karną
Gorączkowe przygotowania wojen- 1miaro wystąpić z czynną interwencją, 1przeciw Czang-Sue- Liangowi.
. ____ _
_
_

wo~ti:n~i~a~łt~f:1k·r0 !:i~~aliC:!1!~ Olensqwa

qen. Blon1berqa•••

:iifi:~f~!l~~a;:: 50 łJs. iołnilfzJ tliami11kicłl zaatakuje Pladryt
.w ntewou powstańc6~, ma zagwarant.o_

~~~jce:~1~~c~~~w:~i!J!iid~ ~j~~~!
0

Czang-Kai-Szeklem o Ue odwoła on
swoich doradców, przerwie walkę z ar~
mią czerwoną I przeprowadzi szereg reform. .
_
_ Sytuacja w Chinach zna.lazła tywy
oddźwięk w Japotl!lli, czego wyrazem
jest oświadczenie ministra spraw zagranicznY'Ch Arłta, który w rozmowie z
dziennikarzami Japońskimi nie ukrywał
faktu, że Japonią musJ mieć się na bacz

·

_· Sensacyjp;e ~- do.niesienła

pism angielskich o niemiecki-0h
- - · · · · łia-u$po·rtach wojskowych· do Hiszpanii ;- - ·

.
.
LooclJB, 16 .grud1nia .. ocho~niczyc:;I:i, które mają być wysłane działać w zarządzeniach, któreiby :ittvły
Olibr.zym.1e wrażenie -wywołało · tutaJ do H1szpan11.
la:sowi ludności, jednak na mediacje i ple
donieislenie „Daily Telepraph" . o·tym, · że
-Ponieważ powstańcy p~ygotowują w biscyt zgQd!zić się w żadnym wypadku
w najbliższych dniach eczelmje się w Se najbliższych dniach nową ofenzywę na nie może.
willi przJibycia wOiisk ui.emiecldch w sile · Madryt, prasa an.~elska wiadomości o
Buenos Aires, 16 grudnia.
20.000 żołnierzy. Pismo cbtosi, powołu- tym qpatruje · wieloznaczącymi. tytułami,
Konferencja wszechamerykaó.ska ma
j~ się na imormaqe· miarodajnych .czyn a między in. nazywa ją „Ofenzywą Biom uchwalić odezwę do narodu hiszpańskienik:6w, że Niemcy zamierzają dostarczyć bersta0 •
go 0 zaprzestanie walki brafobójczej.
gen. Franco ogółem SO.OOO Judzi.
·
Lizbona, 16 grudnia.
. .Wiadomości te znajduią r6witiet po·
Jak wiadomo, rząd J)Ortugalski odpoParyż, 16 grudni&:.
twierdzenie
w
depeszach
innych
.dzien·
wiedział
odmoWinie na inicjatywę fran:cu
(Pat) --:- Korespondent Havasa dono1
ników lodyńskioh. „Daily. Heral.d'..:. dono· sko-angielską w ~rawie medjacji i ple· si 1z .Walencii: Wodnopłatowiec z bazy
si bowiem, że w llarnizonie' KaSSel. o-ło- biscytu w Hisą>anil. W dniu dzisiejs.zym w Ceucie, dnia 15 b. m. z-jawił się w Ma·
sr.cmo do żolnl.erzy apel, aby ochotJllCIZO rząd porfogalsk.i rozesłał pra1sie tekst ladze. Załoga oddała się do dyspozycji
zgłosili się na wyfazd ·do lłiszpanji. po. tej o.dipowiedzi. Rząd powołuje · się na rządu. Samolot, pilotowany przez lotpiprzez władze · japol1skle
~ewu z 1700 żołnierzy ~siło się;· tył· swoje poprne·dnie noty i podkreśla, fe lka Blanicho i mechanika Cacballeria, wy·
Mosltwa, 16 itrui.łnla. • :: 14, nast~ dnia apel _ponowio,n.o. stanowisko swÓi-e wobec wypadków hisz . startował z Ceuty, mając na pDkładzie
(Pat) - Korespondent „Prawdy'" do •WJ rezultaici~. blisko 100 żołnierzy moc' ,pańslkich reguluje żywotnymi interesami kipt. Mpreno, który~ nie chciał przejść na
nosi z ~Władywo:stok'ti o zatrz~niu ro~kazu, wyznaczono do oddział5w Portugalii. ~lp-rawdzie ~otów jest spół- stronę nąidu. przez władze ięo69kie statku 10wieckłe
· W c.zaśie lotu lipii. Moreno został za·

statek SowleCkl
many

za·trzy-

'rlellkolen1•e 101•1kowe" 1•01n1·er1y n·1em·1e[kl•['

Ludność

eze-ść

go p.
n. „Towariszcz
bity.
Malaigi na
pilota i
Statek
ten płynął zKra.isin••.
Pietropawłows'ka
_
.
·
'
- ·
mechanika
wodnopłatowca
urządziła
na Kam·cmtce do 1Właidywostoku. Został 19
.burzliwą owację.
on
przezbył
silnĄ
bur,zę, wsku· Jak wł~dze niemieckie maskują wysyłkę swych wojsk do Hiszpanii - - - - - - - - - - - - •
tek zaskoczony
czego zmuszony
a:awinąć do por·
tu japońskiego Si!rakami, !!dz-ie władze
·
Londyn, 16 gru~nia
waU do biur poczty berlińskiej do
i brutalnośt
japońskie zakzymały go i odesłały do
(Pat) 'Jak donosi „Manchester Ouar· st{rzynki pocztowej nr. X. W. 10, dla
policji gdańskiej
portu Fultasima.
dian'' rodzice żołnierzy . niemieckich, siu lotników do skrzynki nr. C 2~ a dla o.d·
tących w wofsku hiszpańskim, polni-Or:· bywających służbę w czołgach I artyGdańsk, 16 grudnfa.
Rząd
mowani zostali, że synowie ·Ich wysiani lerii przeciwlotniczej do skrzynki nr. 55.
(Pat) - Przed sądem gdańskim od·
·
.
zostali w nieznanym kierunku ·na kurs
Dziennik dodaje, że nlekt6rzy rodzi· powiadało 4 gda6sikich poli:cjantów w
zapowiada walkę Z faszyzmem przeszkolenia wojs~mwego, mającego ce otrzymali już zawiadomienia urzędo· słuzbie czynnej .za na·dużycia władzy., Havana, 16 jfrudnia. trwać 16 tygodni.
we, że synowie ich „w czasie manew- Wta'l'Jtnęli oni w nocy z zemsty os®i·
·
(Pat) - S~krefarz prezydenta, :t_{uby,
Do rodziców tych zwrócono się z rów zostali śmiertelnie -ranni".
stej jedneito z oskarżonych do mieszkaGomez': oświadczył pr~edrstawic1elf'lm prośbą, aby korespondencie swą _ kłero·
nia pewnego kupca i!dańskiego; bijąc go
prasy, ze rząd Kuby z pomocą Sbmów
' pałkami gumowymi do nieprzytomności,
Zjednoczonych
zwalczać bęclziie rosnące
po
czym zawlekli nieprzytomnego do
niebezpieczeństwo faszyzmu.
ar~tu policyjne}to.
Ka,mpania :płlk. Ba.Hsta, k'tó"ry diciał
Napadnięty doznał p.rzy tym poważzmilitaTyzować wyd1owanie młodzie!y,
zakończona klęską wojsk powstańczych
nego okaleeze·nia oka. Sąd skazał jednejeist - zdaniem rizą;du - niebezpieczna
Madryt, 16 grudnia _ ka, przyprawiając go 0 _wielkie straty. ·g.? z osk~~żonych na 3 miesiące więzie·
~la Kuby, która nie może jako sąsiadka
(P } K
'k t
d
d
. W
. .k . t
.
, ma, drugiego na 4, a pozostałych z po·
największej demokracji świata, ulec fa·
. at , omum a urzę. ow~ onos1: ..wa1ce p~zec1~m uzy namowocze~ wadu braku dowodów uniewinnił.
szyzmowi.
Bitwa, ktora rozpoczęta się dma 15 bm. me1szych srodkow, a w szczególności _
n~ froncie śro?kow~m na oddnk? .ęoa- nowych ~zołgów, których atak odparto d111a trwa z meusta1ącym wytęzemem. granatami.
.
Pomimo wszelkich wysiłków, przeciwLotnicy rządowi odbyli loty wywia-Zll.!!Be
niknie mógt sforsować lińii wojsk rządo dowcze, ostrzeliwując z karabiri'tsw maLondyn, 16 grudnia. wych. w godzinach wieczornych. po- Iszynowych skupienia przeciwnika na
Ili
lPat) - Zmarła "".' wieku lat 77. lady j niós!szy ogr?mne „straty, p_owr?,c,ił na_1C~mp~1:1ento _Carąbanchel i. na drodze1· •
_
w
I
Anne Bowes Lyon, c10tka królpwe1 Elż· swoJe pozycJe wy1sclowe.
- -, · łV1llav1c10sa - Bruneta. Na innych odbiety.
·
~ojska rZ§do~t."-~-~rłl'łY..'. ~~~~:·cjnkach'. ni'c ,·go'dnego zanotowaniar
-
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Podróż p. Simpson pod opiekij detektywa ;;~ti~~~~~:::.~.~

„SAMOTNY STEFAN" w LODZI: Napewuo

numerze hotelowym W miasteczku
f rancuskłm. - SO rozmów telefonicznych z Londynem
-

B zsenna

DOC W

(I) Po opU1tez111iu Londynu, p. Słmp· 'dyn ł4ezył się z p. Wallis 30 razy.
Mimo wielkiego pośpiechu, w jakim
son uclała aiłt do FranQji,
30 tazy rozmawiała p. Simpson owej odbywała się podróż, p. Simpson była

elegancko ubrana. Nosiła płaszcz kara·
kulowy na sukience weł·nia.nei ze szkoc·
kiego materiału. „świta" jej składała się
z szofera, wyl~rnie wyglądającego pana w okularach 1 detektywa.
Wszyscy oni zaproszeni zostali przez
nł4 na kolację, podaną w jednym z salonów hotelowych. Cielkawe, że hoteilarz
odmów~ł kategorycznie zaspokojenia ~ie
kawości re.p orterów pragnących dowie·
dozie~ się, z fakiel!o ~en.u składał się ów
posiłek. Okazało się, te dał On p. Simp·
son słowo zachowahia te,ao w tajemnicy
Wl.J.
- Jak donosi prasa paryska, właściciel wobeoe dziennikarzy. Czym się kierowała
hotelu poufnie ośw.iadczył d.zian·nika· wytworna Amerykanka - trudno osą·
rzom, ze owej „bł&tofl'O~neł nocy" Lon„ dzić. ~ ka:tdym bądź razie dziennikarze

,,historycznef no-cy" z Londynem.
'.Noc w Blois na długo pozosta11ie w
pamięci wybranki ex-kr6la angielskiego.
Przyb-Y'.'~szy p6inym wieczorem autem
do Blóis, p. Sunpson szukaba a.partamentu hotelowesto a telefonem. Ponieważ
ń.ie ziialazła bdpowitdnie.go pokoju1..zde·
cydowana jut była jechać dalej do 1 ours
Jednakże , ~ę.sta ml!ł.~ z?1usiła, ją prze·
rwać podroz i pogodzie się z niewygodą
prowadzenia rozmów telefoaicznych z
Lo~dynem z 01tólqej r<»Sm6Whicy hotelo0

pokocha Pan
chać, będzie

kobietę, która i Jego będzie ko·
dla Niego dobra, miła, serdeozu,

potrafi zajęć się domem. Nie wątpię, że spotka
Pa tak11 kobietę. Nie należy s.Ciłć, ie Hrce
musieli zadowolnić się obejrzeniem na· ana, kt6re tak boleśnie dotlmlęte 101łało
kryć i resztelk jedzenia oraz niedopitych pierwszym zawodem _ nie jest %(lolne do ml·
łości. Proszę nie sądz~, ie „drugiej takiel SI.fe
filiżanelk kawy.
Zanim p. Simpson udała się, na spo· znajdę"„. Jak Pau pisze, gdyż skoro narzeoz.ona
czynek do swego pokoju, detektyw d<>· potrafiła zawieść Jego zaufanie i wyjechać z
kład.nie zbadał cały budynek hotelowy. kim lun , nie bacząc na Jego miłość - ni•
- Obecnie zna on z pewnością l.eipiej była tak bardzo wartościową kobietą, którą
każdy zakątek me!!o hotelu ode mnie - moŻDa wiecznie żałować. Mam raczej wrażenie,
że odpowiednia kobieta potrafi zdobyć aobł•
melancholijnie zauważył właściciel.
Detektyw &pędził całą noc czu~ając. Pana wdzięczność tym, że rozproszy emutek 1
Następnego dnia wczesnym ran'k1em P• zabije wspomniule. Nie wąlpię, te się taka
Simpson ze siwą „~~tą" udała; się "fi d~l znajdzie. Nie można przejść przez życie w sa·
szą drogę. · Łóżko Je) W pOko)U d~iemll• motuośd, a PIU\ fachowiec na stanowisku, w
karze zastali niemal nietknięta. Un•lsił wieku lat 30 powinien znaleźć 1obie odpowiecl·
się tylko silny zapach szypru. B~ło to ni 11 towarzyszkę życia, która z nieprzytulnego
wszystko, co P· Simpson pozostawiła po mieszka11ia kawaler:.kiego potrafi stworzyć mile
sobi~ ~iekaiwym i żądnym sensacji przed gniazdko.
„SMUTNA ARI L. 24" w LODZI: Droga mostawioeielom prasy.
ja, powinna Pani pójść do swego pracodawcy

Prz-,1·ac1·UAlka wybranki serca Bdwarda VIII ~:=:::-=~~~:;:::;::~~:;;:
wiedzenie otrzyma1a, aby

cl4K:yzję

1wof4 cotn.i.

jego propozycję, albo·
ule zgodzi się
przy poselstwie brytyjskim zdobyła Pani
attache prasoweao
aby nie mar·
Pani tego
wiem nie
"9
zasa·
posiada
Pani
I
sobie sławę w N. Jorku Jako dekoratorka mieszkań.-„ Wyezyny" twić rodziców, a poza tym
rodzaju
tego
na
pozwalahł
nie
które
moralne1
dy
poatępowanle. JeteU więc tkwi w nim feucte
Sport.owe 70·letn1·eJ· staruszki

Małżonka

Da

może

(z) W krll·I! wielkich wydarze'it któtych terertem by!a w clalnl ·ostatnich
kilkunastu lini W. Brytania. wci~ięci
również zostali na)bl!żsi przyjaciele zatówno E~warda, Jak i ie2<> przystłei

prasoweKO przy Poselstwie brytyjskim

uczynić,

odroblna uC11u6 ludzkich - ni• b41dzl• ż4d•ł od
rzeczy nlemo:tliwych. Za wybtyk1 pod
stykę. prowadzi ~J)artadskl tryb tycia wpływem zdenerwowania l przera~enla popeł·
0
i codziennie )}<)świeca kwath-ans na ćwi- niouy - nalety przeprosić. Jeżeli to nie P •
czenia fizyczne. w .liczbę których webo- mote, • wypowiedzenie utuymane zostanie w
mocy - niech się Pani zgłosi do działu kobiet
dzł stanie na dowie I t. p.
1
„••••••..,•~••1 młodocianych w Inspektoracie Praoy, do pani

Mimo swvch ukonctonvch 70·iu lat,

w Pary!u. Mieszka tam w luksusowym lady Mandl do ~ej pory uprawia ~!tnn~· Nł•I

111aU!ohkl.

i ekscentrvczrtym mieszkaniu. zapełnio·
nytrt meblami, obitymi białym aksami·
tem; skórami zabitych na polowaniach
zwierząt. orchideami i inną egzotyką.

~\ęo~b:~~~!?:ek~~:~:~r~.ak~~o~:i~~

Pant" Snmpson \V salona"h ksi 1 ciil \U alii! ~D:r::t::i c:~~: j:;:~id~~~~::j·,~~r~o:~::!

Prasa interesuje się, oczywiście, tv·

••••••U••&•••••••••••••••••„ffff••••••••••••••••••„„

~
U
i
dy Mandl t małtonkowle Rosters, przy„
. Pierwsze spotkanie, które zdecydowały o losaeh korony
jacłele p. Wallis.
•
• ź
C
angielskiej
. i ost.at_ni są zao·rzyJa nieni z p.
Na księcia Walii p. Simpson spogląSirmson JU'Z oddawna.· Poznali Ją przed . (z) Jeden z dzienni!ków francuskich
~ elu łaty w ChJnach za ~Zasów le! o:-iisuje obi.ad, ytlany przed paru Jaty <lała tego wi1ecz.0-ru WZ'rokiem, pełnym
P łMVS~go małżeństwa: Wmd~mo tyl p~zez ówczesnego księcia Wali1 w jego czułości. Ujrzawszy w gabinecie k ięcia
k~.kte orm~n :ogers J.est ;'YJątkow~ rezydencji „Fort Belvedere". Wśr5d krzak bzu, p. Simpwn powie-działa:
- Książ~ ma t.e same kw.laty, Jakle
~~::ams~~f~~nk~ą, s~c~::ćlnt~~a~~t· gości zna}dowata ~lę również p. Slmp·
~on którą poczęto się już interesować w kupiłam sobie dzisiaj. Ile ksiązę zapłacił
· s rt wodny
b ló 't
.
.
.
.
me z~~~;'d~ :i~ceI cfa0 s\ęp;owied.zieć. 0 1kot~ch tmvarzysk1ch Londyn.u. Co do j za nie?
Książę wy~ien!t . s.umę. ~· S1;mpson
tady Mandt, urodzoneł Elzie von Wolf z urody Amerykanki zdania ~YtY podzle·
Nowci:to Jorku. W dzlewłęćdziesiąt:vch Io1 1e, wszyscy zgadz~1i się Jedl1Pk co do wzr~1szyła .ramwnam1 t pow1edz1ala z
latach ubiegłe~o stutecta była ona żna· tego, że Jest ona wyJątkowo wytworna, u~m1echem.
- Wasza królewska wyeo1lość pn:,e•
ną aktorką Po porzuceniu sceny zo· ciarujaca I szykowna, aczkolwiek trud·
~łnca za kwiaty. Proszę ml pozwvhć,
.
stała plerwszlł -w Ameryce • kobietą-de- no Ją uwa~ać za ideał piękności.
Pan~ S111:mson wywa,rla wrazet11e w abym zał.atwiał~ t~ za niego„.
koratorką wnętrz. Trzydzieści lat mie, ~d teJ chwili 1 ozpo~zęła . się prz~....,l"a ·•on Wolf razem ze swa s1lonac.h ks1ęcl.a Wal.H. Zywa, elegancka
t h 111~ mi d h SltrtPSO kslęc em Wal11
l
k
V
L „
.,
n 1 ., 1
przyJacłótka;. ag-entką El!bietą Marburv w sweJ cz.ar~eJ su m, o . oczac. 1 pe nyc . /.n . ,~ zy „.
w mieszkaniu. mieszczącym się na pety· blasku I esprit, prowadziła on:i rozmo- przyJazn, która dioprowadz~ła do tak pow~, w którą wcfągnęła stopnwwo całe 'vaznych sku~ków.
feriach Nowe~o Jorku.
zgromacizoue towarzystwo.
u®koroWolf
von
cit•a
·to"HIOW"
v i::. "
S v
sk·~i
wał• na tel ulicy wszystkie mleszkatlia.
ft fJIy fi łon·
które pod jej czarodziejska, ręką Zatnie·
nity się w nałbardzleJ współczesne i cle
Oblublen!ca "w dn!u ślubu tbisgta samolotem do Paryta
kawe zakątki. ciesza.ce sie obecnie w!et„
.1.
1
•
kim powod1zeniem. W SWolttt czasie
em staroz.ytnego roprzedstawicie
(s.b) Wielką sensację wywołał w Lonv"„ Wolf otrzymała od ówczesne·
~!za
. I k
d
l nież
L
t
go ksłęcia Walii polecenie udekorowa· dynie niedoszły ślub Lady Cecilii We - u ~ngie s iego.
w Lo11dyn,1e,
vary wy. woła
~lub_ tej
Lady
Smileya.
Claude
John
i
lefleys
.
rezyden·
~o
w
pokoi·
trzech
wnętrz
a
·
t
N
,
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ncll1 Fort Belvedere.
a ~roczys osc
Cecilia jest potomkiem marszałka We!- zrozum1a1e poruszeme.
W obecnei chwili Elza von Wolł ~ lin~tona l stoi na czele arystokracji an- zaproszonych zostało 500. goscl, samych
lady Mandl - test małtonką aua.che glelskiej. John Claude Smiley jest rów- lordów, J!arów, ksł~ciów i innych przed-
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redukuje
wolnymL

1kargl na tego rodzaf u potwora, który
pracownice u1e ohc11ce mu by6 pO•

„NIEszCZĘśUWA, l'OORĄtONA w ROZ·
PACZY" w KRAKOWIE: Dlaczego ule napisała
ześnlef?„. Jakie można tyle lat
Pani do mnłe
zaniedbywać tak straszn11 chorobę?„. Jakże
moźna pozwolić, azeby człowiek tak bardz-0
chory zajmował się wypiekiem ctastek, stykał
z łu.nyml ludźmi t mieszkał razem z dzłe6mf..
Przcclet ł <>n i Paul festegcfe nosicielami nalstrannłefszeJ choroby. Proszę natychmla!tł udad
ai• do iego pana I powledzłe6 mu, ł• włe Pani
o tym, Ił gro&t m11 długoletnie więzieni• aa aa·
bawienie Jej tej strasznej choroby. Przede
wt111:y1tkiem aatęda Pani k•tegorycznl• :zuacincl
sunty pieniędzy na leczenie ~ bez obawy akan·
dalu, albowiem aroi1 Pani •mler6 w męczar•
niath. Jebll ten potw6r·człowl•k 1:amałny nie

da Pani pieuięd:ty na leozenie - proazę nie·
zwłoczuie .uapisa6 1kar1q do prokuratora l do·
tyd bez ładnych opłat. w t&klef •prawie opłt·
ty nie Sił potrzebne. Pani zaś powillJla 11atych·

zwłoki.

rozpocząć

dziś

kuracfę

l to bez
Tacjo1:1al1:14
jeszcze, po przeczy·
Zechce Pani
taniu odpowiedzi, udaf się do tego pana i po·
stawić 1ir. ostro boz obawy faklc:bko1wt0k !!róż&.
Proszę do mnie również natychmiast· napbać i
donieść o rezultacie tef konferencji. Na kope~·
cie listu do mnie proszę dopisać: „w spraw'e
pilnej", ażebym list przeczytała przed uormalaą
15 olejką.
„ZMART\VtONY" w NOWYM SĄCZU1 Nie
ma powodu do :rmartwień. 'WIZyerko jest vt naj-

mi•at

spn:~c:dd

sta'f/:;~~o1~~s~~:rag~io
' t · · k ś dla"ł nichktówspa- rzeczet1skłepor:i:ądku,mafą
~~aia tJ~;Ję~::· ce~e~o~f~ ~a~ubin,rb~

cały przybrany kwiatami. Jak wielkie
było zdumienie zebranych, gdy w astat·
mową
ą
k&łęela
{z) ...... W przed ·dzień ukaz.anfa się w tyiskiej, jednakże arystokracja mlniatu niej chwili zakomunlkow:rno im, ze ślub
prAS.ie pierwszych wiadomości o roman· rowego państewku, poł•ożonego między nie odbędzie sic:. Panna młoda :amiast
~le króla z 1'• Simpson, pra~a angielska Szwajcarią i Austrią, ma zna·cznie wyż- do kościofa voiechala na lotnisko w
Cro.vdon, ~dzie wstadfa do samolotu i
dortósiła 0 drugim ,,mezaliansie", które„ szc aspkacje.
Przed paru dniami Wirgiuia miała odleciała do Paryżd.
go bohaterem Jest k&łątę Konstanty Lich
Nie chce ona podać motywów swego
ton~tełtt, który nosi AIQ t zamiarem po• wrócić do Londynu z Ameryki, gdzie
~lubienia ·angielsko amerykad1klel artr• nakręcała ki'lka filmów, i spotkać się z. postępowania. Rozczarowani goście weks1ęci1 em, który trwa przy zanuarze po-1 selni wrócili do domu.
ttkl filmowe), Wirginii field.
Je t to, oczywi·ściie, sooMcja znacz- g1uMeni'a }ej.
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złożenia

l!m!!Jm'DJ•O'

•

11!1'1,....Aek

~
nie mniejsza, aniżeli ta, ktćra wywołała
111,, •~ B
mi.
Vl'łi
wv ._
._
pnesilenle konstytucyjne w AnglLJ. Tym
niemniej prasa światowa pośWl$Ca zamia
roztacza opiekę nad bezdomną dziatwą londyńską
rnm młodszego ctł·on1Jrn domu, panuj4ce~
Londynie. siedzibie na.iory.lti- będą opieką spotykane na ulic~ch saW
(z)
go w 11ajm11iejszym z państewek euro„
nalniejszych klubów. noszących naibar- motne dzieci. których strzec będą przed
pejs.ki•ch, doś6 wiele uwagi.
Wirginia field poznała ksi<; ci a Kon- 1dziej dziwaczne nazwy, powstał niedaw- nieszczęśliwymi wypa1dkami. Na pJaStttntyna w Wiedniu. Znajomość ta szyb no nowy klub. „I<lub wujów i ~iotek w cach publiczny-.h, przeznaczonych dlc.
l"ó przerndziła się w mitość i mtódzi po- odróżnieniu od istniejących już „Klubu bawiących sie dzieci, odbywać się będą
stanowi·li się pobrać. Zamiarom tym teśc.:iowvch". „Klubu podlotków" itp. or- dvżurv cztonków klubu.
W apelu. wvstosowanvm do soołe
sprŻeciwi!a s!ę rodzir:a księcia Wpraw· 1tanizacvj.
Nowv klub nosiada bardzo chluhnv czc!1stwa. an;!ielskie~o. nowv klub \VZVdzie Wirftil'lia field pochodzi z dobrej
burtuazyjnei rodziny londyńskiej, przy cel: pomagania pozostawionym bez wa ochotników, którzy z.g-odzilibv się
podiąć się roli dobrych wujków wzgl.
etym oiciiec jej zajmuje dość poważne opiekł dzłe-ciom. .
star.owiskó w towarzystwdle ~tolicy bry- 1 Czlonkowie tej or~anizacji ctaczać ciotek.

na·
takie drobneOczyw~ście Pe.n
a znaczen.la.
nie .
pierwszy powinien narzeczou11 prteproelil.

lepszym

Czy

wlet~e~

Z!u.

- w Londynie odbyta sfe
z licytacji listów Navoleona,

sprzedaż
dotyczą

cych jego w.vvran·.v do Egi!Jfll i zamierzonego podbo}ll Irlandii. Te mato znane

dokumenty sprzedano za sume 4.000
funtów szterlingów. Większość icft nabyta ambasada egipska w Londynie.
- w Stanach ZJednoczonych skonstrzzowano automat do bzuloiv.v domów.
Przyrzad ten. Tttórego obslug11fe zaledwie d1vuch robatni.~óiv. zestawia samodiielnie mate dom!d od hmdmnentu, a~
po dach wla.cznie, oraz

za!zlada urz({dze·

nia kanaliwcyjne. lflie!fdc 11.-.fu!!i odda
on prz.v butlowie cafJ'ch of!iedli 1nieszkanimv.vch.
- 11· związ!w z niesT>Odziewana a.bdY-

kac.ią krń!'a fd111arda VIII wstrz.vm(l170
1V Anglii dmk kEio.?!d rośwferone.i temu
wfrulc.v. D2i(.'f o to miało w.vj.~ć w nakla-

dzte 150.f}f)O egzcmtJlarzy i miało slużyć
·
do użytk,zi szkól.

rzy

Napisał

specjalnie dla „Expressu": JERZY . BAK.

I Sensacyjna

powieść spółczesna
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POCZĄTKU POWIBSCL
a zaraz niam wszystklo wyśpiewa... Wśród przemysłowców wielką panikę wy- zauważy! B'iJl.
wołały listy tajemniczego Mściciela, grożącego
_ Dobrze ... _ zmndz1l si:.. Mściciel
nawet śmiercią tym, którzy nie przestaną wye.v
"""
zyskiwać swych pracowników..
- Wtęc teraz weźmiemy silę do ndego...
Jednym z najbardzief znienawidzonych przez
I zwracając się do swych pomocndMściciela przemysłowców jest niezmiernie bo- ków, rzieikl g~ośno, aiby Weill.er słyszał
gaty właściciel ·melu przedsiębiors!w w Polsce, jego słiowa:
Karol Halwin, posiadający żonę, córkę i syna.
Za wytropienie tajemniczego Mściciela lłalwin
No, teraz, skoro już wszystko
ofiaruje znanemu awanturnikowi. Piotrowi Ru- wiemy, sirrawd'zimy tyliloo, czy uzyskanie
dziakowi,
pi,ć1 tysięcy złotych. Ale Rudziak od Kintm Jrnformacje zgadzai<ą się.„
0
k~:: ;t:cł; li:1:nra.:;a:
:~~!~W!: Podszedlł,
do Weillera i zapytał:
ml angażuje słynnego c(etektvwa amerykańskie_:_ Tera1z niech pan nam powie, oo się
go Weba, który pod przybraną nazwlł Czarnego staf.o z Jadz.ilą ?„
Króla przy pOmocy
swego sprzymierzeńWeller milczał, patrZ"C
na Mściciel'a
ca, rozpoczyna walkęTuza,
z zagadkowym Mścicie~
Iem na śmierć i życ!e.
lęklilwym wzmki.Jem.
Jedyną osobą, która widział11 twarz Mści- No. czemu parn nie gadia?!...
ciela, jest lokaj Halwina, Antoni, który jednak
_ Nie WJOlrrlio mi mów1ić w tej sprazostał raDlly w głowę, nie może się poruszać
i mówi niewyraźnie. Na pytanie kto fest Mści- wie .. - bąknął wreszcie.
cielem, bełkoce tylko: - ,,La jełłły1"••• Co to
Ja pairnu I10zkazuję!... Bo w przema znaczyć - nikt oie wie.„
ciwnym raziie weźmiemy pana również
Jedną z najtragiczniejszych ofiar wyzyski- rua dól!
wacza - Halwina, Jest dawny Jego robotnik,
T llro
.
i
Stanisław Ziętek, którego Hdwin tak misternie
Nile, n1e,.. Y · oostawcte mn e
usidlił. że mógł nim kierować jak pajacem na tutaj... - błagał tc=hórz!Jiiwy Ni.emiec.
sznurku. Przy pomoc.Y intryg i teroru uczynił
zeń bezwolne narzędzie w swych rękach ł zmuJ - d' .No,
? to gadaj pan„. Co się stało
szał go do zamordowania niejakiego Aleksan- z a zuą ···
dra Aibuzowa, który znał jego kryminaln, prze- Wywieźl~iśmy ją dlO Nemiec....
szłość. Halwin siedział bowiem w Ameryce
Kto?...
w więzieniu za defraadacje'" Dziwnym zbiegiem
_ Ja i Kintz...
STRESZCZENIE

!r'/!l=.

okoliczności Arbuzow dostal ataku serca i zmarł
w obecności Ziętka. Teraz podejrzenie pada na
Dlaczego?...
niego. Halwin nie chce go bronić, wobec czego
- Przez ten liist, znaleziony U tamZiętek musi ukrywać się pned pollcf,.. Gdy tej ... u tej Malżówny„. Taki był rozkaz
b1ł już w niebezpieczeństwie, zaopiekował się 0 c:Lolf
n1m Mściciel, który przyjął g„ do swej gwardii, .l,u
a...
akładającef się z dwóch zaufanych pomocników,
A któż to jest .Rudolf?...
Alfa i Bila. .
- Tego mi n~e wolno mówić...
Narzeczoną Ziętka fest młoda, przystojna
_ Gadaj pan, b<J zaraz ściąglfliemy
ł niez:wykle urodziwa służąca, Jadzia Młotecka,
dJ
. .
posiada 1 ąca w swym majątku tylko medalion,, pan.a o puwrncy„.
stanowiący Jedynlł pamiątkę po feJ mate~. Z me- Jeżeli zdradzę RudJolfa, grozi ma
dalionem tym łączlł się dziwne wypadki.•• W n<I'- za to ,śmierć ... ZabHą , mnioeJ ... _ pl a kal
tesie Arbuzowa Ziętek maJazł napłu - „Uprze- \Veiler.
dzić Ziętka, niech pilnuje medaltonul" NastęJ'nego dnia Rudziak napada na Jadzię i chce 1ej
- Nic s~ę panu n~e stani.e.„ Pan jesit
ten medalion zerwać z szyi. Jadzia obroniła się, nara,..;e P"'d' n1'l1szą op;1.eką ... '"IT.,'ęc O'a~-1·
· ł w ta1em•
"
""'któż v to U/Cl
v\i
"' Ućil
lecz po pewnym czasie medalion zmk
pan,
J'est ten 'Duc:IJolf?...
niczy sposób.
"'Halwin nie zadowolił słę śmiercią Arbnzo- To szef naszegio kontr-wywLadu„.
wa: Przypadkiem dowiedział się, że jego żona,
_ GdZiie on m~es.z.ka?...
Renata, komunikowała się z Arbuzowxm. Na
_ Niie tutaj„. W Berldnii,e„ On nam
miejsce zmarłego Arbuzowa. podstawtł więc
n·1~
ni
1 ~-·
fikcyjnego, swego dawnego lokaja Jana, by wydaje roziw'zy ... rvza nim Dl>l\.OgO
e
w ten sposób zbadać tajemnicę żony.
znamy.„.
Pewnego dnia pani Renata zdemaskowała
- Gdzie on miieszika? ..._
fikcyjnego Arbuzowa, który zdąż1ł jednak prze_ Tego nue wiem„. Ki.ntz spotykał
świetlić jej talem.nicę i stwierdzić, iż była ona się z nim zawsz.e.„ Ja alt\ tllie widz.ia'.!em„.
szpiegiem... Halwinowa zagroziła mu śmiercią'
"'V
za wykrycie tajemnicy Jej życia„. Pani Renata la otrzymywialem ro•izy od K,mtza„.
miała jeszcze jednego wroga w osobie swef cór_A gdzi!e jest teraz Jadzrla i ta Malki, Ilony, obydwie bowiem - matka I córka żów.rra?
kochały tego samego mężczyznę - dyrektora
·
Władysława .Wlćhronła..
.
- Tegio też nre wi1em ... To sprawa
Pewnelfo dnia znaleziono panilł Renatę mar- Rudolfa ... Od ni:eg:o możecie się panowie
twą w sypfalnł. Podefrzenie pada na Włchronła. tylko tegio c:IJoiwiledzii'eĆ...
Komisarz Wentzel każe go aresztować. Jed_ Dobrze!.„ _ odparł krótko Mścinakże po aresztowaniu dowiaduje się ze znaleK
zionych u Wlchronła listów, te łączyło iio coś del - Przes,zuikać kEeszenue jemlU i inz Jego ton,..•• ~·
tzowi!...
W tym czasie do Czarnego Króla zgłosił
Rozkaz z·os.tal wykonany. W kiesize
się niejaki Martinez z prośbą o odszukanie fego n.iach Kill1 tza zmalez:ilOtlo między dnnymi
przyrodnief
siostry, którlł oczekuje
w Ji'sc "·d
owego taJ'em'"lilczeO".n.
~sokości miliona dolarów.
Martinezspadek
nie zna
v
"'
.,,v "'nudolfa.
jej nazwiska, wie tylko, że w tef posiadaniu List byt niastępuj3,cej treśct:
znajdufe się medalion z odpowiednim napisem.„
_ Wte'lmożny Pan.Le X-3J!. WyraI rrc;
pamu
uzna.nile za owocspadek Jadzi, która nic o tym nie wie 1 nadal mi pracę ostatnich dni:. Obydwiie nieprzymiera głodem. at wreszcie rzuca się pod wiasty znalazły się
pod klu.;zem
auto, w którym Jechał Halwln. Przemysłowiec r wszystlm jest w nia:jlepszym porządku.
uratował Jadzię i zakochał sle w nlel po uszy, Proszę wyraz.ić moje uz.nanie również
Wobec tego Halwln zwrócił się do innego X-29. POl1'ecam panu wypłacić mu tytuprzemysłowca,
Pomruczka, aby dałsposób
Jadzi uzapo- t•em „,a,
grod:y 150 zhotycih za sprawne
sadę w swef fabryce, by Ją w ten
••
Jetnlć od siebie. Jadzia fest rozpromieniona. wyk,onarn~e moich rozkaz.ów. JednoczeJednakże fabryka przechodzi w rece haka· śnie dlonl()'SZę, że nasz punkt zborny w
tysty Niemca, Baumana, który wprowadza Berli'111ie przelliiósl się ohecniie z „Mayernowe, uciążliwe „porządki"ho1u" dlo „Wintergartenu". W razi1e wiec
Oto WYrzuca on na bruk przyfaclółkę Mścib
tlk ·
·
ciela, Jankę Małtównę, a Halwln wysyła lą pod ko11iecz.oości OS'O i'stego zie męcia się ze
stępnle do Katowic, gdzie czycha na nią agent mną oraz z moLmi ludźmi, proszę o przyniemieckie! pollcll politycznef, Klntz, albowiem bycie dJo Wintergartenu. Wreszcie mam
Halwln przedstawił Ją Jako francuskiego szpiega. eto pana jeszcze ostatmilą prośbę. P<JtrzeKintz przy pomocy terytorium
kamratów
porywa bm. mI. są dwaJ. d•zie
. łm,. Z decYdoW ani na
Jankę i przewozt ją naswych
Niemiec.
Mściciel, Alf i Bil udają się do Katowic na wszystko m~odz.feńcy. Mógł'bym wziąć
poszukiwania Janki. Aby zwabić Kintza, Mści- foogoś z naszych, ale o to wllaśnie chodzi,
ciel podaje do pism następujące ogłoszenie:
.ie potrzebni mt są tacy, którzy na na- Kintz!„. Sprawa załatwiona. Czekam dziś szym teren1i1e są jeszcze ni·eznani. Szcze0 szóstej po południu w „Rumbie".
Znak roz- ·óló
.
· .
.
·
poznawczy numer niniejszej g~ze.ty w rę~u!
• g . w .~1e mogę panu. Jeszcz,e na razie
Kinte przybywa na um~wione nu~1~ce. ~ I wy1aw1c. Na wszelki wypadek przyMściciel ściąga go podstępnie do zam1e1sk1e1 svlam dla nich d'wa paszporty na nazwilli wraz. /. ie~o ponc~nik~em .~eilere!D·
i \Viska Adolfa Rautza i Hermana GrauAle Kmtz nie chce pow1~dt:1ec co się sta1o ·
.
ł Ć
. J~dzią.
nera. Zechce m1 pan ich przes a wprost.
M 1.,
z a zowną I
dc B er1·
. h się
. zame Id .
ma 1. mec
UJą w
__ Mam wrażenie, że z Wei!crem pój- tergartenie. Dziękuję panu z góry i jesz-

Mściciel schował ten l'isit dJO kieszeni chać dio Berli111a! - rzekł Mściciel - Za~
fotwimy w1ięc tę sprawę w ten sposób.u
_No, teraz J'uż wszystko jest w po- Ja pojadę z Alfem,1 a ty ĆBillu,
t hrostiatniesz
d bó
rzadku.~. - mruknął - Mamy otwartą na miiejscu, by piniowa
yc
ra w .•.
drogę do Janiki ł do Jadzd:.„ Tylko gdzi,e Jednocześhie zawiadomisz Ziętka, żeby
są te paszporty? „. Czy nie znaleźliści,e si.ę ni.e fatygowial, gdyż Jadzi/a siedzi
ich ~Ai
cz;as rew'i:zil?...
pewnLe gdziJeś tam . w .oboz,ie
VVU
·
Jkoncentra·
t
_ Nile„ _odparł Alf - żadnych pa- cy}nym, czy w wtę~1enm„ .. uz my ę
szportów w kii,eszet111iJach nile byl10...
. .sprawę wybadamy doktad!nue ...
- Zajrzyjcie pod poosz,ewki! - rozBiil przyjął te zarządzieniia bez stov.:a
.kazał Mścici'el - Mioże Ktntz tam je protestu. Jeszcze tego samegio dnia
~chował!
Mśc~c'rel przygotował się dlo wyjazd.IU.
Przypusz;czenue Mśdciela okaz,ato się O ctiwunastej w nocy ~dal się n~ dworzec
p aszrporty Ou1ua
~- IaZIl Y Się
. pod
nn, ót
e le wrócimy wraz
słusmie.
vv~r Ce P wnn
.
1 z dz' rewczętamL.. pod!szewką ma:rynairki Ki!ntz1a.
j
rzekł na pożegnanie.
_Teraz możemy sobte spokojinre jei uśm~echnąl slę.

Rozdział

11117
1fW

Od d!wóch tygiodJn~ JadJzia mbeszka
w śl.iicznym pałacyku na jednej z ulic
w naJpięknLejszej d.'z.uelnilcy Berlina i
ł
b'
d ć sprawłaściwie ni,e mog a SO ile Z' a
wy z tego, oo z nią zas,zł·o. Gdlyby ją
zapyttano skąd się tu wziJęla, co tu ro· w ty m
bi i czy cJtugo jeszcze porost ame
palacyku, nie umiałaby o<iip.owPe'dzieć
na te pytania. Bo zaazęlf{) sdę wszystko
bardro dlziwaezinLe 1 strasznie, a skończyło się nile mniej tajemnJi!czo...
W tej chwm, siedząc w ciepl'ym poko1U, którego okna wychodz.i'ty na zasnieżony ogród, jeszcze raz przyp<Jmniał::t sohiie dJziwacme dJz.i.eje astatnitch dni.
Za·azęto się wszystko od owego ranka, gdty wysiziedl:szy z domu, zauważyf!a
przed bramą elegancką lilmuzynę. Nie
. przyp.usz,cz.a:ła, że ta limuzyna jest prze· h ~1 bł'
znaczona dla n~ej, lecz w teJ c Wl ~ z 1żvl
· d10 meJ
· · SZIO f erl• U'ChY1aJąc
· cz.ap kę,
. się
~pytał:

- Czy ro pani Jadw.iga Ml1oteoka?...
- Tak.„ - odparta Jad:zdla zd'ziwio-

n~rm głosem, przyglądl!Jąc Siię uważnie

"

9 I

pOJ-"t..,-.,
llall'WeJ- •1•
„111'.'9

szoferowi ~ Czy pan do mnd!e?.
- Tak ... Przysł,ail mn,i!e t>O panią pan
dyrektor Bauman„..
dyrektor?... Cziy zawi'nHam
._ft~:n,Pan
1 . k
ób?
W }al\.~l\.O Wi~e spos
···
- Tegio nie wiem, laiskiawa pani. Kazano mii ktyliko powiedtz,ieć,
że pan d'Yreki.
~·-- 'l •
tor OC'Zle uje paniią w vairUIUV Pl n.ei spraWi'e...
- Boże ... - jęknęła - Pewndle z.nowu Przęsiki
silę m mn1ie .... Cziy
Ai... k"~poSkarżyil
b l b d
ty"'.> Al
pan UJ.Yre' wr Y a'r zo 'z1 w... 1e prze
aie ja dJOk~dtttie wype'lniam wszystk~e
moje ooowi'ą?iki... Nhlct niie mógł mieć
żadnego powodlu, by pO!Sil<arżyć się na
mn,i;e.„ Czy pan dyre~ror crzeka w biurze ?....
- Nile, w swym prywatnym mleszstan~~i:i;.r!~ó~ z.f!:~i:n siiag~~n~~ ~b:~
żarn
ni1n~ejszym
ka-nilu...
- W takim raiz~e - dlobrae ... Jut idę
rut
- Pan diyrektor pr-0sii, teby pani byl:i laslmwa przyjeohać arutem...
- Autem? ... Dliac.z,e~o?...
- N~e wiem... Pewnd1e panu dtyirektorow~ z.aldy na tym, :!eby })ani, p.rzybyta
Jak 111ajprę<hej...
Jadlzia WISfaidia wDęc do auta bez z.astanow~erna. Sziofer zająt mieis<:e przy
kierownicy. Limuzyna. pochw.Hi ruszyła
rzód
nap
'•
- Cilekawa jestem oo tet dly.rektor
może chcieć odie mnlie„. - myśl'a!la Jadz;ia z żafraisowanią miną. - To napewoo
sprawka Prz,,.s'kltego...
Ostatnio znowu
v
zaczą'l mme pr21eślitdować natarczywie.
Dyrektor pewnfie u'.k!arae nmi1e za to. Czy
znowu zmtlliJejszy mt pem;ję? Ml()żliwe.
Cóż na to mogę porad'Zlić ... T,rz,eba będ2:ie
· Ć 1~~ Ś ]""i
k „.,1..1,.,.1~-.i.OT'k'"" diO mego
wzi.ą MJgO
w o .,.u,lJIJvl\.dL'
pokoj~, bo sama nie na~·ążę z komo~em.
A moze Bauman ma 11rme pretens1e? ...
Mr:-że
znowu
będzie
nalegał,
u~
„
·
· k'
?
N ~ebym
t
·
·
czyta się n~em!lec rego. „. a o się me
w· zgo dzę„.
Tak rozmyślając, ni,e za
. uważyła wca
dzi·e łatwiJej„. To człowiek tchórzliwy ... cze raz życzę pa:nu dJalsz.ego P..O~ le, te ~kna limu~yna dia"WOO wyjechała
J rzeba mu tylko od.'I)ow~ednta. zagrozić, nia Yl p,r..ą_cy:. Rudoli.'•
iut m obr,ęb miasta, mk'llftc z Pi'mmna

m-,
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~„

szybilwścią

j

i

po wyasfalltowaJlle szos e.
- Cóż to ma ZIUl!czyć? przemknę~o jej n1agle przez myśl - Czyżby
"Z:"'fe·r n.omyli"t
si'1ę oo dio kierunku jazdy?
~ ,,
v
Panre szofer-Zje!... Paniiie szioferz.el... Dokąd jed'.zliiemy?!
Ale szofer me od!wracaił się. Auto
mlrnęło oo raz prę-dziej... Jadzia próbowała otworzyć dr.z1wi1CZ1kli ale byzy zam
kn!,ęńe. Uc:Jlewalria pięściami w szyby, ale
I
w~ d
szkło byt10 nieustęp i'we...
~e Y zrozumia~a. że WPadta w jakieś sdidla... Ale
ilt<J te siidJła zastawiJt?.w.
B
? Dl
ego
auman ? ... w jaJk'lim oe1u....
acz
miałby ją wyw01Zić poiza miasto?„.
rlalwin? ... Dokąd ją w tak'im razie
wywiozil? „.
d
Niie rnog<f,a siobłe odpowiedz.iećna i.a
ne z tytch pytań. Mj]jaly god~i,ny w dTę-•
czącej ni1epeWtllości. Mrdk już zapadall,
t j
gdy zatrzymaH
na pus
S f słę wres2jove
..u
t e
dr-0dze.
zo er wysDa~t Z auta, O worzyl drzwiczki, wsunął jej do ręki kawal
chleba i rzekł:
_ NLech s<lię pan~ posfili... Czek.a nas
Jesz,czie daleka dir·oga ...
Jadzua chciała o ooś zapytać, żądać
wyjia§nii1eń, ale szofer szyb'.kio zamknął
drzw.i!c:zild, slrontvoiiowal maszynę i .pu.
dJ
dl
sC:1l się w a1szą rogę ...
Noc już rozpostaTla nad śwd:atem
czame skrzydła, gd'y auto powtórnie zatrzymalio ~."
„,;i.:. na ..1,,.,.,..1__ wśród lasów.
\IJ•vu;c.ic;;
Szofer wysunął gt.owę il gwdiz,dit}ąl głośno
dwu'.kr·otniie. z po·za ctemniych zarośli
wylondił'Y si:ę głiowy dtwóch mężiczyzm.
ZaJ·ę1.:, m~e~sce obok srofera • auto T'lll'lllll
~ 4
"'"
1
mknęło '<:t<rliej.
Jad!z:ia s~ysz.ata jruk wsizyscy trzej roz
mawdali szyb/ko po nilemdleclru.
ZlllOW1U minęlto ki!lka uci·ą~iwych go1,

dzi'n.
Wresz;d~e auto zatrzymało się. Wszy-

scy tr~ej wysiledll:1. Wyciąglflęli Jadzię.
ZwEą:oo.l1i ją S'ZII1lllramL jak zabilta, zwierz:ynę i wpakiowaliJ do worka.
S:ziofer z ·arutem zawrócił, a tamci
dwaj n1i101Sąic JiadJz.iię w worku. zaczęli się

prziec:Jlzilerać

PT2Je'Z

leśną gęSltwinę.

Co

chwilę przystawali, nastuchując, czy
,.,,.,:n,t s:w,.
n'lie zbli..i.a.
Ji...„...11,..;,
„ d!Omyśl11'fa si„"
u ·r.
"'ł ;11
'u
u._..
o<l razu, że ni:ezinanru sprawcy PorWa.nia
chcą ją przien~eść przez granicę.

- Czy to im się uda? ... - myślała
zrozpaczona - Cziy nlikt me pr~jdzie
mi z pomocą?
Ale ciemna noc sprzyjała Nilemcom
wyśmienilcDe. Gdy pJ:1Zedlos.tali się n.a
dirug~ stronę, zirruc'iil,t worek z plec ~odetcl1n,,.1.;,
"'t" z ulgą.
- No, teraz już wsizyst'1ro b~l·e w.
porządlku„. NajnJiieb.e:z.pi.JeczniJeJszy odclnek mamy za siobąL - rziekl Jeden z
drabów dio drugiego.
Wyciągnęłt JauZ.ilę
~·.n;;
z WOu\·a, rozwdlązal' jej nogi i jeden z drabów rzeikl do
niej:
- Uważaj teraz co ci 1""'
n.n.wiem ... Jestie~ już na niJemi1ecknej zilemi... Stąd żadna
1~· .(
srl a ciię nie wyrwie... Niie próbuj ucile.n:a""
\\Tidziisz to? ...
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Oł1E6A f~r

B. Hurw1cz Dr. JA

POLAK

tel. 142-42
~
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CHOROBY WEWNĘ fRZNE
choroby skórna I weneryc zne
lekarze Awel.wszy Rtklcht spe
y~m.ujh
.
2-5
i
9-1.Z
od
nie
codzien
Łodzi
z
m
i ALLEROICZNE.
wyjazde
OWSKA 10.
PIOTRK
gen.
oen
będLzie d~ Sw1ąt pr~ed swym
izy.
na
·
ciac
no
cia
.
b'ś · · ....
I światloleczrticzy
od 8-11 1 od 5-9.
ElektroPrzyjm.
Gabinet
1
czynny
W ecznicy Ocznei Piotrko wska 86 n p gdzl soość1
yczny
dentyst
Gabinet
Kwarc.
de·
ciek il ,,ezp latmel
d 8 1
. t
W . dz. I ś wie
zł
monstru ie sw!S- słynne szkła okularo we . ., Specei·a1~
a
Porada
.
o
cze,
N.2 7
a
eczn
ary
ROT
u
me
o
ul. NAW
-- . ·--...: - k .
dl
dwuogl fsk
a z~r?h uiących: tkaczy, maszyni~iów, inkasen tów i t. et..
1. ow~
.
164-21.
Tel.
.dal i zbliska. bez nużącej zamian
poz_wal~Jące _Jednocze!>me. patrze~m1.wmewlaśc
Przyjm uje od 5 do 7-eJ.
~
ne d:_
iwie. Na miejscu racjonal
uiywany
s~k1el .1 PSU~la wzroku
.
•
modzialne
odpowie
Osoby
wzroku.
go
•
b1erame s~kięl do najbard ziej popsute
·
gą zamówić okulary przeu Swiętami nawet bez zadatku
O CHOROBY
NICTW
POŁOŻ
H
ALNYC
SEKSU
chor.
SPEC.
••
•••••••
KOBIECE.
•••1111•1!1•1!111a•1tulfłLC. l.i!ł;l;lllll!l•MBa•••••••••m•I!!!•
weneryc znych I skórnyc h (włosów)
PIOTRKOWSKA 99, tel. 213-66.
ANDRZEJA z. telefon 132-28.
i 5-8 wlecz
przyjmu je od 9- l l I od 6-8 wlecz. przyjmu je codz.' od 10-12
przyjmu je cyklino wan :e, drutowa nie, !ro
Dr
ie oraz sprzątanie bmr. pokoi
terowan
'
CECilELl'łlArt 4, tel. 100-s1.
enie szyb.
sta
Czyszcz
specJall
• A 82 (róg Nawrot )
Spec, chor. skórnych, weneryc znych
• IEWICZ
• chor. wenerycznych, &kórnych SIEl'IK
OQ
•kOI
t-•in
44, telefon J67-45,
OWSKA
PIOTRK
I seksualn ych. 4-9 wlecz ilkU SZO
spec.
•
•
,
•03•
teL
Nr.
przyjmu je od 8-11 i od
ych
194
seksualn
·1
170-03.
Ceny k'Jnkurencyjne.
w nledz. I święta od lO-l-eJ ' UL. PILlSl!DSKIEOO 5_1, tel.
~horoby s1 ł.rne t 11'.eo~r:vc•:ne
- - - - - ---~i 4-8 w.
·
S-10
'
Je
Przyimu
12.45
CY elegancki zakład
ERUJĄ
J:o
PROSP
od 9-1 przy1mu
l od 4-9 w'nieJz . I
Dr.
fryzjers ki w centrum miasta zaraz
do sprzedania. :Wiadomość w AdmiULEKSABRZ-ADEUNTMYSTOA
·
nistracj i
•
med.
•
położnictwo I choroby kobiece
1
TRAU GUTT A 9, tel. 262·9 8.
„
~
Tel. 148-80
za
biurowe j
POSZUKUJĘ posady
l)d 8. - 11-e! I o.d 6 - 9-tej wieczór , BALUC KI RYNEK 3.
Prztyjmkuie od 5kdo a po połtel.
LO~aWl")t
~~~E~Ó~
N~.
~~~~R
KILif~
47.
•Jd
je
przyjmu
skromnem WYllagrodz~niem. Piszę na
~edzlele 1 św1eta od ~2.30_ _
121-23 maszynie, znam buchalterię oraz odby
OWS
10
Telefon 155-77
PIOTRKOWSKA 294
lam praktykę biurową. Łask. oferty
DR. MED;..
ratlerek brązowy. sub: „Obowiązkowa" do „Republiki".
POSZUKUJE spólniczki z kapitałem ZAOINĄL piesek
tel. 122-89
wskiego 38, m.
1000 zł Łódź 1 ul. Miedziana Nr. 12. Odprowadzić: Abramo
W 2 przy P,rzyst. tram~. pabJan.
'9
•
------------47.
.
raz:,s::~m~~ ::,rez~~f:i· J~~~h~e we T. Stoiński
POKÓJ (ew. dwa) z kuchnią z wYgO·
od
chorych
je
przyjmu
CHOROBY S.KóRNE I WENERYCZNE
AKUSZERKA przyjmu je chorych od AKUSZERKA
NY
STYCZ
DENTY
T
GABINE
darni poszuki wany natychm iast. Ofer170-18.
tel.
dz!'Cci)
41,
i
(kobiety
3-5, Zawadz ka 29, m. 22. Dyskrec ja. 3-5. Al. Kościuszki
od 11 rano do s wie~z
ty do Republiki pod „Natych miast".
ja.
SIENKIEWICZA 341 telefon 14fi-10
Dyskrec
18
PORADA 3 ZL
przyjmu je od 11-1 i od 3-4 po poł.
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Danuta Kresińska, eiksredJ11n $ia w m1t· b ry l Mll~·ow
y p1er CMe I m1g'Ocz.ący na 1e
gazynie bławatnym Jana Zarysu zosfala
ręce. J es·zc~e w-0!111iej zsunęt·a go z palca.
zreduko wana.
Promueń przemieni~ krys.ztat w kropNie mogąc znaleźć pracv - 111ająo na
utrzyma niu ojca -

przyjmu je pomoc Zary·

szaDowladuJe się 0 tem narzecz ony Danuśki, Stanisław Reczyński i nie wierząc
w platoniczność tego stosunku. zrywa
z nią.
Kresińska pb wielu przygod ach poznaje
tajemniczego dżentelmena, l<arola Ornicza,
który - clętko chory - tent sle z nią.
Stanisław Reczyńskl zostale szoferem
11 Julii hr. GrotomirskieJ. Między szoferem
I hrabiną zawiązuJe sie plomienrty romans.

ognia, hrabiina zaś, wciąż nie poidlnoszą:c opusz<:zo
nej g~owy, powi-edzilala:
- Wczioraj wrecziorem zapytał mniie
z.ostać
pa·rt po raz wtóry, czy chciałabym
·
Ob' 1t am w 6 wczas, ze
• "'k ·
reca
pan„ ą zoną.
odpowvedlzi ud'Zlilelę mu dzi5i:aj„. Chcę
więc dlotrxymać SlliOwa.

1ę nilebi!eskawo~cz.erwo1negio

Zbyl.ilńsiki zb'ladił.

Czekam więc rua wyrok , który:
1wszym, al- Miech pan spojry na tą łącZlkę _ .ucziyn~ mnde ailbo najsiz.c.zęśli
- sz.epludzi
z
m
li1WSzy
sżiczęś
na.inFe
bo
Tych
lubię.
powi1odła ręką _ Ba:rdlZio ją
e się
użając
przedł
parę wierzb, rosnących nad wodą ma nąl wreszai1e, kiedy
być
0
zaczęł1
iie
mikzen
ść
ńczorno
n1e'Sko
w SJóbiJe bard2'0 wFele uflo'ku. tiedyś w
śrue.
iriieznio
wrnz ze mną zachwycał stę niemi Filip
~ Pani1e Wl·odlku - zaczęła mowu
b
h b ć
h b'
de Mon t e B erry„.
ra Jd1a - c cę Y wo ee ntego Joja!A potem wyznał mi swoj'ą mi·rość.
na i wyz.inam, że seTce mojle nDe j.est tak
- Tu na tej polanite?
zupełn~e wolne, albowliJem wciąż jeszcze
-Tak, tutaj!
żyję w nim ostatek mitvści, jaką miapi,erwszego męża. Ro- W takim razve jest to dla pani łam dla„. swego że
mam dla n~ego dużo
PMI,
bardzo pamiętne mi1ejsce - zauważył zumie więc
ale nie koieham
tn.i
przyja
setJtymentu.
1
Zbylilński.
pan sobi1e tego
by
jak
bardlzio
tak
go
Julia
ała
przyzn
- Niie prze. czę t
·
ie.izyczy1„„
ale teraz stani.e się jeszcze pamiętn
- Czy to jest jedyna przeszkoda, dfa
sze: i dl' a pana i dla mniie.
nie chce pani przyjąć mojej malktórej
W gtosi.e jej brzmiał·o ooś tak niej oferty? - trochę drżącymi użenskie
na
zył
popatr
zwyklego, że Wtodzimierz
stami podchwyci't przemysitiowiec.
111ą uważnie.
- Tak jest! - ski111ęta głową hrabina
- Nie rozumiem pa.ni - sze. pnął zdeA gdybym nawet w taikkh 01kol1cz
J
.hnow any.
poniowrt swoją ofertę - go• rącz
ch
noscia
i
czki
rękaw1
zdjęła
powolii
Hrabina
Zbyliiński. - Gdiyby wysta rsrę
kowal
jakiś czias spoglądaiła w milczieniu na
-

'

ważne.

.

d

wyT2.Uty sumieczaly m~ do szczęścia ta odlrobina uczu- mu Staszklowi, uczula
'e imy spo.
zupefind
w
eśniiie
rówoooz
·:ia. jakte pani żywi i nadiz.ieja, że ki~dyś ni.a, a
przewi.jego
.
zaczf}łla
etować
mterpr
sób
pokocha m.nii·e pain goręcej?
niien~e.
Objąl ją w pól.
Prawd a, :tie Stasze'k był oidtynarny,
- Juliiio, wvesz, ja'k s.zczierze cilę KOobraził jej gościia, al1e moiborem, jaki
±e
tno}ej
aj
chami Nve wahaj się, nile odltrąc
wówczas kierował byla: zaizdrość
nim
wym
ażeby
l,
pozwó
propozycji~ N~e
. z Je:go lku n~ej mito~ci~
jeżdżat stąd i;e zliamainiym sercem jak wypl1ywiająioa
zrobilta występując przeztnile
N~esłllu&
'książę de Af.Oll1te Berry.
ostro. A już fakt, że
tak
niemu
ci'Wllro
oczy
ne
osaid'zo
JO
glębCJlk
Ujrziata jegio
ej,wymćwiila mu mi1
nllu
'W\Owa1
- tak ba-rdro w tej C'hwiJi podobne do . w zidleniel
anii!a
da11ow
do
nie
wręci
byt
sce
oczu RY'sz.a:rda.
A jeś~i Staszek zastosowat' srę do j·ej
Coś się w nilej pr.ziatamaro.
1
01'1Z'Yma1111ow!ice
Powoli pod!111itosla 'do góry mi1giocący w-0li i już teraz opuścrł
więceej?
rnilgdiy
go
y
~obacz
e
u
lll'
że
tak,
w słońcu pi1erściień z hryliimtem.
silę.
zUia
Prziera'
rzekła,
~
edź!
odpowi
- Oto moja.
....._Trzeba mi natyclimiast wracać d10
del.!!katnie wsuwając mu pierścileń na
nowlilc1 ażeby zalfagiodzM jak-0ś
Orzyma
palec.
! - doc'hodlzila dlo wnilosku,
sprawę
calą
tega
ść
lC!Zalo
symboli
Zbyliiński pojął
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mi w jej wargi.
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- Może
Rozdział sto sześćdziesiąty szósty
jeszcze go kocham? - pomyślała.
Szczęśliwy narz eczo ny
I naraz cały gniew, jakim wrzała prze
Znalałszy się w swoim gabinecie
ciwko niemu jeszcze przed kwadransem hrabiITT
a Grotomirska nacisnęta nerwo~
wypa!H się.
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guz'ilk
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Teraz, gdy przyjąwszy oświadczyny
swe
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Jaja będą sprzedawane
na wagę
Lódź,

16 grudnia.
{k) Jak się dowiadujemy, w nafuliż·
szym czasie ma być WProwadzona w
handlu mieczarskim doniosła inowac)a,
pole2aiąca na sprzedawaniu jaj na wa2e.
!nowacja ta jest ze wszeoh miar pożądana, g-dyż obecnie oooelniane sa.
przy sprzedaży jaj nadużvcla. Kupcy
sprzedający mianowicie klijenteli Jaia
male, pobiera.lą za nie nonnalne ceny.
Sfery kupieckie są naog6ł za tym svstemem · sprzedaży, wYsuwają jednakże
zastrzeżenia, a mianowicie, że sprzedaż
iai na wagę narazi ich na pewne straty,
gdy przy pakowaniu iala będą się tłu·
kły. -

MIEJSKIEJ
RADY
POSIEDZENIE
JUTRO
- RozchwytaOlbrz_ymie zainteresowanie
ne

bile~y

na

publiczności.
galerię.-Podział radnych na ·zawody

Uzgodnienie kandydatur do
Lódź, 16 grudnia.
(v) Jutro o godzinie 19-ej i pół w sali
Rady Miejskiej przy ul. Pomorskiej 16
odbędzie się pierwsze posiedzenie nowej Rady Miejskiej.
Posiedzenie to wywołało olbrzymie
zainteresowanie, czego dowodem jest
znaczna ilość zgłoszeń po bilety· wstępu

Zarządu

Miasta

Wstęp do Rady Miejskiei będzie tylko I następuje: 9 robotników, 6 tkaczy, 5 pra

już cowników umysłowych, w czym 1 bez~
robotny, 1 biuralistka, motorniczy tram·
wajów, ślusarz, 2 przędzalników, kraw·
Większość w nowej Radzie Miejskiej cowa, Inżynier-dziennikarz, przewlekacz
2 adwokatów, sekretarz dozorców do·
posiadają robotnicy.
Pod względem podziału na zawody, mowych i trzech działaczy związków
skład radnych PPS. przedstawia się Jąk zawodowych razem 34 radnych.
frakcja radziecka Obozu Narodowego składa się z: 5 robotników, Z ogrod·
ników, lekarza, przędzalnika, inżyniera,
rytownika, 2 właścicieli nieruchomości,
3 adwokatów, aplikanta adwokackiego,
stolarza, inwalidy wojennego, 2 kupców
e~ryt, sekwestratora, rzemieślnika i
czterech działaczy partyjnych, łącznie
27 radnych.
Radni Bundu to: 1 lekarz, tkacz, se·
goś(łinne występy
gimnazjum, pracownik umysło
kretarz
Liczne patrole policji śledczej bacza.
do nasze-go miasta obcy złodzieje kieLódź, 16 grudnia.
i biuralista.
dziennikarz
wy,
(grJ Wczoraj w godzinach wieczo• szonkawi, którzy korzystają z większe- by znanych wywiadowcom z oblicza
Żydowski desyg- ·
Blok
Zjednoczony
rowych zaaresztowani zostaili na ulicy go ruchu w instytucjach bankowych i przestępców z miejsca unieszkodliwić i
nował: doktora filozofii, przemysłowca,
kradzieżom.
zapobiec
sposób
ten
w
niezwykle
opr6żniają
skarbowych,
i
Piotrkowskiej czterej miedzynarodo
Ujęta wczoraj czwórka złodziei jest adwokata, 2 ra~nych Sjonistów - to dr.
niebezpieczni doliniarze, wielokrotnie zręcznie kieszenie i teczki interesantów.
karani w różnych kraJacb Europy. Najazd kieszonkowców zwiększony jest wyjątkowo zgraną bandą i wielce niebez filizofii i adwokat.
.>(..
Wszyscy czterej złodzieje przy\byli w zwłaszcza pod koniec roku, gd.yż frek- pieczną dla mienia ludzkie20 ł osadzeposzczeradzieckich,
frakcyj
łonie
W
dniu onegdajszym do Łodzi ze stolicy wencja interesantów urze·d.ów skarbo- nie ich w więzieniu przez tódzki wyprzygotosię
toczą
ugrupowań
gólnych
sukces
lada
nie
stanowi
śledczy
wych, instytucji bankowych i poczt jest dział
na gościnne występy.
wania do pierwszego posiedzenia. W
wywiadowców.
36-letniego Abrama Walnsztoka, 32- bodaj największa z caleg-o roku.
ubiegłą niedzielę bawił w Lodzi kandy·
H••u•••••••ff
••o••tt••••••••••••tt•H••••ot•oe••••~•••
Men•
letniego Wołka Flinta, 36-letniego
dat na przyszłego prezydenta b. poseł
dla KłaJnera i 42~letniego Peisacha
i kandydat na wiceprezydenta
Barlicki
areszcie wY.
Baumwoła osadzono w
Dratwa, którzy odbyli naradę przyszdziału śledczego. Po przesłuchaniu prze·
lych kandydatów prezydium. UzgodnioWłaściciel firmy skazany na 500 zł. grzywny
stano ich pod silną eskorta. do dvspcr
• • na została wreszcie kwestia kandyda.
.
.
.
,
zycji centrali służby śledczej w War·
W ~zasie trwania robo~, zawabł .stę tów na wiceprezydentów, albowiem o
Ł6~, }6 .grudma.
s~awte.
Przed sądem s~r-0s~insk1m w Ło- strop zelazo-b~t~n<>wy, ktory p~zygn16tł stanowisko to ubiegał się Bund, a także
(v)
.
Ostatnio coraz częściej przYbywaJa
dz~ stanął wzedstaw1c1el fir!11y ~ud~w!a , d.~ch robotntk'?w. Je.den z nich ~te.gł i związek włókniarzy. Sprawa ta zostane1 NesUer 1 Ferenbac~'. pos1ada1ące1 bm 1lze1szym obrażem<!m,, c1ała --:- drug1e~o ła jednak omówiona na wspólnym poro przy ul. Karolewskie1. 41, w osobie p. i trzeba był? przewiezc do szpitala, gdz1~ siedzeniu PPS. i Bundu, co miało młejRoberta Nestlera, oskarzonega o spOW~-1 przez pewien .czas ~~stawał na k~.acJl sce w poniedziałek zaś kwestia .kandyn
.
Podczas mspekc11 władz na i.11e1scu
dowanfe katastrofy budowlainej, w kto·
starostwo grodzkie Podale do wiadomości, rej dwuch robotników 111ei!ło ciężkim katastrofy, okazało się, że rozbiórka ~atur ~o~tała uzgo.~mona W t:e.n spo.s,ó.~
przeprowadzana była wadliwie i niedba• Jak to JUZ podaw~l!smy f~akcJa radzi~c
że osoby posladaJące zezwolenie na broń, któ- obrażeniom ciała.
.W spomniana firma otrzymała zamó- 1le, gdyż objekt nie był zabezpieczony ka ęundu odbędzie raz Jeszcze pos1erych ważność upływa w dniu 31 1rudnla r. b.
wlnny do tego terminu złotyć podania o prte· ! wienie na rozbiórkę kotłowni fabrycznej specjalnymi podpórkami i rusztowaniem. dzeme pr~edw~borcze na którym prawdłużenie ważno~cl tych .zezwoled. Nie złotenle Iprzy ul. Łąkowej. Firma przystąpiła do j W wyniku rozprawy, w sądzie staro· dopodobm~ zmieni wysuniętą kandyda·
.
w wyznaczonym terminie podad - spowoduJe 1 roibióriki, nie składając planów prac do . ścińsikim, przedstawiciel firmy p. Robert turę ławn~a.
W lome Stronmct~a • Narodowego
Inspekcji Budowlanej, jak te!!o wyma!!ają Nestler ukarany został Jtrzywną w wyso
odebranie broni Jako nielegalnie posladaneL,
powstały nieporozum1ema na tym tle,
kości zł. SOOf z zamianą. na areszt.
przepisy.
••
że podczas, gdy adw. Kowalski, „przy•••
wódca narodowej Łodzi" nie chce wziąć
gat~e~~llą:::YIP~:c:.~d~~~::::~ z~:~!a~:~ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliU111111111111111111111 udziału
w pracach zarządu miasta •
"
O
d
rezolucJę w sprawie Izb Pracy. W rezolucJI tel
ny rzegorzak domaga się desygno·
ELEICTRODOMI~~ ra
delegaci stwierdzalą m. In„ że Iżby Pracy winny
wania ławników, przy czym jako jeden
działać w ścisłe) łączności z organlzaclaml zaz kandydatów wymieniany jest były
wodowyml, nie uszczuplaJąc łednakie upraw·
radny Kapczyński, który obcenie przenleń zwlt1zków zawodowych, ani teł z nimi nie

.

za biletami, które jednak zostały
niemal wyczerpane.

I

*

Miedzynarodowi doliniarze ujeci wŁodzi
Czterej

mieszkańcy

stolicy przybyli do · naszego

miasta na

„ .....

Echa tragf cz nej katastrofy budowlanej
l

ftOfBfDl•k .m1·a1·skf

I

I

ff

konkuruJąo.

Łódź,

~.~

JJzlś o godz. 4-el po południu odbędzie się
w parku Poniatowskiego bardzo lnteresuJące Impreza - pokaz pracy psa pollcyJne101 popisowa
Jazda konne) poUcll I przejażdżki konne dla
dzieci. Wstęp na tę lmpretę Jest bezpłatny.
Natomiast w czasie popisów odbędzie $lę kwe·
sta na rzecz pomocy zimowe! dla bezrobotnych.

Zjazd starostów

w Łodzi

ul. Piotrkowska·115, tel. 134-42

„PHILIPS'', 1,TELEFUNKEN", „ELEKTRIT'',
„CAPELLO", „KOSMOS" i innych.
Wielki wyb6r

Lódź, 16 grudnia.
(v) W końcu bieżące~o tyirodnia. odŁodzi zjazd starostów
będzie się w
2'.tOdzkich i 1>0wlatowvch.
Ponieważ na terenie wołew6dztwa
tyluż
łódzkieg-o istnieje 14 starostw starostów - Zjedzie do Łodzi na obra·

dv.

Zdarzenia

I wypadki

rzeźn~
bałuckiej

uruchomienie

poleca na gwiazdkę:
RADIOODBIORNIKi
firm przodujących;

ŻYRANDOLI i LAMP
stylowych i nowoczesnych.

KOMPLETY

p-adł-w-wyb-orac-h.- - -

Elektryczne: MASZYNKI do kawy,
CZAJNIKI, ŻELAZKA, GARNCZKI,
PI.ECYKI, WENTYLA TORY, KUCHENl\ł,
ŻARÓWKI na 120 i 220 volt i t. p.

&WIECZEK NA CHOINKl5'
SPRZEDAŻ
NA
RATY

TOWAR
TYLKO
SOLIDNY

Lódź, 16 grudnia.
(v) W dniu dzisiejszym rozpoczęła
czynności rzeźnia bałucka, zaś Zarzad
Miejski skierował do notariusza pismo
w którym wypowiada rzeźni mie.isklej
przy ul. nżynierskiei dotychczasową u·
mowę koncesvJttą.

Narazie rzeźnia bałucka zaspakaja
zapotrzebowanie na mięso pótnocnej
dzielntcv miasta. Z czasem w rzetni
tej dbywać się będzie ubój rytualny,
podczas, gdy w rzefoi przv ul. Inżynier
skie.i. prowadzony bę.cl'zie ubój systemem mechanicznym.

\Vypadek przy
Ł6dź,

pracy

16 grudnia.
inkasowane przy rachunkach za prąd Elektrowni Lódzkief.
doby ubiegłei
(gr) ~ W fabryce przy ul. Wólczań•
skiej 50, wydarzył się wczoraj wiecżO„
LÓDŻ, 16 grudnia,
(gr.) 6l•letnl Jan Kraszew11kl, zam. przy ul. mlllllllililllllll illllillllllllllllllllliillllillilillililillilillllilliliillllilillllllllllllllllliiliiilllllllllllllllliilllllllllilllililllillllllliliillillllilllllllilllllllllllllll rem wypadek przy pracy, który spowo•
Nowo-Zarzewskel 37, w chwili, gdy znajdował
dował kalectwo robotnicy, 47-lentiej Bro
się przed domem, w którym zamłeszkuJe, zasłabł
nisła wy Płotkowej, zam. przy ul. Spacenagle i padł na hruk uliczny. Do Kraszewskiego
rowej 4.
wezwano pogotowie Czerwonego Krzyta. Le· 1
Płotkowa, w czasie obsługiwania ma·
karz stwierdził zgon Kraszewskle10. Denas
wkręciła dłoń w tryby, tak, :te
azyny,
zmarł na udar serca.
Mieszkaniec Sieradza odniósł złamanie żeber
- W .wydziale opieki społeczne! przy ulicy
maszyna oderwała jej paJ.ce. - Poszko•
Lódź, 16 g-rudnia.
Zawadzkiej J 1 pozost~wiono. wczoraJ o go~zlnle
Jak sie okazało, Orzeg przejechany dowanej udzieliło pomocy pogotowie
p b"1arIl c k"1e1,· w po bl"1- zostat przez samochód osobowv firmy Czerwonego Krzyża.
•
( ) N
2 po pot. dwoJe dzieci, w wieku lat 8-mlu 1 5-clu
a szosie a
R"L
tygodni.
- KrtHko po tym zrtalezlono troje dzieci: 9· żu nr. 30 dostał się pod auto 30-letni „Horak" w Rudzie Pabianickiej. Zaraz
.
letniego Bolesławn, 7-Ietnlą Janinę I 3-letnlą Zo·! Stanisław Orze1?. niieszkaniec Sieradza po wypadku przvbv! na miejsce innym
Łódź, 16 grudnia.
fie ~lewońs!dch, pozostawionych pr~ez matkę, 1 vrzv ul. Male Olendry 19. Poszkodowa- wozem właściciel fin;ny, który zajał się
· d
i klik ż b
d ·· t ł
Mariannę, nie posiadającą stałego miejsca za·
domu przy ul. Napiórkow·
W
(gr)
ofiarą wypadku. Policja prowadzi <locho
u ': e~ l u a.
mieszkania. Blewóńska zbiegła. Dzieci prze!.ł:lno I rur o 11i?S z am~n e
W stame powaznvm przew1ez10no go dzenie, zmicrza .iące do ustalenia z czv- skiego 89 pobity został 51-letni ślusarz,
mieJsklcmu domowi wychowawcżemu. Za
Oskar Kirsziajn, lokator te2o domu. karetką pogotowia Czerwonego Krzyża jej winy nastąpiło przejechanie.
ką wszczeto ooszukiwani:..
Kirsztajn odniósl 6 ran głowy i tuł-owia.i
do szpitala w Raoo~oszczu.

Pod

autem

firmy Horaka

Bójka

ma'·j
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Wstrz~saj~ce

.

samobójstwo uczenicy

Sy~nał .. czasu i hejnał z Wieży
Mariack1e1 w Krakowie.
12;03-12:40. K,oncert orkiestry wojskowej pod
d) r. Kaz~m1e!za Konasin. (z Katowic). 12 40-12.5~ Dz.1 ennik ~.ołudniowy. 12.50-13.00 „Przesyłki świąteczne - pogadanka, wygł. Halina
Mamel?k~a (z Kaiowic) 13.00-14.00 „Dookoła Woitek - płyty. 14.00-14.57 Przerwa. _
Przed kilku dniami młoda dziewJak sie okazało, młodą desperatka
14.57 - 15.00, ~ódzkie wiadomości iieldowe.
Łódź, 16 grudnia.
15.00-15 15: Wiadomości gospodarcze
spotkał nowy cios: brat jej z raczynę
zamiesz·
Grabiec,
Helena
15-tetnia
jest
nienotowasie
Dowiadujemy
(k)
15.15--15.40: Koncert reklamowy.
0
kalectwa został umieszczony
sweszo
cji
51.
Pabianickiej
ul.
przy
domu
w
kała
_
samobójstwa
wypadku
dotąd
nym
RaRod.ziny
Łódzkiej
Pogadanka
15.40715.~5.
15
i Kalek przy ul. Naru·
Starców
0Qmu
w
Gra
matka
umarła
laty
dwoma
Przed
Piotrowski.
dLowe1 - wygł red. Jan
letniej dziewczynki, która usiłowała po- biecówny i 01'ciec dziewczynki. dozorca 1towicza 60 i Grabiecówna została zuoeł·
15.55-16.10. Pass?doble - płyty.
zbawić sie życia na tle nędzy i osamot16.10-16.30. Kukiełki śląskie: 11 Wielki sekret" nienia.
fabryki spadkobierców P. Keniga (Pa- nie osamotniona.
- audycja dla dzieci w opracowaniu HeleOnegdaj widocznie miała nową scybianicka 49) wstąpił po raz <lrugi w
ny Tymienieckiej ~ ilustr muz. Władysława
z macochą, g-dyż wyszta rano z der
sję
małżeńskie.
związki
wieczorem,
6-ej
godz.
około
Onei.rdaj,
M1;1zy.ka - Żmudzkiego i wykonaniu zespołu
Zeszłego roku Grabiecówua ukończy mu, aby zobaczyć się ze swym bratem i
dziecięcego Rozgłośni Katowickiej.
jeden z gości hotelu „Polonia" orzy ul.
lłU0 7 17.00. Koncert .w wykonaniu Łódzkiej Or- Narutowicza 38 zauważył w przedsion- ta szkołę powszechną orzv ul. Przvszko- poskarżyć mu się na swój los. W pon.ie·
kiestry Salonow.ei pod dyr. Teodora Rydera ku hotelowym iakąś młodą dziewczynkę le i nie chcąc być ciężarem dla ojca. działki nie ma jednak widzenia i dziewz udz i ałem Hahny Wyszkowskiej • Sawic·
z niczym.
kiej - śpiew. Akomp. prof Ryder (z Ło w berecie uczniowskim, która opierała który ciężko pracował na kawałek chle- czynka odeszta
się w silnej de·
znajdując
drodze,
Po
·
zarobek.
o
Rastarać
ba, Poczęła się
dzi na wszystkie Rozgłośnie Polskiego
się o ścianę.
dia).
do składu ap·
wstąpiła
duchowej
presji
otrzymać
mogła
nie
jednak
Nigdzie
dziewczynniej,
do
się
zbliżono
Gdy
17.00-17.15. „W walce ze szpiegostwem" (Odkupiła butelkę solne20 kwa·
i
teczne20
Gra·
'ojciec
umarł
temu
roku
Pół
pracy.
podło2e.
na
jękiem
z
się
osuneła
ka
czyt III) - wygłosi Józef Jaworski.
17.15-17.50. Dalszy ciąg koncertu w wyk<>naniu Z rąk iei wypadła buteleczka oo kwa· ibiecówny i dziewczynka pozostała w su, który wychyliła w przedsionku bo·
Łódzkiej Orkiestry Salonowej poa dyr. Te· sie solnym.
domu wraz ze swym ociemniałym bra- telu „Polonia'.
odora Rydera z udziałem Haliny WyszkowJak sie dowiadu.iemy, stan Grabiepośpieszono z tern i macochą, która nie była dla nief
bólach
w
się
\Vijącej
skiej - Sawickiej (na wszystkie Rozgłośnie
orzeibywającei w szpitalu miejcówny
GrabiecówMiedzy
dobra.
oomocą. Lekarz pogntciwia r::itunkowe- ' szczeicólnie
P. R).
Radogoszczu jest nadal b. cież
w
skim
do
często
dochodziło
macocha
jej
a
Iną
ze
kwasem
„Rozmowa
zatrude
fikcyjny:
ciężkie
Wywiad
11.50-18.00.
go stwierdlził
Stanisławem Brzozowskim" - przeprowadzi sotnym i w stanie b. ciężkim prz~wiózł sporów. W obronie dziewczvnki stawał ki, lekarze iednak rokują nadzieję, że
Roman Zrębowicz.
Grabiecówna kocha uda sie ją utrzymać p rzy życiu.
niedosdą samobójczynie do szpitala j jej brat. którego
18.00 - 18.10 Pogatlanka aktualna.
'
życie.
nad
Rado!.!oszczu.
w
miejskiego
18.10-18 16: Wiadomości sportowe ogólne.
18.16 - 18.20 Wiadomości sportowe lokalne.
18,20--·18.50 Muzvka - płyty.
18.50--19.00. Gazetka z Wystawy.
19.00--19 20. „Cud włóczni" - fragmerut z IV
tomu p()wiefoi Zofii Kossak p. t. „Krzyżow
cy".
umysłowych.-Donio·
19.20-19.45. Fragment teatralny - wykonają domagają się
artyści Teatru Popularnego (ze studia na
zjeździe
słe uchwały
Wystawie)
19.45-20.00. Muzyka - :iłyty.
rowych, uniemożliwienia pracodawcom znajdujących się obecnie w fatalnych
Łódź, 16 grudnia.
20.00-20.35. Reportaż z Wystawy
(v) W .niedziele .dnia 13 b. m. od- wyłamania sie z umów zbiorowyc\J. wy- warunkach.
20.35-20.45 „Chwilka Biura Studiów„,
Unia domaga się, ażeby Miedzynarokompetencji Min.
20.45-20.55: Dziennik wieczorny.
było sie posiedzenie Rady Naczelnej łączne zastrzeżenie
20 55 - 21.00 Pogadanka aktualna.
Społecznej w zakresie nadawa- dowe Biuro Pracy postawiło sobie za zaOpieki
Zaw.
Zw.
Unii
21.00-21.30. Koncert chopinowski w wykonaniu
Na posiedzeniu powzięto szere2 do· nia zbiorowym mocv obowiązującej, danie na rok nadchodzący wprowadzeAlfreda Hoehne'a.
rezolucyj zmierzających do wreszcie niedopuszczalność unieważnia nie na Porzącrek dzienny sprawy skróHoffmaT.
E.
o
niosłych
opowieść
21 30-22.15. „Polska
nie" - audycja literacko - muzyczna Kaz1- [)Oprawy bytu pracowników umysło nia umów zbiorowych przez rozwiązy cenia czasu pracy w handlu i biuro·
mierza Plucińskiego (z Poznania). Dobór wych.
wanie związków zawodowych w dro- woścł.
utworów muzycznych Jerzego Młodziejow
dze administracyjnej.
Podwyżki
sie
doma2ać
Uchwalono
skiego,
22.15-22.55. Wieczorny koncert rozrywkowy w płac, zniesienia podwyższone20 POdat·
Rada Naczelna domaga sie jednocześ
wykonaniu Ork. pod dyr . M Mierzejew- ku dochodowego oraz . - pgdatku soecial·
11.57-12.03

15-Jetnia Helena Grabiec targn.ęła się na życie na tle
nędzy i osamotn ienia.-S tan jej jest b. poważny

i podwyżki plac
czasu pracy
Skrócenia
przedstaw iciele pracownik ów
Rady Naczelnej Unii Zw. Zaw.

na

~" 'kkt~~ e

··r ,.,

-

Radio·R uicher

. <
ne20.
Celem umożliwlenia oracownikmn
prvwatnym skuteczniejszej walki o poprawę bytu Rada Naczelna doma2a słe
wprowadzenia w życie ustaw o urno·
wach zbiorowych i przymusowe20 rozjemstwa w zbiorowych zatargach pracy, opartych na następujących zasadach: wvłącznei kompetencji związków
zawodowvch do zawierania umów zbio-

t<~~ --~~

WŁA S'CICIEL

..-. 23..00 Ostatnie wiadomości dziennika

.
I
~~

,~:·~::::: ,:~Ei:;;;;;;;,"'·
bo są tanie, zużywają najmniej prądu
i sprzedawane na drobne spłaty i Obligacje Pożyczek Państwowych.

l.6di, ul. Piotrkowska 142

nfo skrócenia czasu pracy z utrzyma·
niem nienaruszalności płac, watki z bezrobociem, co da sie cześciowo otrzymać wskutek skrócenia czasu pracy i
wreszcie wprowadzenia samorządu do
Ubezpieczalni.
Je<lnocze§nie Unia wystosowała apel
pod adresem Międzynar<>dowe20 Biura
Pracy, które zbyt mało troski Poświe·
ca sprawom pracowników umysłowych.

I

~

16 GRUDZIE~ 1936 R.
Między godz. 8-mą a 10-tą rano narażeni je-

steśmy

na przykre rozczarowania i nieporozumienia z przełożonymi i WStPólpracownikami.
Okres ten nie n3.daj e się równ i eż do zal:;itwiania spraw p i eniężnych. Kolo godz. 11-ej działają pomyślnie wpływy dla osób urodzonych w
grudniu i maju. O tej porze z powodzeniem
możemy ubiegać się o pracę i wyruszać w podOd godz. 12-ej do godz. 14-ej
róże morskie.

wezmą
pomyślny
ZLI. MASZYNY
FABR
~T;~ ~;~fen~:~~mza~~!~re~~e~~~kl~oJ~~:ąi i~~:
.
,
. .YKI WYWlo'
sprawy sercowe. Godz.

obrót

mysly na przyszłość. Między godz. 16 - tą a
godz. 18-tą nie należy rozpoczynać nic nowego
robot- ani załatwiać spraw. które PDwinny pozostać
Łódź,· 16 grudnia.
w ukryciu. W tym okresie działają także kry(k) Jak już donosiliśmy, ostatnio WY" nikom za różnice w-ynikłe Z tytułu nie- tyczne wplywy dla stanu zdrowia. grożą wybucht zatarg w fabryce wyrobów koto- możności przepracowania pełnych 2-ch padki śmierci w najbliższej rodzinie. Następne
do zawienowych Teitelbauma przy ul. Kooerni· 1' tygodni, oraz że zatrudni z powrotem godziny sprzyjają sztuce i nadają sięwystrzegać
rania umów. O godz. 21-szej nalety
wszystkiich starych pracowników.
ka 53 a.
się zlodziei i osób, które nam są wrogo uspol
b
.
.
~ależno~ci swe ro. otnicy mie i otrzy- sobione. Późniejsze godziny wieczorne zapoW szyscy robotmcv otrzyma_h WV?O~
ZEBRANIETlf~tR~~~J~1Ec!t,ZYJACióŁ wiedzenia, ponieważ jednak me m1eh mac w dmu wczora1szym. Gdy Przy- wiadają się dobrze pod każdym względem.
Dzie~ko dziś urodzo~e - . wesołe: ~ne~gi czWe czwartek o goaz. 8-ei wiecz. odbędzie możności przepracowania pełnych 2-ch byli jednak do fabryki, p~ze~onali się,
talen~ orgamzacyJny, lubi zyc1e tosię w Klubje Obywatelskim (Moniuszki 9) Wal· ty()'odni - zwrócili sie z interwencją że maszyny zostały wyw1ez1one a wła· ne, POS!~da kochhwe
..
ł z Lo _ warzysk1e.
h
•
t
bi
i
d
l
i
• ice
"'
·
T
ł
·
·
p
t
T
·
a
wy1ec
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b
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zrzeszeni.
są
eai!ru do ZZZ .• w którym
rzy1ac1ó
owarzys wa
ne e ranie
·
dzł
pracy
inspekcji
w
Na konferencji
Miejskiego na które uprzejmie zaprasza Zarząd
·
·Poszk o dowani robotmcy
· •
n IPlll
.i.
T. P. T
s k.1erowai·1
właściciel fabryki oświadczył, że wy· 1
TEATR POLSKI
PROGRAMU!
ZMIANA
CAŁKOWITA
DZIS
na
sprawę
Teitelbaumowi
przeciwko
iż
dlate20,
robotnikom
prace
powiedział
(Cegielniana 27).
stolic
WIELKI SUKCES sK.'iJ~8·~1KA WARSZAW- musi przemontować maszyny, gdyż chce dro2ę sądową, wnosząc równocześnie Na czele zespołu artystycznego rewelacja
S"
R
E
T
s
I
s
euro.~Hjs~i~ L y •
Dzisiaj w środę o godz. 8.15 wieczorem po- wprowadzić nowe artykuły. Następnie skargę do inspekcji pracy

TEATR MIEJSKI.
WYSTĘPY LUDWIKA SOLSKIEGO.
Triumfalne występy Ludwika Solskiego w
sztuce Nowa~zyl\skiego „Fryderyk Wielki" dobiegają już końca. Znakomity mistrz polskiej
sceny w roli „Wielkiego Fryca" wystąpi dziś w
środę i w czwartek o godz. 8.30 wiecz. Ceny na
oba te widowiska zniżone .

.

Nit;,zwykły

W fabryce kotonowej
I złożył zobowiązanie, że wypłaci

epilog zatargu

I

I

.„„•••••„„„••••••••••„ •••

I

Alfa Omegi"
t. „Kariera
Warszawskiego"
wodewilu
„Cyrulika
wtórzenie
zespołu p.
w wykonaiu
Dymsza, Brochwiczówna, Znicz, Olsza, Góiłka,
Dworski, Sulima i inni oczarowali całą widownię gorąco oklaskującą każdą piosenkę, dowcip
i świetnie zgrany enumble.
TEATR POPULARNY
(Ogrodowa 18)
Dziś we środę i dni następnych cieszące
się n;esłabnącym powodzeniem nieśmiertelne „Wesele" St. Wyspiańskiego w reżyserii H. Mo-

rycińskiego.

ADRIA: - „W cieniu samotnej sosny''CASINO: - „Ucieczka ku szczęściu".
CAPITOL: - „Burzliwa młodość"
CORSO: - „Kapitan Blood".
fUROPA: - „Rok 2000".
GRAND-KIN O : - „R:;mans w Bud apeszcie''
METRO: - .. W cieniu s:i motnc j sosny''.
MIRAŻ: - „ M <: ł Y Bunto wnik" oraz „Cy gańs k i e
dziewczę" .
Mój pan m ąż ".
PAŁACE: „Ca ły Par y ż śp i ewa".
PRZEDWIOŚNIE: RAKIETA: - „Weź. serce me''.

RIAL TO: -

„Godzina vokusy".

Trze1· m·
ujęci

łod

Danc*na ,.TABA._I„"

oc1· an,.

wła

mywa· cze .„•••„.W••y„j·a„s_n••i.ene•ie••••MM•

po p ·ierwszej wyprawi e
Łódź, 16 grudnia.

(J?:r) W swoim czasie ·dokonano włamania do składu manufaktury Dawida
Kolskieszo przy ut. Nowomiejskiej nr. 21.
Wlamywaczy było czterech, gdyż w
chwili. gdy opuszczali oni dom orzy
ul. Nowomiejskiej 21. widział ich jeden
~ lokatorów tego domu. Pomimo wszcze
teg;o alarmu sprawców włamania nie ujęto.
Dochodzenie policyjne ustaliło. że
wfamv waczami byli: 18-letni .Takób
Goldszta]n, 21-łetni Henoch Rozenber2,
i2·letni Antoni Grzelak i 18-letni Juda
~orn. D?.i<llali oni wspólnie 00 uorzed''

nim porozumieniu się i na mieiscu orze
stępstwa role ich były podzielone.
Młodociani włamywacze do winy nie
przyznali się. Sąd jednak, 00 zbadani•u
świadków i przedstawicieli policji śledczej uznał winę ich za udowodnioną i
skazał Goldsztajna i Rozenberga na 10
miesięcy wiezienia, Grzelaka zaś i Korna na 6 miesięcy.
Sąd wziął pod uwagę, że wszyscy
czterej nie byli dotąd karani i występ
w składzie manufaJdury byt ich pierwszym przestępstwem, ponadto mlodv
wiek oskarżonych, wobec czego wyko·
nanie kary zawiesił na przeciąg trzech
lat.

Pomoc bezrobotnym to nie Jałmużna,
to obowiązek · .1· nakaz sam ie a i a.

_

(gr.) Przed kilku dniami donosiliśmy
o skazaniu przez sąd S. Witelsona, dwu
dziestotrzyletniego włamywacza. Wit
e1son ujęty został PO włamaniu, dokonanym w mieszkaniu dr. Mincowej przy
ul. Zawadzkiej 9. Włamywacz nie po·
siadał stałego miejsca zamieszkania.
Do naszej redakcU zgłosił się wczoraj niejaki Samuel Witelson, przybyłv
nie dawno z za2ranicy, gidzie przez kilka lat orzebvwał. a zamieszkały przy
ul. Narutowicza 40. Samuel Witelson
orzeorowadzit się przed kilku dniami
do domu orzy ul. Przejazd 30 i wobec
braku adresu skazanego Witelsona oraz
imienia i na zwiska o idcntvcznvm
br~miedniu, znalazł się w opinii oubliczneJ PO zarzutem dokonania włamania.
Ponieważ P. Witelson Oat 25) nie jest
identyczny ze skazanym orzez sąd, na
jego prośbę zapobiegamy ewentualnemu
nieporoz11mieniu.

!Jr~ed pi~inastu
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lok droli Piłkarze pols«g

1nec:zu
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pierwszg1n

W

1111_,dzgpań11fwowg11a

W Piątek 18 grudnia upływa 15 lat od chwili w
zamiast w sobotę przed połudnlew.
mulącego dzlglad stahowlsko dyrektora w łekiedy reprezentacja Piłkarska Polski rozegraTaka padróź musiała się odbić na kondYcJI dnym z towarzystw ubezpieczeniowych w t<:rała pierwszy oficjalny mecz Piłkarski z Węgra· naszych wybra1k1iw. Zmeczenle to wyezł1J na kowłe. Oto co mówi p, Synowleci
mi w Budapeszćle, przegrywając zaszczytnie-- law w czasfo 11·y,
„Wrażenie, Jaklegośmy wszyscy doznali
O:l.
Serda.:.me pr1yJ11de, Jalue trotowa11 W
JJrzf
hit _boisko I w ctasle wy.
Mecz powyższy był błerwszym krokiem sta- grzy ekspedycJI polskleł na ziemi we1eier11klel 1
słuchania hymnu flarod<>Westo Pol•kl I W•wianym Przez piłkarstwo nolstde na arenie przeszło wszystkie oczekiwania. HYmn Polskl
gier było tego todzalu, że Odebi:a•
mlędzynarodowef I oflcfalnym wprowadzeniem odśpiewany przez zgrorttadzorte tłumy r>o pOI•
ło nam na długo„. mowe. siły i świanaszych piłkarzy w świat. Miał on być również sku, wzruszył do tego stopnia wszygtklch; .te
domośd celu I nastego powołania speł•
zarazem egzaminem piłkarstwa Polskiego, o w wielu oczagh pokazały się łzy. NaUełlsty ho•
ttlettla tak wunei t11.isłl. Wzruszenie byktórym przecież do teł chwili oflcialnle tak tel zarezerwowany był dla Polaków. Przed I po
Io tak wielkie, ie z chwila rot1>oczęct11 ll'Y
mało wiedziano, względnie mało sle nim lntere- meczu opiekowano się zawodnikami niezwykle
nikt z nas nie wledtlał r:o sle z nlni dziefe,
sowano.
·
serdecznie.
nikt też nie mógł wykazad orzez długi 1.1zas
Kiedy w lecie roku 1921 ówczesny prezes
W dniu 18 grudnia 1921 roku. na boisko M.
swe) zwykłe) norlflalnel formy,
Terokwesu I wiceprezes Węgierskiego Zwtąz. T. I{, wbiegła drużyna Polski w wyże! wymleI(atdentu z nas WY<lawało ełę, że dziele
ku Piłki NożneJ (Magyar Labdarugok Szevet- uionym składzie. Ubrana była w czerwone ko•
11lę nam krzywda 1 te dano nttm tllk sltnego
sege Inż Fischer), nadesłał do Cracovii zapro- szulkl z białym orłem na piersi, białe spodenki
pr1tei:ilwnika, który mote i nami zrobić tó
szenie na rozegranie dwuch meczów piłkar- i czarne pończochy.
mu się tylko podoba, a my nic temu przv•
skich z nałsllnieJszeml drubnami Wegler, M.
O wrażenia z przed meczo l 'W r:zash1 Ba•
olwdzlahtó nie będziemy w stanie. to też
T. K. (dzisiejsza Hungaria) I P. T. C. - w oho· mego meczu, zwróclll~my sle do 6won1nego
hlelednentu z hal łzy 1tawały w ooz1tch Il
zie Cra(!ovll długo alę wówczaa namyślano czy kapitana drużyny, p, Tadeu11t1 Synowca. tał•
w 1arctle dłnvlło I odbierało 11łv.
należy zaproszenie przyjąć. ówczesny kierownlk sellcJI piłkarskiej, Aleksander Dembldskl
był temu Prteclwny, gdyż nie chciał narażać
klubo na blamaż, który w spotkaniu z takimi af
~
&
potęg;iml Jak drużyny M. T. K. I F. T. C„ był
z góry przewidziany.
Piłkarze węgierscy we Francjł.-Cslk zwycię~o.-Mecze
o dolśclu do skutku powyższych spotkań
Braddock__.Schmelłing ł Boer-Neusel
zadecydował „bunt" drużyny Cracovii, która
dł
1 eł~
wymogła
na kierownictwu przyjęcie zaprosze- wa :ufyó!!ocp~fi!a~:k:cpl~ ;„t~ia R;:e~„:!:!id:: Long~:i:nc1. rcj:l~:!!esni:5 •,·~~~::Wfi!: , 0~„e
nia. Trenerem Cracovii był w owym czasie
~
u
li t
014
Imre Pozsony, były gracz M. T. K. i stary In- go Ujpestu
•
tego czasu obaj bokaetiy bę_d4 111"lł 8 oczyc
ternacionał węgierski. Cra11ovla roze2rała oba
W Marsylii 11atomlut pllkatte Wlłglerskłeao uprzeditio dowolo.4 lłcabę walk I Innymi prH·
mecze w Buda1>eszcłe. Pierwszy z nh:h z drużY Kl.spestu pr11e11ral.t do mleJMiow•J drdiyny Olim• ctwń.lk1un1 z tym Jednaki te watki te będ4 lllU•
plque 1:5,
siały oplewad na -po~I 15 tuttd. Po11.1dto dt•
ną
f. T. C. 1 patdzlernlka 1921 roku przegra·
• • •
łłftłtywnle
.1t!Jta.1tano Bradclockowt rozogtal1łl
h M
zaszczytnie 0:1, drugi 2 Pddzlernlka 1921 r.
•
..,.. .r
Przy kompletnie wyprzedanej wldowra1 •łat• Watt~•
&ń • o1.10li>11el1l.
i
• , , 1'• O:O.
tował w Sztokholmie na baienle krytym :tnako•
.
• • •
.
Oba te mecze zadecydowały o wysłaniu mi-t y „ływak wę"ietst.• CsLk -":yw•f•o błt"
w
d_nlu 13 marea 1931 roku w Londynie ód·
prze~ Węgierski Związek PUki Nożne) zapro„
a
~
• „,"
„
• b d 1 I 1k
b k
k
ad
szenia dla P. z. p, N. na rozel!lranie między- na 100 m. 11łylem dowolnym w czule 58,2 sek. j ę z:'..
"ę gledawy_ me,ćz o sers. i wBw ze
•
Na tych samych zawodach tawoci11.łk 111w1d1· 1clę_~1el pont !ł :ty b, m sttze111 świata aerem
panstwowego me11zu z Węgrami w Budapesz- kl Catleson ustanowił ndwy rekord kraJowy w 1 NłelllO•lll Neiselem,
cie.
na 100 m. stylem grzbietówym, uzy• „ • ·
Po otrzyrttanlu zaprostenla, rozooczęto wiei- skui"c -nJk iio9,4 11-k.
Zwl"zek Antetykanskich t>ziennikarzy Sporkle przygotowania do !Jlerwszel(o meczu ntlę·
„ „'
"
I
k
od
·1
dzypaństwowego,
który miał być roze2rany
• • •
towygh prłyzna 8 10 to u łl•!tt. ę nai, eps!e!liu
NltJ
QnUDNIA 19"'1 ROKU
Po dłu"ołrwalych perłraktacJach aowojorsk,• , tawodnlkow1 •P.o.rtowemu Staruj'! Z1edn. oczoW D Gier18I Dyscypłiny
.,
"
ł że .mect ~ mi- nyc h• W ro.k u bie~ąc~~ na czeIe li8tY 8 to1 czte:
Wydział
P." z. P. N.,• któ- komisja bokserska
zdecy dowa!'•
k I strzostwo świata w wacla,e c~żkieJ _p0m11tdzy rokrotay miału 0!1mp111k1 Je11e Ow~ns.
.
rv wówczas pełnił lunk1.1ie dzisieisze1to
ap • posiadacżent tytułu Braddocklem a SchmelllnJoe t.ouls, kłory w. roku ub. ~~iął tę nagrotana związkowego P. Z. P. N. nakazał rozegra· "iem roze"rany zostl,lnie ostatecznie 3-go czerw· dę, obecnie_ przesunął się na 9 J111e1scenie w dniach 13 i 27 listopada dwuch spotkań ~a i!łiJ 7 r~ku,
pomlędzy dwoma teamlutti A i B. zło:lonynll z
najlepszych sraczy polskich. W skład tych te•
„
lłk
amów wchodzili piłkarze Krak1>wa, Lwowa,
ło
Warszawy, Poznania l Lodzi. Dłu20 namyślano
•
lki
d ·
się I przebierano z pomiędzy bł'zeszto 30 gra·
przedstawieni do IS lj
Warszawa, 16 ,g-ru ma.
czy, aż wreszcie w. o. I D. ustalił deflnityw„
Nagrody Honorowel
Larz.ąd PZPN·u omawiał na ostatnim
ny skład reprezntac)I J>olskl, któr:v Jeazcze w
posiedzeniu sora.wv dvscypJlname, któ·
ciągu czasu dzielące10 od terminu spotkania,
Warszawa, 16 g-rudnia.
re wvtonlł:v sle w ostatnich czasach.
rozegrał 3 mecze, 4 grudnia z reprezentaclą
dniu 20 bm. upływa termin t.i?ła· Postanowłiorto utrzymać w zawLeszeniu
Bielska 3:1, 8 grudnia ze Lwe>wem 9:1 I Il-go szania kondydatów do Wielkiej tlono·
grudnia z Krakowem 7:1.
.
Q
j N j ł k
odwołanie Dębu do czasu ustosunkowaWychodzące w tym ctasle dwa Pisma spor- roweJ Nagrody otJo~towe • a W ę sze ttla się do klu-bu śla.skiego walne~o ze•
towe w Krakowie: „Przegląd SportowY" 1 „Ty„ szanse na przyznanie na1otrody voslada brania Li~i.
godnik Sportowy" ogłaszały _ w ciągu kilku ty-1 J ęd1 rzejowska ,której kandydaturo ZltłO"
Postanowiono zaw.i.esić Ooidla w wY·
godnl wyniki urządzanych plebiscytów na nal·islt Polski Związek Lekkoatletyczny. niku dyskwalifikacji nałożone] nań przez
lepszy skład . teprezentacfl 1>likarskiel. a trzeba Kandydatura ta oooleratta bedzłe przez
przyznać, że w plebiscytach tych. brała udział Z-wiąz· ek Teni·s·owy ZWi"zek Dziennika· klub. Dyskwalifikacji tej -nie zatwier·
cała sportowa Polska.
· •
<-1,
dzono jednak i postartowiono zażą;dać od
Dru~na została ustawiona na szkielec1e nai- rzy Sportowych 1 CIWP. Wptvnęta row· KS S!ąsk szczeg-ółowych wyjaśnień.
lepszej w owym czasie drużyny polskiei Cra· nież kandvdatura Wajsówny zgłoszona
Anulowano kare nałożoną na brani·
covil z dodaniem iel czterech xraczv na słab· przez PZPN. Poza tvm wplvneto jesz· karza Mrozka, nłe dopatrując sie w ie·
sze pozycje, wyglądała następu,laco:
cze kl'lka i'nnych kandydatur.
,
• k
t th J (P t I W z l
go postępowaniu Wykrocz.en przeciw o
Teg-oroczna Ml!roda
dziesia• przepisom amatorskim.
(Lódź).
.
tą z kolei przyzna-na sportowcom oo1;
Anulowano kary · nałożone na sttvi·
Styczeń (Cr.), Cikowskl (Cr.), Synow1eg skim za na1'1epszy wyczyn sportóWY.
ski-eh dz!alaczv oitkarskich w wyniku
(Cr.) kap. druż.
Po raz Pierwsz_y nagrodę or~vz.nano
ł •
k
M.letech (Cr.), Kuchar (Pol(od Lwów), t<ału~ P Matuszewskiel-Konooa·ckiej. W roku zataritu oocloktęg'U strVJSk1e~o Z O· rę„
ża (Cr.), Elobacher (Warta), SperllrtK CCr.l.
·
_ _ ·
,
d
i ~l"r"O• .$/;iem stanisławowskim. Dzięki temu kon
Po niezwykle starannych nrzygotowaniacb. ubteP-hrm przyznano nai:tro ę W O;:, n ,,, , flikt został zala·g odzony i podokręg strv,ji ostatecznych treningach kondycyjnych zawod· wi VereyoWi.
ski powr6ci do Stanislawowa.
ników, wyruszono wreszcie z Krakowa - dln!ne! grudnia
siedziby 1921
PZPN
Budapesztu w dniu
16
r. -poddoprzewodnictwem
pre·
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Kantor naJlepszym
·

Pierwsze nasze minuty wyglądały fa·
talnie. Żadnego ataku nie przeprowadzili·
śmy; nic się nie ktelło, no~l robiły zupeł:i
nie co innego niż obmy~liła dOwa. Prawą
strona ataku kompittnlt wtedY
·
I całe szczęlcle, te lewli sttoda SoetllngElnbacher, nie straciła zupełttie głowy, to
tez z tamtąd zaczęły dopiero ruszać nasze
mnie) czy wlęcel skoord'.Vrtowane ataki na
bramkę Węgier. Nie były oni! :tbyt gtoźne
wobeg takiel obrony lik foltl Il I Mandl.
Broniliśmy się Jednak leplel",
O tym, Jak nasza Jedenastka broniła się
przed „nawałą" węgierską opowiada nam
długoletni późn.ief, obrOdca Polski Ludwik Glntil, przemlfy I ogromnie lubiany otiei wszrstkich graczy, popularnie nazwany „pućką", a O•
hecnie poważny Inżynier • arr:hitekt.
.
„.„obronić tośmy się potrafili nawet do•
brze. Ja się tam mnlei prtelałem od reszty
współgraczy ate I mnie wzleło. No, bo to
przecl• pierwszy raz, lt'llł człowiek z taki·
ml honorami - te hymny. te tysląoe ludzi
i„, ten przeciwnik! Nal1torsze było to, że
mół partner (niechże sle na mnie nie gnlewa) Marczewski; z włelkłe~o wzruszenia,
zapomniał zupełnie i~zyka w xehle. Bledak nie włedZlał wo1tóle co słe z blm dzleje, aż doJ)ieto na krótko nrzed przerwą
przyszedł
do siebie
sfaulował
Molnara
na polu karnym.
__
_
Rzut karttY wykonał f'Gltl. Taldego strza
łu łeszcte nltdY W Urclo nie Widziałem........
"'ert llł••nn" na „„ ., •wiat_ bek Wiuder, rota
1
,
"
""1" "
pędżony
z dalekie! odligloi11I, 11rzmotnał w
plik" z taką siłą, te biedny ś. p, Loth W
„
h C
ś
bramce aż przysiadł ze strac u. ałe szczę •
cle; że piłka przeilzła p1Jnad lloi:!rżeczką I
wyfadowała o htkleś 50 m. ooza bramłt\.'
M""łls·my sio dobtz" bronić - ~ I
""
" „
"'
da p, Glntel ~ bo przecie mieliśmy ~e so· bramkarza1
dotychczas
nie oglądała. s. p. Janek loth, hYł bohate·
rem ni~ozu. taoat w!!tystko co szlo w kle•
runku bramki a łapał strzały z ollleKłOAcl
2, 3 i 5 metrów.
p przłtwle Jednak 1rallśm:v łuż lepleł
- I
l b llś
0
a mleJseaml nawet całk em dobrze
Y ••
my drużyną prawie równorzędna - doda1e
P• Syrtowlec. Mottlent, kiedy Kttchar Ptze:darł slę l zderzył się w momencie strzału
z wybleaaJąg:Ytn bramkal'zeni. utkwił ml
dobrze w l)atnlitCI. Mo11i,my wtedy wyrównać.
•
Pumlmo tremy t>tzeoaromnel, pomimo
nattel nie nallt;>uet ry, uzvskatlśttiy Je•
1
dnak wynik, którr zastanie
na zawite w
kronikach. wvnlk, łakle10 dłusco btzed na•
ml 1 oo nas 'nie ttzYskał w stolicy W~glet
Jako reprezentacja kralu. - Nic teł d.tf...
wne;o, te pu tym meczll uro&ll&my w oozaoh Węgrów Jakb 1>rzeolwnlk równy l 10•
dny szacunku.
Nic też dzlwnego1 te po meczu tym posypały slę zaproszenia dalsze. Szwecia ·za1>rosiła
Polskę do Sztokholmu, Ju11:o~ławla do Zagrzebia. Oba mecze wygralłAntY u swy_ch p~zeclw·
nlków w stosunku 2:1 I 3:1. Mlelismy 1uż ru·

Hłe Istniała

I."

bą

lakl~go

Polską

tynę!
W dhlU, pl:ttek 18 grudnia 19811 roku, miła
15 lat
grzech.

od plerwstt!IO rneczu Poliki na W4•

Jal(że się czasy zmieniły. Zmieniły się ~eprezentacie,
zarzadY PZPN, zmienlll się 1 ludzie. Plętnaśr:ie l11t temu. ten. kto do•
staolł iaszc~ytu no11ienla reor1rentacYJlltł ko•
siulkl z Orłem Białym 111 Piersi, bYł z teao
szcźerze dumny ·1 szczęśllwr. Ullilał genl~ ted
zaszgzyt wyróżnienia.
Oby te czasy wt&clły do nas 'I. nowrotem.
- Z. Ch. ~

zrunlenlły się

Kl' DSka·. bokserów
~

zesa s. p. dr. Cenhtarowskiego I prof. Wc:v·
szpadzistą Polski
priegrall Darlll.Stadt,
Darmstadile
niemieckich w lrlandll
senhofia. Drużyna piłkarska PołSld nrzybyła do
d
16 grucUii.t.
·d •
Budapesztu po a7 godzinach Jazdy koleiaml.
Wat1tzawa1 16 tru nia.
W DarD1.sładcl4ł rozegrany został mecz bokBeUl.łł, 16 f!ru ma.
polskimi, czes~imi l węgierski.!111, no sześ;loZart4d Zw.ią2:ku dziennikarzy spor• mskł pomiędty dr11ty11.ę brukaelsk„ Red-Star
W n'l.ięd~ypatbtwowvm nieciu box•
krotn~'m przesiadaniu slę z poc1;};:u d~ foclagu . . towvch uchwalił na wniosek za-rządu Po! a . ttpreten.taol4 Południowo· WschoCblioh Nie- ser skim Irlandia-Niemovi wygrali ir•
doi>lero w sobotę wieczorem o 2:odzm e 11-ei I sk1'eńo Z·••1'ązku Sze-1'"rcze&"' "'•O!ltawić miec.
lan.:1"'Z~cy
n•dsno·dziewani.e wysokio w
I
&
YV
i'lH "'
,sV .I:'
ZWfolęi)'ła drużyna lllemieoka w stOllUD.•
ai.... . I a ' .I:'
'
Kantora do tt.agrody dorocz ku 917•
s•t.osutti u 14:2 pikt.
nej
IKP walczy o mistrzostwo
DRUGIE WYDANIE
dla. najlep1szego szpadzisty.
Pierwszy swój meoz ćwierółinalowy o mistrzostwo drrt!ynowe Polski w boksie rozegra
9
Cle\reland, 16 grudnia. mistrz Lodzi - IKP w dn. 3 stycznia w Ostrowcu t tamtejszym .KSZO. Tego samego dn.la od•
Europy w ·wadze pi6rkowei
W Cle.veland odbył się towarzyski będę
się w ktafd o 1nistrzost1vo drużynowe m••
~
Paryż, 16 grudnla.
mecz bokserski pomiędzy słynnym tnu· cze następujące: HCP - Gedania w Poznaniu,
Aleksandra Rekszy i lharrana
w p żu odbył się mecz bokserski o mi· riyncim Joe Louisem i ameitykaninem Ruch:--'Warta w W!elkioh Haj~vk~c:h i LechiaStrzeleckiego,
strzostwo
w wadze piórkowej
Eddie Simml.
Il we Lwo6 wiae,
księga rntacl:
uk az8 ło s i ę na pótkach
t
ł 1"
.t Im
•
t a ł a JUZ
· . w I.sia
a s ną wyr wn ną ruzy ę,
ora u wt '""
obrońcą
ytu
u ranc.uzk~m AWni;e
annem a mi
Walka
rozstrzygnięta
zos
D"tn terenie fe_st dla misttza l.odzi ptzechvtił•
CENA 3 ZL.
Europy, Austria ,em
el&~em,
·
·
d ·
·
· ·
26 e- '
ł
· IKP
t pi
·r.łr.:em
w iS-runifow}'m
mcc:cu zwycięiył na punkt·• p1~rwsze1 ru~ zie, m1anow1c1e w
s
kiem b. groźnym, :t.w aszc:za, ze .
wys '
Angelmann.
kundzie Louis lewłym P.od~rkódkowym najprawdopodobnief bez Chmlelewsk1ego.
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Błyskawiczny nokaut

Louisa

.

~~iata

pomiędzy

C?kdęc!e

·1

·

l
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Aktualia
AIOfzy stara się o rączkę bogate) p·anny fellcU, ale panna go nie chce, albowiem AloJzy cieszy się opinią Piiaka i awanturnika.
- Jeżeli zgodzisz się na ślub zemną - za.
pewnla Alojzy - to obiecuję cl, że stanę się
Innym człowiekiem- Dziękuję cl.„ - odparła 1>8Dua PeUcJa.
Ten inny człowiek Jut się zjawił-

•

..

Pani Barbara powiada mężowi przy obiedzie:
- Wyobraź sobie, wchodzę dziś z rana do
1mchni, a tu nasza Marysia całule się z mleczarzem„.
- Z mleczarzem?". - dziwi się małżonek. Dlaczego nie z rzeźnikiem? .„ Przecie Jemu lesteśmy winni znacznie wlęcełl
•

•

o

mały chłopiec I płacze. Podcho·
dzl doń litościwa osoba I pyta:
- Dlaczego płaczesz, mól cbloPcze?odpowiada malec, zalewatąc
U·U·U•U.M się łzami. - Mól brat będzie teraz miał zimowe

Na ulicy stoi

wakacje, a Ja... a Ja nie„. · U-u·tt·tt·ll·tt- A dlaczego ty nie?
- Bo." u-u-u-u-~ bo Ja Jeszcze d9 szkoły
nie chodzę!
Ili. c
Kac I Kotek.
- Dlaczego pan lest taki lllll1ńllJ, ~
Kac?"'
,...... Mam zmartwienie z moJą łon11...
,........ Co lei Jest?- Ona cierpi na przemianę materU- Dlaczego pan z nią nie idzie do lekarza?
- Co ml lekarz?- To Jest nleuleczalneOna cierpł na przemianę materll na suknie: co miesiąc kupute nowe szmatki!

Na z<Qęcłu włdz:hny włete roztdośnl rr
dłoweJ w oblężonym Madł'ycłe, z które!
ogłaszane są komunłl{aty komitetu obro·
ny stolicy.

-

•••

Wielki wlec w Berlinie. Przemawia Jeden
z przywódców narodowo-socjalistycznych.
- Towarzysze I obYWatele!- Cokolwlekby I
o nas powiedziano, Jedno muszą nam wszyscy
dawny bałagan w kralu zamieniprz\'znać: liśmy na wzorowY porządek!„. Tam, gdzie dawnlel zbota na 1><>lacb rozkwitały - macie dziś
porządek, gdzie dawnlel pasły się krowy dziś macie p0rządek, idzie dawnłel świnie za·
rzynano - dziś pannie wzorowy Porządek, a
gdzie dawnJeł sprzedawano mleko, masło I Jaja
- dziś, towarzysze i obywatele, wszystko Jest
w naletytym porządku t na terenie całeł Trze· Francja przystąpiła do oowłębzenła swe) floty morskłel. - Na zdjęciu z lewej
ciel Rzeszy macie ten 1><>rządek, nic ,......, tylko włdzimy ministra marynarki Diparca, wbijającego pierwsze nity w nowY okręt
parzą dekl
wofenny, z prawe) - nowy pancemłk spuszczony na morze.

Francuskie ministerstwo ooczty -wydał~
znaczki na cele pomocy dla bezrobot·
nych pracowników umysłoWYch. - Na
zdjęciu znaczki z wizerunkami (od góry)
malarza Callota, kompozytora Berlioza.
Wiktora Hugo 1 słynnesr;o Pasteura•.

Jeśli 'do
n)"C'll aferacli z oslafoich cizasó·w - mó· 'dz{ny dW1Una.9łef -w połu'dnie.
nie zadzwoni,
wiił Brann - Tu, w teCZiCe, mam papie- południa p11n do :n.nii.e
ry. Czy chce pan, bym ie panu pokazał, zwrócę się do władz.
~ro
'6)0DI06o~
- To pańskie ostatnie słowo? · Dam
panie Adams en 1
ff '-'
U
'7 a
J 1
·
- Do§ć te~o - przerwał mu o·stro panu 15 tysięcy!
- i\Villielm Brann? Nie znam tego wet nie zna moje~ cór«cl. i p<>za tym wła~yl
z
pienięd.
chcę
Nie
panie
żąda,
pan
Czego
finans1sta
panie?
pana! Prnsizę powiedzieć, że w ·mieszka- ciwie ki!n pan jest, mój
Brann wyiszedł z gabinetu.
- Jestem urzędn~kfom banku Smitha. Brann?
niu prywatnym nikogo nie przyjmuję Adamsen został Pl'ZY biurku. UKrył
- Powie'clziałem iuż panu, proszę o
- Wiem o tym - przerwał mu nie·
powiedział ostro zna.ny bankier, Kl-etwarz w dłoniach.
cierpliwie Adamsen - ;w:ięc cóż z tego? rękę ,pańskie.i córki.
menś Adam.sen.
~zez długi cza.is nie ruszał się miej·
- Panie Brann, to iest niemożliwe,
- Byłem iedY111ym człowiekiem przed
te
- Ten pan prosił powiedz.iieć·„
jest urzędnikiem banku Smitha i że cho· kitórym Ralf Sm1th zwierzał się ze swych zlJlPełnie niemożliwe. Moja córka ko.cha sca.
swe~o na.r zeczon.ego, dr. Tomasza Klin- . Gdy oikoło godziny Ctziewiątei wszedł
dz.i o budzo ważną sprawę - odparł ta1emnk
do saloou, w którym S<ied·z.iała Helena i
Adamsen poruszył się nie·spokojnie. . ga.
służący.
- A czy sądzi pan, że dr. Kling .nie jej narzecoony, był trupio blady i ciężko
pewnosc
Wilhelm Branin odzyskał
- Banku Smitlia? - mruknął Adamsiebie. Usiadł znów w miękkim fotelu i zerwie z panną Heleną, gdy pana aresz- oddychał.
sen - Trudno, przy;jmę go.
- Co cię się stało, O<}cze? _ spytała
tują, gdy nagle się dowie, że pański o·
Wii.lhelm Brann liczył naijwy,żej trzy- spo~lądał śmiało na bankiera.
pokojona Helena - Czy źle się czu·
zanie,
litak
pewno
który
na
majątek
git-omny
powiedział.
tik,im
s
- Wiem o wszy,
d:ziestkę. Był to wysoki, chudy mężczyz·
1 stośd
.
je1sz?
fik·
jest
zywi
c
rze·
w
dziś
to
ozył,
s1zantażować?
pan
mnie
Chce
ii
ce~1e
pergammowej
pożółkłe.i,
na, o
Adamsen przygarnął c.ótlcę do siebie
kirzyknął Adams en - Będę zmuszony ciia?
dużych, wyłupiastych oczach.
- Dr. Klin!! nie :leni się dla pfo.nię- i po· całował ją w czoło.
_ Czego pan sobie żye.,zy? __ spytał zwrócić się do policji!
_ Mała mig.rena, moje dz-ie.ck.o _
_ Proszę mi nie. grozić - odparł mu dzy - odparł Adams en z głębokim prze·
go sucho Adams en.
powie.dział cicho - To ~araz iprzejdzie.
Stanął młody urzędnik - Czy pan jeszcze nie konaniem.
Br·a nn podniósł się z fotelu.
Położę się
- Być m01że - uśmiechnął się zjad· Nie przeszkadzaj-cie sobie.
przed biurkiem f1inansi.sty 1 tr.:>chę nfope- rozumie, że mogę pana wtrącić do wię·
drogi do kto·
I.iwie Brann - Ale sądzę, te nie będzie do łóżka. Że1gnam pana,
zienia 1
.
Willie powiedz.iał:
się cieszył, gdy dowie się z gazet, że tego rzel
Adamsen zbladł.
- Przyszedłem prosić o rękę pań·
_ _
- Smith mówił mi o wszvst'kim - przyszły teść ma na sumieniu k. ymi·
s~iei córki.
za·
sam
Bra'nn
południe
~
Nazaiutrz
.
af':'fY·
nalne
·
zona
o
g
je.
Nawet
Brann
dale·j
ciągnął
nań
spoglądał
chwilę
przez
Adamsen
- ~ikzeć! - k~zyknął. Adamsen,-;- dZiWo•nił do Adamsena.
ze zdumieniem i wreszcie parsknął nie· wie, że on d•ziałał z pańskiego naka- Czy pan się zgadza na moje warunzu, że to pan wprost zmuszał go do fał· uderza1~c. rę~ą .w stoł - Nie dosfame
śmiechem.
ki? - sipytał 1to.
szowania cze·ków. Smith teraz milcży. pan mo·1e1 cork~I
- Czy pan oszalał? - zawołał.
- Nie - otrzymał ka.tegoryczną od·
- Trudruo - westchnął Brano - W,.
_ Mówię zupełnie poważnie, panie Obie·cał mu pan 1 że ieśli nawet zostanie
powiedź.
się
zwrócić
zmuszony
będę
.r~.zie
takim
wolność
na
wyjściu
po
a
otrzym
skazany,
będzie
nie
że
Adamsen. Wydaj.e mi się,
- To je.sit &zaleńs<two, panie Adan1·
ogromną sumę. Przyrzekł pan również, do poh01•1.
mi pan mógł odmówić.
sen. Przypuszczałem, że pan jest roz:sąd·
Adamsen zb~iżył się do niego.
Adamsen iprzestał się śmiać. Zmie· że będzie pan utrzymywał jego rod1zinę.
Przez chwilę jeszcze się wahał, wre· . nym człowiekiem.
rzył przenikliwym sp·ojrze.niem młodejjo Smith pana nie zdradzi. Nie będzie mu.
.t\damsen odJożył słuchawkę.
się fo opłacało. Ale ja to mogę zroh'.ć. szcie wyszeptał:
mężczyznę i rzucił pytanie: _
W godzinę później w mie.s zkaniu zna•
dolarów
tysięcy
10
pan
Dostan.ie
·
Posiadam wszelkie dowody, Jeśli zwró·
_ Czy pan zna moją córkę?
_ Osobiście jej n1e znam. Widziałem cę się do władz, d=tiś jeszcze znajdzie się panie Brańn. Dzie. sięć tys·ięcy to bardz~ nego bankiera zjaWliła się policia.
Drzwi gabinetu Adamsena były zam·
ją kiilkak~otnie w kawiarni. Za~ochałem pan, pan!e .A.damsen,, w ~ednei cel.i ze dużQ .. Wyszuka pan sobie piękną, l ogaknięte.
dziewczynę.
tą
W.iem, że jest zaręczona z .svvy.m spolmkiem, Sm1the.m.
się w niej,
1 Gdy je wyważono, znaleziono Ad:tm·
- Nie. Nie wezmę pieniędzy. Powi·eAdamsen zachował zimną kire"
młodym lekarzem, że za kilka tygodni
Zdawał sobie spr11;wę, że znajduje ~ję dział~m iuż l?anu, że zakochałem się w sen.a martwego. Leżał na podłoże, tuy·
.
. ,.
ma się odbyć ich śl~b.
ma1ąc rewolwer w kurczowo zaciśnięt:ej
nusiał panmę Heleme.
- Skoro pan w1e, że mo1a corka tl,.le· jw rękach tego człowieka, ale
dłoni.
NigdyC
panu!
jej.
odda;~
Nie
.
.
końca.
do
hatali~
przeprowadzić
pan!
.chy?a
więc
zamąż,
wychodz.i
bawem
DOL.
.
I Brann. podmosł Slę .z fote~u.
rozumie, że pańska propozyc1a me mo· 1 - Poza tym p~siadam do~ody,
godo
1utra,
do
termin
panu
Da1ę
~
głoskilku
w
1eszcze
palce
maczał
pan
na·
pan
że być brana w rachubę. Zresztą
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