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CENA 10 GROSZY
ROK XIV. J CZWATEK, 17 GRUDNIA 1936 ROKU.
. kich, ·który zorganizował w
- PozostaJe to w związku z
roku 1930 marsz na HelsinWYPadkami w Chinach.
kl, zmarł vodczas operacji.
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na granicy niemieckiej. - Dotychczasowa linia obronna
•
•
wystarczająca.
nie
Maginot'a okazała się
Paryź,

17 grudnia.

euadr samolotów &aDSp()!'towycti.

żoł tam, albo będą lądować przy pomocy nej, je<łnei w Reims, a Clru4Ieł w Algie„
Do broni tei werlbowani będą
spadochronów, albo też o ile warunki te rze. renowe pozwolą, będą lądowali normal- ochotniicy z piechoty. Dotychczas na·

. Sliom.pllikowaina 1Sy>tuaJc;ja międzynaro nierze, należący do te·i broni, uzbrojeni
dowa skłoniła rząd franc!wsld do ener- będą w broń automatyczną i w broń
gicznych zarządzeń w kienmku wzmoc- przeciwczołl!OWą. 'Dostar~ani będą do
~zdolności obron.nef kraju. Po reor· punktiu przeznaczenia na samolotach i
gan1za·oji amiii i pirzystosowaniu

iei

Obe:.cnie już prze.wtdz;iane jest pływ och·otników jest barozo powazny.:
nie. utworzen,ie 2 g'l"up piechoty powietrz- Stosowana iesit więc surowa seiłekoja.

do

i::„~~~ Gwałtowny

atak lotniczy na Madryt

waina przeid kil.ku lały obbrZ)'mtm nakła·
pod
dem kos~ów, oka~ła się obecnie nie- ·100 osób zabitych 50 domów zburzonuch.- Krwawa
,
„
~
,
'
wystarcza1ącą do c~ powstrzy
Boadillo zakonczona klęską powstancow
m~a ~we~tua1n9 naporu wofsk nie·
Madry t , 17 gru·dma.
•
:1.
·
przy1actelskich.
1 •
z do ł ano dot ychczas us t a 1.ć
me
nyou
Mad ryt, 17 grudma.
t
-do ·•
1)
i.
. .
M ~ntst~r~ii.wo 0 ., rony naro . ~01 pos : ·
(PAT) Według wiadomości, uzyska·
Przeszło 50 domów zostało zburzo(PAT) Agencja Havasa d'.onosi, że
nowiło hmę Magi.n<!ta .'~~oonić p~e wczorajsze pot>Ołudniowe ataki lotnic· nych. Tłumy ludności szukały w pa- nych z madryckich ~ródeł urziędowvch.
0
twa powstańczego na dzieinlce Cuah·o ni,ce schronienia w tunelach kolei ood:- ataki powstańcze na oidci1t1ku Boadilla
~'T1~
zbud~~ ~LJF 0:Uyf'k'
1
a?le e ę ą CamJnos i Tetuan. oociągnęły za sobą ziemnej. Lotnicy rządowi strącilf w del Monte zostały odt>arte.„ Wolska rza·
mt
pi:zes ~em
dotychczas liczbę -0fiar. j walce powletrzneJ trzy sąmo1oty pocJ10- dow.e pr~szły do kontrataku i oosunelY
naf:t nafwiekszą
mi~łk n~ celu. ~olk!'rhvmame
- się nieco naprzód.
wo1s1 meprzy~~clel s tc. P0. ~en . • Około 10() osób )est zabitych, liczby ran- dzenia niemieckfogo.
1 11
O świcie artyleria powstancza roznym przełaimamu .właściwe1 ~ 1;1 Magmo 1
• • poczęta bombardowanie, na które odpo·
ta. Dodać nalezy, te drogt fańooch
Pierwszy
franat~k podjęty był okol? pol udnia. Od~
~~(::· =~w~ Mt:isf!.~
·działy ~zturl:!1owe, ztozone z .eftementów
Wniosek b ministra sprawiedliwości P ernot'a
asygnowało
arOldowej
stw0 br
cudzoz1emsk1ch, , posuwały s1e naprzód
.
. . .
.
•
dó 1
O: ony n ad
.Projeikt ustawy ;wmes1onen .w .tei sp~a- pe'łzając po ziemi, lecz miMcJa otwo~y·
~~i, 17 Jlr';łdnia.
.
rr w ranć
· n~ tę iiQiwestycję
·Wl nałbl1zsiz~ c~·s1e pod wie przez P.e'l"~ot a, pr~ewidure po ~a la gwałtowny ogiek i obrzuciła atakuia·.
, (Pat) kow.
Paryi, l7 °'ru~nfa. obrady. senatu .~edść. ma .znam1e~iny ~la tym w~ocmen;e sa~k·cy1 karnych, 0 i,l~ cych ręcznymi 11ranatam1. Siilny o~eń
(Pat)' - „Figaro'' na po.disfawie infor obecne1 ~~tua0]1 soo1~lne1 Fra~c11 w.nio- okupa,c1a terenow fabry<:znyc.h d?kona zaporowv artylerii rządowej uni1emożłi
macyj z kół wojskowych, podaie sze.r eg sek b. m1msfra sprawiedhwośc:,i, sen. J~- na Jest. drog~ !1wałtu, lulb. tez; 0 . de do- wiał p-rzyslanie posifków nieprzyjaciedan-ych na temat O!'iitan.łzacli m.owej bro- rz~go ~~l'lnot, który ~omaga a1ę uznania pusizcza1.a.:~y się w~T?czema nie ~est na-, lowi, który w szeregu punktów: zaczął
sie WYCofywać.
ni, t. zn. piechoty powłetnnej, na wzór ok1ilpac11. famyk .za }e~omacz!1e z po- rodowosc1 francusk1e1.
Wojska rządowe usiłowały otoczyć
istniejącej już tejfo rodzaJa formacil w gwałcemem wolności mteszkania.
atakujące odd!ziaty, lecz zositały odparSowietach.
te przez czołgi, oahraniajiące odwrót.
rozru~
Broń ta, która łiudzi powszeiofute zaNieprzyjacLe1l cofnął się, pozostawiając
ciekawien1e, została niedawno powoła·
na polu bitwy Hcznych zabiltyoh oraz
zwolenników deputowanego Doriota
na do życia za1'ządizeniem ministra lot·
wiele materiału wolennei:ro.
niICtwa i ministra Olbrony narodowei i bę
O godz. 19·tej walka była skooczona.
Zarówno wśród mamilestantów, jak i
Olermom-Fer.rand, 17 ~rudnia.
dzie miała.4'!:a za·danre działanie na tyłach
Po północy, w chwiH, ·gdy wśród oddziałów służby bezpieczeństwa Atak tym razem był 0 wiele 2 wałtow·
(Pat) przeciwnilca.
Jednostki piechofy powiei&znej skła- Do·r iot opuścił ~uż Cle'l"mont-Fer1'and, a jest wielu rannych. p,ięciu członków niejszy niż w dniach poprzednich. Po
dać się będą z oddziałów l)iecboty oraz jego zwÓlenniicy ro.zeis·zli się do domów, gwardii lotnei musiano umieścić w sz.p i· stronie nieprzyjacielskiej w ataku ucze·
na placu Dejaude doszło do rozruchów, talu. Dokonano szerej!u Meszfowań i u
w czasie którZyoh wybito niemal wszyst wielu manń.ł.estanitów znaleiziono nie.Ie- stnłczyły najlepsze siły, wyposażone w
Wlielką masę nowoczesoo20 sprzętu wo·
kie szył>y w majfazy.nadi i zdemolowa- gailnie postadaną broń palną,.
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pmzec1·w okupac1·1·

twi.e~d~, któ~e bronić .maią J!~anicy

1

bitwa

łilbryk
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m'HL:

hy

Krwawe

Wystawa

światowa

no

w Rzymie

~ym, 17 grudnia.
(Pat) Parlament f.asz~owsiki uchwa·
lił ustawę dotyeząicą wyistaw:y światowei
która odbędzie s.ię w latach 1941-42 na
terenie pof.ożonym pomiędzy Rzymem a
morzem Tvr·eńskim.
Okolice te zostały wczorai zwiedzone przez Mussoli111ie110 1 kłóry wy1dał dys
pozycje, dotyczące szybkiej ro2'bu:dowy
Rzymu w kie.r unku morza.
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zawierająi-'e pełną tabelę wy-

-----------•-•ii
granych 1-go dnia

ciągnienia

3-ej kBasy Loterji Pań
stwowej

we Pranc11
·

wiedziały działa rządowe.
1

po ·w1ecu

jedną kaw.łamię.
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Król Jerzy VI nie zatwierdził listy odznaczeń Epidemia 1rypy Holandii
W

przygotowanej przez b. króla Edwarda
LondJiD, 17 ~ru:cłn1a.

. Ha:ga, 17 'grud,nia.
dził jej, Na 1iście1 tej widniały bowiem na
W nietktórvch miiejscowo·
(Pait) zwisika, które rnłe zyskały !'proba~y
wego władcy imperttlum. Między um.yJDl śdach w Holan!dji :paJnU!.ie epidemicznie
wśr6d· os6b, które miały otrzymać odzna gry;pa. W1 . As·s en zaichorowało prze,szło
czenia, fil!u.rował również rozwiedziony 500 żołnierzy miejs,c owego garnizpoo.

n.o:

~ opin1i publiozinej olbrzymie poru·
szenie wywołała wiadomość, że wbrew
trradycji, tym razem, w dniu Nowego Ro
ku ~ zoistanie QJ!łoszona lista ocknacz~ń. Lista ta wyjątkowo będzie ~osrzo małżonek pani Simpson.
I
Wa
Król Jerzy VI nie ~osi również
na dopiero w dniu t luteslo 1937 r.
Łódź, 17 grudnia.
Okarziuie się, że król Je112y VI po zba- pt'ojeklłowainel!o upl'Zednio orędzia świą(gr)' - Dziś rano wydarzył się tragidaniu listy odznaczeń, przyl!Otowan.ej tecznel!O przez radio.
ewy rwyipade:k pny _pra,cy we fabryce
przez króła Edlwarda vm - me zatwier
Ei<tingona przy ul. Radwańskiej 30. Ro-

D

„Ziemia opiera sie,na .trzec

Wypa

dk. przy pracy

h • I b hif
Wie ory

ac .~~t1!~~~;a:~:;~ise~;:ę, ~pa;dłcf:k ;!~
2

sz.;z~shw1e, 1z odmos,ł zła;mame prze.dra·
m1ema. Lekarz pog·ofow1a Czerwonego
w !ze~e-,Krzyiża przewiózł poszkodowanego do
(PAT). „Komso:n:olskaJa Pra_?lda .. oceame,, zas w 1.0 wykład~ch. Tm~ta: szpitala im. Prez. Mościckiego.
donosi z Saratowa, ze katedrę b10logn kow zaimował się zagadme~1em, J~kt j Drugi wypadek miał mie1sce przy ul.
w saratowskim instytucie medycznymlmoże mieć wzrost 18-letnia dziewczyna Pomor-skiej 141, R.dz1e majster fabryczny
zajmuje niejaki Tiumiakow, zupełny na planecie jupiter. Dziennik wini za to Ka'rnl Maizner, zam. tamże, odniósł ra·
ignorant i ni.euk. t.kóry. w .wykł~dashl' dyrekto~a instytu~u, oskarżając go jed- n~ wisk':1tek ud7rze:nia linką. Po nało~enm Ma1zner·ow1 opatrooku, . pozostaw10:"<
rozwija takie teor.ie, Jak, ze „z1euua nocze.śme _Q trpck1zm.

·Tragiczny stan nauczania w Sowietach
•
•
·
.
.
,
Moskwa,, 17 11rudn1a;, „słon~e:,zac~odząc zanurza Się

~era się

na trzech wielorybach"

le•

-

no ·f<>·na ,mie)sicu. ·
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Tajemnica 3trupów na statku „Columbia"

Zamordowany milioner okazał się ojcem detektywa, który pro,wadził dochodzenie.
Ody lekarz przystąpił dó sekcji zwłok, padł z rąk skrytobójcy.

scena na eansle spirytystycznym
Strasznwa
NC
u " olumh!a I ooąza1ącym z Nowe·
il? l_orku dlo L11Ver.poqlu, roze-grała. s1ię
wno st~aszliwa tra)!e?ia, kit6ra !'.'o~
c łonęła zycie trzech lude~ Gdy ~tatek
Wyruszył z portu .w Nowym ~orku, pa.no
Wała g~.sta mj!ła 1 pasaterowie udali s!ę
do . awo1ch kabin. Na <pokładzie okrętu
ma.J,diowała się }edyniie 19-letnia miss
. thet Pra.tt, !kt~~a obserwo.wała znikają
oo we ttt!lle mt1ionowe :trua-sto. Naraz
,
dzi~w~.iyina. ~ydała ~kir~yk zgrozy.
Tuz pned J0J nog~ lezał trup Jaklegos
a

'},,e .

E

męzczyzny.

.., Sle-dztwo, przep~owadzone przez ~ap1tana okrę.tu ustahło, że zmarłym iest
zn&11y milioner 111.()'Wofc,rski, Albert Corn~, ~tóry udawał słę do Europy w ponuJdwaniu swei.J,o zaginionego syna, Donalda, przebywające1to w Anl!lil. Przypadek chciiał, że tym samym okręfom
wracał do Europy młody uzde~niony dete1t.tyw, Donald ~ook, któremu kapitan
i;-owierzył · śledztwo w sprawie tajemniczeiao żab6'jstwa milionera. Dokonał on
ZamQrdowany
ttiezwykłego odkrycia.
był ojcem clełeldyWa.

Z poleeenia. kapHari:a. 1 lek ar~ oltręt9~
WY 1ńia.ł rprzeprowadz1ć sek1 C1Ję zwłoi<.

OCty jednak zabrał się clo swe!lo dzieła,

ktoś napadł nań z tyłu i udusił go. Pasa
~er6w na. statku ó!?ł'_rrtęła paniKa. Po·
wstała na'Wlet myś1 1 aihy .zawrócono do

„UKRAINKA" (mleJsco
kocha tak samo n,.....mrw
obecnie bardziej dokuczliwy i mnie) uczucia
okazuje - to Jest zupełnie zrozumiałe z powo•
1iu trosk materialnych Jakle go gneblą. że Pa•
nią kocha I Jest o Nią zazdrosny świadczy to,
że nie pozwala JeJ wyjść z domu, ażeby pracą
swolą pomóc w prowadzeniu gospodarstwa.
Bieda I kłopoty są zawsze największym wro
glem małłeństwa nawet naJbardzleJ kocltaJące•
go się. Nie wolno Pani rozrywać rodziny - ze
względu na synka, ani też popełniać żadnej tek·
komyślnoścl. Jest Pani matką i o tym nalety
pamiętać w pierwszym rzędzie. Niech Pani bę·
dzle dla męża dobra, czuła, serdeczna i przy.
Jaclelska, nie bacząc na to, że nie spotyka Blę
Pani narazle z Jego strony ze wzalemnoścht.
Należy mleć duto clerpllwo9ci I wyrozumiałości
dla człowieka, starszego, zmęczonego życiem,
który miast odpoczynku - musi się klopotad
skąd wziąć na utrzymanle domu. Te sprawy
trzeba zrozumie~. Niech Pani z mężem poważ•
nie I przylaźnle porozmawia, wskazui1tc mu, że
może częściowo pomóc mtt materialnie, zarabia
ląc na ręcznych robotach. Drobna kwota wkla·
du Jaka Jest potrzebna - napewno się zrtaldzle.
Co się tyczy nleP,orozumleti z roiklną - to Pl
ni powinna iawsze trzymać stronę męta, albo
zgadzać się z Jego zdaniem nawet wówczas,
gdy Pani Jest Innego.
Dla podtrzymania harmonii domowei trzeba
się nieraz wielu rzeczy wyrzec i wiele trzeb:t
poświęcić, ale to Jest konieczne dla szczęścia
własnego I dla dziecka.
81311 w WARSZAWIE. Rozumleńi, łe Pan
le•t w trudnym położeniu, rd• italety matce
Mąż Panią

0 w~zy wał się w o~J.egł?ści jedne~o dnia drog'
stlmm poh<::Ję. Wtedy miss Ethel Pr'l.tt, od lądu ang1elsk1ego, słuzb.t okrętowa
która pierwsza spostrzegła trupa Cor- natknęła się przypadkowo na jakiegoś
niniga, ;illlpropooowała detektywowi, aże- ślepego pasażerai ulliryte~o w łodzi ralby zastęPęl pomOcy przebywającego na tunkoweJ. 1'.'e111j zaprowadzony przed ob·
parOWICU mecliułllt niejakiej pani Norton. licze kapitana, złożył sensacyjne ·Oświad
!WlieozJorem odbył się seallJs. Miss Nor czenie twi.er<lząc, że był świadkiem za·
ton wtprawiła się w traniS. Nagle zjawił mordowania młHonera. Jako na mOl'der
tdę duch. Medium zaczęło drżeć na ca- cę wskazał na jadącego tym samym okrę
łym ciele i właśnie chciało przemówić, tem dr. Noi'berta Garricka, wspólnika
gdy nai!le padło na ziemię bez przytom- miss Norion.
PrżyiciśIJ-ięty do muru 1 zeznał, że ra·
nołci. Trzeba było przerwać seans i po
śpieszyć z pomocą medium, 0 którym są zem z pamą Norton, swOfą kochanką,
dzono, że zemdlało. Jakże wielkie bylo I uknuł spisek na milionera, chcąc zaga.r~
je,~ak :priz~rażeni.e obe~n~c~, !ldv stwier n.ąć j~o miliony. Ołier~e swej dał prz':d
dzdi, ż,e miss Nodon rue zv1e. Okaizało tym silną dawkę trucizny, a potem Ją
się, że ktoś z pośród oil>ecnych na sali udusił. Obawiając ~ię wyników obdukcji
zwłok, zmuszony był r6wniei zabić leudU$ił fą.
\Wtedy detektyw Cook oświadczył karza okrętowe~. A !ldy kochanka jego
zdumfonYll! pasaeŻJIIOm, że on to właśnie j na seansie, pod wpływem strachu na wiodełfrał rolę ducha. Dowied:tiał się mia· dok ,,ducha" zamierzała iuż wyjawić
nowicie-, ż;e mis9 N<>rton bvła kochanką prawdę, udusił fą ró'Wlllłei.
W ten sposób wyjaśnion.a :wstała zazamordowanejfo milionera, który parę
miesięcy temu z nią zerwał. Ponieważ gadka wszystkich morderstw, dokonaprzyl;>.uszczał, że kobieta ta jes-t dobtZP nych na statku. Zbrodnicze·~o lekarza
IJ()Wormowana o obydwu pOprzed,n ich przekazano niezwłoc.zn.ie władzom ame·
morderstwach, popełnionvch na okręcie, rykańskim 1 ńiewa,tpliwie z.a.kończy ón
JK?&tainowlł tą dr~ą. intusl6 fą, do ';YJa- tyw~·t rta krześle ~le~tr)'cZnym. N a jw lęk ewołl!l wvtro11u1czy~, te to tylko cłlwllowo· L
wienla prawdy. Niestety, iuez,naj'ttmy I szą 1ednak śeMac1ą 1·e1st ślub młodego :ie to dla wspólnego szctęścla. Tylko barda:o
monłerca uhieltł go i '" ro:tsttzy1tającym detektywa, spadkobiercy mlllon6w COr· rzadko bowiem panuje harmonia w domu, w
ninga z mi&.s Ethel, który ma się. odbyg
momencie udusił swą ofiarę.
którym mleszkaJą razem teściowa I syno\\?A,
De,tektywowi przy.sze.dł, iak zwy~le, t wkrókP w NowYm Jo.rku.
zwłaśzcza taka, która nie wniosła synowi wiei•
.
z pomocą przypadek. Gdy okręt znaido-

lu~su~o~m -t;r~nsoceanicznym No~e~o ~o;ku i tam zaw.iadomić

tt ~)

WOLNA TRYBUNA

1'

I

I

kiego pm!agu I na którą matka syna piiłrzy lak
11a przeszlC-Odę do kartery lei dziecka. Rozu•
udem, że Pan koclia matkę,· ale ł matki\ będzie
szczęśłlwa, whlząci Wasze szczę§cle. 'rllk lak
jest zostać nie może, albowiem macie plekfo \V
obecnej. domu. Pan widocznie pewnych rzeczy w ddlllu
sobie naipopularnlejsze postacie doby
plSZłł
11
,,1ntyrnne
:a:yciorys.
naJkr61szy
I
Najdlu~szy
ńle dostrzega. Jest Pan zaJęty lntereaantl. Hat•
Bernarda Shaw
monl~ zapanuJe -wówczas, gdy zamłe!Zkacle od•
·- '{z} \V Lond'Y'nłe w.vszeut ostatnio &9 uczę się, uzupelniaja,c powstafo wów~ rywki" podaje: „Skrzypce, iazda końna, dzlet111e. Młodtf, -twfaszcza przez pewien etat
sami ze sob11, Wył11cznle
po ślubie, muszą
automobilizm, lotnictwo".
~plejn~ tom !1'11irielsklcl{o .rnczn!ku p. t. czas braki". .
Negus ttane- Selassie ciągle ieszcze we dwoJe, ażeby słę do siebie przyzwyczałć"~l
Cała bi~afia dyktatora sowieckieM
„Who 1s who' (ktJ to jest). Ten swcR"O
rC1dzaJu Alman:ich Gotajski. zawierai:1cy go, Stałlna, zaimttle 4 wiersze. Hitler nazywa siebie cesarzem, lecz w Moj{ra- ze sobą zży~. Trzecia osoba, choclatby nalb11r·
kriótkte btogr:i.fie dziestątkl tysięcy pi·s ze o sobie w pięciu wierszach. Tylko fii wskazany jest ]ego adres londyński. dzłel kochaląca - musi w tym początkowrm
.
okresie wywotywa'1 pewne zgrzyty.
mniej lub Wie ~e7 znatwcl1 An~l!ków, Mussolini, któr~o blwrafia wydruko· a nie Addis a Abeba.
PANI HELENA Wr. w KALISztJ. Post11rlła
Amerykan i cudzoziemców jest szcze" wana jest po włosku ,vl rubryce „roz„„•••••••••o•••••••••••••••~••••••••••••••••••••• Pani siusznle 1 nie należy mieli wyrzutów 1111g61nł-e Ciekawy dfatego, że zawiera ży~ ••••••••
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Miiionowy skarb w pocisku irmatnim
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nych żalów.
NóWY tom rocznika „Who is who''
„ORAżYNI<A" z LODZI. Można się zakochać
3722 stron. R{lkord długości Klejnoty magnata francuskiego, ukryte w di!IUpll drzewa
'!)(}bi.ta biografia Herberta Wellsa, za· w miejscu. gdzie toczyły się krwawe . walki. -J.ak błedrty po l'az drugi I trzecł. Zre!t.t:t Padł~ oczekuJe
Jeszcte „111etwsza miMć'', ałhtlwl~m to dtle•
eftllgrant węgi rskl zdobył fortunę
Wleraj~ca 80 wierszy, Tui za nim idite

0 bejmuje
1

Bentard Shaw =- 70 wlersty.
(z) Józef Kovacs, emigrant węgier· wydobył puśzkę z wody t przyniósł do
Najkrótsza Jest · bło~tałla l!x·króla
Edwarda VIII. Jest w l}iej tylko Powie- ski, pracował w tartaku mechanicznym swej izdebki. Był 011 uczciwym GźłO„
położonym w pobliżu lasów arde1i.skich wiekiem i post~nowil przestać puszkG
dziane:
. ,,Urodził słe w 1S04 rokił 1 wstąpił tte będących W czasie . wojny terenem do Paryża, do biura zńalezlonych przed
\tOb w 1936 roku". !ak samo lakonlcz- krwawych walk. Niedawno Covacs miotów. Nie mógł jednak oprzeć ~ię pohe są bioi:;rafie innych członków an,11;id· otrzymał polecenie ścięcia olbrzymiego kusie i rozbił puszkę, ażeby przekonać
pnia. Przy pracy pomagało mu kilku ko się o jej zawartości. Praca przy rozbija
,
skie<Yo domu królewski'e''"'o.
!agów. Nagle Kovacs ujrzał wewnątrz niu żelaznej puszki trw~ra przez calą
„
'""f>tóci; sucheRo WyUGz.enia. Eawiera• pnia dużą puszkę żelazną. Ponieważ na noc. Wynik jej przekrociyt wszelki~
jąc:e~o darte faktvczrte, każdy W rubryce terenie Arden niejednokrotnie zna]do- marzenia biednego emłgrarlta węgier~
ł1tozrywki" może zamieścić o sobie in_ _
wano pociski, pochodzące z czasów skiego.
·
ffio;g;,acje o charakterze baitdziej intym· Wojrty, bardzo ostrożnie Wyjął puszkę z Ocz-0m jego ukazały_ się brylattty, nai
tak więc, Bernard Shaw w rlłbl°Y'1e pnia, do którego puszka niemal przy- pięk~lej&ie szmaragdy, szafiry, złote ze
rosła. Znaleziony przedmiot pokazano ' gark.ł, branzolety I lńOO kośztowrte
. . Je
ceJ J)Od& : ,,Wszystko ..... próez &portu". naczelnemu inżynierowi tartaku. -,'przedmioty, przedstawiające . --- jak się
* "" r" - · ł
ł
•·
I
,
d
Stawny uczony, Julian łiaskley, PO'"
dał: •. Lubię obserw"'""'".1 ,,.:.t· „k. f", BRld" Oświadczył an, ze jest to pr:iw opo~ nł'Htęlnt e .Oa\Hfl ó -- war.01n• P „eez o
k"' •d I dw· u"h n11'łłónL\v ziot""h
.a·
t k •
·
d
...
u"" u~ .... a
" •t
e,
w ·„z bi'
tory nivze ić
-_ p· a- A.
z' e· sprawy
·w· i·n-,· pra<Yn"'"
1·".
I 1. ·
w„ .· 1· u 'b. k .,. rb
n · Obnle grana ,
l;
u'
. . „„ po.i·l"res'I
en zna az s:ę
stwoW€ t}othlaniaja. go całkowicie. mb- chwili eksplodowa.S i wyrządz rueo t I dz Ja.~1 ~poso •sł a
tykę "rozrvwki" pozostawił ni•e wype!- czalne szkody. Na pol~cenie inżyniera w iuph spr6~hma eg.o drzewa - ~1e
zost!llo ustalOtte. NaJPrawdopodobm?J
nlon::., Syn 1·e"'o, Oliver. w rubryce wrzu. corto puszkę do jez10ra.
k d b j ki - m at f c ki ł1 ą uchr_om.ć
K
""'
·
...
Tej samej nocy o_vacs, ja g Y Y; a ,s a~n . ran us ' G . c G
_,wykształcenie" pisze: „W Etonie uczy. maJątek przed._ . _ nłepr.t_y,Ja__c_elem,
Ulm si" <Yrać w pilk<> nożna.. Ob€cmie pod wpływem wewnętrznego nakazu, , swoj
t d
sk p 11
t
k t
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clęee orzywiązanle f ókresu, gdy P:1111 llcr.yłA
lat 15 nłe rnoze się nazywać pt:iwdtłwym uczu•
ciem. Niech się Pani nie kłopocże tYm, n ttli•
razie serduszko Jel śpi. Jest Pani Jeszcze U1ka
młoda, że to wszystko łest zupełnie naturalne.
Niech Pani postępuje nadat szczerze I uczólwle,
nie laml:w serc tych młodzieńców, którzy Ją

obdafllllią uoztu•iiem. Pani nie ponosi w 1ny za to
że serce Je! Jest l~śzcze nieczułe 1111 zaklęcia
mifog11e.
„SAMOTNA 4-0" w ZAKOPANEM
do odebr.attia w ted. ,,n. Expressu„.
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- w Afgardstattie 2na1'du1'e si" stroma góra Ak· RorJat, Zdobycie i'e-1· 1'est nieźWYkltJ trudni? t trzeba .lJyd vruwd:ttWjJTTi
akroTHltlJ,, bj! WeJgc na fet StJCZJlf, Stqa
teł fJOthodzi nazwa allro-lJata,
Negus źnalazl si<? ostatnio w złych
warunkach materialnych. Byt oh zmtizony wystawtt na sprzedaż cz<:ść _
0

0
swych skarbów korónnych między· ilf„
i_e "'a · .
ry go . am w poci u. ·
,
reklamo•
tej pory nie zgłosił się arti nie
ł
&.
•cii oraz _ńa~
aWt: ·wal swej własności, zachodzi przypUSZ nymi. srebrbo wagi 16l.ooO _urtH
czynia sre rne z TJa acu w arrarze.
czenie ze już hie f-yje
, - Edward V~ll iest trzecim z kolet
Sa.d paryski op~bHkowat w całej
Ctarhi CJbywat2le wystawili pomnik twemu dobrOt!Yftt)'
prasie we~wanie do właśt:łcieli zhalezio tgotem qngfe!sT~im, któ~y abd:vkował.
~sb). W rta!bliższych dhiach odsło- darną. Tubylcy ubÓstwiali go.
J~go_ bY_lt Jfdwa1 d1 ll·gó
W czasie ratowania jakiejś czarnej n ego skarbu. Nie zgłosił sie artł ort, ani ; OTJr:ed?ikami
hi~ty będzie w koldnii ah~lelsklej Ni11
Je\Wtii / !uR~s;~
get·ia w Afryce pomnik Roberta Bo• kobiety został on ciężko rartny i musiał ' jego ewentualni spadkobiercy. ·wobec ;itR%/~~~ ' zo~, a~~l
'l ~~
ustąpić · _z zajmowanego stanowiska. tego milionowy skarb stał 51~ własnoś- fanti fa~tlb ;;n. iiTzz~ctf ao·e e
.
\\'1mt.
eal;
lz~;i~ni~~
zt~lekl
Tamiz~
'io
~ka
. . Czło,wi.ek teh zdob~ł ~obie to,z~lo~ Czyny. Bo:"era posłużył~ ,W,allaseowi '. cią biednego rob~tnika węgłerskle~o.
lzw
."trnce~i
tern
Poza
abdykowal.
nie
pom
m~.
~tórzy
~obo~mcy,
W~rawdzie,
,
ktory~~
powie~c~.
szeregu
dp7~1 poV:'lesc10m do napisama
wszechswi.atowy
r.ttanego pisarza pow1esc1 kryminalnych, bo.haterj Sand@rs byl wlasme ow:vm gah przy scmam~ , p~ia. . zgłosili swą ·uintordoivani 7 osfali trze; lt.rólnwie _
. .. preten~j~ ~o czę~c1 .znalezionych kosz-' Edward v. królowa )one i Karol I.
Wa!!a~e~. Bower __byl 1-ym rezydentem Bowerem: .
_ w Ameryce zaobsenvowano astat•
Ob~crne syn ~ylego wladcy Nig~ru, town?sc1, Jedn~kze izba paryska orzer_.--ytyislrnn kolo~u. Było to ~o~ ~onl~c
ubiegłego stulecia. w. I?r~eciw1enstw~e , kt?ry Jest ~ztonkiem parl~'l!1entu angi.el: kl~,, ze stanowią one wylączną w fas- nin brok n.<i.fry,'!. Jest to sr.owodowane
. •1dcCZk(( ich z n!.vtszych miclsc w glę·
..
. . .
do ln11ych p.1'zcdstaw1cieh w ta dz me 1ik1~go , wyJechał do_ ~fryln ?Y. wzw,c . nosc_ Kovacs~.
1
Poprzedm wł~. sc1c~el d_wumihonoweJjfJiny. uw!!?:afą to za ozna!u:~ nadcia,ga•
iaęmł 01 j swych P?ddnny~h., l~cz odno- L1~zuJ w uroczystosci odslomecJa vom\f~r~uny pozostanie 1uz namrawdopodoblf~cyc.'! ::;ilnych mrozów.
-sił ~lę do nich z wielką miłosc1ą. Wkrót n1k~
.
.
meJ na zawsze nie znany.
ce stał sie Bower QOStacid wrecz lee:eo.•
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Nr. 351

Poczta

będzie czynna

w nadchodzącą

ina ur1! ni aw~i ar r11an! ·-1~1u~ ~

niedziel«:

.
Łódź. 17 grudnia.
(k.) W 11ad:cho~cą niedzielę, dnia
?O .b. m.: w związku z nadchodzącymi
sw1ętam1 Bożei?:o Narodzenia poczta
łódzka będzie czynna.
Dyrekcja poczty w Łodzi postano·
wiła, że w dniu tym funkcjonować be·
dzie zarówno główny urząd l>OCztow:ą
ora;i wszystkie urzędy filialne w dziale
s~u~by nadawczej. Listy, przekazy pie·
męzne nie będą w tym dlniru doręczane
adresatom, natomiast będą doręczane
przekazy tele!{raficzne. pośpieszne prze·
syłki, paczki żywnościowe ·iJtd.
Poza tvm w niedziele czynne będą
obydwa kioski pocztowe na Pl. V.V' olności i Rynku Boernera oraz na 2łównym
urzędzie przy ul. Przejazd 38, dział P.
I(. O., 1>0sterestante I skrytki abona·
men towe.
Praca odbywać się będzie tak jak w
dni powszednie.

Niezwykłe modły i „zażegnywania" nieszczęść.-Oszust
ki zrabowały cenne przedmioty i pieniądze i ulotniły się

eranic~ rurnuńsfiq

'fgf!onfli pr•eflrO(SIJIU

.
Lódi, 17 grudnia.
szkodowanyc.h utworzyły całą litanie
(gr.) Władze śledcze na terenie ca· afer kryminalnych przebie-2łych cyi;rn·
łej Rzeczypospoilitej Poiskiej poszukują nek, korzystaj. ących z naiwności ludz·
dwuch sprytnych a niebezpiecznych 0 • kiej.
szustów, grasujących w kilku woie·
Jedną z najpoważniejszych ofiar owództwach, a ostatnio w woiew. tódz· szustek była p. Kazimiera Woinarowa,
kim. Są to cyganki, o nieustalonych do-1 żona urzędnika z kolonii Lotnisko w wo·
tąd nazwiskach, które dokonywa!v o· fewództwie łódzkim.
s~ustw na wiekszą skale i dopiero obec- · Do Wojnarowej przvbvty dwie cyme przestępcza ich dziafa:lność wyszła Jganki. Jedna z nich była już w oodesz·
na światlo dzienne. Liczne meldunki po- rvm wieku, druga znacznie mtodsza,

PO d Z n a k I.em·
.

5~ p. 0
.

rU

In 1e

0

11

i. "'1.1·.

prawdopodobnie jej córka. Obie ko:bietv
zaproponowaly Woinarów ei wróżbę z
kart j ręki, w czasie której nieszcześl,i·
wa kobieta dowied ziała się, że czeka ia
tragiczne przeiście, 2dyż ktoś z - naibliż·
szych przeniesie się do wieczno.śei.
Wojnarowa oświadczyła wówczas cy·
gankom. że przepowiednie · iich 1nah\
·uzasadnienie. !{dyź dziecko Woinarowei
od dJłuższego czasu choruje i obawia sie
O\la śmierci ukochanej córeczki. Wówczas sprytne oszustki poprosiły o dwie

5 Ca ~~~~~n~~u~~p~~~~.~-'Podn~dł~~:ż:~r;
jakiś złoty

przedmiot i dowO'lna. kwotę pieniędzy. Woinarowa wreczyla cy-

rozp_. oczyna obrady nowa Rad.a M1"e,;ska. - 'lll'wl1"eporozum1"en1·a
'
na wczorajszym posiedzeniu przedstawicieli frakcyj radzieckich

gankom

monetę.

.
pos1
„edzen1·=m
OIbrzym1e Zilinferaso11•an1'aJl dz1·s1·a_·1szym
I
. .•

Ł6clź, 1? ~rudnia.

(vJ. Do·n~1s1Lismy przed killku dnhmi
o ,pos1~dzemu prz,edisitawioieli :fral«:yj ra
dztteclnch,. ~tó~e zwołane zo~tało przez
Za·l"IZa,? M1eqsk1: ceł.em podziału miejsc
na sali.Rady ~ej. Posiedzenie to od
było .~1ę w .me~be.cności przedstawicieli
frakc11 radz1ecluei Obozu Narodowego,
który nie prizybył na posiedzenie mimo

wysłanel!O Z8\l)l'OSZenła.
Podział miejsc został dokonany w nie·

obecnośd

przeidistawiciella frakoj.i rad-

nych Obozu Narodowego. Obe.cnie jed·
nak Obóz NarodOWy zstłosił sprzeciw
pr,zeciwko poddałowi miejsc, domagając

się . przyznania

dla s-ie:bie, nie

trzech

mieij: s~ w_ pierwszym rzędzie, .ale. pi'JC~U.

Poduał doityichczia.sowy wynosił: 6 nueJSC

Echa zatargu
w fabryce Hirszberg i Birnbaum

wy::i:~k~: ,::~ 1~~~~~~m~
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dty, zabrały naszyjnik 1 plenlądze i od"'.

dałłły się.

Oszustki zorientowafy się jednak że
na tym
nie na.leży poprzestać, gdyż tra·

li

pierwszych dla P. P. S., 3 - dla Obozu wy 4 a przedstawicieJe u)!ruporwań zy·
Narodowego, 1 - dla Bundu, 1 - dla dowskich _ t mieijs,c e i Bund_ t miej·
Agudy i 1 - dla B!<>ku Sjoni~tycz·nego •. I se~ .. R:W-ni Obozu Na;odowego nie zgoWsku1ek sprze~1wu, w dmu wczora1 ; dzib stę na ten pod.ział, wskutek czego
5zym odbyło się drugie posiedzenie li konferencja nie d1ała rezultatu i podczaJS
przedstawicieli frakcyj radzieckich, któ dzisiejszego posiedzenia na:leżv się na
remu przewodni-czyt p. prezydent God- i wstępie spodziewać sporu 0 miejsca na
lewski. Na posiedzenie to przybyli: rad· sali Rady Miejskiej.
ny Potkański z ramienia P. P. S., r. Mil- 1/
*„*
man. z Bundu, r. Ellenhel'1! z ramienia I Dzisiejsze posiedzenie nowej Rady
Sjom:ustów i r •. Liberman z Agudy. Radni Miej.S<kiei ustali jedynie licz·bę wicepreObozu Naro8owego deles,towali pp. Bro- zydentów i wysokość uposażenia. Wybo
nisława Kowa.lskie11<> i Belkę.
ry do zarządu miaisita nie zostały jesz1:ze
Radni Obozu Naroclowe~o oświadczy· wyzna·czone.
'
·
li, .ż,e żą,qąją, ~~j!- „siebie 5 miejsc w pierw·
Mimo to je,dnak, pieriwsze posiedzenie
szyf!l r.żętkte, Ponieważ pfo.r•wszyoh Rady Miejskie.j budzi olbrzymie zai1l!t em1-e1s·~ jest ~2 - 1 mie;jsce w pierw.szym ~e~~anie. ~ s-zy,srtkie ?il~ty wstępu · w
rzędzae po·s·ia?ałby Bund.
ilosc1 80 na gorną galerię 1 50 na dolną
Zarząd Miejski zaproponował wów- galerię - zostałv już rOZdallf~. Kilka bi·
c~as zmianę przydziału w ten sposób, letów wstępu otraymali przedstawiciele
ażeby P. P. S. <>t-rz-vmał 6, Obóz Narodo· prasy za!lranicznej.
1

l • , • , •t
rnmnna im1en ma)~ ra
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~Du

1h k•
lrolftfill aurJ I
•

!ru

notatnik miejski

myśl obowiązujących norm -

firmy te dok<>·
swym pracownikom potrąceti uposateń na
r:ecz akcJI pomocy zimowe!, przekazuląc te su·
my na rachunek Obywatelskiego Komitetu Po·
mocy Zimowe}.

•••

Obecnie opracowany został proJekt w spra·
wie przemianowania Cholen na gminę mleJską,
celem umożliwienia tel dzfelnlcy miasta racJonalnego ro:z;wojq. Pozatem opracowany projekt
dotyczy włączenia Cho)en do Rudy Pabianic·
klei I uporządkowania gminy Nowosolnel ·

•••

l"rzed sądem grodzkim odpowiadał wczora)
Erwin Cylke, zamieszkały przy ul. Składowe!
oskarżony o szantaż emerytld Wandy Runge.
Cylke wysłał do ]łungowei anonim domagając
się 3000 zł., oświadcza jąc, że w przeciwnym
razie om0rytura zostanie skasowana. Sąd ska·
zał wczoraj Cylkego na 2 miesiące aresztlfi

Hroniho lobrg1:zno

Korespondencje „Expressu" z
L. Geyer:, 17 grudnia.

„zażegnania".

Kiedy w chorobie dziecka niie nastapila poprawa, a nawet czuło się ono
znacznie gorzej niż po.przednio, Woina·
row~ opowiedziała mężowi o wizytach
cyganek i wówcza.s d!opiero wyszło na
law oszustwo. Woinar z.tożyl w policji
odpowiednie zameldowanie.
Niemal równocześnie z ki1lku innych
okolicznych miasteczek wpłynęły skargi na dwie tajemnicze cyganki, które na·
brały na większą kwotę pieniędzy szere.g naiwnych kobiet. pragnących choć
w ten niezwykły sposób zapobiec niesz,częiściu.
''
Za cyg-ankami rozesłano Hst.v goń·
cze. Centrala służby śledczej rozpisata
telefonogramy do wszystkich urzędów
śledczych w Polsce. Intensywne voszu·
kiwania za oszus.tkami trwają.
Jak się dowiaduiemv. dw.ie cv~rnnki
o wygląd.zie zgodnym z ·podanym rysopisem w Ustach gończych przekroczyć
miały w dniu wczorajszym srranicę nr
muńską.

zakładów przemysłowych
się

bez delegaitów. Aiby S1tało
przepisom prawnym, w naj·.
·Na prizędzaln·i odpadkowej zreduko- bJ~2Jszyich dln1ach robotni.cy mają wybrać
wano 30 robotników. Niezależnie od te- swojego prze·d~tawioie1ła. Robotnicy tar·
go, administucia Zakładów Przemysło tują, że będzie to deLegat „na gwiazdkę''
wych Ludwika Geyera wymówiła w przę
PIEC DO WYTAPIANIA MET ALI.
dzalni pracę 150 roboitinikom.
J, John, 17 grudnia.
Na szczęśde, wszvstikim zredukowa·
Zmomowano w niaszei firmie nowy
nym robotnikom przy.sługuje zapomoga.
Po świętach, mają być przyjęci w piec do topienia meiali. Pr.oceis topienia
mieisce zredukowanych ci robotnicy, odlbywa s~ę w nim za pomocą gazu świietl
którzy kiedyś u GeyeTa pracowiali, daw· nego. Wykol'IZYstanie ciepiła dochodzi w
no wybrali zapomogę i dziś są bez środ nim do 100 p.roc.
Te.go rodzaiu piec jes1t pierwszym w
ków do życia.
Łodzi.
FABRYKA BEZ DELEGATA.
Js;ler i Cygan, 17 grudnia. · W związku z uruchomieniem nowe~
· Na te·renic naszej fabryki (lsler i Cy- go pieca, firma J . John przvj1miie kilku ro
ga.n, ul. Senatorska), od dłużsżego cza·su botn$ów do je.go obsługi.

„WYMIANA11 ROBOTNlKóW.

fity na odPowiedni 2runt i wiele jeszcze
korzyści mogą czerpać dzieki naiwno~ci
żony urzędnika. Następneito dnia zjawi·
ty się i ponowiły dalsze „zaie2nywa·
nia" przy czym kazały naszykować mą•
kę i wodę, 32 złote w gotówce, dwie
złote obrączki, dwa złote krzyżYkł z łań
cuszkami oraz duży pierścień złoty z
turkusem.
Wszystkie te przedmioty wgniotły w
ciasto i l>O ukończonej robocie w czasie
dziwnych modłów i czarów. włożyły
placek do ognia I po upieczeniu 20 U•
mieściły w szufladzie kredensu. Oczy·
wiście, by oszustwo nie wyszło tak
prędko na , jaw i by mo!!l'.Y' w ' miedzyczasie bezpiecznie ~rVĆ "'Sie', ~p?d ·'ITT',O.tbą strasznych skutkow, zabroniły kate·
gorycznie wyjmowania ciasta przez 3
dni. Na odchodne zabrały od Wo}narowej, nieprzytomnej z rozpaczy z powo·
du choroby dziecka i grożącego mu nie·
bezpieczeństwa. niemal całą jej wypra·
wę ślubną, jak kapy, koJdry,
poszwy,
rędnłki, bieliznę, pantofle. oończochv i
chustkę. Wszystkie te przedmioty· k&nleczne były dla skuteczneiro działania

I

praicy w fabryce łlirszberg i Birnbaum
Właściciel nieruchom.ośei został skazany na zapłacenie
(Wodna 23) nie była deiegatka i, że w
IOOO zł. grz".1 wuy
fabryce tej nie bylo żadnej okupacji,
·
8!ni też żadnego strajku·
Lódź, 17 grudnia.
Na miejsce katastrofy zjechali przed
W czasie drobnego zatargu, który
(v) P:zed ~ą~e.m sta~ościńskim s.tanąt stav.:iciele władz: którzy u~talili1 że
miał midsce w zeszłym tygodniu anil wczoraJ wtascICiel meruchomośc1 na bow1cz przystąpił do rozbiórki murow,
kierownik, ani żaden z robotników nie której wydarzyła się straszna w swych nie posiada.iąc zezwolenia władz, ani
został wi1ewa:żony ani też p 0 s,z kodo· skutkach katastrofa budowlana.
zatwierdzonego planu robót. że prace
wany.
' ,
f. Trubowicz, zam. przy ul. Ogrodo- prowadzone były wadliwie.
wej 9 jest właścicielem nieruchomości
Zwłoki nieszczęśliwego świerczyń
przy ul. Kopernika 53. Nieruchomość ta skiego wydobyto po trzygodzinnej akcji
składa się częściowo ze spalonych mu- straży ogniowej straszliwie zmasakrorów fabrycznych w których dawnief wane.
--o-Trubowicz odpowiadał za :przeproWszystkie szkoły w LQdzl otrzymały wczo- mieściło się przedstawicielstwo browa~
ru.
23
października
br.
Trubowicz
wadzenie
rozbiórki murów bez zezworaJ zarządzenie w sprawie przesunięcia terml·
nu zakończenia ferii zimowych w bieżącym ro· polecil majstrowi Świerczyńskiemu roz lenia władz. Sąd starościński, po przerozprawy, doszedł do
ku szkolnym na dzień 11 stycznia 1937 roku, biórkę murów. Majster, dobrawszy so- prowadzeniu
spada
który będzie wolny od nauki szkolne). Normal· bie do pomocy trzech robotników, przy- wniosku, że · wina za wypadek
ne zalęcła r<>zpoczną się w szkołach we wtorki stąpił do prac nad rozbiórką trzymetro- między innymi na Trubowicza, który
wego murku. W pewnej chwili robotni- nie złożył odpowiednich planów do Insdnia 12 stycznia.
cy usłyszeli trzask i szybko uciekli z peckcji i roboty przeprowadzał wadliwie
• ••
pQd
ścianki. Majster Świerczyński nie wobec czego został on skazany na za·
Obywatelski Komitet Pomocy Zimo.we) dla
zdążył
się cofnąć i został przez walącyJ płacenie 1000 zł. grzywny z zamianą w
Na)blednle)szych został powiadomiony przez po
razie nieściągalności na 2 mies. aresztu.
szczególne firmy, :te w dniu 1 grudnia r, b. w się mur przygnieciony.
nały

złoty
naszyjnik I pięciozłotową
Cyganki odprawiły jakieś mo·

obywamy

się zadość

•

Oświetlenie dwuch
łódzkich

ulic

Lódź, 17 grudnia.
{v) iWi dniu dzisiejszym na.stąpi oŚwie

Uenie dwu<:b nowych ulic, które otrzy•
lampy ele\ktTyczne.
Swiatło elek:tryczne zajaśnieije zatem
na ul. Matejki, ~cz.nicy pomiędzy Pomorską i Nai-wtow>icza oraz na ul. Byd·
goskiej na Bałutach.
.Wi dniu dzisiej,s.zym, w l!·odzinach ran
nych, odibędzie się odbiór instalacji v.-y·
konane,j przez elektrownię łódzką, wieczorem zaś u.Lice te będą już po r~
pierwszy oświetlone elekitryczno~
mały
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'PROGRAM ROZGlOśNI LóDZKIEJ
POLSKIEGO RADIA.
CZW ARTEK, 17 grudnia 1936 r
1~.03p12.40 Koncert w wykonaniu Mał;j Orkies ry. · R. p~d dyr. Zdzisława Górzyńskiego z
udekorowan~1 ch
u~z1ałem solistów. 12.40-12.50 Dziennik połud Imponująca
niowy. - 12.50-14.00 Koncert Życzeń. 14.0014.57 Przerwa.
15.00 ~ódzkie wiadomości ileldowe.
{~·&h
· -15 15: Wiadomości gospodarcze
15.15--15.40: Koncert reklamowy.
15.40-15.55 „Nowości techniczne" _ wygłosi
chętnie składała cllatki do puszek, trzy· 1ke·Nowak ofiaruje 1>ierwszą 1>aczkę.
Wacław Gawroński (z Wystawy Radiowej).
Lódź, 17 grudnia.
15.55-16.00: O wszystkiem po troszku.
Skolei kawalkada samochodów uda
manycb przez policjantów • kwestarzy.
(v) Wczoraj o godzinie 4-ej po połu
płyty
16.00-16.10. Mi&trzowie niemieccy
są się ulicami Ogrodową, Nowomiejską.
przeznaczone
datki
Doorowolne
16.10~16.20. Pogadankę wygłosi p. Maria B~z 0 „ dniu w parku im. Poniatowskiego od·
oczywiście na zasilenie funduszów Ko· Placem Wolności i Piotrkowską do Pia·
zowska.
były się efektowne zawody oolicyjne, młtetu Pomocy Zimowej.
cu Reymonta. Na Placu Reymonta sa·
16.20-16.35. „Przyroda w grudniu" _ pogadanka (dla . dzieci starszy~h) wygłosi Stanisław zorgani'z owane w ramach dziesieclomochody rozdzielą się i każdy wóz po·
*.,.*

samochodów i konnej policji
defilada 17
w galowych mundurach.· Efektowne popisy w parku Poniatowskiego

-

Policja

Sum1ńsk1.

16.35-17.00 Wiązanki melodyj _ płyty.
17.00-17.15 „Jak zorganizować wesołe i zd1·'>we święta" - pogadanka - wygłosi Helena Kulzowa (z Poznania).
17.15-17.50. Koncert w wyk. Kwartetu Instrumentalnego.
17.50-18.00. „Ukraińskie Instytuty Naukowe"odczyt wygło~;i Mirosław Semczyczyn (ze
Lwowa).
18.00 - 18.10 Pogadanka aktualna.
18,10-18.12. Komunikały śniegowe z Krakowa
1812-18.16: Wiadomości sport-0we ogólne.
t8.16-18.20: Wiadomości sportowe lokalne.
18.20-18.~. Koncert Towarzystwa śpiewaczego
„Echo pod dyr. Kal:'ola Prosnaka (ze studia
na Wystawie Radiowej).
18.50-19.00: Pogadanka aktualna.
19.D0.-19.45. G~dzina .. lekkiej muzyki. Wykonawcy: Janina F1ltnger i Leon Łuskino _
(piosenki), Emilia Zielińska i Wawrzyniec
Zywolewski - duet (cytra i gitara). Włady. sław Szplman - fortepian.
!9.45-20.25. Koncert solistów. Wyk•onawcy: _
Oksana Curkowska - fo!l'tepian (Lwów) i
Emil Filipiwski - skrzypce (z Krakowa).
20.25-20.40. „Wigilia w Szczawnicy" - feHefon
- wygłosi Jan Wiktor (z Krakowa).
20.45-20.55: Dziennik wieczorny.
20 55 - 21.00 Pogadanka aktualna.
21.00-21.30. „Tańce i melodie polskie" _ Wvkonawcy: Orkies-tra Symfoniczna i Mała P.
R. pod dyr. Zdzisława Górzyńskiego z udz.
Anieli Szlemińskiej (sopran), Janusza Popławskiego (tenor) i Chóru P. R. (transmi·
sja do Włoch).
21.30-22.40. „Sylwetki kompozyt-0rów polskich"
- Adam W.ieniawski - IX audycja _ Wykonawcy: Orkiesha P. R. pod dyr. Grzegl)rza Fitelberga, Olga Iliwicka - fortepian,
śpiew.
Stanisława Argasińska 2t4~23„QO .. Nuzykti~)ekka i taneczna w wyko'naniu Małe) Oi-1!:1estry P. R. pod dyr. Ł '{zi•• sława G&r~&skiego.

łódzka

dn iówki policyjnej na pomoc dla bezrobotnych.
Na boisku dla dzieci, dokąd we.i~cie
było bezpłatne, policjanci łódzcy pukazywali ciekawe szcze26ły pracy czwo·
śled·
ronożnych oomocników władz
czych - psów J>Olicyjnych. Popisy niezwykle mądrych i starannie tresowanych zwierząt wvwołały olbrzymie zaciekawienie. Skolei odbyła sie pooiso·
wa Jazda konna policjantów i wreszcie
licznie zgromadzone dzieci spotkała nie
spadzianka w postaci orzejażdżki na ko·
niach. Ponieważ wejście na popi w
było bezpłatne - w parku zgromadzita
się znaczna ilość publiczności, która

niesie pomoc najbiednieljszym

zbiórkę
J>Ołicia rozooczyna
i żywności. Zbiórka rozpacznie się e-fektownym raoortem, Jaki o 20·
dzinie 11 ·ej przed południem złożony zostanie J>. wojewodzie Hauke-Nowakowi.
Przed gmach urzędu wojewódzkiego
zajedzie poczet, składający sie z 17
ciężarowych, udekorowanych samocho·
ruów, esk-0rtowanych przez konnych Po·
Ucjantów w 2alowych hełmach.
Dowódca g-rupy złoży p, wojewodzie
raport, że p01icja wyrusza do miasta po
zbiórkę orlzieży i żywności dla najbiedniejszych. Raport odbierze p. wojewoda
albo przed gmachem. albo też na halkonie urzędu. Poczem o. wojewoda Hau-

,Jutro

odzieży

I

I

Pomoc świąteczna dla pracowników miejskich

Związki złożyły memoriał

do p. prezydenta Ciodlewskiego.-Rozłam w międzyzwiązkowej komisji został zlikwidowany

Sprawa ta miała być omówiona na
Lódź, 17 grudnia.
. (k) Donieśliśmy ostatnio o r.)zlamie specjalnym posiedzeniu, przy czym mie·
w międzyzwiązkowej komisji pracowni- dzyzwiązkowa komisja pracowników
ków miejskich oraz o możliwości zlikwi- miejskich miała powziąć decyzję o usudowarria w związku z tym tej or~aniza- nięciu przedstawicieli wyżej wspomnia·
nvch związków z organizacji.
cji.
Do decyzji tej jednak nie doszło, a to
Jak wiadomo, na jednym z posiedzeń międzyzwiązko·wej komis.ii oosta- diatego, że
ncwiono zwrócić się do zarządu mie.i- w międzyczasie sprawa wyjaśniła sie
sifiego w sprawie zaopatrzenia uracow· 1 zupełnie i obydwa związki zostały „ał·
ników mieiskłch na świet-a 8pte20 Na- ~owicie zrehabilitowane•
Związek „Praca" i Z. Z. Z. nadesłał
~rodzenia.
,-, Tymczasem międzyzwiązk1wa ko- komisji wyjaśnienie, że organizacje te
misia otrzymała wiadomofoi. ie dwa nie J>Odeimowały samodzie-lnie żadnej
związki pracowników miejskich, a mia- akcji i że wystąpienie to dotyczyło tyl·
TĘA TR MIEJSKI.
nowicie „Praca" i Z. Z. Z. wniosły o<b- ko kilkunastu pracowników, którzy z
WYSTĘPY LUDWIKA SOLSKIEGO.
Dziś, w czwartek o godz. 8.30 wiecz. oraz dzielne żądania w tel sprawie, wyłamu- własnej inicjatywy zwrócilł sie z :'mda·
n~edzielę o godz. 4-ej popoi. ostatnie powtó- ląc słe z ogóJne·J akcjł.
1'.iamł do władz mleiskłch.

!'~~~~

w

rzeruą „Fryderyka Wielkiego" z gościnnymi
s-tę,pam.i mistrza Ludwika Solskiego. Ceny

wyzn1·

żon.e.

Jutro w piąiek premiera kapitalnej komedii
M<Yliera „Skąpiec" w której największą sensacją
są występy mistrza Solskiego kreującego popisową 1'olę Harpagona. Będzie to prawdziwy koncerł gry tego wielkiego artysty, który też wyreżyserował „Skąpca", Dekoracje B<Y!esława Kudewicza.
POPULARNY PORANEK W TEATRZE MIEJSKIM PO CENACH NAJNIŻSZYCH.
W niedzielę o godz. 12-ej w południe odbę
dzie się w Teatrze Miejskim popularny poranek
dla najszerszych sfer naszego mias•ta. Dana bę
dzie po raz 31-szy rewelacja Wernera „Ludzie
na krze" w premierowej obsadzie.
TEATR POLSKJ
(CegielQiana 27).
„KARIERA ALFA OMEGI".
Premiera Łódzka „Kariery Alfa Omegi", która odbyła się. w Teatrze Polskim przyjęta zo·
słała przez , wypełnioną do ostatniego miejsca
widownię, entuzjutycznie,
W rolach głównych na czele 20-osobowego
zespołu występują Dymsza, Znicz, Brochwiczówna, Górska, Olsza·, Minowicz, Sulima-Jaszczołt
i t. d.
Kariera Alfa Omegi obfituje w doskonałe
dowcipy' poHtyczne, jes1 satyrą o wysokim poZbomie arfystycznym i literackim.
TEATR POPULARNY
(Ogrodowa 18)
Dziś i dni następnych cieszące się, niezmiennem powodzeniem „We6e{e" Stanisława Wys·
piańs1tieg<> .

W przygofowaniu
I era.

„Pastorałki"

Leona Scbil·

ADRIA: - „W cieniu samotnej sosny"
CASINO: - „Ucieczka ku szczęściu".
CAPITOL: - „Burzliwa młodość".
CORSO: - „Kapitan Blood".
EUROPA: - •.Rok 2000".
GRAND-KINO: - „Poświ ęcenie:-.
METRO: - „W cieniu s:imotnei sosny"'.
MIRAŻ: - „ M a ł y Buntownik" oraz „Cygańskie
. dziewcz ę '' .
Mój pan mąż " .
PAŁACE: PRZEDWIOŚNIE: - „Cały Paryż śpiewa".
RAKIETA: - „Weź. serce me".
RIALTO: - „Godzina pokusy",

•

jedzie na teren swego komisariatu.
Zbiórka odbywać się będzie w ten
sposób, że samochód ciężarowy zajedzie
przed bramę nieruchomości - tre!Jacz
dla sygnał na trąbce, a wówczas lokato·
rzy winni znieść przygotowane paczki
na Podwórze.
Policja zwraca się do wszystkich
c:.fiarodawców z apelem, ażeby paczki
były uprzednio przygotowane, a ci ofia·
rcdawcy, których o tej porze nie ma w
domu - proszeni są o zostawienie oa·
czek u dozorcy, wzsdednie u ko2oś z są·
siadów. Zbiórka odbywać słe będzie w
ciąg-u dnia jutrzejszego, t. j, 18. 19 i 20
grudnia.

W-0bec powyższego w dniu oneg.dajszym zwołane zostało wspólnft oosiedzenie międzyzwiązkowej komisji, w
którym udział wzięli przedstawiciele
wszystkich pracowników miejskich.
Postanowiono zwrócić sie z memoria
Iem do p. prezydenta Godlewskłee;o l
domagać sie przyznania 1>racownikom
miejskim - zarówno umysłowym iak 1.
fizycznym - bezzwrotne) oożyczki w
wysokości 100 złotych na święta Boż.e.·
go Narodzenia.
Pozatem na posiedzeniu tvm oostanowiono wszcząć akcje w •awie a·
wansów i etatów dla oracownitów miel·
skłch, oraz w sprawie oddłużenia ora·
cowników zarzadu mieiskłe20 w Lodzi.

•••••••••••••••o••••••••••••••.....••••••••••••••••....••••••••

fflaistrowie

Likwidac.ła

walczą

o poprawę bytu

dwucb strajków okupacyjnych

Lódź, 17 grudnia.
(kl Na nadchodzącą sobote zwołana
została w okręg-owej inspekcji oracv
konferencia z przedstawicielami unii
pracowników umysłowych oraz z 'lrzed
stawlcielami związku majstrów fabrvcz
n}'Ch, celem omówienia aktualnych
spraw.
Podobna konferencja odbyła się, jak
wiaidlomo, przed dwoma tygodniami z
przedistawicielami związków zawado·
wych.
J "'"·k s1·e dow1'adu1'emy, na so·notn1'e1·
konferencji związek majstrów ooruszv
dwie niezmi.ernie aktualne sprawv: za·
trudniania majstrów w fabrykaclt po
kilkanaście 2odzin na dobe i stosowania
stawek odbie2aiących bardzo od ~10rm
ustalonych sw~o czasu przez przemysł
•
łók'
tenmczv. •
W

Związek majstrów domagać sie bę·
clzie zawarcia z majstrami umowy zbio·
17 O:RUDZIEiq- 1936 ROKU
Począwszy od najwcześniejszych godzin ranrowel, ubezpieczenia majstrów l t. d
nych aż do południa możemy z powodzeniem
•
~.~
W dniu wczoraJ·szvm zlłkwłd-Owane ubiegać się l obeJmować posady, maiace zwią-

zek z elektrotechniką, bawełną, górnictw1!m i
filmem. Kolo godz!ny 11-ei dobrze iest rozpoW fabryce Wainfelda przy ul. Pomor czyna? budowę domu lub fabryki. Godz. 13-ta
k sprzyia nauce i sztuce. Od godz. 14-ei do goi..· 1· t
·
. · 106 · b0 t ·
k
ro n~c!' me wvraiuia 1.s awe dziny 16-ej narażeni Jesteśmy na straty mate·
~ Ie]
I dfatego porzuc11t pracę. W wymku per· rialne i przykre rozczarowania w związku z
traktacyj z klasowym związkiem poro- osobami pici odmiennej. Następne godziny przyzumienie zostało osiągnięte i robotnicy I niosą powodzenie towarzyskie i mile przeżycia
psych_iczne. Kolo go~z . .19-.ej dobrze iest kupooowrócłli wczoraj do oracv.
wać 1 sprzedawac z1em1ę i rzeczy pochodzące
.
. ·
. .
. .
Pod~ęh rówmez w dmu wczora)8zym z ziemi, iak metale, węgiel itd. Po 11:odz. 19-ei
pracę robotnicy Borvszewskiei Apretu· naslrój s i ~ pogarsza, odczuwamy zdenerwowarv przy ul. Piekarskiej. Będą oni zatrud- nie i niezadow?leni~. Dzialaja niepomyśln.e
wpływy dla woiska i studentów. Do godz. 22
t
b
" · d. k •
mem . o onca _r. " ~oczen_i ws ana PO- nie należy także składać wizyt ani wdawać się
nowme zaangazowam, gdvz fabryka be- w poważne dyskusje. Następny okres do pó!dzie wydzierżawiona od Noweg-o R.oku. nocy przyniesie wzrost energii i poprawę huO tej porze dobrze jest zawierać trwa·
1 moru.
u le związki miłosne i przyjazne.
Dziecko dz i ś urodzone - ambitne. posiada
.~
zdolności w różnych kierunkach, 11:wałtowne,
nie posiada pociągu do małżeństwa. ufne we
do osoby prelegenta świadczył o zainteresowa własne siły.
JARMARK.
Dziś, w czwartek w Pabianicach odbędzie niu, jakie sprawa obudziła w słuchaczach. Na
prelekcji było obecnych ponad 100 osób.
się doroczny wielki jarmark przedświąteczny.
D31 żury aptek
odczyt odbędzie się dnia 14-go
Następny
Nocy dzisiejszej dyżurują następujące apteki1
stycznia, gdzie jako temat zapowiedziany jest:
JASEŁKA.
W dniu 17 i 18 bm. w teatrze miejskim o g. „Obrona Indywidualna i Zbiorowa".Weiście bez M. Kasperkiewicz - Zgierska 54, A. Rychter i
16-ei (4-ei popołudniu) odbędzie się wystawie- płatne dla wszystkich, interesujących się tą B. Łoboda _ 11-go Listopada 86, J Zundele·
nie Jasełki przez dzieci szkoły Nr. 6. Pierw- spraWwąd. .
d wicz - Pio.frkowska 25, S. Bojarski i W. Schatz
. d .
t .
b
.
p . d
mu 20-ym m. . J, w me zie1ę o go z.
szego dnia Jasełka przeznaczoną jest Jedynie
rze1az 19, Cz. Rytel - Kopermka 26, M.
16-ej Jasełka jedynie dla dzieci członków. - dla dzieci, następnego zaś dla dorosłych.
Wszystkie dzieci otrzymaj ą podarki. Niewleż- Lipiec - Piotrkowska 193, W. Kłopotowski
OPŁATEK OCHOT. STRAŻY POŻARNEJ. I nie od tego 30 dzieci najbiedniejszych z miasta, i S-ka - Rzgowska 147.
Sobotę, dnia 19 bm. o godz. 19-ej (7 wie- 1 wyszukanych i wskazanych przez policję, znaczór) w sali Ochot. Straży i Poż. odbędzie się j jącą najlepiej warunki by tu rodziców tej dzia~~
trady cyjny opłatek dla wszys'tkich członków twy, otrzyma również gwiazdkę.
Następnie w trzecie święto t. j. w niedzielę,
straży i zaproszonych gości.
dnia 27-go bm. Jasełka dla C'.\lonków.
W dniu 31 grudnia doroczny Sylwester, zaś
ZE ZWIAZl(U REZERWISTÓW.
Dziś Tradycyjny
Ubie g łe j soboty, dn ia 12-go bm. odby ło się , 9-go stycznia ·w sobot ę O pła t e k
kwa rtalne informacy jne zebranie Zwi ązku Re-1
"W E SOŁY CZWARTEK"
REPERTUAR KIN.
zerwistów.
Na zebraniu profesor Jan Muraszko wygłosi!{' OSWIATOWE: - „Dzień Wielkiej Przygody". Na czele programu nHO LLY·SISTERS•
odczyt p. t. „Pomoc Doraźna dla Zatruty(ili Ga- NOWO$CI: - „Grunt to forsa i kobiety".
l!lljJfiflliillilfillilł!iJliiJl.illiJli]liJliJ
zami Bojowymi". Szeręg zapytail skJero~ WłjA: - ,,Mazur." .(z Polą NevU.

zostały dwa strajki okupacyjne.
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1

STR.E~ZCZENIE POC_ZĄT~U POWI.E~CL
-To nie nia:szia sprawa, .. To ci już cho Rudolf, nie wykazując zbytniego 'nacz,elni~a i dzwonię
Wsro.d przi:mysł.owcow ~it;l~ą panikę wy- inni wystumaczą.„ My vobimy swoje.„ szacunij{iu d!la swegio zwiernchnilk:a.
cjalnd1e„„
wołały listy ta1emn1czego Msc1c1ela, grożącego \1.T'
•
da
Ó I
nawet śmiercią tym, którzy nie przestaną wy-

zyskiwać swych pracowników.

,vatęc, Jaz

' wal naprz d.

.
pól i liasów,
J:•OtY'kając siię w ci1enmo·ściach o kami·e· W
· h ·~. ·
d·
·
n~ e.
pewTiieJ C .W1111. z poza r~e:"' wy~
skoczy~o dwóch ziołmierzy z naJero'llym1
bagne-tiami.
_ Wer ist da?„. _ padłu pytanie
.
. k.
. T...t....
K
· ?
W nu1em1ec lltl1 JęZy n.·u t-0 tam Jest. „.
Schowaj te S'cyz:oryki, ttan5.„ odparł żartobliwile jeden z drabów N'
. ·
?
1e poz1!11aJ1esz nas ".'
.
A, to ty, H1 ebeil... Tak cuemnio,
psiakrew, i;e czł,owi1ek wlaS1I1ej ręki nie
w~dzii.„ A ca bo zia cJ!zi,ewczyina ?.
' "
.
Nowy t-0war dla Rudolfa„. O ile
Się Or~entuję,
ma to być przyjaciółka
tamtej dz~ewczyny, którą ściąglłęliśmy
· d·
t
· t
me a w.no z egio s~n;iegio m1as J.„. .
- Czy ona tez Jest z francusk1,e go
wywiadu?.„
- Pewni,e„. Zresztą ro już mntlie nde
b
.
.
'. .
.
O chodlz1„. Przyw1óz·ł m1 Ją Weller z poleceniia Kintza i to mi wystarczy.„
- Fajna dlzi'e wczyna.„ zauważył jed
· I ·
•b
·
~n Z ZI~ lm erzy. a1Jrzyma1 ym J·ą SOh1e tutaJ na noc.„
Nile za wracaj gł1owy.„ Jutr.o mus+my być w Berlinie Czy nie wiesz
·:·
„
'
ktoby nam tu dał kome do stacJI?
- Idź do Francka, on już ro załatwi.
1 eraz zresztą nie masz żadnegiQ pociągu,
·
k , d
TI1USJiSZ ~aicziei ac, .o rana„.
.
·Jadz11a w asysc1e dwóch cyw11!l:5w podąży'ła dalej.
P·o uptywi1e d'wug·odzinnego marszu stanęli W1reszcie przied do, • •
•
,
mem f-r,anck:a; v.:tasC'lic:.nelia z.a.Jaz~. ttiebeJ piorozum1al SN; Z mm szybko ! staty
Niemiec przyrzekł iż wszysit!ko na cz.as
tu•
n
'
t
, . h
b
~rzygio Je. r>O~zęstowa1 gosc1 er atą
1 chlebem, mówiąc:
- Ni1esvety, masła wam dać nie mogę ho iak w~eobe tJrudmo d1Zi1ś o masto
'N. ' ·
h r .-'
. . .
W
~emczec .„ vu ra'Z tmidlmeJ zyć czło~
1
wiek owil„. Ale na to nie ma radty„. Powiada}ąic, że tak być musi„„ Że airmaty
· ,· ·
·,·
~- · hl b ·dl
t d
wazmet~Zie~ mz n;iasl'V .1 ~ .'e
~ gl'O nych dz1ec1.„ Moze onm ma1ą racJę„.
Nile gada~byś gtupstw.„ .- przerwa'l mu Hiiebel. - Gcltybym doniósł wła
.
.
a~ O twyich wątphwoścria.ch. IJ?SZedł
bys zaraz d10 obozu korucentracym·ego„.
F·r andk obejrzał si,ę trwożni·e i zakrył
usta k
•
rę ą. .
.,
.
Ja na1c me mÓW'!łem„. - bąknąt
przeilękmiioniym gloSiem - Zupelni1
e z.apomniałem„. Tak mi silę jalkoś samo wygada:!o.„ Ale pan peW1t1iie użytku Z tegio niiie
zrobi.„
_ Ani0 robaiczymy„. Ja!k m~ dasz
-,
d '
co~ ~a irogę, to zapomnę o tym coś
Szła jalkąś d!flogą wśród

• J.e~nym z najbardzi-:i zn.ienn~dzo~ych. przez
Msc1c1ela przemysłov;cow 1est 01ezi:::1er01e bogaly właściciel ·melu przedsiębiors!w w Polsce,
Karol Halwin, posiadający żon~, córkę i syna.
Za wytropienif: tajemniczego Mściciela lłalwin
ofi.aruje. zoa1;1e?tu a.wanturnikowi, Piotrowi ~udz1akow1, p1~c tyi;1ęcy z!otych. Ale Rudziak
nie może sobie dać rady z groźnym przeciwnikiem. Wtedy Halwia wraz: z inny~ potentatami angażuje słynnego detektywa amerykańskiego Weba, który pod przybraną nazwą Czarnego
Króla przy pomocy Tuza, swego sprzymierzeń1
ca, rozpoczyna walkę z zagadkowym Mścicielęm na śmierć i życle.
•
. Je~yną os~l>ą, kt~ra widzia!11 twarz. Mścic1ela, 1est lokai Halwina, Antoni, który 1ednak
został ranny w głowę, nie może się poruszać
i mówi nie·wyraźnie. Na pytanie kto jest Mściciełem, be!koce .tylko.: -. „La jelłły!"„. Co to
ma znaczyc - nikt 111e Wie.Jedną z najtragiczniejszych ofiar wyzyskiwacza - Halwina, jest dawny jego robotnik,
St!ln~sła~ Ziętek, ~t6re~o Hal.win tak .misternie
usidlił, ze mógł nim k1~rowac .Jak pajacem D!l
sznurku. Przy pomocy intryg 1 teroru uczynił
zeń bezwolne narzędzie w swych rękach i zmuszał go do zamordowania niejakiego Aleksan·
dra ~rbuzowa! któ!J' Z!'ał jego .kryminalną przeszłośc.
Ha1Wlll siedział bowiem w Ameryce
w więzieniu za defra:idacje„. Dziwnym zbiegiem
okoliczności Arbuzow dostał ataku serca i zmarł
~ obecności. Zię~ka. Teraz podt;j!'2enie pada na
n~cgo. Halw.1n nie ch~e ~o bromc, w~b~c czego
Ziętek musi ukrywac się pr7.ed pohcJą.
Gdy
był już w niebezpieczeństwie, zaopiekował się
nim Mściciel, który przyjął g" do swej gwardii,
składając.ej się z dwóch zaufanych pomocników,
Alfa i Btla.
Narzeczoną Ziętka jest młoda, przystojna
i niezwykle urodziwa służąca, Jadzia Młotecka,
posiad~jąca . w swym ~ajątku ~~lko medalion..
sta~owiący 1edyną pa.miąt~ę po 1e1 mat~il. Z medahonem tym łączą się dziwne wypadki.„ W DO'·
t~ie ~rbuzowl! Zięte~ ~alazł napis: - ,,Uprze~
dz1b Ziętka, niech pdnuJe medabonuP Następ·
nego dnia. Rudziak napada. na Ja,dzię i c~ce 1ei
ten medalion zerwać z szyi. Jadzia obroniła się,
lecz po pewnym czasie medalion znikł w tajemniczy sposób.
·
Halwin ni.e zadow?lił .się ~mi~rci' Ar~uzowa: Przypadk1e~ dowied~ał się, ze iego zona,
Renata, komunikowała się z ArbuzoWY.m· ·Na
miejsce zmarłego Arbuzowa. podstawił więc
fikcyjnego, swego dawnego lokaja Jana, by
w ten sposób zb~dać tajemnicę żony.
Pewnego dnia pani Renata zdemaskowała
fikcyjnego Arbuzowa, który zd'JŻYł jednak prześwietlić jei tajemnicę i stwierdzić, iż była ona
szpiegiem„._ H~lwi~owa. ~.gro.ziła mu .śmiercią
z11; wy~ryc1e t!!Jemntcy 1e1 zycia.„ ~am R.enata
miała Jeszcze Jednego wroga w osobie sweJ córki, Ilony, obydwie bowiem _ matka i córka kochały tego samego mężczyznę - dyrektora
Władysława Wi~hronia. .
•
Pewne~o dma znaleziono płllllę Renatę martwą w sypialni. Podejrzenie pada na Wichronla.
Komisarz Wentzel każe go aresztować. Jedn.akie po aresztow~niu. dowia~uje się ze znalez1o!"ych .u Włc~ron1a hstów, ze łączyło go coś
z ie~ ~;:,_ą„~zasie do Czarnego Króla zgłosił
się niejaki Martinez z prośbą o odszukanie jego
przyrod!'i~j ~i?stry, którą oczekuj~ spa~ek w
wysokosc1 m1hona dolarów. Martinez me zna
jej nazwiska, wie tylko, że w jej posiadaniu
znajduje się medalion z odpowiednim napisem-u mówiJł...
Cz!lrny Król zapala iię do tef roboty ł poFranck Zll10Z1Umtal.... Sięginął d!o kiestanaw1a wraz z Tuzem zagarnąć w swe ręce szellJi i wydiągną! jak!ilś hankitrot. Wsunąl

z

- Jak tam prnedistawia się sprawa
z tą MaJżów.ną i M~otecką?„. Ta cała historia wygląda mi trochę podei'rzanie„.
Zdaje siię, że tym razem pan trochę przesol'il...
- Nie f\O'zumiem tego powiedzenia,
pannie szefie„.
- No„. Pan dobrze r<!lzurn.iJe, panie Ru
doli„. Pan tylko ni,e chce przyznać sję
·do tego„„
- Panue s21efie, melduję posłuszni,e,
że n~e mam czasu obecnrue na prywatne
pogawędki,
gdyż zajęty
jestem służ
bowo.„
Jaruck zmrużył swe chytre oczy„„
Twarz mu poczerwie,n iala z gniewu.
- Co bo ma waczyć?„. Jak pan śmi1e
mówić do mnie w ten sposób- Pan narata
na kompromvtację!
- Ja?.„ Z jaki1egio powodu?
- Sprowadza pan jakąś kobidę, ktora nie ma o nnczym pojęcia!.„ Ta Mał
żóWil!a niic nie w.ue„ Co my z nią teraz
zrobimy?.„
- Ona pracowała w wywiadzie francuskim„ Ja panu tego dowilo<lę!
- W taknm razie musiałby o tym
ktoś wLedzieć!... Dlaczego Tuz nte don8siił nam o tym?
- Tuz ostabni·o p·oświlęoa nam bardzo
mało uwagi!... Zaplątał srię w inną sprawę„. Zdanlie Kintza pow~nno być dla nas
miarocLa.!ine.„. Zresztą znajdzi,e my prz.eciwko n~ej o-dp,owiednile dowody.„
- A gdzie jest w takim razie ~ei rzekoma wspóltticz:lra .i.... ta.„ jak oliia się
nazywa„. Jaid\viiiga Mhcteaka?
- SpodZ1i1ewam się jej lada dzień„.
Na moich ludziach może pan szef polegać.„

Jainilck spojrzał zmrużsoniymi oczyma
n::t Rudo.Jfa i odparł z ni1eukrywainą zło
ścią: No, 'ziobaczymy„. Nl!ech pan
uważa, żeby pan n.te zł1amat karku przy
tej spraWli'e.„
- Nie ma obawy, paruile szefi:e„. cdparł Rudolf sarka·s tyczni1e Ja tak
prędllro karku nliJe z.lamię„. Raczej„„
- Cóż to ma znaczyć?! - wrz.asn.ąt

zn owu J aintiick.

na rarz.ie nieofii-

Aha„. Dobrze„. Już j,a ją piierwszy
Niech ją pan zatrzyma u
siebie„„ Zaraz przyjadę„.
Hiiebel mileszkał n.a prz.edm!-eściu Ber
iim w ubogiej diz.ielnicy. Zajmował. dwa
skromne polkod!ki na parterze drewnianego domiku. Rudolf Tiliie raz odwiiedzal
go w tym nędz,n'YTil mi,e szkaniu.
Gdy wszedlt, przywiitał silę z Hfueblem
i odlbyl z nim krótlką pogawędlkę, po
czym wtaściici1el miie'S'z!kanda wyszedt,
zostawi1ając ~o sam-ma-sam z Jadzią.
Rudolf teraz dopalero przyjrzal się
.WJ uwazniie. Trzymając się pod bok.I,
stał po śvocJlku pokojtu i namyśla1 się od
czegoby tu zacząć. Jadzia si1edziiala
pu·d ścianą skulona, przelękniona, niepewna życta.
- Czy pani chce odrpowiad'ać na
moje pytania? - zapyta~ o·s tro.
- Owszem.„ Chcę wsziysfiloo wy-

przesłucham„.

jaśnić.„
- Więc
znać.„

siu.cham„.

Proszę się

przy-

- Do czego mam się prayznać?„„
- No, do„. pani tuż sama w1i!e ... Do
wspó!pra·CY z MałżóW111ą ...
- Tak.„ To prawdla„. - odparła Jadzia - Wsp&l<pracowałam z nią„. Ale„.
- Aha!... Wńęc przyznaje się pani1?!
- No„. pewni,e.„ że się przyzinaję„.
Ale co w tym zdrożnego, iie wsp6tpracowa11iśmy w tej samej fabryce„.
Rudolf zaici1snął zęby.
- Ja nie m5wię o fabryce ... Ja mam
na myśli co inneg.o.„ Pani byla. w kon- ·
fakdile z wyw1ad!em fr.asra~~.nu, iPak1( •••
- Co?.„ Z wyw1adlem?.„ Niic nde rozumilem„„
-:- Nie udawaj greka, dztl-ewczyno. bo
będiZiie gorzej!... Małżówn1a wszysi!ko już
wypaplała! I ctebile wpalrowala!... Podała wszystki1e nazwilska waszy1.:h!.„
Przyznaj si-ę, kted!y by~a§ ostlatni·o w Paryżu i: z klim tam ro:zmaw1iiałaś?
- Ja w Paryżu?„ Nawet we śnie
nie wild'ziafam tego mi.asta!
Ruidolf wtd'.ział, że nile ·dloijidziie z nią
dt(I ł'adu.
- „Albo oszialaf,a, ałbo u<llaje J}Omyloną ".„ - pomyślal.
Przywołał Hiiebla, stojącego w sierii
i rzekł doń:
- Trzymaj ją n1a ra:ztiJe u sieMe„. Nikomu ani sl·owa„. Sam ją musze przedtem wyhadiać. Zmus.ilrny ją do z.eznań
glodlem„ Nile dawaj jej llJilc do jedzenia,
ani dlo pilciia„„ I pilniuj jej, jaik: oka w gło
wi1e, ho mń za '11lilą odpowiiada.51Z.„ Gdyby
nie uda1lo silę od ni1ej wydlostać- żadnych
<l1owod'ów, tr.zieba będzi,e się postarać samemu o „dowody".„
Przy tych st·owach mru~ął O'kiem„.
J-Jiebel zrozumiial... Rudolf pożegnał go
~ odsziedl. Na,zia:jutrz przY'SZled! z,p10wu.
I zmwu zadawał Jadlz.t różne pyfanm,
na które nile mogiła zna.leźć odpowiedz:.
Ale Jadz:ila zauważyła, ż.e jej r-0zmóweai
był tym ra:Ziem zniaiczn:iie łagodni1ejszy.
Przyg,lądał si-ę jej dltugo i z takim wyra~em t\Vlarzy, jakg"dyby z ni;ą spókzuwał.

- Przepraszam.„ Pan szef przecie
jeszczie ni1e wlie, co chcę powiedlzieć„.
- Wystarczy mi1 to, co pan p·owiiedzi.a:ł... Zn.am pańs1ci stiosiunelk: dJo mojej
OS10by„.
- Jest nilena.ganny.„
• - Różne można był.oby o tym powiedzllieć.„ odpairt sizef, bębndiąc palcami po blacie bilurka. - W każdiym razi,e jed!ruo jest pewne„. N~e wiiele dobrego
można pow.iledzi,eć io po·dwładnym, który
pi-s1ze a:non:iimy n1a swego zwlilerzC!hnika.„
spadek Jadzi, która nic o tym nie wie I nadal tt· b'
.d
,
- Kto ph.sre a001I1imy?! - ·zawołał
przymiera głodem a:t wreszcie rzuca sle pod
1·e rOW! Io lapy 1 mru'kn'ąlłl:
cstro
Rudolf, zrywając silę z miejsca.
auto, w którym Jechał Halwin. Przemys(owlec
- Czy pan jeszicze pamilęta mo,j e nie- Aa:n!
uratował Jadzie I zakochał się w nlel po uszy, bacmie sl1owia?
Ale za Jego sprawą Jadzia wraz z Jank"
_ N·
..i.
ż
dlOb
Th
klaim:st\vlo!
Małżówną, pomocniicą Mścicie~ dostaje się w
. O„:,
.euz, ~ mam
re seroe„
- Pan m~ odipiowiie za te słowa!...
ręce agentów niemiecki.ej policji polityoznej, Już praw1e iaponmnalem„.
- Stu1 pan bUJZ'Lę!.„ Jeże.U w ciągu
którzy wywożą obydwie dziewczęta do Niemiec.
J.ad'ziia pr.ze'Spa'łta się na pod!t10d'Z'e.
Jednym ~ tych agentó~ Jest Kmtz, mieszkający Trudno by{lo to nazwać nawet spani-em, ;nafbli'ższyclt d1wóch dni lllli1e wyklaruj!e
w Katowicach. Mściciel podstępem sprowadza 'e 1
to b ~ -~:.i. „.!llA-h
pan sprawy MloteckiJeJ i Matżówny,
go do zamiejskiej willi j tam pod terorem wy- al
epsz;e
,Y1tl(} rnf,C, . WtV\.o,c,yg~ nocna
dobywa od niego wszelkie potrzebne tajemnice., PO WY'bol!Sfych drogach naid1gramczinych. przeds1Jawiię parra oo Taporfu za wprowa
Odc'hQld'ząc, r~ekl:
po czym wraz z Alfem udafe się do Berlina ce· 0 szóstej .nad 11anem wYrwain10 ją :re snu. dzaniJJe nas w brąd!
Chctałibym pan1L pomóc„. Ale nile
Iem wyratowania Ja~zi ł Małtówny, •
n.ałaidlowano na WÓZ i z.awiez;ilono na sta- Dobrae!... Ja slię }uł wytlumaczę! wi1em jak to uczyniiić„. Gdtybym wiledzia:r
łacyz~m:if::1zą~:iasi~rz;~kwiedn!j1ę~:_'jJ!d. cię. Stamtąd pojoohalliJ poci'ągiem do Ale Jalk się parn wyttumaczy zie swej prawdę, pwyszłoby mil to łatwiej.„
głuf)Oty - tego już nile w1ilem!„.
niejszych ulic Berlina. Siedząc teraz przy oknie, Berl1llna.
Jad!zfa nie wiledlziała, czy mówił cm
jeszcze raz przypomina sobie dzieje osta1Dich
Jainilck zet"W'ał się, by spoHcztkować to s,ziczerZie, czy ,też choi.al w ten spodni. Zaczęło się od tego, iż pewnego ranka
Szef odidlzi!ailu B lironitrwywiadlu nie- xuohwaf.ego podiwfadlruego, aile Rudlolf byl
sób podstęprulie wyłud~iić od ni1ej zezna..przed dom, w którym mieszkała, zajechało auto,
ik
a szofer oznajmił jej, źe szef \v-zywa ;11 w pilnej mieo ńe~o. Te-odlor Ja.nick, mężczyzma 42 już zia dirzwva:mii. ZacilS1Ilął wi~c bezsi:l- nia, ale w kiażdlym raz.ile Jej odpowiedt'
sprawie. Jadzia uwierzyła i wsiadła. Okazało letni, uważaniy przez swydh podwladr nie ręce r mruknął:
by'? a s·z cz1era:
się, że szofer był jednym z agentów, który prze- nyc'h za ostaitniilego szuję, zidiol'll!ego dlo
- Mrokios„. Ale ja go wezmę w ob- Nuc nbe w.ilem w sprawie, o Jdór=l
wiózł ją w nocy przez niemiecką granicę, wpa· wys!tanta pod topór kata własnego ojca, roty.„ J11..1t on m~ się nawitruiJe pod rękę„.
kowawszy ją uprzednio do worka.
pan mni1e wypytuj,e. Praoowail'run w fabRudolf
wyisziecU
wzburrony
·clio
sweGdy znaleźli się już za posterunkami zagra- zmarsz;czył brwG:, IllaJCisnął dzwonek i
niemymi, wyciągnęli Jadzię z worka, rozwiązali rzekł do woźnego:
go gahiinetu. W tym momencvc ziaterko~ .ryoe ii illliczym innym się nile załtnowalam.
- No, clJObrze.:. Jeszcze ziobaczymy•.•
jej nogi i jeden z drabów rzekł do niej:
.
_ P.opf\Osić tu paJllJa Rudlolfa ..•
ta: telef.on. Zdjął Slłuchawkę.
--odparł Rudolf, podlnosza,c sr~ z krze_ Uważaj teraz co ci powiem„. Jesteś już'!
p
h ·1· d
b' tu
f d'd · l
Hallo.„
Tu Rudt0lf„. Kto mówi?
na niemieckiej ziemi„. Stąd żadna siła cię nie
o c WID! o ~a me . s,z.e a o .z1a ~
sła. A wy,choid•ząc, szepnął 'do liiebla:
- Hilebel, panie nacz.elnilku.„
wyrwie.„ Nie próbuj uciekać„. Widzisz to?„.
1wszedł elegancki mf,odz1an o poc1.ągł·e1
- Możesz jej dać coś do jedzenia na
·
twarzy i gtad!ko dto góry zaczesanych
- Hiebel?.„ Aha„. Co nowego?
mój
rachunek„. Dziiewczyna, widać, o~
- Mamy już tę Mlotecką,_
lJrnb wyciągnął z kiesz:eni długi pi- włosach.
pada
z silL.
- Gdlzi1e?„.
stolet.
- Niech pan siJa,da, panie Ruidolf...
- Jestem z ni@. wlaśnie w mow
- Dlaczego ściiągnęliście mni1e tutai? - -- rnekł s-zief - Co u pan-a nowe~?
ciąg
-- zdziwill a s uę.
- Nile, p~e srJ.ieRle„. ,......, ~l ai.- (liteszilianiu„. Stosuję si1ę do pr.osby pana,

w:,
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Tylko bezrobotna

głodu
Nieuczciwi piekarze ukarani nie zazna w
zfin~ie
zbyt
za

młodzie!

otrzymuje zezwolenia na tho·
dzenie z szopką·

Łódź, 17 grudnia.

(v) Do władz starościńskich składane są masowo Podania 0 zezwolenie na
chodzenie w czasie świąt z Jasełkami.
Podania te składa przeważnie bezrobotna młodzież Władze starościńskie,
po zapoznaniu się ze . stanem materiałnym petentów - wydają zezwolenia
na chodzenie z Jasełkami i szopką tylko
bezrobotnym i niezatrudnionej młodzieży.

--

·

Dwa razy da).B, kfO •
szybk o dIJB
· ~~

Xll
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wypiek

małych bułek.-Na kilogram bułek

musi wchodzić 14 sztuk
dzo małe i że wskutek teao na kilo2ram
Łódź, 17 grudnia.
.
I
(k) Na ostatniej konferencji z przed- wchodzi cl-O 18 sztuk.
Spisano szereg protokułów i w dniu
stawicielami cechu piekarzy w staro·
Stwl· e grodzk1'm na któreJ· ustalono no· ncczora•szym n1·euczci·W1· p1'ekarze zosta·
•
•
w drodze administracyjnej.
pieczywa. postano- li" ukarani
we obniżone ceny
wiono m. in., te Jedna bułka kosztować Wymierzono im 2rzywny po 100 zło·
bt:dzie s groszy, a kilogram - 70 aro· tych z ewentualna zamianą na areszt._
•
•
szy.
(gr.) We wsi Osiny pod Łodzią wyWładze postawiły jednak warunek
aby na kilogram bułek wchodziło naf: darzył się tragiczny wypadek. w cza·
sie które.iw postrzelona została w pierś
wyżej 14 sztuk.
Tymczasem do władz poczęły na· M.arianna Zielińska, właścicielka zagropfyWać ostatnio liczne skargi, że bułki dy.
Do wypadku doszło podczas zabawy
sprzedawane w sklepach są za małe, co
naraża na straty kłijentów nabywaJą- kilku kolegów 12·letniego syna Zieliń·
skiej, którzy zdobyli jakąś fuzję i wY"
cych bułki na sztuki.
W związku z tym dokonana została rywali ją sobie nawzajem. Nagle padł
lustracja piekarń, która dała pozytywne strzał i kula trafiła w Zielińska.. Ranną
rezultaty. Stwierdzono mianowicie. że przewieziono w stanie grotnym do oo·
niektórzy piekarze wypiekaia, bułki bar bliskiego szpitala.

•••••••••••••••M•••••••M.....
. . k.
o N .
1ew1azs 1
WENEROLoGrczNA r.

RUTYNO W ANA
NAUCZYCIELKA
muzyki
Leczenie chor. weneryc:z.n. i skórnych. Spec). cbor. wenerycznych, skórnych
udziela lekcyj gry
I seksualnych
telefon
fortepianowej (mo
ANpRZEJA 5, telefon 159-40
l22-73.
Preyjmu1e od 8-11 rano I od 5-9 skiewskie konsercz~nna od 9 rano do 9 wlecz.
oraz
watorjum)
w niedziele i święta 9-12.
PORADA 3 ZŁOTE.
po
francuskiego
kilkuletnim pobycie w P a r y ż u.
O. HURWICZSZTYLLEROW A.
przeprowadzi! się na ul.
AKUSZER-GINEKOLOG
PILSUDSKIEOO 69,
Alela I-go Mała 9
(Róg Narutowicza). Tel. 141-32.
T~l=~~:
m. 6.
przyimuje od 10-12 i od 4-S wiecz. ~10, 12-2, 5-8, w niedz. 9-11.
PRZYCHODNIA

i~knoki
f
lojemnica
·
które
Swiatowq ·
u staliła

Sławe

Francuzek

KUPUJESZ
ZDROWI Ef

ŻĄDAJĄC TYLKO

ZAWADZKA 1

„0LLA 1 •

Dr. J. NA DEL Dl.Dl~~;r.t:!ó:n~':!n!!~z~z

ANDRZEJA 4

2

.......................................... ........
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.N1E ZAWIODĄ się panie, które stale
Doktór TREP MA Or• ŁAGUNOWSKl1.------------ł części Icodziennie używają krnmu, pudru i myRADJQ.
Preparaty te wy·
dla Kwiat
specJalista chorób wenerycznycti, specjalista chorób wenerycznych. sek·
N
111

lampy
składowe

t
l kt
i:s?!1acyjny
arowk'I ~~te~~i:r

Ż
sualnych I skórnych.
(Gabinet Roenq~i,u'!- i światłoleczniczy)
skórnych. moczopłciowycbtel
PIOTRKOWSKA
234'-12 Od
10-1.
w. w św.181·83.
6-9Teleron
8-10.1-2.30 I 10.
-- - przyjmuje od 8-11, 2--4 i 6·-9 wiecz
''
Dr. med.

Zawadzka ó

„

0

f(~R~ llfKIRl[UM"
I

•

śnieżny.

l d

·

b" I · 1 d"

· ·

~KUS~ER. • GINEKOLOG
PrzyJmu1e oa S-9 r. I 4--8 w.
te1.
Te1e1on
246·09
127-84
'
•
Przyjmuie od 8-10 r. i 4-8-el.

kó

~a~ozb~~~aj~ ~~ir';zc~k~~w;a~~j~ :~:

downą cerę. Wszędzie

do nabycia.
HANDEL win i wódek poszukuje sa·
modzielnej sprzedawczyni · o miłej po-

t•~••p~::J~:21ltt.':~~~zo) ~-"~;;~;~.~'\ ;~~~~··'"
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8
u
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75 GROSZY LEKCJA f'RANCUSKIE·
M GO. Dyplomowana parytanka udziela
Cb
dst.=i 1ekci1 trttncuskiego: Gramatyka, utebBCZDIClł e1 zJa':;.
od 1900 1 .tura, Konwersacia. Metoda skróco· na dla udających się na studia. Tłog ·
rnaczen!a. Korespondencja. Południo·
Lek.'Na 20. m.ZO. I-sza lewa oficyna parter
•
Dent.
Tel. J7S·06. - - - - - - - - - - - b. lekarz War~zawskiego Szpitala $u·.jPIOTRKOWSKA 1_42.
•
JĘZYKÓW ANOIEJ.SI<Il!GO. fRAN·
CENY ZNIŻONE.
SPEC. CHOROB SKORNYCH, WENE· Łazarza, spec. chorób skórny_;h i we-, ·
· - - - - - - CUSl(IEOO - rruntownie udzielam.
---nerycznych
RYCZNYCH I MOCZOPŁCIOWYCH
5 ZL. trwała ondulacja piękne fale i gramatyka. literatura, konwersacja,
ul. ZAMENHOFA 6
NAWROT a2, front 1 p. Tel. 213-18
przyjmuje od 8-9.30 rano i od 5·30-9 w przyjm~ie o.d 6-8 wiecz., w nledzielelgrube loczki z .gwar.anclą wykonuJe,handlo'"'.a korespondencja. Tel. 262-70
22.w irodzmle 2-3.
zakład fryzjerski: Głowna 33.
i święta od 10-12 rano,
w niedz. i święta 9-12 w po!.
•

SZER· GINEKOLOG

POMORS KA 7
•
Or

.

•

Zgierska Il

H
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Eleranckie francuzki •Il bezwzględ·
Die najlepszymi ekspertami świata
w dziedzinie „maquill•Jre'u". Naj·
nownym ich sekretem jest używanie
„otorycznego" pudru do twarzy. Jest
to pudor dziesięciokrotnie cieńszy niż
wogóle myślano kiedykolwiek, ie to jest
możliwe. Jest spreparowany nowym
1posobem - wirowany pnez potężne
o huraranowej sile prlłdY powietrsa.
Czyni to puder tak cienkim, Że przy·
lega równo i delikatnie do skóry-ni·
czem niewidzialna powłoka pięknoici.
Nadaje naturalnie wyglądającą cu•
dowalł cer'- Różni 1ię tak bardzo
od 1taromednych, ciężkich pudrów,
które nadailł tylko wygllłd „maquil·
laige'u". Ten nowy „eteryczny" sposób jest stosowany w fabrykacjl
Pudru Tolcalon. Puder Tokalon, spre•
parowany według oryrlnalnego francuskiego przepisu znakomitel'o pa•
ryakiesro Pudru Tokalon, uwiera również Piankę Kremowlł, dzięki które(
trzyma się on cały dzień. Ani wiatr,
aDi delZQll lub pocenie 1ię podczH
tańca

llfo IDOl'lł uszkodzić aliczumj,
matowości,

któr, nadaje
Wypróbuj ton sekret
oteryCIKDJ
Francuzek piękaoicl
Puder Tokalon.
aksamitnej
oa cen;e.

Nie Zlllaczy to jednak, ażeby tym sa- Ustrnkój się, Staszku! - szepnęła
~~~~~~~~~~~~~~ ._ l
·- ~ ' pieszczotliwie, dotykając mu twarz go- n1ym skończyły suę wszystkie rozterki
sercowe Reczyński1ego.
rącymi wargami.
,
I
ł
•
J
WJ,ecz,orem po w1ecz.erzy zabrzmiaPod wptywem tej niespodziiewanej
I
pieszczoty gniew Staszka za.fa.mal się: ly znów w salonie dźwięki fortepianoj
. :-- Da~ mi spokój!:-- bur~ął oprys~- wych akordów - i znów ści1e:7kami par11
h~1ie. Jul11a wyczuła J1edinak, ze dąsa '1ę ku snuć si'ę począł szary C:i1eń: zakochany sz.ofer, którego oczy spoglądały z bo
.
. .
. . .
meszczerz.e.
.Alf
293)
"
Jeszczie moc·meJ DbJęły g.o 1e1 rarniOna lesnym ni·emal n.apięcitem na oświ• etlone
Powieść spółczesna
- Stasizku - zaczęła szeptać &1orąco okna sal·oniu, jaikgd'yby chcąc wywabić
Danuta Kresińska, e.ksred!11n S'l w aill•
- Jak śm~esz C'is.nąć mi w twarz po-· :-- pogódź1!1Y s:uę! Zbyl~ińslki wyjeżd~a sylwetkę uk.ochanej kobiie ty, romansują
Jaaa Zarysu zosfa:„ dobne oskarżenie?
bławatnym
~azynie
Jutro rano i znów ziostamemy we dwoJe 1cej z tym drugim.
iredukowaoa.
Staszek byl nieustępliwy.
Stowiki:, te same stiowiki, o których
w Gr~ymaniow_i:cach: i nic już nie zakłóci
Nie mogąo znaleźć pracy - mając na
utrzymaniu ojca - przyjmuje pomoc Zary·
- Ni,e rób teraz z S:iiebhe obrażo11ej naszeJ harmom1.
marzył książę Filip die Monte Berry w
.
sza.
cnoty ... Wi•dzi.aitem jaik żeścLe się wczo~ No, ~ozpogódt się! - cał'()wa!a swojej kami·envstej pustelni nad błękit
Dowiaduje się o tem narzeczony Da·
okotwartym
przy
gzili
wfrecźorem
raj
dh~go J•ego nachmur~ne erot?, ze nym Rod.a nem, rozśp.iewaty się w blach,
tak
nuśki, Stanisław Reczyński i nie wierząc
w platoniczność tego stosunku. zrywa ni:e .. WyDbrażam sobbe, co się działo po •vreszci~ eks~student rad me i:ad• usmllie- a eks~student doznawał uczucia niewyz nią.
tych preliudi1ach ...
powiedzianej zazdrości na myśl, że Julia
.
.
chnął się.
Kres i ńska po wielu przygodach poznaje
- próbowała mu przeziku!
s
Sta·
r.aqę - przyznałt ~ daJ1!1Y złamała może swoje słowo i w tym sa.Masz
tajemniczego dżentelmena. Karola Orniczą,
rwać. On jednak, ni1epohamowany, ciąg- spokóJ tym przykrym scenom! Musisz mym momenci1e całuje się z Włodzimi•e
który - ciężko chory - żeni sie z nią.
jednak dlać m~ tę satysfakcję, że poz.hę- rzem.
,
Stanislaw Reczyński zostaje szoferem nv..l dial ej:
u Julii hr. Grotomirskie!. Miedzy szoferem
Ale mf,odia hrabina, aczkolwiek można
- I ty jeszcz,e ~mi1es·z mi robić wyrzu dziesz się swego gościa jaiknajprędz.ej„.
I hrabiną zawiązuje sie 11lomienny romans. ty?.„ Ty, która jesteś najcyniczniejszą ko
~ Wy,iedz,iie jutro rano - powtórzy- jej było zarzucić niejedno, nie um i ała
_ Proszę natychmiast wezwać szo- bietą, jaką kiiiedylk.olwi1ek spotkałem. Po- la Julia - I daję ci sł·owo honoru, że ni'e złamać danei{o komuś przyrzeczenia.
Owszem, była dla Zbylińsldego u~
wiadasz, że mniie kochasz, a parę godzin będę ~o :atr.z1~mywać ... ~ ies:zcze jedn~:
fora _ rozkazała kamerdyne·rowi.
_ Słucham panią hrabinę _ sklond~ µotem zapraszasz do siebłe kochanków zarzuc1l~s ~1, ze wc~oraJ .:ał~wała!U ~1e tm:edzająco grzeczna i miila, :lekroć rai zmuszasz mnre, ażebym czyścił na do- ze Z~yhńskim ... Ot?~ z~i>ewruam s.ie, ze zy jednak przemysłowiec pozwolit sosię s tużbiście stary wyga.
M inęto parę mimtu nteznośnego ocze- bltek samochód, którym ty ugJi!lliasz si~ tak me było. Zbyla~ski prziez cały czas bhe na jakąkolwiek aluzję czy poufalość,
?Y.ł ba·rdw kDrekt, 1. raz tył~o - ~ł.a: ona momentalni1e studziła jegQ zapały.
kiwan ia nim wreszcie Reci yński zjawiał ze swoim ga.chem.
Włodlz.imi1erz nie mógl się polap:ić w
łirabiina opuścula głowę. To, oo mó- sn:'e wtedy przy ok.rnie, sta~ się bardz1eł
się w gabineciie.
Twarz jego była chmurna i ni:eprzy- wH jej k!ocha:ne'k bylo bardzo ostre ale P?ufały ... Ale prz~s1ę~ c1~ ~e wczoraJ tej całej sytuac.it
! prawdziwe.
Wciąż jeszcze cwt nia swo;ch warnie poca~ow.alł ~rne ann. razu.
jam a.
~ach smak jej ust, w świetle elektrycz- W11 erzę c1. A dziś?
Ni,e ul·egało kwestili, że postępowa- Pa11i hrabin.a potrzebuje mniie? Zawahal.a się, wreszci•e przyznała ze nej lampy siedmi1 oma kolorami tęczy poniem swo•im. a przede wszystkim zimz.apytat nd1emal niegrzecznie.
1
łyskiwał 111a palcu jego zan:czynowy
skruchą:
koprzssporzyła
em,
wyrachowani
nym
warg}..
przygryzła
Gmtom1rska
- Raz w aucie. Byłam wtedy tak pierści,eń od Jul:!, namacalny dowód , że
- Co ty w yrabiasz? - wybuchnęfa c;hankowi wi1ele bólu.
Pożałował.a go nagle. Zrobiło jej się wściekła na debie, że było mi wszystko dzi·edzkzka Grzymarnowic umie być inną
wreszcve - Two je zachowanie ].est niżej
w szelik:i,ej kry tyki, .. J ak mo gł eś zapom- :>al, że skrzywdziła &IO tak m-0cno. I pod- jedno co się ze mną dz.ieje ... I Zhyliński jeśli chce.
Wspomnienia sceny w ancie b.zały
nieć si1ę aż do tego stopnia ? ... Wiedz i ałeś cza s gdy Staszek wykrzykiwał, że gdy- wykorzystał moment mDrei sQabości. Ale
dol>rze, że Zbyliński ;est moim go ś de m. by nie w ymówiJa mu posadę, on sam c.biecuję ci, że więcej się to już nie po- żyw.i,ej u derza ć ji::go ser.: u.
Poci•chu prz ysu nął się do siedzącej
Twarz Recz yfrsbego pokr~'l'a s i ę z własn e j woli opuśc iliby Grzymanowi- wtórzy.
fortep ianie kobi·ety.
przv
Ręka?
przynie
c
ni
na
że
c,
ą
iedz
w
hrabi•na
ce,
m.
k rw awym rumi,ei'1ce
- Reka.
- A tak ż e ko·chankiem! - za wolał dadzą tu si·ę żadn·e słowne perswazje,
(Dalszy ciat? jutro).
SPojraeli sobiie w oa~y i nccałowali;
podeszła do ntego i · zarz.uci~a mu ramio_ .
z pa sją.
zgodty.
ZII1lak
na
się
Z jej oczu strzeliity jasne. bly~c~_. na na szy~.

4.11 n drze j

,,

Ż oń s

fi i

I[h p erwsza mI os[
~

t/

I

1

j

Zwyclestwo I porazka
AZS w Tallimie

Płk.

Mecz bokserski

Gebel-prezesem PZTS?

Warszawa-Oslo
dochodzi do s~rntk u

Tallu, 17 grudnia.
Na zebtanłu w Łodzi ma byt'! załatwiona sprawa
W '~odę wieczorem w szczelnie w:vpełnfoneJ
sall Związku Sportowego żedska drużyna AZS
etery łapówkowej
rozegrała pierwsze dwa mecze na swoim tournee Po Es tort Jl,
W.arszawa, 17 grudnia ldziba Związku przeniesiona zostanie do
.
W Warszawie czynione St\ usilne Warszawy.
W siatkówce AZS rozegrał z drużyną I(alev
1:2 (15:1, 9:15, 13~4),
•.•
starania, mające przygotować grurtt dla
W koszykówce AZS pokonał Russ ·19:14 przeniesienia do stolicy Polskiego Związ
· lódt, 17 grudnia
,
(14:8).
Na walnym zebraniu Związku 'f e11iPewne sfery, kt6
Prezes estotiskle10 związku snortowego Pen· ku Tenisa Stołowego.
jakie odbędzie się w nadStolowego
sa
uPrzeprowadz
na
zalety
specjalnie
rym
no doręczył drużynie warszawsklef pamiątko·
wy album. Polska drużyna ze swel strony ofla• ce" siedziby Związku do Warszawy, chodzącą niedzielę w Łodzi sensacją bę
rowała dt'użynfe estońskie) Kale"1 pamiątkowy czynią wszystko, aieby dobrać komplet dzie sprawa afery na mistrzostwach
proporczyk.
·

Nagroda jubileuszowa ŁTK

, Zarząd Lódzkiego Towatzystwa Kolarskleso
uftlndował iublleuszową nagrodo. orzechodnią,

która rozegrana zostanie w ciągu trzech lat:
193~.~~!:B 1 t~113:~stala ufuitdowana z racil lu•
bileuszu 50-Iecia klubu, który przypada na rok
·
1939,
LTK fest nafstarszym na terenie Lodzi IJu
ltem kolarskim, L:tóry położył wielkie zasługi

~~~d~ozl~b{;~u:~~~~ 1i,°j.~sk~3gbedzł: 0 ~e~· k~~b

na · własnoś~1 który w ciuau trzech wymlenlo-nyc:h lat 01lą1nie w sumie naflep11zy czai;i w
w)l,cll(lt uosowyni na 160 kim. W:vśclg · ten
w r. 1937 odbęd~la się w llpcu. Urut:vny, uhle·
~~•11•·0 t.łę o naairod• LTJ< bedą wuslnły skła•
dać. 1h1 :i 4·gb kolarzy, l\ldnak w ldnvłlkacU
ontu„ilU'V bldzlo '1&11 tra.11cb nlel'Ws:r:Ych.

t ! :~~•rn~~;::'::r~~:ów~!:a,;r~~~! ~ ~!~ił
0

11

1

tn1
nn kolarze łódzcvi Allona Beck, O'!"'nlcl J\Ulh&r
•
FICltr Leouow I 'lfons Maurer.

Warszawa; 17 grudnia
Zarząd Warszawskiego zw. Bokserskie~o

na wc.zorajszym posiedzeniit
przvJąt warunki prop?now~~e przez P.
Z. B„ ~tóry byl. posredmkiem w permeczu
proJektowanego
traktacJach
Warszawa ~ Oslo.
I
Me~z odbędzie s.ię definitywnie 10
osób, któreby gwarantowały przyszłea świata w Pradze w zeszłym roku. Zo- styczma w Warszawie w gmachu Cyrmu zarządowi powodzenie na zblitają- stało mianowicie stwierdzone, że gra- lrn.
Ponieważ w tym dniu odbyć się ma
cych się obradach. Sfery te forsują na cze przyjęli od francuzów „łapówl<ę''
stanowisko prezesa płk. Oebla obecnego 1 600 frank6w za wygranie meczu z Ru- ją ponadto mecze reprezentacyjne Warprezesa PZTK I Warszawianki. Ptk. Ge munią, co było potrzebne Fran\!nzom do sza wy w Wilnie i Częstochowie z re1
prezerttacjami tych miast. przeto Warbel miał podobrto już wyrazi~ zgodę na , zwycięstwa w og61nef punktacji.
Z. pozostawił na tazie za~ szawa na dzień 10 stycznia wystawić
Zarząd
przyjęcie mandatu. Mandaty członków
zarządu proponowano również nas.tępu~ łatwienie calej afery kompetencji PZTS mu-si aż 3 reprezentacyjne garnitury.
jącym . osobom: radcy Olchowiczowi z jdeli jednak walne zgromadzenie spra- Wobec tego zdecydowano przeprowaPZL T. 1 me~. Foglowi b. prezesowi wy tej nie załatwi prawdopodobne jest dzić w dniu 27 grudnia eliminacyjne za
WOZB„ Stefanowi Nał(<cżowi b. kpt. wkroczenie ZZ i dyskwalifikacja zainte wody bokserskie z udziałem najl'epszych zawodników stolicy dla ustalenia
-resowanych osób.
zw. WOZB i t. d.
W niedzielnym zebraniu w Łodzi ma trzech zespołów reprezentacyjnych.
Podobno okręg warszawski zdotal
„
W ar
·I d 1 t
~ t b ć b
I ws„ys
·
„
· · z~pewmc
z
y o ecny specJa ny e ega
g t o~y mema
s? b'ie JUZ
kich okręgow za ' WYJJątkłem f.odzi ł szawy.
w Gnie„ le
Krakowa i Jest niemal pewien, te sie·

z.

zz

Od.czyt KwasniewskleJ
-.n

Doz·ywotnle dySkWallllkacJe

11

.

J

Z8mknf~Cle
~

bOISkft - eplloafem
"

Z8jŚĆ

l(atowlce, 17 grudnia fikacją za kopnięcie i slowną obrazę sęi ł d •
j k
' i
k
ł
W
zw ąz u z zajsc ami, a ie ma Y ziego.
opuszczaJ;a klub ' 04 PoznBti"
Kamienieckiego Tadeusza - roczną
miejsce podczas zawodów o tnistrzos„
. p ._.tł
1
two klasy A pomiędzy KS 06 Mysto~i„ dyskwalifikacja, za słowną obrazę sę
Zńarty wtodlar,; polskft~~~Pli~z~:d~~porowskl opugcu wskute.k nieporozumień Klub Wio- c:e a Pogonlo, katowicką, Wydział C1er dziego i pogrótkt oraz
l\upszta Waltera diyskwalifikacJf\ 2
ślarskl 04, do kt6nro nalezy od 10 lat 1 dla i Dyscypliny Sląskiegt> OZPN. posta110·
którego zdohył 15 mlst~zostw polskich. Podo· wił zamknąć boisko KS 06 Mysłowice tnlesięczną.
·
· ·
· l emem
Wszyscy wym
d
~
·
·f · 6 1 ·
bno r6wnlet 1 drugi ohmp!Jczyk, Kuryłowicz,
gracze ~ 8ą
ma zamiar opuścić szeregi Klubu Wioślarskie- na Ptzec ąg . m _es1ęcy, poczyna,t\C o
gcr·04 i nosi się z myślą. zasilenia ba-tw mleJsco- 3 bm 1 a nadto -- ukarać s.tereg graczy, czlonkatni 06 Mystowl.ce. Mecz, ktory
dat w skutku wymieniorte wy~ej_ ·k_ary,
.
- - :. ą :mran ~.rwici~. ;
.
wego w. K. s.
· ·-Slkorę i Heinzę doiywotnią dyskwa tozegrany -byt :n ub. m. i ?.ostał przerJubileusz aCMec-la TZS·u
wany z. powodu zajść na boisku.
lifikacją za uderzenie sędziego.
.
.
Warwasa Rbmana J~Ietnią dyskwali
toku 1937 r .owarzySiw'! ~wolent11k&w
w.
.
.
.
.
·
Spartu w Łom! obohodzld będzi, 1ub!leusz 3.0•
letille~a istnienia. W. związku z tym został już

Wlołlarze

olimpijscy

I

meczu
walki· na
Ciekawe
h W l.MA
. I H k.
.

oprac.owany program jubileuszu, przewidujący.
cały Her•g eltkawyeh dmprez &poftowyćh, Jak
turniej piłkarski, s"1:osowe zawody kofarskie, zawody lekkoatlełyc z.ne itd.
.
ft 08 Walrte zebratil~ k lubu, wybrało u tok juhileuszowy zarząd klubu, w skład.tie ńas.tępują·
I Wima rozporządza p1dnym zespołem, dla któn1•
Lódf., 11 grudnia
cym! prues - P• Przy~oński F., 1-szy wicepre·
M.ecz bok~erakl Hakoałt - WlmA, który ro- go mecz z Hakoahtiłlt będzie właściwym debluzes P• Kowalski S., II-gj wiceprezh P• Maeiel- zeltlińY zostartle na)l:lłli~Zlll niedzieli o godi.1 tern, to też nic dzlW11ego, że kierownictwo sekski, sektefati p. };°rei, skarbnik p. Jankowski 1 J t.30 przed połudrtl11m \\' rllUI fllhatlńodtl 1 zapo j cli bokserskiej Wimy dokłada usilnych starań
gospodarz p. GóN>Wśkl.
wiada się b cłikawie. ptz11dewl'!Z)'Stldm z tego t by debiut ten wypadł faknalpomyślnleJ,
W ddlu WCżOtalsżYDl został Jut ustalony
względu, żę obłe drukynv wystąpią w sl_l~ycb
~kłridacb. ltakOalt wystąpi ~taż z ;;ucl~kh1le-! 11ro1ra111 Walk, który v~~edstaw!il się naątępuJą·
rem•' fagotem I ałl"adment. Pll!tW!ltY • nieb, () eo: w. milsza: Błaslnski (Wima) - Róilftan
cmun donosłlllY Ub lnllylll ittłeJsclł, powrócił (pół (lłdk,), wa1a ko1. Qlllmer' (Wlllia) - Lleber·
dla harciarzy
dobnie ialł i Clofłryt.I) ,do LO!ltł1 zd HllbltllftfOWll'man (Hfik,), Wl,\tta piórkowa Szczepali!kł (Wł•
Kraków, 17 JrfUdnilt.
ina) - ragot (H'), w. lekka Zieliński I (Wiąta)
Norweski Związek Narciarski w odpowle- który został rłledawtto zcJyt;kWnllłlkownny na
mieslęoy, po wyjaśnieniu, te nie stawił siQ na - Białystok (H), waga fółśr. Amrozińskl (WłN., zaptoptlnował na tredtra 6mecz
dżl na list p,
ł'ółnoc - Pilłlłdnle z winy klubu (11 nie otu) ........ Wtfowld8kl (Hak. ł Sawiński (Wima) polskich nardarzy ~ Christiana Linitsol'a.
Jabłf11iskl (Hak.), waga ~rcdnla Owcżatl!k (Wł·
wfasneJ) klita z1Jstała iJtze:t LOZB datoWatta,
Llngsul ttlógłby Jjtzybyć do Polski dopieró
. et1zt1 1ttll) - Waldm1hl (Hak.), Wlll!:a półclęZ. k.a Kłodbs
NietwYk1e pllhh! przygotowałll ślę do hl
w Jlólowie styczniu, co kornoliktile decy:tJę P. z Hllkoahem Wima. Drttfynii htbty~zHa tiłłortto (Wima) - Blibaum (Hak.),
Z. N. D&oytła tA zapadlile \V tvch dniach.
wafli w tYm sezonie silny zespół, do ezego PUF 1 Z wyntienlonyi:h walk do najciekawszych na
tozvskanl_e ozo. ło- leży zallczyć: Celmer - Lieberman, Zieliński Czyn .1 ło ...0 lę przed ...0 w~z"stklm
w
" "
wych pięściarzy rozwiązane! śekell bok~erskleJ Białystok, Amroziński - Wdowińskl I I\łodas
•
LKS 1 Celin era, 1"adefa J Kosl6sk1ego. Obecnie' - 1Jlibtt1.1m,

bOk8er8k m

Chmielewski oputcłł

szpital ·

lódf, 17 .11:rudnta.
Za dz!ti&lęć dni będzie mód Chmielewski
roipocząć trening - powfedział nasxemu s1>rawozdawcy znany chirurg stateczny spel':fat1sta
od sportu mir. dr, Levitoux. · Że opinia znakO·
lnltego lekarza warszawsklea:o była słuszna dowodzi nallep!el fakt, te Chmielewski . rzeczywiście Już w dniu dzislelszym oouszcza szpital
i zamierza w najbliższych dnia11h rozoo11ząć wła
śclwy trertlng, by móc iuz w olerwszej poło
wie stycznia ukazać się znów w ringu, za którym Ilię Już na1>ra'Wd!l ltel!khlł.
BY być lt!dttak żU1>ełnl~ pewnym, że może
iuż rozpocząć trening udałe sie C~ruielewski
leszcze raz da stolicy, gdzie zostame ponownie zbadiih.Y przez dr. Leviłoux a do01ero PO
Jeg~ decyzJl postanowione zóstanle kiedy rozpo
cznie on trening.
Ił
Jl.
„

I owro1

Trener norweski

I

z.

I

1

Polscy sportowcy

JU
urnie.
.
Zes.Poły W t

na· wyspach Hawajskich?

Cztery
„ k m o pn Ah
. I

Nowy \'ork, 17 J?"rudnia.
Ameryłtaliśkll pra11a dodosl. te w Honolulu
na wYllJJlch łl1w11l!klcłi !ółtllel'H stacJonowanych tam pułków piechoty I artylerii utworzyli
ft
wł D
o
.t.
di ft
ł
l'
1 19,
O
U . • 10
•
,,- O &
drutynQ piłklitlilcą, CharaKtethtyf.i~llll !lą nazw!
0 i 80 ~
ska pil!rwszel druzyny piłkarskie) liidrdizonu:
L6dt, 11 grudnia. względu na speGjalny charakter tego
Karowskl, Btazańskl, Wadkowskl. Oawczyńskl,
••
.
rta.1bl iższyttt tlirhieJli.
Jak hi~ donosilismy
Piórkowski, Tomaszewski, Śmletanowskl, MiCzekamy na zgłosz€ma.
chalski, ~usiekł, łłarkowgkl I Dabrowskl. Są to czasie ptzeprowadżone będl\ ~potkitnili
pr:łWllUiJodobtile ł>olatjy, względrtle Anterykanle
druty110we w pi~ściarstwie dln :tespo•
p.o ~hodzenia pol!klego.
składających się t iawodttlków,
łów

b

w

Nowy hokeista w Cracovii ~~~f[ct11~~e t~~o~il! jJ:~e~~~1f~~u1~ 1 ~I:~
Kruków, 11 grudnia.
trza okręgu. Mecze te odbywa.Jet się

o

p L n

Im

"
ck

~rudnia.

Poznad.
Staradlem mleJ1kleiro Komitetu I Komendy
Powiatowej W. f'. i P. W. w Onietnle odbc·
dzie się w nadchodzącą niedziele w aull gnleź·
nieńśklel Szkoły Handlowe) odczyt łodzianki
Marli Kwaśniewsklef.
Rekordzistka Polski I Jedna z nallepszych
lekkoatletek . świata mówić bedzie na temat
„Moje wspomnienia olimpiJskle".

p

Iekl nJeruw
a Oahu
1trudnia.
. Lódź,

k
Ho UC

17
Przed dwoma tygodniami oouścili Łódź a za. dwaJ plęś"iarze
razeru swól klub nlll"lerty·s·t"

„

"

·•

H~kóahu f'llgot I Gotfryd. l'lerwszJt znalazł sle
w Krukowie, kdzh.I ntlftł potto~ zatttlar wstąpić
do tamtejszego Wawelu, powrócił Jednak wraz

Hakoahu, któr:v walcz:vł uble1dei
z zespołem
d
n1e zieli w Krakowie do Lodzi i Już w niedziele
wystąpi ponownie w drużynie 'Ilakóahu na m~
eau z WIMA.
Gotfryd wylądował w Kielcach. itdzie w
tamf,e11zel MakaDi iniał by~ tawodhikiem l tre-

ńerem. Nie długo jednak łam 1>0został bowiem
w dnłu wczuraJ~zym zrtalazł sle znowu w Ło-

dtl.

.

tiotft'Vd ZrezYllłóWlłł t lii'l8CidnoAl!I kltibd
kieleckiego .1 również w liaJblitszym czasie W)'
st11ei znów w barwaoh Hakoabu.
Dzięki powrotowi dwuch swych „s:vnów mat
notrawnych" kr yzys, fald groził ltakoahowi żośtał .tategnany.

„„.•...„ ...„.••••••••••••••••••• •••••••• ••••••••••••
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Stan rozgrywek o mistrzostwo
•

..-

~

_.

I I

.en ••e siotowvm .

·

Cracovii wstąpił da• puchar im. !. p. prezesa Ottom\ Urn-.0.umZ• W
wn)' repreżentacyJny bramkarz ślaska1 Metztora z Makk~IJI, kt6r!f !lwi:t wczoraJszą gtą przyl.ODż, łfi grudnia.
.
J~go
Uczczenia
dla
ufundowany
decka,
onieistnieJąceJ
graczem
ner. Zawodnik ten był
fdrmę z tego okrosu gry dzierżył fi?pomniał
Lodtl
mistrzostwo
o
lndywłdualne
Rozgrywki
tOZll
zdrówia
referenta
przez
atnięei
p
becnie drużyny śląskiego Klubu Hokejowego.
posunęły się naprzód, Po niezwykle ;r,mHętych szcze tytuł mistrza Lodzi.
.
.
Drugie miejsce w tel grupie 1 tym samym
holach, które i>tzeclągl'l~ty się . do późna w nocy
. G!.
. .
dr. ZaUsnte~a. .
Do rozpisanych przez Wydział .;,por zalMltczone fOst:iły f)ofol!tllłe dWll 1hvłetćllnarv. dostęp do półflnałll uzyskał iloiinan z Orlęcia
fWletółittalł, ktd~y swe !J!>Otkattl:i rozgty- który w dećyduJącel pat'tll wyeliminował Wiin:
•i Q! nhi ~ arsk iej nrof. Wackowi towy konkurencii, akces swój zgłosiły w
zaledwie cztery kluby, a to IKP., Sokół, wał w lokalu B.Jose1i:w1cza, mistrzostwo zdllb)lł scłteg0 ze ZJedno~żonych,
'"'
•
Jutro t'ozpoczyna!ą się półfłnały. W plcrwnleoc:itekhvattle Orelln11kl ze Zlednoozonych, wyW n a dchod zącą sobotę, dn. 19 bm. w lok:alu G . d . WIMA
kazująg plerwszorzęd~ą formę I wygrywaiącl szym półfinale walczą: Kantor, Zalderuan,Waiuk'
.
państwowego Urzędu W F. i P W. odb ę dzie się w1az a I '
berg (Makkabi) i WiktorowPki (Oratorium) w
Jest to J~k na nasze stosun I a prze- wszystkie swe spo~kama.
nagrody dz1cn11ikar~kiei
uroczy ste w ręczenie
Dru~łm półfinalistą będzie z te) grupy Zal- 1drugim zaś, który odbędzie się w sobotę 0 godz.
de wszystkm1 ze względu na charakter
prof. Rudolfowi W ackowi ze Lwowa~
Wręcz eni a d9kona dyrekto r P UWI·„ generał tego turnieju liczba stanowczo za mata. deman (Makkabl), któ~y fitla~ wc~ot~J na sWYJft 5 w lokalu Makkabl spotkaj.1 się ze sohą: Aizen
j man, Joskowicz (Hakoah), Hofman, Pazia (Orlę)
Odzie są pięściarze Zjednoczonych. sumieniu Jedyną porazkę z urelinsk1111.
OISZy11a-Wilczy nskl.
.. kl b I Nieoczekiwanie odpadł w tci gru1>ie Pytel z i Grelińskl (Zlednoczonc).
H 1 h ? p
d
oOOO•ooeo11eoe ooe10•0oeeeosQM&O• K
•
·
ruszen era, a ~?a u . rzeciez .u Y llakoahu który został wyraźrtle skrzydzonyi . 0
•
. .
.
.
o flllllłu, ktory odbędue się w niedzielę
te mogą wystawie druzyny odpowiada rzez 'dzl910
W fmale tenisowego turn icrn w ha11 0
wchodzi z pierwszego półfinału clwóch ·z dru·
•
sę
lP
.'
·
·
'
strzós two Frng i, Ceinar niesoodziewanie poko- .
Czwatty ćwierćfinał odb;vl się w lokalu Nor• ~Jego zaś półfinału trzech zawodników.
nał faworyta · turnleiu, Sibe. w dwuch setach J;\Ce włwymagamóbm reguł ladnmłmu puch;ru,
e uc~Y.111w ze dll l zakodoa:ył 1141 łatwym zwrclę1twem 1(111„
a po nny to ezwzg ę
9:7, 6:4.
Do itokeJoweJ

D

drużyny

Wr-=czen Ie nagro dv

m

mi-I

Str. 8
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Proklamowanie nowego króla w maryna'rce .,
oś

Nt. 351

NA SZLAKACH HISTORll,

o k · ym

Podsłuchana rozmowa w cuklernr1
- MoJa pani, słyszała pani Już co fO bYIO u
Przytykowsklch?.„
- Nie słyszałam, proszę pani„. Co takiego?
- Niech-że pani sobie wyobrazi, że pewne·
go dnia Przytykowska wchodzi niespodziewanie
do kuchni i widzi jak Jej mąż całufe służącą.„
- Co pani mówi?.„ No, I co?.„
- To mąż na przeprosiny podarował Jej materiał na suknię„.
- A służącę odprawlla?....
- Nie!„.
- Dlaczego?.„
- Bo ona Jeszcze potnebuJe nowego kape.
fu szal:

.

r.~

Przyjechał teatr-varlete. Na afiszach Pod·
lreślano szczególnie nazwisko cudotwórcy 0
wszechświatowej sławie.

Kurtyna uniosła się Już do góry. Cudotwórca
stał Jeszcze w swej garderobie bez marynarki,
z zakasanymi rękawami starej koszuli.
- Prędzej! - przynagla 10 lnsplcJent. _ Akt proklamacji nowego króla odczyta ny z~stał równiet na wszystkich JednoTeraz koleJ na pana!„. Publiczność się nlecler- stkach morskich floty brytyjskie!. Na zdiecłu widzimy marynarzy z oancer.·
'
nłka „Nelson" którzy wł watuią na cześć Jerzego VI.
\
pllwi!„„
cudotwórca odparł na tot
- Trudno, niech zaczeka!... Cudów. rob
!ile umlemC

Zdjęcie przeilstaW:la 'tablicę pamłątlfową
przybitą na ścianie domu w Ll1>niszkacb.
na pamiątkę wydania przez Marsz. .Jó·
zeia Piłsudskiego pierwszych 6·u nume·

rów „Robotnika".

\

Słynny

- Z POBYTU L{)RIDA1
BADEN· POWELLA W! PARYZU,

. Burza mors·k a w Anglii

M

Państwo l(upśclowie mają pieska „Bobusla"

I lotka „Lapus1a••.
Pewnego dnia pani l(upśclowa dała śniada
nie kotkowi zapominając o drugim zwlerzątk1L
„Bobuś" spojrzał gniewnie na panią l(upśclową
J warknął:
- Co to ma znaczyć?.„ A ła to pies?...

-

••
~- i

Do swata przychodzi pewien klient z .na-

sfępującą pretensją:

.

- Przepraszam pana„. Pan mi mówił że
pan ma dla m.me trochę felerowaną żonę ale
bogatą„. Pan mi mów.ił, że ona jest trochę' garbata, że ma jedno lłZk.lane oko, że trochę już
nie dosłyszy i tak dalej, J ie ma 10.000 dola..
rów.„ A teraz okazuje się, że ona ma tylko tysiąc dolarów!
- Ach; tak?.„ - odpowiada swat. - Moł
liwe, że .z tym posagiem była maleńka omyłka,
·
ale reszta chyba się zgadza, co?....

,

Zdjęcie

nasze przedstawia moment . wf~

tanf a przez ludność i harcerstwo oarv-

slde, oica harcerstwa, naczelnel[o skauta
świata, gen. Baden • PQwella, który
Od niedzieli u wYbrzeżY Ane:lił oanuJe silna burza. .Tak widzimy na 'Zdięciu, przybył do Paryża, w związku z udzła~
olbrzymie fale zalewają _wybrzeże.
Iem harcerstwa w: Wystawie Swiatowef.

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~}!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
Codzienna nowelka „Expressu"

·N o c:1neniorz11
Emanued
Stary lichwiarz,
Karola Stefansa do
ponure.go pokoiik u.

Braks

C

zy to pańskie ostatnie isło-N'O, pa' nie Braks? -:- S!Pytał złamanym głosem.
- Tak. Do wiidlzenia panu. Nie mam
.
- Przyniósł pain pieniądze 1 - spy· cza.sui
Stefans chciał jeszcze .:o§ powiedzieć,
tał, spoglądając nań pr.zeniklirwie.
- Nie·stety. Chciałem pana prosić.„ ale machnął ręlką i wyszedł z. mie.s zka·
·
Znów pirosiić - oburzył nta.
.
. 1'- hProsić?
włóczył się po
. Przez parę godziln
się ie w1arz - Nie mam z;amiiaru dłużej
czekać. Dość te,g ol Od ośmiu miesięcy ulicach. Zdawał soibie S!Prawę, że nikt
zwodzi mnie pan ciągłymi obieitn~cami. mu nie pożyiczy 1000 doit ych, że nie moNiech mi pan sprolonguje jes zcze że na nikogo Hczyć.
Bł ą d ząc p·o mieście, rozmyślał J swej
na miesiąc.
- Nie. Jutro rano pójdę do pańskiego sytuacji.
Po rozmowie z Hchwiarzem, szef weszefa i powiem mu, że pan nie płaci dłuzwie go do swego gabinetu. Powie mu
gów.
nie będzie ukrywał
Stary lichwiarz wie. dział, że Stefans wówczas prawdę,
swego czasu SJprzeniewierzył pieniądze i swego ozynu.
wyjścia.
Nie miał przedeż innego
zaciągnął u niego pożyczkę, by pokryć
niedobór. Chodziło o t)lisiąc pięćset zło- Prorsił 0 z;aliczkę, lecz mu ie·i nie przyz·
tych. 500 złoty.eh Stełanis iuż mu zwródł nano. Choroba matki pochłaniała . dużo
pozostafoj jednak smnv w .żaden sposób pieniędzy. Nie mógł sobie w żaden spo·
sób dać rady.
nie mógł od niego wydo1stać.
za W1Szetką cenę ratować
Chciał
- Nie1c h pan za.c·z eka przynajmniej
raz Ste- ma·tikę. Dlatego te',ż sięgnął po cudze pietydzień - próibo1wał ie szcze
niądze.
fans.•
Matka umarła pr.zed czterema tygoNie. Jeśli jutro do południa nie otrzy·
mam pieniędzy, złożę wizytę pańskiemu dniami. Po je1j śmierci zapładł lichwiaresztfy nie
rzowi · trzecią c·zęść dłul!u,
„zefowi.
mó.!!ł uiścić.
Stefans . zagryzł wargi.
Sitefans zbyt dobrze znał swego szefa.
Sytuacja stawała się niebez<pie·czna.
Do tej pory nie mógł zrozumie.ć, w jaki Wiedział, że to ie st człowie!k bezwzglę
dowiedział dny, bezlitosny, że wyciągnie z jego czysposób ten stary lichwiarz
nu najostrzejsze kionsekwnecie. Dlatego
. się, że on sprzeniewierzył pieniądze.
Teraz, gdy powie s.zdowi o długu w te.ż z przerażeniem myślał o jutrzej1s.zym
firmie niew ątpliwie sprawdzą dokładnie dniu.
W tym samym czasie, MY Stetfans
księgi i wówczas wyjdzie na jaw, że dowpłacił kirążył po ulicach miaista, stary lichwiarz
piero po czterech miesiącach
podpisany
czytał z uwagą groźny list,
sumę , którą samowolnie wziął z kasy.
Procesu mu z tego powodu d1yba nie przez jakiegoś tajeimnicze~o „Mścicie·
wytoczą, ale ńie ulega wątpliwości, że la".
- Trzeci list - mruczał pod nosem
natychmiast otrzyma wymówienie.
Cóż wówczas pocznie? Kto go przyj- - .Co zrobić z tvm łotrem?
/
Po namyśle wezwał syna, swego zau·
·
mie· do pracy?

wprowadził

małego'

-

1

1

1
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lanego Ctora~ę. kt6ry w przyległym: pokoiu S1Prawd.z al kiwitv i zastawy.
znów list od f ego
- Do&tałem dziś
Grozi
powiedział mu szan~ażysty. mi, że jeżeli mu nie dam 2 tysięcy zło
tych, to się .ze mną rozprawi!
- MUJ5'imy zawiadomić o tym policję - odpowied.ziiał mu syn.
- Nie, nie chcę mieszać policji do tej
sprawy. Szantażysta w dzisiejtszym liście
wspomina o Nellisie. Grozi, że mnie z.de·
ma sikuje, jeśli nie sg;>efoię jego żądania'..
Nelilis był zna,n ym pirzestępcą. Stary
Hchwian: pozo,stawał z nim niegdyś YI
konta:kcie i gdyiby ów tajemniczy „Mści
ciel'' posiadał w te1j sprawie, jakieś dowody, Braksowi grQlziłoiby więzienie.
S1Prawa - mruknął
- To przykira
Z.:'lał wszystkie
syn, który oczyiwiście
gr.ze1c hy swe,!!o ojca - Powiedz mi, co
zamierzasz uczynić 1
- Chcę mu dać pieniądze ..1Może ten
łobr. wre'Szcie się usipokoi.
- Czy on podał swój adres?
- Nie.żąda w liście, bvm. mu dziś o
godzinie dziesią{ei wie·c zorem do,sfarczył
d!wuch tyisię,cy złotych. Pieniądze mają
leżącym
być złożone pod kamiooiem,
pr.zy grobowcu fa.1brykanta Klausena · na
sfarym cmentarzu.
się
- Na cmentairzu, -- skrzyw\ł
Makabryczna Mstoda.
młody Braks - Trudno, mus·i mv spelnfo żądanie
wiie('.'Z orem na
Póiiclziesz
tego łotra.
omenrtarz, przy.gotuję ci pieniąd1ze w z;a·
la,k owanej foopea:„cie. J'i si~ dz!ś kii?>psko
czuję i nie WY'iiclę z dnmu.
- Trudno. Pój.clę. - mruknął syn.
wieczorem
O ,godzinie dziewiątej
młody Braks wyszedł z domu.
Stary cmentarz zna}.fowa.ł się za miastem. Braks poje·chał tramw1iem.
Około dziesiątei znalazt się na cme·n lampką
tar,zu. Oświecając sobie dr-0,!!ę
elekfryczną, po długich poszukhvaniach
odnalazł grobowie c Kla11sena.
Przy ławet:z,ce le·:i:at duży ka!:!ieli.
1

1

~, - To pewno '.fu'-' pomyltał I wyjął z
!kieszeni zalakowaną koper:tę.
iWl pobłiżu nie było ni.koi;to. Braks
prz,e•z parę chrwil rozglądał sie. jeCltl!ak lia,·
·
dawczo na 'W'Szystkie strony.
. :W~eis~cie ipod.niósł ka.mleń i ukrył poCł
nun pieniądze.
Na zegarze wybiła właśnie dziesiąta.
Bralkis począł się szybko odd,aJać. Gdy
c::nentamymi,
zna,laizł się za ~otami
·
odetchnął z uilgą.
Grób matki Steian'la znajdował . się
zaledwie w odlel!łości kilku faok~ od
Gdy
grobo wca fabrykanta _ Klausena.
nie zauważył
Brrukis podnosił kamien,
1

mężiczymy, siedzącego

w

pobliżu.

Był to Kia.rol Stefans który przyszedł

n1a ,!!rób ma tiki.
Nie pomał on w clemn-oŚ'.c~ach ·!yna

lilC'hwiiarza, iedna:wże widział, :ie nie2na·
jomy ukirył pod kaimieniem białą koper·
tę.

ZacieK11Jwił>0 ~o fo, Gdy tyllio Bra~s

się odJdalił, wyci~inął

kopemę.

z pQd

ltamienia

Znafazł w niej dwa tysiące złotych;
. ~ killkanaście mi.nut pó~nieii .zijawił
się przy ·giwbowcu autor listów anonimowych.
Gdy nie znaltazł pienię.dzy, zak!ął głO
śno i szybko opuścił omen,t arz.

Sziczęście KarO'ła Ste.fansa nie miało
~ani<c.
Teraz już nic mu nie ~roziło.
Ze zdobytych w tali nieZ'N)'kły spo·
sóh drwud1 tysięcy złotvch, po,z ostanie
mu je'Szcze połowa na poikryci,a dTobnych
dług6w i na wiszeil'lde, nieprzewid;>iane
wydatki.
Gdy nazafutrz rano udał się tło słarego lichwiarza, by mu wręczyć 1000
złotych, ku swemu wielkiemu zdumieniu
dowiedział się, że Brakis o św~c:e został
·
.
areisztowany.
DOL.

I

