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OREISER,

prezydent senatu gdańskie
go, ma wkrótce przyjechać
do W arszaWY1

gangsterów, którzy zażądali od
rodziny okupu w wysokości pół 01iliona złotych.
domorosłych

Dzięki policji Budzy

Organizacja ta groziła rodzinie, że w ra
i
i
ł i I
· d ni
lbo
zwładomie
e n espe ia
n en
a tego zą a a, a
popolicji,
B
ZYNER BĘDZIE ZABITY.
t pisany byt na maszynie, a treść jego budziła uzasadnioną groze. poryw!ł·
cze bowiem zagrozili między innymi,
że w razie niespełnienia ich żądał!

Lódt. 18 gru(jn

(gr Łódź istała się wczor t enem
niezwykf.ego
nienotowanego
tych·
czas w naszych kronikach wyp84il,ku,
PORWANIA MLODEOO MĘŻCZłZNY PRZEZ BANDĘ DOMOROSŁYCH
GANOSTERÓW. Porwano bowiem 25
letniego Beniamina Budzynera, proku·
)

r odzyskał wolność.- Członkowie ban yzaaresztowani

aj

rent~. spółki

akcyjnej ,,Z. Jarociński
S-cy syna b. senatora.
Porwania dokonano w sposób niezwykle zuchwały, wśród okoliczności
przypominających tywo występy porywaczy amerykariskich. Budzyner po
wyjściu z fabryki mieszczącej ste przy
ul. Targowei 2.8/30 zaczepiony został na
ulicy przez nieznanego osobnika, który
podszedł doń .J ~rzedstawił ~ię Jako ~olega z ławy umwersyteckie1. Niezna10·
my prowadził z Budzynerem ożywioną
rozmowę I w ten sposób uśpiwszy Jego
czujność oraz odwróciwszy uwagę,
WPROWADZIŁ OO DO TAKSÓWKI.
Kiedy Rudzyner · znalazł się wewnątrz wozu, samochód pełnym gazem
ruszyl za miasto. OD TEJ CHWILI PO
BUDZYNERZE ZAOINĄL WSZELKI

PRZEŚLĄ RODZICOM
odciatą głowa Ich syna
"'I

"'I

Drugi list pisany był ręką samego
Budzynera. Donosił on, że istotnie ZO·
stał porwany i blaga rodziców o spcłuil:?
nie żądań terorystów, gdyż grozi mu
śmierć.
·
Oczywiście, list ten rozwiał już wszel
kie wątpliwo.ści Budzynerów.
,
W prawdzie gangsterzy grozili smier
cią Budzynera, w razie powiadomienia
o wszystkim policji, rodzina jednak natychmiast skomunikowała się z władza
ml śleilczymi, które z miejsca urucho·
miły cały swóJ aparat.
Kierownictwo akcji objął osobiście
komendant Elsesser • Niedzielski, który
przy spółpracy naczelnika wydziału
ŚLAD.
śledczego komisarza Mak,.owskiC1?o oraz
W środę około godz. 12 w nocy ro· kom. Kowalczyka zorganizował natychdzina Budzynera, zaniepokojona jego miastowy pOŚcig.
·
przedłużającą się nieobecnością, ~sta·
Dom sen. Budzynera przy ul. 6-go
nowłła następnego dnia wszcząć poszu· Sierpnia 4 otoczony został siecią WY·
kiwania. Nagle, około godz. 12-ej w no- t wiadowców. Policja śledcza oraz mundu
cy, w mieszkaniu zJawił się portier, któ rowa patrolująca wszystkie J>Obliskie
ry wręczył rodzinie
ulice, pilnie obserwowała Podejrzanych,

zapieczętowany llst

TAJEMNICZY OSOBNIK WRĘCZYl
PORTIEROWI DWA LISTY,
które znajdowały się w jednej kopercie.
Obydwa te listy odrazu wyjaśniły zagadkę. Z jednego przerażona rodzina do
wiedziała się, że Budzyner został por·
wany i znajduje się w mocy jakiejś nieistniejącej organizacji politycznej,
KTÓRA DOMAOALA SIĘ OKUPU W
WYSOKOŚCI PÓL MILIONA Zł.

ZORGANfZOWALA ODPOWIEDNI
PO DSL UCH.
Przypuszczenie to o tyle było uzasadnione, że porywacze prawdopodobnie przez roztargnienie w liście zaadresowanym do rodziców Budz:vnera, nie
wyznaczyli miejsca ł sposobu d<>ręczenia im Okupu.

czną,

Pierwszy telef on gang·
sterów
Już

po kilku godzinach okazało się,
przypuszczenia p01icii sa słuszne
gdyż pierwszy telefon w mieszkaniu
Budzynerów odezwał się o 2odzinie 11
rano. Do aparatu pOdeszła matka Budzynera.
Nerwy nieszczęśliwei matki nie wytrzymały... Po kilku słowach. zamienionych z nieznanym osobnikiem. który ponawiał swoje ż~danie w sorawie okupu
PADŁA ONA ZEMDLONA NA ZIEMIĘ.
Do aparatu wobec tego p0deszła córka, k~Pra pouczoLa przez policję r<>zpoże

l
zawierająr:e pełną tabelę wygranycb 2-go dnia ciągnienia

3-ej klasy Loieirji Pan.
stwcwej

wę.

Przy budce telefonlczne1·

ZdOtano wl'eszci'1 HStałić, łe-- rozmo·
wą prowadzono z cukierni Piątkowskiego przy Pl. Wolu-Ości. Na mieisce wydelegowano natychmiast kilku wywia~ow
ców. - Wkroczyli oni do cukiern!~
chwili,
· _ '
GDY TAJEMNICZY TERORYSTA
TRZYMAŁ JESZCZE SŁUCHAWKĘ
W RĘKU. SCHWYTANO GO WIĘC
NA GORĄCYM UCZYNKU.
Aresztowanym okazał sie technik
włókienniczy Karol Bucholc, zamieszkaty urzy ul. Dygasińskiego 8. Był on tern
jak się później okazało, który podszedł
poprzedniego dnia do Budzynera w pobliżu fabryki i zwabił go do samochodu.
w tel samej cukierni ob<>k budki telefonicznei
UJĘTO DRUGIEGO OPRYSZKA
STANISLA W A OLSZEWSKIEGO,
ślusarza fabrycznego Zielona 25 (Rado·
goszczJ, który brał również czynny U·

I

fonicznej I o~zekiwał na rezultat rozmowy swego kompana z Budzynerami.
Obydwu aresztowanych przewiezio·
no natychmiast pod silną eskortą do wydziału śledczego, gdzie ich natychmiast
przesłuchano. Dalsze dochodzenia PO·
toczyły się Już w błyskawicznym tempie. folicja zdołała już bez trudu ustalić
miejsce, w którym uwięziono porwanego Budzynera. Po kilku minutach auta
policyjne pełnym gazem podążyły w
kierunku Andrespola, miejscowości, znaj
dującej się pod Łodzią w pobliżu Wiśnio
wei Góry.

Aresztowanie gangsterów
w willi pod

k!Jiów,„

JACY~ DWAJ OSOBNICY

Łodzią

Kierując się wskazówkami udzielonymi przez dwóch ujętych już gangsterów
POLICJA OTOCZYŁA SILNYM KORDONEM WILLĘ „BARUCHóWKA".
W chwili, kiedy wywiadowcy z dobyty·
mi rewolwerami zbliżali się do parkanu
okalającego budynek, w oknach ukazała
się nagle sylwetka Budzynera. Rozległ
sie okrzyk ,,Policja". W TYM SAMYM
.MOMENCIE USŁYSZANO BRZĘI( TLU
CZONYCH SZYB.
Jak się okazało, Budzyner, na widok
L.bliżającej się policji, wybił głową szybę
i usiłował wyskoczyć. Orupa posterun-

RZUCILI

SIĘ DO UCIECZKI
li
Schwytano ich. Momentalnie sku~o le
w kajdanki i sprowadzono na dziedzl·
niec. Budzyner natomiast, który miał rę·
ce skrępowane powrozami i silne poka·
leczoną twarz, na widok odsieczy z WY!'
czer ania nerwowego stracił przytom•

„. omz
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swoim zachowaniem sie zwrócili uwagę kilku wywiadowców. W pewnej
chwili zdołali oni zauważyć, że są obser
sowani J ulotnili sie.
Policja przypuszczając, że teroryści
będą starali się nawiązać kontakt z mieszkaniem Budzynerów drogą telefonł·

o godz. 3-iej po południu
ukaże się specjalne

dzynerowie, idąc za wskazówkami ~licji starali się je iaknajdłużej przecią·
g~ć
.
ABY' ZYSKAĆ NA CZASIE I UMOŻLIWIĆ POLICJI USTALENIE TELE·
FONU.
z którego teroryści prowadzili rozmo·

1

Portier wyjaśnił, że list ten doręczył mu
jakiś nieznany osobnik, który polecił,
bez względu na spóźnioną porę, natych·
miast oddać pani Budzynerowej. Tutaj
zaznaczyć trzeba, że senator Budzyner
od pewnego czasu przebywa w Szwa)·
carii na kuracji.
Okazało się, że

l

częła przez telefo.n pertraktacje. Rozmo- kowych pod dow'ó dztwem Jettnego z 0 ~·
wy te odbywały się w ciągu dnia kilka- cerów wpadła do środk~. W chwł ,
krotnie. Za kaz· dym tednak razem Bu- kiedy wkraczała ona do Jednego z po„
J

nośl
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ety została iakończona.

Budiyp-~e'''r~ooc;:~„."....

"ieziony został do domu a ujętych przi!:
st~pców odstawiono do' wydziału śled
czego. Budzyner był tak wyczerpany
(lrzejściami ostatniego dnia, że musiano
wezwać doń dwóch lekarzy.
w wydziale śledczym zbadano toż·
samość ujętych w „Baruchówce'' prze.
stępców. Okazali się nim HENRYK BA·
RUCH krewny właściciela wi111 z za·
wodu chemik zamieszkały przy ulicy
Traugutta 11 'oraz FELIKS BALCZVŃ'-
SKI właściciciet taksówki Nr. 273 zamie~zkały przy ul. Składoweł 30.
w chwili kiedy oddajemy numer na
maszynę daisze śledztwo p01icy)ne jest
w toku.

Jak zwabiono Budzynera
do taksówki?
Niezwykle sensacyjnie 1>rzedstawiają
zwabienia Budzynera do
samochodu, którym · wvwieziono go do
Andrespola.
INICJATOREM CAŁEJ
AFERY BYŁ BARUCH, który . zorgani·
zował plan porwania. Budzyner. który
ma krótki wzrok, w krytycznej chwili,
znalazłszy się na ulicy przed fabryką,
nie rozpoznał twarzy osobnika. który
przypomniał mu się jako uniwersytecki
kolega, Jaszuński.
Osobnik ten, którym okazał slę Bu·
cholc, wycią2nął dłoń w kierunku Bu·
dzynera, wołając:
- JAK SIĘ MACIE KOLEGO? NIE
POZNAJECIE MNIE? .TASZUŃSKI JE·
STEM.„
Budzyner nie zorientował się w sytuacii i przez grzeczność nie protestował
Ujęty pod ramię przez rzekomego kolegę podążył z nim w kierunku samocho·
du, który oczekiwał w pobliżu, a w któ·
rym znajdował się iuż Balczyński. Do·
piero w taksówce Budzyner zorientował się w sytuacji, wszelkie jednak jego usiłowania wydostania się z pędzące
go wozu spełzły na niczym. ·
Niezwykła afera, która dotychczas
w kronikach kryminaltIYCh nietylko w
Polsce ale i Europie nie miała żadnego
precedensu, wywołała w Lodii olbrzy.
mie wrażenie. Po zakończeniu śledz·
twa w tej niezwykłej sprawie, które
toczy się w przyśpieszonym tempie,
oczekiwać należy dalszych rewelacyj.
nych szczegółówsię szczegóły
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Zabo o aa ludność osi dla emigrantów rosyjskich domagała się w stałych rozrazdach 1 obecnie przebywa p6m14·
Mplłl
I n Ił. t os i e o I zczę~~11 WeJ• k o bi e t y.- s re d n1ow1eczne
„
•
Włednłem I Berlłneni.. Listy dti ttiel!o nafle
8l oson dzy
piej kierować do ilCrynicy, Hotel 1;P•lrla", aa
5

I

kl

pobliżu
dtvyborczym w
SłlHA h ZJedtióQM11Yth wszystkie swaWY Hlfl maiase łWiUku z tym ważnym
wydarzeniem poHtycznym, zeszły na
!'.>lin drugi. Szpalty pism amerykati·
skłch źaWieraty jedyni& rozważania na
~emat HadA kandydatury Roosevelta i
Landona.
Obok fotografii tycłl mdów stanu na
fJIOtWHJ'Clh trOOieh wszystkich Diśifi
amervkatl!łktsh po.fawialo sie w cią~u
ąłUt{ish ty~odrtl jeszcze jedno t.djęcie.
PfHd tawłalb ono statj, bfzydkq kobltt„ NHYWfi si óHl Czinkółl, Wzbt1"
dtila ona sensację w całych Stanach
Zjednoczonych. Czinkota Jest z pocho·
dzenia Rosjanką, Mieszka ona w wios~ł Woodbrid~_e, położonej niedaleko
New Jersey, Jłśt to kólOnli fbSyjslła 1
zlłOiOha iU·t~d kJlki.tdifesłec:du
laty
przez emi2rantów, przybyłych z car·
sklej Rosji. Wioska Wooohrid)le pozo·
stała ośrodkiem tJftdądów I cleJtlnoty,
które panowały w eooc8 ŚrednłowłeczneJ w Europie. Trudno uwierzyć, iż
prą'1y nowo~zesne nie dotarły do wioskł, leiĄO~f nled~eko Nowa11:0 Jorku,
. Nł~Aamowłt! tit §flt!\Vit t'lfzed§tawł!i
~ił naste~ująGo. Maz Czinkotv byt pi„

metropolii Stanów Zjedooczooych

·ccsw

Kiepury, Jd6rz1 •na1i1 k•tdorazowo
adres syna i korilsi;onł!t1nefę przetY•
•f!ł- LISTY 00 ODEBRANIA~ „Zakopianka-Dd•
kuska", „Samotna 40" w Zakopanem, ,,Gloria,
0
szczę,ciu wolno śnić" w Krakowie, ,,Leśni·
czanka" w Piotrowicach i 11 Bezdomna" w Busku.
Zdroju mają listy do odebrllnla " red. ,,Ex·
pressu Ilustrowanego", dziale „Wolnej Trybuny".
Korespondencja zostanie przesłana adresatom P
Ołr•yinanłu ilokladnel!o at1re:;u ł znaetka porli,
A.NIA l SONIA ,.. CHRZANOWIE• Drog{t
mofe - nie mam nie przeciwko m11Jemoścl z
chłopcami, oczywl§cie jednak nie doprowacłio
ej do tefo, or> ezyn.ią Wasze koldanłtl, to je1t
do poważniejszych fl!rtów, iak się w Waszym
liście wyrażacie. Na to macie Jeszcze wiele
czasu, a zwłaszcaa nie ożna sobie na tego ro·
dzaju stratę czasu po olić w najtrudniejszej
U11sle-6smtj, ltd tro a egzamłn6w 111atural•
tiych wisi, Jak llliecz amoklesa .11ad l!lo.-4, gdf
lekkomyślne postępowanie zawdyć może 114
oałej Waszej przyszłości. I Wam, drogie moje,
ollp<>1nem, ie ni" pawln.ay§eie szukać wrażd
i znajomośd.za wszelką cenę obecnie, gdy właś·
nie wolne serce i spokojny umysł jest gwarancję
? 0 wodzenia w końcu roku. Tak młode dzieW"•
tzęta, lu V/y - ftłe msJ4 potrzełlr 11ukanłe

łóg i wielokroth,ie wypędz<ita z karczmy czy Je) buchały płomłenłe. które smaliły
do domu. Mąt jeJ żalił się przed swymi jej włosy. Czarownica sttzała sobie
kolegami, że „ta czarownica nie ~Je rece przy tych płomieniach i upajała sie
mu SPokoju".
ich ciepłem.
Z biegiem lat do brzydkiej niewiasty
Poniewat ludność włoski srroziła, iż
prtvwarł ten przydomek. Niedawno zlinczuje Czlnkotę, adr się Je) nie spali
sta,r y Czinkot zmarl. Pewnej nocy przy- na stosie - policja zmuszona była ze
jacie! jego, Wasyl, wracając do domu w wzrdedu na bezpieczeństwo starej wdostanie podchmielonym, postanowił od- wY. osadzić Ją w arestcie.
wł tłztć Czinkote. w okna.<lh jej paliło
Sprawa śtała słe ~łośnll. Oo Woódsię Jeszcze świafló, zacz.ąl więc przez bridge zjechało tvsfące dzl hnłka.t'zy,
me zaglądać do wnętrza.
·
W•szczęto dochodzenie i 90!saho zezna•
PJJak bod wpływem zamroczenia al- nia „świadków''.
kofmf m uJrzał JJO!łłać czarownicy. Prze
Okazało sle j dttak, !e prdwa<lzenie
tażony rzucił się do ucieczki i zbudził śledztwa jest bezcelowe, ponil:!Waż w
uśpionych już mieszkańców wioski. Za· amerykańskim kodleksle prawnym nie
bobonnym chlopom rosyjskim opowle- ma para2rafu, któryby przewidywał kadział on, że zmarły Czinkota nie bez 1ry dla „czarownic".
przycżyht nazvwał swą żonę czarow·
Mieszkaf1cv średrtiowiectrteJ oazv nie
ntcą, Ubniewa.ż widział na własne oczy. mogli, oczvwfście, zrozumieć, dlaczego
te uprawia ona praktyld czarodzłeJskle. aresztowanej nie torturuje sie i nie pali
Ludnoś~ wioski spędziła tę noc ibez- na stosie. Czinkota rozchorowała się
sehftie a nad rirnem udała się gremialnie ciężl5o w areszcie ochront1Ytn i d.nt Jej sa
na posterunek oolic.ii domagając się policzone.
aresztowania wdowy. Wezwano sze·
Władze amerykańskie są zadowolo·
ryfa, który znalazł się w nlelada klo· ne z tego obrotu sprawy, albowiem po·
jjoc!e. ·
zbędą się ktopofu z oVJymł .•hunkies'' Jak
i;SWiadkowie11 orzysierali. fż włdzłelł l' nazvwai,ą emJ.grantow tosvJskłch i ·
jak w pewnej chwili staruszka zamie- i:;ierskich...
J~kf~m. r..ona iwa.lent~ W nłm tert na.• ttfra Ale W OS:I, a J>OtE!trt W kozła. Z past·

- ( ) W okrosto

dokładny

fjft;

I

zndflnlla~cł drogę pu,pa~-wef k()re1po11dalłcfL
ro
przyszłym wyjedziecie w świat ze śwlallebtweftl dttfrzdłbśe,i ł tetkniecie się z życiem
I t6z.mli ml lttd!tt1.ł. Mam. wraiene trłslł~ że

tlold
Angllkdw
dla
czarnego
bo hat
J
at

:::~ ki~~=·~e.:~'7..;;:~i..~

• e uczes t 01•k a s ł ynnyc h e. k spe d ycy j d o pu
D r.łlm '"2he d Zie
dfr k I\ kleJ1 . Wellłngtotl był wiel9k„oł11ie sprzedawan.
na targach nlewolnłk { w
ft

I

Macie

ptud sobę najgorszy okres kllk11
pracy. Na1et1 zatem prH·

'lfłesięcy lt1łęio.11ef

'rW'llii, przecteka6 1 przes1roezy6 ten
ocl śwtata i łyała.

·tt6ty dllell Was

cierpliwości.

RubiltlJJł,
Treełię

(śb) W Mombn. fi., oMdzłe trmrivń~, afrykańskiej nim wreszcie dotarli
do i!!-ta Jego wlewali wódkę tak dłu•ó. aź
,,GO VENOOR PAAlt11 "' kRAX0«1i!1 Ja~~lef w ~fryc~; zrnarf tirzed kilku Gtli!\" podróżnika. Znaleźli 20 już konają- l alkohnl przepoił prawie ałe tlało.
kd czuła dlfna k1:1błecll niesie Puli stćiotłr4
rru w wieku 90 lat murzyn MatłUH aei[o.
tan sp-osób spotTZąlboną mutnłfl untieleilł pomoc, a Pm tymczasem fest zbyt sktoma11
WOłlłnfton. Do pótttego wieku byl on
W pamiętnikach swyGh opisał on
wydrążonym pniu 'palmy afrykań· aleby pnypuszciać, te ł6 pad Jego adte!em
()ilttłfl'f t>rtez władze angłel~kie opi - troskliwość, z iaką otaczal go Welling- sklei.
nadllZedł tlst. OczywłłCłe dla Pana. Proszę p k•, Wellłtafton był bowiem o tatnim ton i polecał go opiece władz. W dniu
Cały miesiąc trwała ta żmudna pra- :da6 iwól adres, względnie dok4d lila i;y~ list
pOZO tałym priv tycltt zaUfat1ytti łtłł"' 1 maja 1873 roku Livingstone zmarł. Mi- ca. Po upływie pół rdkU wrócili mu- skletowan1 ł zuciek H porló. Na kopetcłe
ftł'Cb OOdrOtnłków IUlll l91d b Li~łil • mo iz od obozów dzielila murzynów od- rzyni do Stanleya ze zwłokami JeJCo przy U9łu dopłsae Pani „ . apra'lrle lł&ł•"1 uel;y
tłOftl I Słlblłfl, którzy DierW&i PrtlJ• legł oś~ 1MO mil postartow'ili oni zanieść jaclela. Cała prasa rozpisywała się r1,11płesay6 wys,łkę.
1wówczas
byli puszczQ 1frykań ką,
tam ~iało podróżnika.
szeroko o tra.1ricznym ZKOnie . Ttt>chę Więt•f odwagi I 01etnol ł w ł1d ,
_ D:&!DIO W~llitt~tóHI sa 4r11matyGZtle.
Wycł91ł Ońl ser~" zmatłe~o i zantiasł nodr?żnika i pomocy, jakiej udtielił mu troohc ~caf mę•ki•f enertił. Jfrzeci t nie 11lee
uroeit1ł się on w COhtrtt.lnOj AfrycQ, Pew ni litó włoivlł iiarść sol. Następnie w 1We1lmi;r,ton.
Pan cb,bl Hsłułye ... &arlłuł 01Datgafó1'11łeł

w

.„.........„.„„••••„ .......................,
;,~~:~~:~:ir:~: !:s~~: Mili~noweI ~onoraria u uenariune filmoweI ::~~=;:~=~;:.i~r~:E.~:;::::::
„ ...

neio dnf

dfł \\'lotkę, \V

któll

J mkłukal, H•••••"

dt91ittwa. Był oł1 wJe-łokrutnłci wysfd•
... u_
„~ nil taraa""h
nłe...,,,.··oJdi·
Wl·any n•a sfłr....
'"' "
kOw I 1ptżedalt'ah)" za J>ltłnlądze lub \vy
młłfilan)' ' ' bvdło,
Wreszcie skuty z innymi 250 niewol•
nikami zostar on umieszczony na okrę~
. ~ie, który tr1łat J!o Di'Zt1WieZ~ dó Ifidił
Zachodnich.
~zczęśliwvm
zbiegiem
okoliczności ttattsPóft unarnej kości
slOłlloweł'' wykrył amlieh~ld statek woi nny ,,Thetis", który wziął na swój po•
kiacl tdewołników, a stat~k zatopił,
Murzyr1i tOM!lli wvs:tdzeni w Bomblju na ląd pod otH~kę misjonarzy. Pew
nt~o dnia przybył do Bombai~ Livin~stone. który zaanj{ażowat Wellin!{tona
jakl'.l przewodnika db swej wył)rawv

ł

baby••, D1•otego tlcty się

Ó

t

W eśg1Cłe e wytw rni amerykaóskłcb vv po8zukłW8łi b
seosacyjnych p()Wieścl ·
(zJ Pow!dcioplsatka amerykańska, Iukazaniem się w sprzedaży ogniową
r11nnie ttur~t. t:Hrzymala za prawo sfil- 1próbę: rze,czoznawcy ocenlałą. czy natnowania swej nieogłoszonej jeszcze drtt· 1daJą się do sfł11nowanła. Gdy prodUcent
kieni powieścl rekordowe hońorarłum , odhosi prtekonahie, że zawierają treść,
100 tysięcy dolttrów.
mogącą przycla;l!hąć ~zeroką publiczProducenci filmowi przekonali się w!- ność klt10w ą, nabywają je za · wszelką
docztiie o tym, że iriteresufąca fabuła 1cenę. Tak tiaprz. Lewis Sim::lair, idodecvduje o powodze11lu filmu, a ponle- bywca nagrody Nobla, otrzymał za oraWai liczba prawdziwie dobrych scena· wo sfilmowania sweł PoWieśc{ 150.000
riuszy jest bardzo mała, dlatego płaci dolarów.
się ta nie baj01hkie honoraria.
Jak ustalono, W sezonie 1933/34 i
Wlekswść sztuk scenicznych i po· 1934/35 producenci filmowi żaptacilt za
wi~scl amerykańskich przecłiotlzl ptżed scenariusze filmowe przeszto 4 tni!j. dol.
ł
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4 ma zon
. k a Johna Barrymore
. .
~tł~rń~a:rs~y_febJy·' łW1'nknry.Ótb~1~ałdvo noobdor_~uzI1L1·kiv• ig~y.

Pau a

t1ml; lfa icł6~

lub złośUwośti czemkol'lfiek, co będzłe pod11iie
w sposób przekonywujący i z dużą dozą pew•
lloatł tleble. c11ewłek 1łab' Ili• lllo!e webud:1'4i tzac1111ku 1 albowiem świat nau111y1 •ię ee•
nif silę w kaidym f•j przejawie, Na Ob Pa11 eae•
ka i nad ć•ym slę zfstabawia?.„ Ttzeha wzi1t6
ster życia ,.. tęce, a nie czekaó na przypadek;
nd faką8 abstraki:fjnlf dłcn1 1 ktdra łba -w,.vi~pąv
Go z topieli. Dorosły męiezyzt1.a, iEeby był tak
mało samodzielny.„ Widzę pewną poprawę w
Iście, ale zbytnio Jeszcze grzebie się Pan w zakamarkaoh własnej dus21y.
Na c;odz.ień trzeba puybrać l•k~ mnskę, fa•
kiel wymaga od na!i życie cod~lenne. w dus:Jy
111oie Pan być inny. Zresatą nie wątpię w ta1
7.e posiada Pan jakiś urH psychiczn,, który dait Mu się we znaki. Zupełnie powatnie l dllł
Jego dobra
do lekarza, ltlóry
leczy psychoanalizą, względnie nawet di;ln!jfo
psychologa, zwierzy6 mu się lłł 'WSJ1Jy8tktego,
nawet z niedopowiedzeń ..;, Uście, których się

radzę udać

się
„ ,.. u
"
U
~traszrtie wvciei1czonv i "1htlry na rtla- Roman1, nowląz:uty w 8Zpfttlłu nowojorskim, zakoóezył iłę
lari~. Podróżnikiem &Ynt bvł Słitdey.
ł
{
•(
Lłvihdsfona nie zastał w6wctas w óbo•
W Urz.ędt e S anu cyw1 nero
,
'*le . .::._
(z). John Barrymore, 1'eden ze sław- skich. Pewna marząca o kari~rze fllttto- aomyślam i rozpocząć racjonalną kura"ię, pole„
gafocą na szeregu szczerych rozmów. Rę::zę za
z pol~cenia jej{O udało się na poSżU- l1ych braci Barrymore. ożenit się znów, wej i jej adeptaoh młoda niewia~ta, tta- skutek.
Naiwyższy czas zresztą, atcby t>au stał
k;iWania LivlnJ1;.Stóna ześciu t11Ut'tyńów Już poraz czwarty,
zwiskiem Elaine Jacobs, napisała mu się prawdziwym mężczyzną ze wszyslldml wa·
ood przewodnictwem Wellin~totla. CztePrzed dwoma lafy artysta leiaf cięż- list, w którym Wyrażała Uznanie dla je- dam.i tnęi:czyzn i ich uiletami. Czasami przynorv miesiące wędrowali oni po PUSt~zV ko chory w jednym ze szpitali nOwojor· go talentu. Byfo to W cżasie, gdy John mina Pan howfom rozhisteryzowaną starszą Pa~*"""'
.
....••••--••--~•~o4>o++•~•-.•#-• ~ Barrymore rozszedł się ze swą trzecią
&t

<!I "

„. . . . „ ...

t II d k
Dł ogi Anu 11I a uroczys osc on yns e„.
Dln<'iego
I.

nią. Prosz~ się strzec.

r

IJOl~ł amerykadsłd dnmutał ., ZbOjkołowonh1
kOl'OłłOClł krdła W• lłryłonłl
Hlł
i
ł ł eł
l ł kl
'
'
d .
Sl
.
. (tl w prze.?e an u rapi1aktił, a i rozte: I ~Z'd.ze
przypa a1~ejlO anom
grał sł~ na o.worze an~ie s m, aepu b
J~ noeZ{)l1ynl.
Wab Mrrtokrat cznv ze startti W.!§córttaden dłtizriik nie ma ptawa pozwasin ka mo~d H~nfidn wnłosł dtJ kbti~re~ 1ae sbbł~ rla taką t'Qzrtutndść i -wydawać
su 'rett>luc! 1 , d<>ma~aj~eą E:i~ tbofkot~wa o1hrtyntie ~woly dla: swe)!o ptestlzu lub
rtłA Pf!~:t ~~ąłf a.m@tvłi1u\ski tłt!VMO~d tez w tt!lAch teklatnowvch, zanhn nłt?
lfOfOftlH:, 1·n eh w Wlelkł@f Bł'y~anił.
' zaP.łatł przytta!mrtłel czfł~d swe~o dłtii!U.

::~!~ ~~~~E:~~:łit~~!~Tag~b~i;~dit~~ os;~~~!p~~~~~Ata~~~~·~o~ie~~y~!~; !;::~

gnęła bliższą znajomość z popularnym t() ~zkociy materialne albo moralne -- wówczas
~wiazdorem. Coraz częściej pisano o zdhlełduie Pani 0 wszystlcim w 1>otlcli I zioty
nich w prasie Barrie opowiadała fjttb- ~ltilrgę do sądu. Nan;zie nie mote Pani wystą-

.u·uaµ,

licz11ie, ie Joh~ chce sie ż ifat ożehłć, łed p~ć przeciwko nie1nu, albowiem brak jest dowo
.
. .
t
d
, 1.. dow ł śwladk(Jw dakuczłiwoEcl gospodarza
nakze Jol1tt demetttdw~ tę Wla omos~
.
.
. .·
w formie jak nafbardz1ej k.atel:!orvczttc;1. Przypus~cza~, ze .ch~c!zl ~· 1 0 t1>, a:Z~b} się
Zaledwie orzed oaru mles~aca.m1 Ozttai- ~ani W} orowa,dzlła ' ~ szelkiego rodza1u szy·
mit on jednemu z reporterow: u"J ak rt10- ·:anant!. c.!lce u:t zml!SIC do OllU.stczertl~ lokalu.
ina . ożenić sie z t:1ką kobietą .
· Sytuacia !e!lt imyl1ra. Niech 51 ~ • Pahi 11 ~". ':'
k~rotat:i~ _ ołsze -w sWVf11 lrn 13yłaby z powyższyc!i nzt!lędów
Mit11d to lirtVsta oo~tu~ił . ją. Nasu-„ Ul 5-~~aw.~ cl.o :idwokata -:- mo1:~c wyua1oz1e
m~HhUzt! dB r@zolut:li Hanndfi - tarnie- wuet:h łrtlar wskazatte: abv, ui'Oczystoscl walą się nrzv~us.tcz~~1a. ze 1 . ctwarta .t,ru~z-k prawi.y, 11~ ;mlsfawle ktcrcgo. będzie
rt.a JUu~twa htytyjskle wydać 41) rtiilło- koronacyjne króla ang1elsk1e~1> odbywa- j.. eskaoada rrtałzenska Jo hr.a Barrymore Pan•. mogła dolrncllm emu gospouarzow1 wyto·
i.'ł~W fufitdW hł@rl. DzJeie ~ię ltj wfJW· Iły sł~ bet audthdu ółlcja111yc1t 1>tzedsiawi, nie okaże się zbyt długotrwała.
czyc skarge sitdową.
ć.ZU 1 iav AdgH• nte p~ul ani aenłl
cieli t. Zn~ tt0e ttvch.
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,,Premiera'' w Radzie Miejskiej
Było . bardzo głośno, ale niezbyt dramatycznie
Jak się klócill i co uchwalili ·
o

grupa radnych stłoczyła się od raz
przed pierwszymi ławami. Zdawało się~
te Jeszc~e Jedno ostre słowo a iuż pćfdą
~e~ch:i:cplr!!h:i:sjlar,adjazkieto bAylło, ndie·
e z e·
„.
'

~ódź, l8 grudni.
.
t t ·
dy ~ieis~\~j pos1ed~eme :Ibrztedni~j RaY o się w
czerwc 93 z wy oru
dnia ~z~!~js!~~k~kt ~i~ ~~~a~!is~·a~~
k' ·
1 p
na wielki gmach prz
·
od
b ooi~r~ 1'c~ordj znowu ~ach ten j~kY z u zi si~ o nowe~o zycia. zaroiło
~~o3~ió~o~~Ókach od Ó1ekawych. przerzy napr no starah się do
t d •
~ ~.6 0 'Ynętrza. Poczwórne warty pocu i woznycb !lla~istrackic~ Piinie str~e
:~Yg:~~i nikt mepowoł~y me dost~ł s1e

0dg~odzony

pen_sja wiceprezydenta zaś brutto WY-,państwowego!.„ Wy zaś te20 o sobie
nos~łaby 1~30 złotych, przy czym potra: powiedzieć nie możecie, b-0 przy każ
Na dych wyborach zm!eniacie swój szyld!
cema. wymosłyby około 20 proc„
pytame Je.d~e~o z rad~ych pr~ewodni-1
~
czący wYJasma nadal, ze obecme pensja
111
pracuią
w
''
p~ezydent.a wynos~ około 2400 złotych
robotnicy po 14 godzin!. ·"
f4~3~ęczme, a wiceprezydenta około
dziła od razu gorące umysły. Dz~onek
Wśród burzliwych oklasków radny
reszty I
dokonał
przewodniczącego
Potkański schodzi z trybuny, poczvm
Pierwsze niebezpieczeństwo minęło: :~
zabiera głos przedstawiciel związków
U 1't
''
radni Powrócili ua swe miejsca
Przewodniczr1cv zarządzi! ~·łosowaPrzeciwko wnioskowi r. Chodyń· klasowych, r. Mieczysław Zdziechow·
nie - większość radnych wvnowiedzia„ skiego występuje z ramienia Obozu Na- ski, który zwraca się do radnych Obozu
la się za wr.ioskiem r. Chodyl1skiego. rodowego radny Grzegorzak, którv. Narodowego w ten sposób:
W ten sposób lódź będzie miała trzech zwracając się do galerii, donośnym gło· 1 - Nie macie moralne~o prawa mó··
wicenrezydemów.
sem oznajmia, że Obóz Narodowy by! wić w imieniu· robotników, bo wasze
oszczędniejszy, bo ławnikom has.la zawsze były tylko demagogii), i
znacznie
n1·~
za posiedzenia przeznaczył tylko„. 20 obliczone były tylko na bardzo nieuu
świadomionych.
·
·
złotych.
d
. Wreszcie jako ostatni z mówców w
W odpowiedzi na to wchodzi na try4
prezy enta i Wice-prezydentów
. Dłuższa, i zi:iacznie ostrzejsza wy- bunę radny socjalistyczny, .Józef Pot- teJ sprawie zabrał głos radny Goliński
miana zdan mię<lzy radnymi nastąpiła kański, który rozipoczyna swe przemó- z PPS-u, który nawiązując do przemówień radpy ch narodowych, oświadczyl:
przy omawianiu drugiego punktu pe- wienie od następujących słów:
- Nie jesteście i nie byliście obro(1·
rządku dziennego, ,dotyczącego uposa- - Nie zdziwiło mnie bynajmniej wyżenia prezydenta, wiceprezydentów i stąpienie pana radnego z przedwne.i cami robotników, bo zawsze roz~rywa·
strony . Byłem przekonany, że ryba cie role łamistreJków, łamiecie umowy,
(awnl~ów.
u was pracują robotnicy po 14 godzin.
W imieniu większości socjalistycznej złapie się na wędkę...
Głos z publiczności: ·- I złapała się~ zarabiając grosze!...
zno~ zab a głos r. Chodyński. który
Znowu zrywa się burza na ławach
R. Potkański: - I właśnie złapała
oświadcza: .
. lwiek ustawa przyznaje pre- się!... Bo przecie panowie z Obozu Na- radnych z Obozu Narodowego, która
z. n owi ~ob~ry, odpowiadaja.ce trze- rodowego, którzy dzi•ś tuta.i domagaja powoli cichnie. Aby zakończyć dysku·
c1emu s5opmow1 slużbowemu pracowni- się oszczędności, uchwalili w tej same~ sję, wpływa wniosek o przystąpienie do
k6w panstwowych plus do<latek za pra· radzie miejskiej, gdy mieli większość. głosowania. W wyniku 2łosowania
cę nadetatową •. a d!a wiceprez~dentów takie same uposażenia dla prezydenta i Rada Miejska przyjęła wniosek o uposa
narodowcy żeniu prezydenta, wiceprezydenta i ław
Ale
poh.?ry ~dpow~adaJące czwarteJ kate- wiceprezvdentów...
goru słuzboweJ pracowników państwo- wtedy o dodatkach dla prezydenta i wi- ników w brzmieniu r. Cbodyńskiesrn.
Wobec wyczerpania porządku dzicnwych plus dodatek, my te uoosażenia ceprezydenta mówili niewyraźnie, pozmniejszamy .i ustalamy dla prezydenta wotując się na to, że z2odzą sie na do· nego na tym posiedzenie zamknięto.
Z galerii posyp<1ło się jeszcze kilfa
miasta uoosaze.nie, odpowiadające pią· datki takie, jakie wyznaczy ustawa„.
temu stopniowi służbowemu pracowni· Było to obłudne z ich strony. albowiem okrzyków. ktoś rzucił na schodach jeszków państwowych, dla wiceprezydenta ustawa już wtedy w tej sorawie wvszla cze znamienna uwagę, że „przedstąwie..·
zaś upos~że~ie, o.dpowiadaia.ce szóste- i dodatki w sumie 1450 złotych dla pre- nie Jakoś wcześnie> sie skończvłQ" i
mu stopniowi słuz.bowemu. Dla ław- zydenta i okoto 7-00 złotych dla wicecre- gmach Rady Miejskiej opustoszał i otulit'
ników zaś, ponieważ praca ich dla mia· zydenta były już wyznaczone!„ My się mrokiem„.
Nawiązując do pod'chwyconei uwagi
sta będzie tylko sporadyczna wyzna· na taką demagogię nie pójdziemy!„.
czarny 25 złotych za każde posied1;enie. Wnioski Obozu Narodowego zmierzają na schodach. należałoby dodać, że „pre·
Z wyjaśnień przewodniczącego w ·do tego, żeby nas przelicytować!... Ale miera" była bardzo „2łośna", ale na
tei sprawie wynika, że pensja orezvden-lmy na to nie pójdziemy!„. Bierzemy za szczeście nie dramatyczna„. Panowie
ta wynosilahy w tvm wypadku brutto to odpowiedzialność. a mvśmv już nie- radni niewątpliwie wyzbyli sie tremy„.
2072 złotych miesięcznie, przy czym po- raz brali odpowiedzialność za sprawy Zobaczymy więc jak wvpadną . dalsze
trącenia z tej pensji wynosza. 25 proc., ważniejsze, bo za sprawy naszeg0 bytu ,.przedstawienia"„. (e)
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chod~ik~ szf~h~~a~t ~~~~w::~h~~~~~;cha~g:~: ~~~li~~~z

Dsz„zodna''

ę.

Walka

Jakkolwiek posiedzenie wYZnaczone
bylo na godzinę siódmą, radni z Obozu
Narodowego zaczęli się tym razem zbie
:ać bardzo wcześnie„. o szóstej byli
JUŻ na sali. Nie kierowała nimi jednak
bynaimniej chęć wczesnego rozpoczęcia
pracy dla dobra miasta. lecz chodziło
o co innego„. o lePSze młefsca a wla·
ścłwie zajęcie pierwszych ławek. Ody
miejsca dla radnych zostały roz~i •
0
ne w porozumieniu z przedstawicielami
przedstawiclele
wszystkich frakcyj,
Obozu Narodowego na to posiedzenie
nie przyszli. D~iero potem zaczęli
targow~ć o „lepsze miejsca", jak~dyby
rada miejska była jakimś lokalem roz·
rywkowYm, a rdy nie można było osią;,;·
nąć porozumienia, -radni narodowi oosta·
nowlll przyJść wcześnie, by zaJąć takie
miejsca, jakie Im się podobaią. Radni
z PPS-u oraz innych frakcyj nie orzywiązywali jednak żadnej wagi do tych
drobiazgów, wychodząc z zalożenia że
R.ada Miejska sześ~settysiecznego ~tła·
sta robotniCZe\tO ma inne w obe'cnei
chwili stokroć ważnleJsze sprawy do zalatwienia, niż walka o ławki.„ Dzięki
więc obmyślonej z ~óry taktyce P. P. s.
do spodziewanych incydentów z oowo·
du „ławek" nie doszło.
Nie znaczy to jednak, aby obeszło
się zupetnie bez groźnych awantur. Były podczas wczorajszego posiedzenia
Rady Miejskiej momenty tak silnego napięcia, że zdawało się jakoby lada chwi·
lę wyibuchną smutne zajścia, w iakie obkadencja poprzedniej Rady
fitowała
Miejskiej. Ale znowu do groźnych biia·
tyk nie doszło tylko dzięki zlmnel krwi
i, <!Panowaniu Przedstawiciela wiekszo·
sc1 obecnef.
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Barcelonie
w
Strefa ml~dzynarodowa
- Wojska rzAdowe posuwajA
pod ocbronD korpusu konsularneno.
"
~ na odcinku Aranjuezu
i nad
się

rzeką ~Tago

.

~

gdz.iie sta~i mol!łyiby zawiiać bez
daloną od obiektów wojskowych i była- portu,
opłat, przeładowywać i magawszeLkich
Z Barcelony donoszą: Wła- by zaopatr.7)ona w sy~naliz.ację świetlną
katalońskie od

Hendayeł 18 ~rudnia.

łncyd1nf

I

(Pat) .
ieJsce przewo mczącego ~brad Z!lJ<ll clze katalońskie przedłożyły korpusowi i flagi państw, które.by z nie.i korzystały,
ymczasowy prezydent Łodzi p. Miko- konsularnemu projekrt ubworzeniia strefy a to celem zabezpieczenia przed ataka~aj G?~lewsld. Obok p. Prezydenta. za- międzynarodowej w porcie barcelońskim mi z powieitrza.
Strefa ta byłaby rodzajem wolne.go
Jął mieJsc~ ~ charakterze obserw~tora St.refa ta miałaby objąć ozęść portu, odprzedstaw.iciel Urzędu Wojewódzkiego, f
P. naczelmk .Jelinek.
t
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milion ~olarów
~~~~~r~~;,i~~~r.rE!gri~:r~r~ ~. ~rólowi Uwar~owi 1ro1onui~
s· .

p
. t ikó w:-.·.
i
•
prezydentow oraz wysokość Poborów
ampson tedzi.e ~o Luksoru
dla prezydenta, wiceprezydentów oraz za nap1san e pam~ę n
P821z, 18 grudnia. bon dol81'6W za napisanie pamiętników.
ławników.
Havas ~onosi z Kairu, że P.ani Simp·
(~a.tl - Hav~ d?nosi z No'!ego JorW imieniu klubu PPS-u i Związków
Aleksandro w sobotę
Klasowy ch zabrał w tej sprawie głos ku, 1Z J~O z wielkich wvda~~tw a~e son prZybyc ma
prezes fr akcji, p. Edmund Chodyński, rykańskic~ zal?roponowało księciu W1n,d rano n~ pokła~ie statku „Atena", poktóry oświadczył, że ze wzl?"lędu na sor za pOSrednictwem lorda Bronlow m1- czem n1ezwłoczme uda się do Luksoru.
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Amnes11· ~ dew1·zowau w n1·em„zech

:ir~~r:~~e i~i;Jsk~~
p::~~~~;d~r~i
fpracy
składa wniosek, domagający sie.

U
U
tt
b t t
tt kt h k
k
d
ie
e
od
ł
ustanowienia trzech stanowisk wtce- c aso
we z ag z n . ra o ~ c ar za „sa o a gospod ~rczy•'
prezydentów. Z demagogicznym prze- z

Bert~, 18 .f!ru.dma. z~łoszą do Banku Rzeszy. swe ntepra~.
mówieniem przeciwko temu wnioskowi
(P~t) Zgod?1e z o~zek1w!'-mam1, dra· nte dotąd ukrywane w kraJu lub zagram.wystąpił adw. 'franc!szek Szwajdler,
domagając się, ażeby zamiast trzech wi- k<.iń~e przep!sy, iiroząc_e ~~kle su- cą walory..
Amnestia ta - w myśl komentarzy
rowy1m k81'amt a nawet sm1erc1ą za t.zw.
ceprezv dentów było tylko dwóch
Ody ad\v. Szwa}dler wvpowi.edział „sabotaż l!~si>;<>darczy", znalazły .pewmą p~sowyc.h - pomyślana. jesit "jako ostat
śo~łosz~nle „am ~~a fkaZJ?- do wykaz~ma skkruchy'•, Po
kilka ostry ch zwrotów. wvmierzonvch kortifŁd'ę ~yclO~,
s y-czma przestępcow cze a bezwzgl.
o na us. awa zaprzeciw ko ludności żydowskieJ' ze . t oes . e'WlZowe1 , ,
r.w.a pewnia bezkarnośc tym obywatefom, kara.
·
d W . ·
d
.
~ię ra nv_ a w. . a1cman, przedsta\v1~1el I którzy do dnia 31 stycznia 1937 roku
zyd?~sk1e~o związku ludowego, k~ryl •~~-~~~e~~~~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•=~~~a•
z m1e1sca zaprotestowa L Z law Obozuj
głodu
zaznają
~!:?rodcwego uad I:v ostre okrzyki. Pod• 'J•
niosły się pięści w ~hone ław sociali- ,Jarę
OZJ
stycznvch. Niektórzy radni naroctUwi
ą.
zerw::!li się szybko z miejsc . . Większa I

l()ci:

1'

N•

le

I

bezrobotni
w zimie
k •d I • 1·
0
)eS I az Y z
n a p o m o c zi m o w

-

zynować towary. Władze

dają ponadto do dyspozycji ~orpusu konsularnego odpowiednią ilość sił :zibrojnych, celem ochrony strefy.
Projekt ten spotkał się z przychylnyu:n przyjęciem konpusu konstl!larnego.

••
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Madryt, 18 grudnia.
(Pat) - Wotska rządowe, według ko
munikatu oficjalnego, zajęły na odcinku
Aranjuezu pozycje powstańcze w pobliżu
Casa de los Ceneios na drodze do Moce·
Na odcinlku południowym nad
jon. rzeką Tago, kolumna rządowa zaięła
Cerro Las Nieves.

Czang - Kal - Szek z· y1·e
I jest zdr6w

Berlin, 18 j!lrudnia.
Wat) - Tutejs·za ambasada chińska.
koi;riunikuie: Doradca marszdka Czanq;Ka1-Szeka Donald dwulkrotnie w ciągu
czwartku deipe·szował z Sian-Fu do Nan·
k.inu, że. marsz. Czan!!-Kai-Szek zna1'du1'e
się w sian-F u w dobrvm zdrowiu.
ł~kn~d?d~~d~z~pod~ t~. te mar
sz.a .e zna1 .u1e się w ortvichiozasowym
~i~JS~U zamieszkania. Ilość wojsk nan~mskich w prowincji Szen-Si obliczana.
1est na 1? dyw:iz:vi, z . 200 samo lota~

bombardu1ącyn11 1 my~hwsk~

Nr.

!986

POCIĄGU
w
A
ORFOZ
METAM
z chwilow ej nieobecn oprzemyt nik

NIEZWYKŁA

"!}-all.er.' Tu ~" L
PIĄTEK, 18 grudnia 1936 r.

Sledzony
ści wywiado wcy i

12.0~-12.~0 K~ncert w wykonaniu Orkiestry
Woiskowe1 d<':l~J pod dyr Kazimierza Wó;cika.
12.40-12.?0 ~z1en:ii.k. połudn~owy. 12.50-13.00

„Zdrowa

1

352

tania wigilia na wsi" _ pogadanka _

~głosi Hani;i;a Podgórska. 13.00-14.00 ,Godzina tańców (płyta za płytą). 14 00--14.57

skorzystał
zmienił swój wyglą4

Niebezpieczny przestepca aresztowany przez komisariat

Przerwa.
11.57 - 15.00, ~ódzkie wiadomości giełdowe.
l:>.00-15 15: Wiadomości gospodarcze
15-.15--15.40: Koncert reklamowy.
15.40-15.45: „Jak spędzić święło?" p(J("adzi Lu·
dwik Szumlewski.
15.45-16.15. Kobiece imiona w piosence (płyty).
16.15-:16.30. Rozmowa z chorymi ks kapelana
Michała Rękasa (ze Lwowa).
16.30-17.00. Koncert w wyk<onaniu Małej Orkiestry P. R. pod dyr Zdz. Górzyńskiego.
17.00~~.?.15. „J?o kraju cygar i trzciny cukrowe) - felieton - wygłosi Leszek Wieleży1iski (ze Lwowa).
17.15-17.50. Koncert Tow Śpiewaczego im. Moniuszki pod dyr. K. Prosnaka.
17.50-17.56. Wiadomości sportowe ogólne
17.56-18.06. Poradnik sportowy - red. Józef

nie do poznani a

straży

granicznej wŁodzi

rzowego I obchodził z harmonią podwó-1 wrócił, stwierdził ze zdumieniem, że PO
rza. Często wystęoował on również w Magierowskim nie ma śladu.
gra·
straży
(k) W ręce komisariatu
Przemytnik znikł. jakby zapaid'ł się
nicznej w Łodzi w1>adł wczoraj niezwy· roli żebraka Inwalidy, lub w roll„. ko·
ziemię. W przedziale siedział tylko
pod
kle niebezpieczny 1>rzemytnik, .Józef Ma biety.
nowy pasażer, ub~any w kożuch
jakiś
granicz·
straiży
komisariat
Ostatnio
giero":ski, poszukiwany bezskut'7znle
od. dłuzszego czasu na terenie ~ałe1 Pol· nej w Łodzi ustalił. że MaJderowski cze· i cza1>kę baranią. Pasazer ów spał, a
nasze2o miasta i że gdy '!Ywiad<!wca zbudził i?<? I zapytał,
,
.
. .
.
ski.
1 sto przyjeżdża do
znaczne ilości 1>rze- czy rue widział Ma2ierowsk1e20 - oś·
sobą
ze
przywozi
Dą·
mieszkancem
Magierowski Jest
browy O(>rniczej. Po raz pierwszy zo· mycot\ych zapalniczek które sprzedaje wiadczył, że nie.
Zachowanie Slię awe·go podróżnego
stał on aresztowany przed dwoma laty, licznym odbiorcom. '
się wywiado~cy podejr~~ne. to
w~dało
staży
komisariat
tym
z
związku
pr~y czym st~\l"ierdzono wówczas, że
Juz od kliku la~ przemycał do Polski za· g-ranicznej polecił wywiadowcom, aby tez poddał ga baczneJ obserwacn. Któż
palnlc~kl 1„ k.amienl~ ~ .zapalni~zek. . roztoczyli baczną obserwację na dwor- 01>lsze. zdumienie wywiadowcy, 2dy w
Włodarkiewicz.
Po wyJ1Sc1~ z więzien~a Magi~row~ki cach kolejowych i aby zwracali uwagę pewne1 chwlli rozchyllły sie poły kotu·
18.06-18 10. P~radnik sportowy - wygł. Ludw.
cha owego J>()dróżneilO I wywiadowca
I szym. ciągu upr~wiał swoJą. dzia·. na wszystkich podróżnych.
da,
w
Szumlewsk1.
J)Oznał palto MaJrierowskiego.
· .
..
łalność 1 mimo energicznych wvsiłków I
się. Okazało się mia
Sprawa wYd
wlaidz nie udało się go schwvtać. Prze-1 . Onegid~J J.e den z wywiadov.:ców. pełdostępne
wiedząc o tym,
Marterowski
że
nowioie,
w
kole1owym
dwo_rcu
.na
słuzbę
mącv:
zastawiauiść
zawsze
potrafi!
mytnik
dla każdego,
Odbiorniki '
który Iż Jest śledzony korzystał z momentu
Ma~erowskie2o,
zauwazył
Łodzi.
Posiadał
że
temu,
dzięki
to
a
sideł,
nych
~o są tanie. zużywają najmniej prądu
s~edział w paczekalru, czekając na DO" nieobecności wywiadowcy, i szybko
wielką zdolność charakteryzacji.
1 sprzedawane na drobne spłaty i Obliga. przebrał się, kładąc na 1>alto orzy2oto·
.
.
.
cje Pożyczek Państwowych.
ciąg.
pię·
po
Ody wywiadowcy stąpali mu
Ody pociąg na.d.iechat M~g1ero"o/~ki wany na „wszelki wypadek" kożuch.
tach, Magierowski zawsze potrafił zna·
W walizkach przemytnika znalezio·
leźć odpowiedni moment. aby zmienić wszedł do przedlziału, a za mm POSPlezapalniczki. których Ma·
l.ódź, ul. Piotrkowska 142
przemycone
no
wywiadowca.
szył
zewnętrz·
wy2łąd
nie do poznania swói
sprzedać w Łodzi.
zdążył
nie
gierowski
WY"
wywiadowca
jazdy
godzinie
Po
władz.,
czujność
samym
tym
zmylić
i
_'wy_k-on-a.ti-iu:•ny
~18~.l~D-1~8-.3~-o.~D-11 1~s-zy-c-ią_g_k_o_n-ce-r-tu_w
Niebezpiecznego orzemvtnika areszBywały już wypadki. że przemytnik szedł na chwilę z przedziału, w którym
Tow. śpiewaczego im. Moniuszki pod dyr.
Kar~la Priosnaka (ze studia na Wystawie charakteryzował się na 2raJka 1>odwó· siedział razem z przemytnikiem. a 2dY towano i osadzono pod kluciem.
Radiowej).
18 30-19.15. Klasyczny Teatr Wyobraini wznawia cykl dialogów Platona p. t. „Tragedia
Sokratesa" część I p. t, „Eutyfron". ·
19.15-19.40. „z pieśnią po kraju" - audycję
prowadzi prof. Bronisław Rutkowski.
19.40-19.55. Fragment tea:tralny w wykonaniu
pochodzące
-'3'1;
Artysiów Teatru Miejskiego (ze Studia na
Wys-Ławie).
19.55-20.05. „Kario! Maria Weber" - pogadanka - wygł. Karol Stromenger.
było różnie, w lwiej jednak części rze· rozłączni towarzysze, Józef Wroiisld I
Lódt, 18 grudnia.
20.05-22.00. „Wolny Strzelec" - opera Karola
czy okazyjne J>OChodzić miały rzekomo Edward Rytke.
Marii Webera akt II i III. Transmisja z
d
bl•ż
li"
d
n.i.. ·
( g-r.) Władze śledcze w Łodzi ustali· z kradzieży. Ten fakt utrudnił 0 tyle w
Lipska z okazji 150 rocznicy urodzin Webeomu
W PO' 1 U
V\Ua] „urzę owa
ra. Wykonawcy: Lipska Ork. Symf. i chór ły, że w dzielnicy chojeńskiej .11:rasuje
dochodzeniu. iż poszkodowani, którzy przy ul. Rzgowskiej 3, gdzie rzekomo
rozgłośni Lipskiej pod dyr. Weisbacha oraz
nieuchwytna banda oszustów, która w nig-dy wreszcie „nabytych" orzedmio- przechowywane były kradzione rzes<>liści.
sposób naciąga naiwnych oby- tów nie widzieli na oczy, obawiali się czy. Po nabraniu od „klientów'' zalicz·
sprytny
wieczorDziennik
koncertu:
w przerwie
'"'
wateli na „okazyjne kupno" wartościony i Pogadanka aktualna
22.00-22.15. ,,Na złotym ganku" _ obrazek z wych przedmiotów, pochodzącyCh rze- ze 'ćwz2 1ęduć na wdłasną odJ>Owliłedzial· ki, udawali sie w głąb domu i znikali w
tajemniczy soosób.
lłOS z oży zame owan 1e w DO cli.
, ódł
. I 1
powieści Deoitywy p. . t. „Panienka z okien- 1
Okazało się, że dom ten posiada za·
Wywiadowcy wydziału śledcze,11;0 za
a.
-rnmo z me ega nego zr
ka„.
22 ·15- 22 .45· Reciital fortepianowy Teofany DaŻródto to, w zależncfści od kategorii trzymali <lwuch znanvch i o wyrobionej pasowe wyjście i dzięki temu obu spraw
tinc.tora „tanich rzeczy" przedstawiane opinii osobników. Byli nimi dwaj nię ców oszustwa ująć nie można było.
22.4~~2.55. Muzyka taneczna _ płyty.
W czasie dochodzenia policyjnego
22.55 - 23.00 Ostatnie wiadomości dziennika •.o~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"
stwierdzono, że m. in. poszkodowani
radiowego oraz komunikat meteorologiczny.
Radogoszcza, dziel·
zostali
'I nicy chojeńskiej i bałuckiej •
Na przewodzie sąicioWYm poszkodo·
- .__ •
..z
...c.
-u
-d d
.wani zeznawali z dużą rezerwa. gdyż
Z•~ ...
TEATR MIEJSKI.
klamowany zostanie ogólny strajk w obawiali się, że sami pociągnięci zosta·
Łódź, 18 ~rudnia.
WYSTĘPY LUDWIKA SOLSKIEGO•
. Dziś w piątek święto kulturalnej Łodzi: pre·
(k) Do okręg-owej inspekcji pracy na- przemyśle skórzanym w Lodzi i okoli· ną do odpowiedzialności kamei za chęć
m1era kapitalnej komedii Moliera „Skąpiec", deszło pismo z centralnego związku ro- cy.
nabycia rzeczy, pochodzącyoh z kra·
k~órej największym ewenementem.__ są występy
2'dYż
poważna,
,bardzo
dizieży.
jest
Sytuacja
Ło·
w
mistrza Ludwika Solskiego kreującego popis,>wą botników przemysłu skórzanego
Sąid, po stwierdzeniu winy oskarżo
rolę Harpagona należącą do najświetniejszych dzi, komunikujące o WYJ>OWiedzeniu u· I kupcy ze swej strony oodiell akcję, cew przeboJ!atym dorobku artystycznym nestora mowy zbiorowej, zawartej w marcu lem obniżenia stawek trzeciej kate2orii, nych; skazał ich na 6 miesięcy wieziepols~iego t~a1ru. W ważniejszych rolach wy· r. b. z właścicielami wytwórni obuwia.
J>Ozostawłenia nia.
bezwzględnego
oraz
stąp1ą: Choinacka, Łęcka, Skrzydłowska, Kalipierwszych
do
Co
kate2oril.
czwartej
długotrwa
po
podpisana
ta,
Umowa
nowski, 1'ondrat, Mroziński, Gurynowicz, Mokupcy nie mają żad·
drzeński, Snay i inni. Reżyseria mistrza Ludwi- łym straJku szewców w Łodzi, WProwa· dwuch kategorii ka Solskiego. Dekoracje B. Kudewicza.
dziła m. in. cztery kate2orie 1>łac. Obec· nych zastrzeżeń i zgadzają sie. aby na;
nie szewcy domagają się, aby czwarta dal obowi.ązywaty place w dotychczaMIE.l·
POPULARNY PORANEK W TEATRZE
·
SKIM PO CENACH NAJNIŻSZYCH.
kate2oria płac została zniesiona, oraz sowej wysokości.
W niedzielę o godz. 12-ej w południe odbę by 1>łace trzeciej kateizorił zostały J>Od·
Wypowiedziana przez szewców u·
dzie się w Teatrze Miejskim popularny poranek wyższone od 30 do 40 procent. Płace mowa obowiązuje do 15 stycznia p. r .•
18 GRUDZIEŃ 1936 R.
dla najszerszych sfer naszego miasta. Dana bę
dzie po raz 31-szy rewelacja Wernera „Ludzie pierwszych dwuch kate2orli mają oozo- to też należy mieć nadzieję, że do teg;o
Ranek dzisiejszy przyniesie miłe wzruszeczasu uda się zlikwidować zatarg i za· nia, sprzyja technice i wYtJalazcom i nadaje się
na krze" w premierowej obsadzie,
stać bez zmiany.
do rozpoczynania procesów i załatwiania spraw
Szewcy zapowiadają, że o ile postu· żegnać g;rożący strajk szewców.
TEATR POLSKI
urzędach. Między go!lz. 10-ta a godz. 12-tą
w
(Cegielniana 27).
laty ich nie b~dą uwzględnione - pro·
działają pomyślne wpływy dla górników i hutDziś w piątek, w Teatrze Polskim, w dalszym
ników. Okres ten przyniesie natomiast niepociągu wodewil satyryczno • polityczny 11Kar;era
wodzenie w związku ze sztuka i przykre rozAlfa Omegi" pióra Hemara i Tuwima, w wyko·
czarowania. Godz. 13-ta sprzyja sprawom sernaniu "Cyrulika Warszawskiego", który pozojące. Najwięcej na rozkładzie miał p. Szadkow cowym i nadaje się do nawiązywania stosunstaje jeszcze w Łodzi tylko 4 dni.
POLICJA NA NAJBIEDNIEJSZYCH
Początek o godz. 8.15 wiecz.
W dniu 16 bm. rozpoczęła nasza policja ski Włodzimierz, właściciel majątku Dziewu- ków z osobami na wysokich stanowiskach. Od
godz. 14-ej do godz. 17-ej dobrze iest załat
policjant Jiny.
Każdy
zbiórkę na najbiedniejszych.
TEATR POPULARNY
wiać interesy pieniężne i starać sie o posady.
przedewszystkim złożył od siebie paczkę. Pacz
(Ogrodowa 18)
ZAMACH SAMOBÓJCZY CZY WYPADEK? O tej porze czeka nas także oowodzenie towaDziś w piątek o godz. 8.15 wiecz. mesm1er- ki te załadowane zostały na samochód ciężaro
W poniedziałek dnia 14-go bm. o godz. 14-el rzyskie i zainteresowanie artyst'.vczne. O gotelne dzieło Stanisława Wyspiańskiego „W,se- wy, który przy dźwiękach trąbek sygnalistów,
rozjeżdżał po mieście, zbierając ofiary w natu- na 52 kim. P. K. P. w pobliżu Łasku zauważo dzinie 18-ej należy unikać nieporozumień z ole" w wykonaniu całego zespołu.
Ma- sobami, od których jesteśmy zależni. Kolo goW przygotowaniu "Pastorałki" Le<>na Schil· rze i w gotówce na gwiazdkę dla najbiedniej- no leżącego pomiędzy szynami człowieka.
szynista pociągu osobowego, zdążającego w dziny 19-ej działają ujemne wplvwy dla stanu
szych.
!era.
W czwartek Jako w dzień jarmarku zbiórka stronę Łodzi, zdołał pociąg zatrzymać. Z pod zdrowia, szczególnie osobom o slabei konstrukzaleca sie ostrożność. Wieczór
została przerwana. Dziś ponownie wyruszy sa- wagonów wyciągnięto osobnika, którym okazał cji fizycznej
mochód z policjantami na ulice miasta, jak rów- się Waszkiewicz Wiktor, mieszk. Pabianic (ul. zapowiada się pomyślnie, czekaia nas mii-e
przeżycia psychiczne, zainteresowanie muzyką
Lutomierska Nr. 3)
nież i w przyszłym tygodniu.
Waszkiewicz rtie doznał żadnych obrażeń, i rozrywkami oraz powodzenie we wszystkich
tak że mógł powrócić do domu. Utrzymuje on, poczynaniach.
POŻAR.
Dziecko dziś urodzone - ooważne. dumne,
W czwartek, dnia 17-go bm. o godz. 10-ej m. że nie miał zamiarów samobójczych, lecz jedyADRIA: - I. „Pat i Patachon" Il. „Ostatni
40 wybuchł pożar przy ul. Pomorskiej Nr. 3. nie przechodząc przez plant kolejowy potknął powolne, lecz bardzo dokładne w pracy, spraPoganin".
wiedliwe, lubi kierować innvmi.
Straż ogniowa niezwłocznie przybyła na miej- się i uparli
CASINO: - „Ucieczka ku szczęściu''.
sce i ogień zlokalizowała.
CAPITOL: - „Burzliwa młodość".
9JDJF.~~~~
vSOBISTE.
CORSO: - „Kapitan Blood
urlop
na
wyjeżdża
rb.
grudnia
30-go
dniem
Z
PRZEDŚWIĄTECZNY.
HANDEL
EUROPA: - „Rok 2000°.
Od piątku t. i. od dnia 18-go bm. sklepy w 1 wypoczynkowy komisarz P. P. p, Kwapisz. ZaGRAND-KINO: - „Poświęcenie„.
METRO: - I. 11 Pat i Patachon". Il. „Ostatni calym mieście mogą być otwarte w dnie po-j stępować go będzie w czynnościach instruktor
wszednie aż do dnia 23 bm. do godz. 21 t. j. do i starszy przodownik p. Tatara.
Poganin".
oraz „Cale godz. 9-ei wieczorem.
„Miłość w czołgu"
Dziś i codziennie
MIRAŻ: REPERTUAR KIN.
SISTERS HOLLY
Miasto o tern mówi".
OSWIATOWE: - Dziewczę z obłoków.
POLOWANIE.
na czele programu artystycznegc<
PALACE: - Mój pan mąż".
Pabianickie Tow. Myśliwskie· urządzilo po- NOWOSCI.: - Kochany Łobuz.
PRZEDWIOSNIE: - „Cały Paryż śpiewa".
NOPI).
~014
(z
Mazur
!owanie z naganką we wsi Boryszew gm. Gra-l LUNA: RAKIETA: - „Weź serce me''.
bica PO~. P.loitrków. ~ IZ $tnelb zabito 91 •
RIALTO: - „Godzina pokus:v:".
Lódź,

18 grudnia.
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•.A. lf• oo ria•z mnuei iinteresiował się wadfZLłeś tę dzi1 ewczyn.ę do Berliina?
n..
STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIE~CL
I - DoS1konale... Tylko chciałbym
Ą'u.IUIO
Ś · J d
1 •
wy·
Wśród przemysłowców ~elką panikę
- Niikt.. Oprócz Kintza i WeHera .. „ jeszcze pana prosić o adres tego lokalu,
CI·ą a ·zi d o wyimaginowawołały listy tajemniczego Mściciela, grożącego przy.na~ezno
- Rozum~em ... Z nimi dam sobie ra- gdyż niie znam tego nowego adresu„.
nawet śmiercią tym, którzy nie przestaną wy- 'f1Jego wywliladtu francusldiego, za to cMaz
- Racja!„„. ZupelITTie o tym zapomw'ięoej jej kliepskiiim wyglądem. Po każdej cię„ Oni potrafią milczeć, gdy z·echcę„.
zyskiwać swych pracowników.
·
· lem 1.. „ A więc
· k"lk
p rzespacerowa l Sitę
i...1 .
· J· t oreuKę
·· • Je·
:1 zos t aw1a1
·,
z najbardziej znienawidzonych
J_e~nym przemysłowców
u 1.rea F ry d ery k a 17,
· ·1 a razy po po- ma
cze k o1a d;y
bo- w;zyc.e
jest niezciernieprzez
Mściciela
paner„ .. liąpodwórzu,
w
ofiicyna
lewa
się
zatrzymał
e
ponrowni1
wreszclie
koju,
gaty właściciel wielu przedsiębiors!w w Polsce, lub owoców.
slo dzisilejsze brzmi: - „Krew··.
Karol Halwin, posiadający żonę, córkę i syna. . - W ten sposób oojlepuej i najprę- prz·ed lireblrem i ciągnął dalej:
- Dzi ękuję .. „ Będziemy punktual- Widz.isz, chodzi tu o rzecz na.stęZa wytropienin tajemniczego Mściciela lłalwin dzej wydobędizilemy od ruej potrzebne
RuPiotrowi
awanturnikowi
znanemu
ofiaruje
pującą ... Ja tu sobi.e nlioe mogę dać rady nie o umówi1onej godzLnie„„
dziakowi, pi'ić tysi~cy dotych.' Ale Rudziak szczegóty„ - wyja.Ś11Jilł liheblowi.
Mścidel od!ltożyl słuchawkę i potarł
Aż peWIIl!egio dnia przyjechal autem, z tą 'd1zilewczyną„. To jest groźny nnmenie może sobie dać rady z groźnym przeciwnirek„. Zanim. przedS'tawię ją swoim wesotio ręce.
kiem. Wtedy Halwin wra:r; z innyntl potentata- ~rziiął Hi1ebla n.a stronę i rzekł:
- Jesteśmy J'U. ż na 'dobreJ· drodze„ .•
- Słuchaj, stary, musz,ę z tobą po- zwierzd11nti~om, muszę miieć przeciwko
mi angażuje słynnego detelr.tvwa amerykańskienazwą Czarnego
go Weba, który pod przybranę
Króla przy pomocy tuza, swego sprzymierzeń- ~adać w CZ'Very oczy„ Czy jeste'~ moim niej n.ilezbite dowody„. A ten łobuz, Kintz - · rzekt do swego towarzysza. - Dz.iś
żadnych nam dowodów ni-e dostarczył... jeszcze pogadamy z Rudo'lfem i pozmca, rozpoczyna walkę z .zagadkowym Mścicie- przyj.adelem?
·
- No, pewni1e, pmszę pana. Jakże \Vięc muszę, kapujesz, wziąć j:.1 do sk- my całą jego paczk"'„„
Jęm na śmierć i życi~.
"'
' uważasz
d
W
Mścitwarz
widział11
która
oso!)ą,
Jedyną
1
1
Alf
wtrąci't
nie
czy
A
dni...
a
k
lt
ki1
Na
..
hie
że.„
prz.ecile,
0mo
a
i
ciela, jest lokaj Halwina, Antoni, który jednak to..
- Aha„. - domyślał s~ę liiebel - - że powinniśmy skorzystać z wolnego
- Ano- właśni1 e„ Ni·eraz przecie dazostał ranny w głowę, nie może się poruszać
czasu dlo godziny szóstej i obejrzeć so-i mówi niewyraźnie. Na pytanie kto jest Mści- Jem ci zarobić .. Nadarza się okazja że- Zaczynam rozum~eć...
- Al e Illiikomu mi słowa, kapui' esz? bie m ieszkarnko pana 0 udiolfa? ...
cielem, bełkoce tylko: - „La jełłły!".„ Co to IJy.~ znow u mógł zasil'ić swą k-eszeń.„
.l\.
ma znaczyć - nikt Die wie'"
- Masz rację„ .. - odpad Mściciel
Jedną z najtragiczniejszych ofiar wyzyski- Pamiętasz, p vositem dę, żebyć narazve - ~wsunął mu do łapy dwa zmię te bank
- · To się n am przyda„.
wacza - Halwina, !est dawny jego robotnik, Illkomu nic nbe mównt o tej dziiewczy- noty.
Wsiedli· w taxi i poJ"echa1i na kraniec
liilebel szybko schował p·i·eniądze do
Stanisław Ziętek, którego Hahvin tak misternie nie.. Czy ziastosqwateś się do mej
·
usidlił. że mógł nim kierować jak pajacem na
m iasta, gdzbe wznosił się samotny pała'kieszeni i odpa1rfl służalczo:
Przy pomocy intryg i teroru uczynił PlO śb Y ?•
sznurku.
- Tak jest, proszę pana .. Na mnie cyk Rudolfa.
- Tak jest, pros·zę pana„. Pańska
zeń bezwolne narzędzie w swych rękach i zmu·
Z ulicy nłc nie było w~diać. Na dość
może pMI huczyć...
szał go do zamordowania niejakiego Aleksan· prośba jest dla mnie rozkazem„.
wysokim podmu towanilu wzinosil się że'ęc n:ilkt ni1e wile o tym, że spro- 1
dra Arbuzowa, który znał jego kryminalną prze~
szłość. Halwin siedział bowiem w Ameryce
lazny pa vk an, zakrywający widok na
Rozdział 9:!
w więzieniu za defraadacje.„ Dziwnym zbiegiem
ogród. Z poza parkanu widać było tylokoliczności Arbuzow dostał ataku serca i zmarł
h ł'k d
•
1
'
n
pada
podejrzenie
Teraz
Ziętka.
obecności
w
iCO w 1.erzc o i. new oraz szczyt paniego. Halwin nie chce go bronić, wobec czego
tac ow ej wbeżyczki.
..,
_,
Zięt.ek musi ukrywać się pr~ed policją. Gdy
- Pan Rudlolf mieszika sobie bardzo
_ NVech się pani uspokoi„. _pocieI oto Jadzia znalazła się w ptęknym
b;rł już w niebezpieczeństwie, zaopiekował się
W'rr'fa dniie„. - zauważył Mści-ciel. .
~- ,
.,,,
w
l . D ,l, lf
k f
t
• .n, D ,i, If
Dlm Mściciel, który przyjął gv do swej gwardii,
szys~l\.O Sl\.Onczy s i ę
akładającej się z dwóch zaufanych pomocników pa1aiC}1\.U .i,uulo a, o oczona om ortem szy Ją J.,uu10 . 'l ~ nazbyt natarczywą tvoskHwościrą go- dobrze„. tylkio niie ch pani słucha moich dać. że mu się nie najgo-rzej powodzi„ .
.
Alfa i Bila.
Obesz1i k i:l'ka razy ca.ty parkan, pró. Narzeczoną ~iętka J~t młoda~ przysto1na spodarz•a, ni1e zdając sobi1e sprawy z tego rad„.
bując zajrneć do ogrodu, lecz bezskuPocałował ją w rękę i wyszedł.
~o~ii~d':fą~I: ~r 0::i;: s!~i!~k~ Jt~1ki: 1!~0J~'to~ co zaszl•o. Dl~. n1ej sp.e~jalnie umeblo~
Jadzia znl()WU nsi·adta przy 8kni e i pa- tcczniie. Masywna brama broniła wstęstanowiący jedyną pamiątkę po jej mate~. z me- wano too pokoJ, dla meJ sprowadzono
pu. Mśdci el zatrzymał się przy niej i rędal.ionem tym łąc~ą się dziwne wy~adki„. W na-- .zaufaną pok.ojówkę, która spetniata ka- trząc na śnileg myślała:
_ Co z tego będlz•Ie ?„. Jak to si". ką dotknął zamknięcia.
te~~e Ąrbuzow~ Zięte~ zndlazł naP.is: -:- „Uprze- żde jej ży:cz,en•1e. Rudolj niczegr jeJ· nie
n dl lf ' sprytnie ~,·sttz:eże
""'
·
k •. ?
u
.
niech pilnuje medalionu!"' Następ· d
dz1c
- .p an . J.\.U Io
dnia Rudziak napada na Jadzię i chce jej O maw~ał, pozwalał JeJ_ na spacery po S onczy. "'. ,
nego Ziętka,
swych skarbów„. - d-0cfał po" chwili.
ten medalion zerwać z szyi. Ja<hia obroniła się, zaśruież,onym ogrodz,iie, caly pałac był
W ty m samym czasie, gdy Mś:;iciel
Mścicbel i Alf po przybyciu do Berlina
l';cz po pe~nym czasie medalion znikł w tajem· do jej dyspozycji, GUlte zastrzegl S'hę kaoglądlali wysoki parkan, o kil'kanaAlf
i
„Wintergartedo
natychmiast
się
udali
nicz)i:f:i:b~ie zadowolił się §mierclą Arbu:i:o- tegoryc:;2-~te oo do dwóch .rzeczy: - nie
wa: Przypadkiem dowiedział się, że fego żona, woloo Je'J by~o wychodz.it poza obręb nu", do owego Lokalu, który miiał stano- ści e k11oków dalej, wśród białych drzew
R~~ata, komunikowała się z Arbuzowr.m. ~a cgrodtu, ani lmmunillrnwać się z kilrnkol- wić obe·cnlile punkt spofil(ań dla Rudolfa siedzia~a na ławce Jad!zia w tuwarzystwie pokojówki„ która ni·e odstępowała od
~ie1s~e zmarłe~o Arbuzowa. po~stawtł więc wi1ek obcym. Oz'\lilla się w'iięc jak ptak i jego ludzd.
k k J d · · d1 · ?
•
• •
swego dawnego lokaJa Jana, by w z łioteJ. 1~.\.uatce„.
hkcy1nego,
1
- Pamiiętaj - pouczał Mśc1cilel Alfa meJ am na !"O · a 'Zti:a Sl!e zia a smutna
w ten spos6b zbadać tajemnicę żony.
. . .
.
Teraz, siled!ziąc przy o'krui·e i patrząc po driod'~e - Od tej chwi:li ja silę nazy- ii z·~.myślona. .
Pewnego dnia pani Renata zdemaskowała
uśm1. ech
. - Czemu sDę pani naw. et me
fikcyjnego Arbuzowa, który zdąż7ł Jednak prze- na J'IOst.e d'rzeW1a 1)sypane biaJym kwre- wam Herman Grauner, a ty Adulf nantz.
1
M ~rta.
~
6Wl\.a
e? „ .. - z~py t a l ::i. PO,n~
.l\.
, d
•
t
:.t'
·
ś
·
i stwierdzić, iż była ona ciem
tajemnicę
jej
świetlić
\.·OJ
l
m
i
Alf
przytaknął
RoZ111m~em„.
swym
na
s~ę
anawllaJia
zias
nu.egu,
szpiegiem„. Halwinowa zagroziła mu śmiercią
~o m~ tęslk:no„. - odparła cicho
. •
powtórayt sohi1e w pamięci': -. „Adolf T .......
za wykrycie tajemnicy jej życia„. Pani Renata losem„.
v~dZJJJa. 1 SPOJrza!Va na woliny strop nieba,
Oo ją cze/ka jeszcze?„. Co się z nią Rautz"„.
~iała jeszcze je~nego '!roga w osobie swej cór· b y t o widoczny, za parkanem
· „ w·m t ergar t oou ·• n~e
.eszk a ć w tym
t . ? Dl.acz.ego musi,. m1•
Ilony, obydwie bowiem - matka i córka ki,
.
.. .
. · · .
nale'Z'F· enJ11e
kochały tego samego mężczyznę _ dyrektora s ame.
~,~myslał~ so:b1e w teJ chwib, z·e mgpałacu !ii oo to wszystko ma roaczyć?„. ta'ką rzeczą łatwą, J)ak się na pozór
Władysława .Wichronia.
dy J'UZ peW1U11e me zobaczy swego ZiętNagle uslysziala za sobą skrzyp drzwi zdawał10.
Pewne~o ~nia znl!lezlo.no panią Ren~tę mar·
fest od ni.ej w tlej chwili talk
Mśoic~el przypuszczał, że J'esit to lio- ka, który
twą "!" syp1aln1. Pode1r~enie pada na Wichronla. Odwróciła si"' Na progu stal Rudolf
b d1 d 1 ,,
·
.
,
"""'
.
KomJsarz Wentzel kaze go aresztować. Jed•el\.O„.
a
zio
ar
adres
że
i
wszysiłk.ich
dla
d!ostępny
kal,
bardzo
i
uśmlleChmęty
zawsze,
1ak
Był,
znaleze
się
nakże po aresztowaniu dowiaduje
jego z.naidlzLe w p,ierws:z ej lepszej ga~e- zionych u Wichronia listów, że łączyło '10 coś uprz,ejm.y.
szóstej sta'Illęri p·r zed domem
O
- Jakże silę ..s~anowrua pani czuje? c·Le, okaziat·o silę jednak, że tak nd1e byto.
z je~ t;~"·~z:~ie do Czarnego Króla zgłosił
się niejaki Martinez z prośbą o odszukanie Jego - _zapytał tr01Skhw1e, patrząc badawczo Adres „Wilntergia rtenru" znany byt tylko przy u1icy Fryderyka. Byt t-o dziwny
wtajemnitczoruym. P1ierwszy dizień zbilegl dom. Z Zlewnątrz r.i:e J:IÓŻIIliit s1'ę ni.czym
przyrodniej siostry, którą oczekuje spadek w w 1ei oiczy.
od innych domów milesz'kalnych, ale
im Wlięc n1a wyswkilwaniu adresu.
odn ł J d · · ·
_ Dobrze
wysokości miliona dolarów. Martinez nie zna
zdawa~o S·i~, że ni'kt w nim n.ie miieszka.
•par a a· ma zme„. . .
jej nazwiska, wie tylko, że w jej posiadaniu
N
Udak> iilI11 sLę uzyskać żądany adres
znaJduje się medalion z odpowiednim napisem.„ ciierpfowBonym g1l\osem - Ale może mr
Cz~rny Król zapala się do tel roboty ł po- pan wresz,oiJe wythlmaczy co ja właści- wreszcie od samego RudloUa, do którego . a pairterne zapuSiZcoone byty
stanawia wraz z Tuzem zagarnąć w swe ręcel w.i·e tu robi~?„ Dlaczego nmlle pan trzy- zadzwoni~ Mśc~ci• el. Adres Rudolfa wy- żelazne żaluzje. Na pilętrach brak hyd łJ na oknach firainek i rolet. Brama by·ce te1 :.on""""'"' j 1·
s .... •ka:ł w ~,ft~·ą
tym . . . ?
spadek Jadzi, która nic o tym nie wie I nadal ma
prze ~ ła zamlk.nLęta.
'ei• llvuue
·~1 ZI
uu
WIL~Zt~mu
' .W '
przymiera głodem. a! wreszcie rzuca się pod
- Jaka pan.i. n1e1iOZSądna„. -- odparł stawiił Się ja.ko wysłarutdik jed!nego z jego
auto, w którym Jechał Halwln. Przemysłowiec!
MśdcDel nadsmął dzwonek Z poza
uratował Jadzię I zakochał sle w nlel po uszy, .Rudolf, próbując ująć jej ditoń - Czy podwl1adlnych.
- Któż*<> jest? - zapyta1ł Rudl()lf ~~!~~ki .wyjrzała para zmru:żioinych
Ale za jego sprawą Jadzia WTaz z 'Janką pan-i nbe rozumDe, że czynie tJo dla pani
mfieoierplilwkxniym głlosem. - Kto parna
Małż6wnę, pomocp.i:c' M~~ciela1 .~ostaj~ się w dobra?
- Do kogio ?.„ - zapytał d1ozorca.
do mnlile slkiiierowafr„.
_ Niie roZ1Umllem tegiof
ręce agentó'Y memu~ckie1 polic11 polity~f,
odparł
- Do W!it11tergartet11U!... Mści
"
b.
f
l
d
33
X
•
·
..s.
k
N· .
którzy wywozą obydwie dziewczęta do Niennec.
1 0 uybym pan.W,
· - Mścil · 1
- O apr "ac iowo
a1W!la obJ.!eto„„
Jednym z tych agent6w jest Kintz, mieszkaJęcy
CJJeTu' nte ma żadnego WiilntergarteMśc:foiel podstępem sprowadza oddia!ł
w Katowicach.
• .
1 1
t ·J
ł b w ręce moiJCh zw1ierzchników, mu- ciel.- 'Ah.a„.
·ki j '11'
cfln
. ł
b
uż wi!em„. Cziy pan Jest
go do zamieJ~ e wi • i, tam pod terorem ~- sia a y pani wkrótce pożegnać siiię z żyrzmia a o 1.1/0Wiedź.
nu„. dobywa od niego wszelkie pot~zebne ta~mn1ce, ciem„. A ja: uważam że to byłaby wie!- sam?„.
~ MścicDel spojrzair m numer domu.
. '
.
po czym wraz z Allem udaje Się do Berlina ce· k
Zgadzał silę z numerem, jaki podał mu
- Niie.„ Mła~o nas być diwuch.•„
a szkoda„. Malio )est tak t>~eknych koIem wyratowania Jadzi i Małżówny.
ó. t ? Al
- ,Wt'aśniie.„. Dlatego tet o to pytam. przez telefon DuA• lf w~
Tymczasem Jadzia przebywa w pięknym pa· biet jaijc paJilfu„.
•rę.c c z o „.. e
<UO •
.
Gdziiie nanQWIDe teraz S"?
Oe""' zaszlkblly mu ... 1ta n.a-~,.. .....,,·ścl
łacyku, mi~zczącrm się, przy JedneJ z najła~nie chcial
dlo!zorca
może
ż,e
s.ilę,
domyśMil
"'
p·
ą.
u.1r1...,ww
~
U.J
nieJSzych ubc Berlina. Siedząc teraz przy oknie,
-CDzW1Cmięlilbz aśmyutoma.m t~efoniczllle- go wpuścić„„
jeszcze raz przypomina sobie dzieje ostatnich JJe~e 11~ ~!óbowal ująć jej dliOń, lecz
.Wilęc clodail jeszcze:
SiM;l teraz 'd o pago„„ zy mog Y
dni. Zaczęło się od tego, iż pewnego ranka au'Ziila 001a1ęw. ją w porę.
K
~
J..t:
- N'Le rozmmbem dilaozegio mjlalłla,bym na zgłosić?
przed dom, w. ~tó1:f?Jl .mieszkała, zajechało auto,
- u :a:S110 " rew"„„
·d
h
4"-r.ch
Ć ,• .1. , ? „ C·l..I.
.
dJk
a szofer ozna)mił JęJ, ze szef wzywa Ją W pilnej tak
Brama uchyli~a siię naitychmhl!St„ ••
omu ndle
sprawa:c w
•.Y'
U,t,
prę o ~OZiegna Silit; z .c,ycrem
sprawie. Jadzia uwierzyła ł wsiadła. Okazało
. - T·o pan nile wile, że Oiez hasta wejść
przyjmuję.„.
się, że szofer był jednym z agentów, który prze- z lego ucrzyn~łam?
- W.i1em„„ Tylko w „Wiln.tergarte- me wom o? _ tłumaczył się 'dozorca.
-- Nasz sąd nile pytalliy o to„. ~zuwiózł ją w. nocy prze.z niemiecką 11ranicę, wpa·
. Mścildel wsze clił na puste podwórze.
„.
nie"
wspól
pam1
ie
co no na pa1nią podejr1Z1ea:iliie,
kowawszy Ją uprzedmo do w~rka.
- Wi:dzę, że· pan jest już Closikonale §kiemWJaJ si"' n-· Le"""',; 1..natce schodJow...1
W Berlinie zaopiekował się nią nlelakl Ru- pracuje z francuskim wywiJadem„. To
„...,, M
"'11\!U
„
,_
ta
doli, zadziera)ący koty ze swym zwierzchni- ·
1
~taną:~ ZTIOW'll przed. zamilrn1 iętymi drzwja
poinivrm-owa,ny„.
kiem _ Janickiem. Początkowo Rudolf stara się V.1 ~1 s ircz~ ····
- O, tak.„. X-33 wysz.Koliil nas na- mi. Znowu powtórzyła· S'~ ta: sama cere- To Jest barba•rzyństwot
od nlel wydobyć zeznania siłą, morząc Ją gło- M-oże ro pand naizwać jak siLę pani leżycie„. - odpar? Mśck:iel: mrugając moni1a:
.
.
dem, potem zmienił taktykę.
"
H 1t1 K
okiem d!o stojącego opodal Alfa
.
~ewneg? dnia, ~Yc.hodząc z mieszkama, podoba, a1e to nie Zlmieni samego faktu. lewym
as 0 " rew „. - rzekt Mściciel
·
C k
N0 t 0 , . ~-·
. ?
ni źle ~· tu
gdzie Jadzia była uw1ęz10na, rzekł do swego Czy
otworzył-O s~ ~
pulk:arue
jegio
na
gdy
na
am
z.e
uHie„.
~
SWI,
•.
•
.
·
.
.„
·
czuJ:e
uę
'
pa
pomocnika, Hiebla, który nad nią czuwał:
'
. ·- me ZTIJOSzę rlńie~al~ o~ćby naiwet panów cktś w „W11.inteirgartente." !J gQ- d~iaclt Oiklieiiklo.
- Możesz Jej dać coś do tedzenla„
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Pracown icy monopolowi zwolnieni zpodatku Dalsze aresztowania doHn ~arzy
Związek zawodowy domaga się zw.a-otu opłat · szkolnych

Łódź, is grudnia.
(k) Ostatnio Z. Z. Z. zwrócił się do
generalnej dyrekcji monopolu soirytusowego i tytoniowego w sprawie zniesienia podatku specjalne2'.o, oobierane20 od
pracowników zatrudnionych w iabrykach monopolowyc h.
W dniu wczorajszym z Warszawy
nadeszła odpowiedź, że postulat ten zer
stat potraktowany przychylnie i pracownicy fabryk monopolu z J}()datku
.
spec1a1nego zostali zwolnieni.
*.,,*

W dniu wczorajszym w lokalu z.z.z.
odbyło się walne zebranie robotników
zatrudnionych w fabrykach monooolu
spirytusowe20 i tytuniowe2o w lodzi,
celem omówienia aktualnych spraw.
p 0 zakomunikow aniu zebranym decyzji o skasowaniu podatku specjalnego
poruszona została sprawa dodatku szkol
nego dlla dzieci pracowników monoooli.
Uchwalono rezolucję, w której zed-"
. .
· d
b
ram oma2a1ą się przywrócenia uuatku szkolnego, skasowane20 przed trzema laty. Rezolucja ta zostafa jeszcze w
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. ~ Andrzeia. 7
·-J.„·.· Łodz
1

Lódź, 18 11rudnia.
(gr.) Jak już donosiliśmy, w bieżacym tygodniu pojawiło sie kilkunastu
niebezpieczny ch doliniarzy warszaw·
sklch na terenie nasz~o miasta. Władze
śiedcze roztoczyły baczną uwagę nad
mieniem obywateli Łodzi i nie ma bodaj
~nia, by w .Pobl~żu _dworc?w i na ruch·
hwszych ulicach miasta m_e. aresztowa·
no nowo orzvbvłvch złodziei.
d
dniu wczorajszym wysłana o genera1nej dyrekcji monopoli państwowych w
.
Warszawie.
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Sp:cJ. chor!
i seksualnych
ANDRZEJA S, telefon 159-40
Przyjmuje od 8-11 rano i od 5-9
w niedziele I święta 9-12.

I

I

............„ .....

Wczoraj podawaliśmy o zaareszto·
waniu czterech międzynarodowych złodziel kieszonkowyc h.
dniu wczorajszym zatrzymano nfl
ulicy Piotrkowskiej jeszcze jednego o·
sobnika, wchodzącei:!o w skład dtJbrze
zor2anizowan ei bandv doliniarzy. Zatrzymanym byt Józef Mącarz, stat y mieszkaniec Warszawv. kilkakrotnie karany w różnych mia.s tach Polski i za·
granicą. Mączarza przestano pod eskcir~le· dta do dyspozyci·i· centrali' stu.;·by
1
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Polskie Towarzystwo dla Handlu Ratalnego
,
z ogr. odp.
Łódź, AL. KOśCIUSZKI 17, tel. 163-66
Miesiąc reklamowej sprzedaży radioaparatów „ TEKAFON"
spółka

---

I
I
I

I
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DOBRY sklep spożywczy, sprzedam1
• zaraz. Lokal tani obszerny. Wiadomość
(przy Piotrkowskie j)
.
Redakcja.
tel. 124·76
J
poleca: psy rasowe, slam!ilde i angorskie kotki, kanarki krajowe i har- •
PUDER „SEl(RET Plf,KNOŚ~I" A~id~
ceńskie, małpki, papugi i pap użki ptaszki i rybki egzotyczne. Duży w y1
bór klatek dla kanarków i papużek, gołębie rasowe, pierniki Sprattza e pokrywa cerę niedostrzegalme dz1ęk
niezwYkłej subtelności.
dla psów, k, rmniki dla ogrodowego ptactwa i t. p.
fachowo zes tawiona mieszanka jako pokarm dla kanarków i papużek. • --------· --- · ·- --- -··-·- -e 5 ZL. trwała ondulacja piękne fale i
Wypy chanie wszelkiego rodzaju ptactwa i t, p.
grube loczki z gwarancją wykonujt:
Ceny niskie.
Pachowa obsługa.
22
e zakład fry zjerski: Główna 33.
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Władze ujęły 5 członka bandy międzynarodowych złodzi~i

NIEB\'WALE WARUNKI!
REWELACYJNE CENY!
PrZl'lmujemy Pożyczkę Narodową w pełnej wartości!
Polecamy poza tym· ELEKTRIT, l(OSMOS, RADIO-UNION, P. Z. T.
- ECHO,. TRIOI<ONG i inne na bardzo dogodnych warunkach.
RATY OD Zł. 10.- MIF.SIĘCZNIE.
PATEFONY po zł. 10.- miesięcznie.
Odwiedzanie salonu radiowego nie obowiązuje do kupmr.
Salon radiowy otwarty w niedzielę, 20 grudnia od 1-6 po pot.

!1 Sołowi e;czyk Dr. KL Inli ER ~~~~.~„'~t~jk. '~~:.~~,~~ Dr. H. Gutsztadt ~~;E!.!!~.~,~
~•••••ee••

•oe••••••••~„

CHOR. WENERYCZNE i SKÓRNE
2-3 i 5-9 v,; ecz.
niedz. i święta od 9-11
PIOTRKOWSKA 99, tel. 144-92
łł

„ .

Spec. char. skórnych, wenerycznych
AKUSZ.ER-QIHE~OLOQ
ANGIELSKIEGO konwersacji i litera
SPEC. chor. SEKSUALNYCH
I seksualnych.
m1eszk obecnie
nauczvciel.
rutynowany
udziela
tury
(włosów)
skórnych
wenerycznych I
129-5;l przyJmu!e od 8-11 i od 4-9 wlecz.
Tel.
65.
ZACHODNIA
co
frort,
8-a,
m.
21.
nr.
Zawadzka
Ul.
ANDRZEJA 2, telefon 132-28.
w nledz. I święta od 10-1-ef
przyjmuje od 9-11 i od 6-8 wiecz. dziennie zastać od godz. 4-8 po p1ł Przyimuie oij 9-11 • d 5-7 wiecz.
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.Pilm sowieckie! produkcji p. t.

DZIŚ PREMIERA! Wspaniały podwójny program!
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PRE. ttERA! Wspaniały podwójny program!
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Ceny miejsc od 54 gr.

t

nad Atlantyk„. Albo dla tizie się przed adwen1uem - nalega! Zby, odmiiany nad jugosłowiański Adriatyk. liński.
Ale Grotomtrska ?Yl~ ndleustępliwa.
Ro"Zmarzyl s1ę. On, trzeźwy bisnes-1
mrn stal się nieledwie poetą, gdy zacząl M.yśl o Staszku czyniła Ją twardą:
- Najwcz,eśniiej na Trzech Króli! opowiadiać:
- Znasz wyspę Rab?„. Nie? Ach, zawyrokowała.
Ta·rgowa!L się jeszcze czas fa kiś, wreto musiisz ją poznać. . J es~ .oo Pił'.'i1ami 1
narziecznny Juliii ustąpdiV:
szde
wys1~
IA d!zewe~ laurowym z.uelem~Jący
"'-~ 294)
Zgadzam się na termin, jaki mi
_
spok_oineg?
bl~krt
na
rzucony
raJU.
emek
pa
Powh~ść spółczesn
,._
acz'k.olwi1ek dajesz mi strawyznaczyłaś,
potęz
resztki
ś · h 1• morza. Na g?rze d~z~miią
M · t 0 1· I · ·
Danuta Kresińska, eksredi„n ·-"'l w ma·
Wzamian za to proczekać.
długo
sznie
Weprz:ez
wzniuesi~ny.ch
wa~wn.r,
nyc~
a
nę
mrec
u
epiieJ
oze
1
a'.a
zos
Zarysn
Jana
gazynie bławatnym
gdzieś latem
wyjedźmy
jedino:
ciię
szę
l~w.„.
O
kofCI·
klasz~orow.1
ka
l
k.11
necJ~--:udzę.
n
z•
się
ci
o
się - ni1e tak prędk·
0
zre<lukowana.
na koNaprzykład
tygodni„.
kUka
na
zko,
...
m.aste
ę
?',.eremu IC~ rozl· ozyło ~.t
PotS~~~ą~.i~łlO;,'i~~z co mówisz: rni'e Jai,gdyby
atrz~~~n:o~i~a z~le;;?Yl~~! ;;m~=iS.Zar~~
zywc~m. wyJę_te. ze .stareg~ n1ec czerwca lub początek Hpca. .
. . .
'
.
uhczkam1
ze swom1 w<>s:k11mi
sztvchu,
znudzi1sz mi się nigdy!
d f
d
sza.
N. 1 t 0 6
'"'
.)
Dowiaduje się o tern narzeczony Dame 0 P,OV.:1a ~ 0
wn~ez
!
.
ue,
..
,
ocenionymi
Jc,.ggiami,
i
- Cóż możrna wi1edzi1eć? - spojrzała ł malowntczym
nuś'ki, Stanisław Recz:vński i nie wierząc
Jull1. Czyz me ob1ecara k?m~s, ze k~ew platoniczność tego stosunku. zrywa w zamyślenilU w stronę okna. -- To sa- fig.owcem. Dalej p~niowy las, rozbrzędy_ WYS?k 0 falo\\'.ać qę~zie ,zyto POJ·e morze:
i
plaże
cykat,
mo powtarzał kiedyś mój pi1erwszy mąż, czony śpdiewem
z nią.
·i ś · dz1e z lltlm razem do Konczynca •
d
· -"-~~Kresińska po wielu przygodach poznaje
siowem wyspa, stworzona o mil IO ci 1
tajemniczego dżentelmena. Karola Ornicza, a JeuiucU\.„.
Odparła więc wymijająco:
Urwa'ta, nie chcąc od'Śwtli~żać niemi- beztroski„. Ozy chcesz tam ze mną poktóry _ ciężko chory - żeni sie z nią.
W tym czasłe rozpoczyniają się
poślubny?
mi•esi.ąc
nasz
ma
iechać
na
był
również
on
a
wspomni1eń,
łych
szoferem
zostaie
Stanisław Reczyński
a ty przecież wiesz, że intereżniiwa,
Julia
cz.asem
tym
a
on
mówił
Tak
u Julii hr. Grotomirskiei. Miedzy szoferem tyle taktown'Y, że ni1e wyc:i1ągal ją na
żywo gospodarstwe m.
się
suJę
rozterki.
była
pełna
zwi'ernaniia.
romans.
płomienny
i hrabiną zawiązuie się
Widząc, że Włodzimierz chmurnieOwsz•em, zdecydowaił:a się Z10stać żoPrzez parę chwH palce Grotomirski~j
_ Ju~to _ ziacza.l prosiZąc __ d1acz,edorzuciła jedinak szybko: ·
>,
:
J·
myślała,
nie
dy
g
n'i1
ale
ZbyHńskiego,
ną
forklawiszach
po
bezwiednie
bfądizily
go n.i1e pozwoliisz żebym aię po.cał1ował?
Lecz jeśli ' koniecznie soMe tego
Czyż niłe jestem two im narzeczonym? tepianu. Wreszcie Zbyliński zapytał że nastąp.i oo _aż t~k ~cześ~1e.
możemy wyjechać _sdz.ieś rażyczysz,
spoj~rzypomma~y J~j s1~ r~zzalone
G1y n·~e CZJUj•e s·z jak barwo cię kocham? krótko:
rpi1eń.
s.te
na
zem
dala,
mu
Jaką
ob11etrnca
i
Staszka
rzema
.
.
§11;lb?
nasz
- Kiie dy
Lekko odsunęła go od siiebioe.
_Słowo?
Grotomurslka spoJrzała oo mego Jak- że jeszcze przynajmni•ej parę mi•esi.ęcy
_zostaw_ szepnęła_ jeszcze nile
- Słowo! - odpada podając mu
sr..-ędzą razem.
gdyby ~budzona z~ sn.u. .
jesteśmy po ślubre!
A podczas gdy on' calowa1t dloń
rękę.
począł
znów
Wbodizimierz
więc
Kiedy
tym
nad
s11ę
- Nue z.asuainiawualam
- Ach, porzuć te konwenanse - znie
przypomn iało się, że kilka gojej
,
i
Juli.
termin
wreszcie
u~tali_ta
ażeby
~alegać,
•
•
bąknęła.
cierpH~l s.iię mężczyznia - Czy napraw1
inne stowo dała komu innetemu
0
d'lin
stanowczo:
zie„„ To b~rdJz,o źle. - bo Ja slubu, ona odpowl!edz.1ala
dę Jesteś aż ta~ bardzo chtodna, że na- . 0
pam;ętala dobrze o tam1
też
0
Więc
mu.
byt
ażebyś
raz,
już
cię
Prosiłam
tym,
t~lko
wet mifość moja ni1e potrafi cię r-ozplo- ni_e my~lę !1' cz~m . mnym
i ki1edy Wtodziobietnicy,
swojej
teJ
naraci
wystarczy
nie
Czy
cierpliwy„.
na.zalega.hzo~ać
Jak.naJprę.dz,eJ
azeby
·mi·en.ić?
chciał j~
pocah:iwać
dobranoc
na
mierz
Dla„
zie mój pierści·onek zaręczynowy?
szą umowę mal~enskn1:. ~wią'Zkierr..
- O tym przekonasz si•ę późni. ej mu się
wysunęła
e
zręczni•
ona
usita,
w
na
chcesz
go
nić
e
zami•
szybko
tak
czego
Przysunął s1 ę do meJ.
odparta tajemniczo. A równocześnde
1
objęć.
z
pełne
że
mi,
erz.aj
Wi
ślubną?„.
obrączkę
gdyto,
:i
oby
- Czy konwenJowarl
uprzytomnHa sobi•e, że gdyby na miejNadaremn.i·e również usit'Owat Wtoscu Wrodzimiierza ' był jiej Staszek, rea- byśmy pobrali s ię za sześć tygodni?„. pJetyczności i romantyzmu narzeczeńrz P'Ocaii'ować ją nazajutrz, kiedy
imi<e
dz
realiniż
nii.eisze
pięk
gowalaby zup e łni e inaczej n.a Jego pro- Zaczekaj : te raz jest pot·owa maja„ Mo- stwo jest jednak
żegna!.
ę
i
s
więc
s.ię
iesz
śp
Nie
two„.
łżeńs
ma
czne
sLy
czerwca,
ńcu
k·o
g1ib yś m y wziąć ślub w
wokacyjn,e pytan.ie.„
odepchnęła g-0 lexka:
Grotcmirska
·
jeszcze,
raz
ci
powtaq:am
bo
ołtarza,
Ć•'
daleko„.
ś
gdzie
razem
ać
wy}ech
potem
a
źrew
Złote iski1erki, ja.be z atl i ły si ę
naprzyktad do Tamminy: tam, gdz ieśmy że może nadejść czas a przesycisz się
nicach Zbylińsk i1ego , p og as ły.
(Dalszy cią~ Jutro).
- Każesz mi straS'zni1e długo czek::ir sit: poznali„. Choc1aż nri:e, na Sycylii pa- mną i swoją mi.~ością„„
odbęnasz
ślub
1
raizde
każdym
W
mogl'i~
A.le
1
upały.
ęks-z·e
najwi
wtedy
nnią
•
- bąknął smutn~ebyśmy udać się
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SenseuyJne aresztowanre

kllrow nika

olCtęg t>Wegb olitcdko

w Lublinie

_ _
.
Lublln, is llstóoada.
(PAT). Ptzeprowa1 faona w ostatnich dniach
l!o!lftola ilnansowa Okrfłgowelw Óśrodka WychóWattfa flżyóz11ego w Lublinie w:vkazała na·
duz)'ela.
W zwh!likU z tym aresztowan y został komełłłłll1H 0§tmllui W. f. purucztilk Kaia.
Wladomóśó ta wywołała w całym mieście
willlkle iiihtłere§6\Vlinle.

Urłl
4r.iągna~d

n i Wadas

z rJsianą do lu-aj~

Warszawa, 18 grudnia.
Mistrz. Polski Ruch ńadesłał do sekrfltariat u
Ligi steteitófY ucieczki a- swych oilkar:ly tJtba•
na i Wadasa do Ni'1łnle11. Ruch ~zdYskwallfiko
witl obu zaw1>'1nlk6w dd'zyw11tnlo I 11rośl Ligę
ó rozciągnięcie tej dyskwalliik acii ua całe pił
kars tW!lt ·
. Liga popiera prośbę mlstrzowskiegt> zespołu
Polski i odesłała sprawę do PZPN-u. w którego kótttpetenc Jk leży rozciągniecie dyskwallflkacil na całe piłkarstwo.
Poza tym aktualna Jest sprawa ściągnięcia
obu Piłkarzy do Polski przez władze oollcyJne
względnfe żandarmerię, które Jak donoszą ze
śląska maJą się w teł sprawie oorozumieć z
odttośnyml władzami nlemiecklmL

Kr61-tenisl t<:
na tronie Angin

Londyn, 18 grudnia.
Sit Samuel Hoote, prezes angielskiego zwłĄz
lai tenisowego , oświadczył w tych dnlach na
posiedzeniu związku, że nowv kr61 Anglii,
szczególnie iuteresuie sle tenisem.'
łtoare przypomniał, że przed 10-ma laty obecny !<ról Anglii Jerzy VI, brał udział w turnieju o mistrzostw o świata w Wimbledonie-

~~r~ąd P-~·slf• e.i:~g§lp~acv

Reprezentacja Polski .u·1 I Di1
Pięściarze

'"''
.

,..

mi,

is

Szwajcarią ł Austrią

P6!Haib
.1ttt1dflla,
J W wadte średitlej wVsławlon& Pl'a~stdeBs
. Zarząd Polsktilłd _%\"Vh1zltu iłblts@f'&ldelło §pQI ie Wiględ tlliił liiki, H Ghmlell!wskl
nJe i'dzpodzll \tleczór. wczotaf ś!l~ t1łe. zw·ykle. oracowlele•. etllł ieszete tAełoflllłlie10 ttenlniu I i1le . w.ladó•
Na zebraniu łrwaliii!Yiń liłlka 2otłzlit zał_atwlo~ nlo
'10 łlłlCo ełJlsil będzie Ju! zdoln:v dó
no szeł'eg bardzó wainyeH sutaw 11łldel1t111h1c Id, Dftt1tl1111 _natoifilil!t e\tenł!lillfiy ka~drdlit wiil
dą
lfilka illezwyltle lntei'estilll@Yeh uucllwała
f@J11'@HntHU w t.l!l wlłdze Mlilt!_hrr.vcltl llle hl
Na)Ważnlełsią 1l nłeh )est zitkofiltifllkowftttle · tfttt tazelh W61tOle J~flłtty \V tllehlłbę. !
J'OWttdu
przez kapltafta PZB poi'. la11lltsklel!o tJ!ift'il!lfił!c 111/ykatliłł@I d!!łlłfftl!J bardtb !łltbel formy,
go prtezed !ikładit reprezetttac U PołśKI da ibll•
P@tUHóftO tul szereg lliny.ib spraw _tWlitiaj!aJący si~ mecz ntil:i1iyD11ił!iłwdwf z Narw@>a rtyćh i priyltmłefił N6tWegów do
Polski.
gią, laki rozegrany zol!ti!.nle \v dnltł 7 !lłl'ctłlltt
fttk wlęe PZB zajjf1Jjjod6Wllł Nórwei9m law Poznaniu.
.
ko sędele3o rlngffWdo sędziego z Niemiec, zaś
Skład ten przedst;iWla ~le łlp,stępufąeo;
ia~o punktowylilb _po. jednym szdzlu z Polll~l I
SOBKOWIAl(, JASINSK.l - stAst(), CtOtt~ Norvtegll desygnowa nym przez oba związki.
TEK (KOZIOLEK), KRZEMIŃSKI fSPOIJENI<IE Jednocześnie PZB zapytuie Norwegów czy
I na
WICZ), KAJNAR (POLUS). SJP{Ń~KI ('3EWĘ~ mecz międzymiastowy z reprezentaclą stolicy
RYNIAK), PISARSKI (3ZUl. .CZYNSKI), SZY· życzą sobie sędziego zagraniczne go, a wów·
A1UH.A (KLl!\1ECKI), PIL\T I WtOROWl~Kl). i Hlł§ bYłbf Obił t@tt !tllill . s11dzla. kt6tt by oro-

'tt

l
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.......,,__..,,....... Ił CJłłpperł- iill IUoł@DG
jł
W1m1taWli 18 grudnia
Wlceprzewodrilezący Rady Naukoweł Wtell6

w

warlla f'ityethego gert, dr. SUiHłslli itttllJlłJetł
zosłai prtrłęty we czwartek jji'dz patia iltflłl·
stra .spraw wcwńętrznycii - 1er11 Sławo)•Skłlld
kowsklego.
Gen. Rou1mert przedstawił pałiłt ttUnlstrowl
do akceptacji nowy proiekto'Wlll1Jt skład ftady
Naukowe! na naJbllżl!tą kadett~Ję 2•łlttttlą Oata

p,

U

at„ł

Ili

pr@m~ ~ti fldaU
1.;;

1937--=n~8),

kl

ciągu

ll'O

Pt11łlewat &kłalł ftadt Naukoweł u11hihthy
ł@!lt DHY W§!1ółudtlalb Jjfl. liilfti11ttihf WJC, I OP
dtat !iPl'llW wewllęłtżłl}'@h, !)Wito w ndJDlliiożyeh dnlaeli iC~ft, Ro~1111ett iJl'fedstaWł pi'oJlłk·
ttrWahy skłlid ~aily tOwtllez plldu ntlttl!!ffdwl
!Hvlełd!liawsklehtt11

Nl;łWY skład R!tdr
Ufltltinlt'inllł go.

CrechoshnvatJ·o
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tywnie Lodzi, przy c1ym Jako termin tego spot·
klihllt uł.'r;alęiłtdoHd IU! z Attstrlakam l dzień 21
lułego pfzy111Ałe10 t11k11, Wituftld flnasowe zo·
stały Już ustalone I mecz odbedzle sle nape\V·
no w Lodzi.
Ponadto Austriacy małą Jeszcze stoczyć w
Polsce dalsze dwa spofkanla, Jako mecze mię·
dżymlastowl! pod nlłzwą t1;prezentac li Wiednia.
Jeden r; tyeh łllel!zy ódlfędide ~ie we Lwowie,
a drugi przypuszcz alnie w Lublinie. Gdyby Je·
dnak Lublin odpowiedział odmownie na pr()pozycJe PZB, wówczas w tachube wchodzi Po·

i1uo1, 1dory zrtos11

,
z, 8 11
Warszawa, 18 grudnia.
Mlędzypaflstwowy kobiecy me@z l!r ':ua.
PtJlski Związek tyhviarski otgaftiztiie vt
rul!lióWltl 'z wtilletlzluUftl w l>kllłllle (w Baru- tyczny •. ·który od?yć się !?li w Lodzl1 hikkoaUe·
prte"'idy• KatoWiGlłch w dtllacli ód 28 bn:i. ot! 6 sty~ztlia
chówce są garaże). Wyjazd na wymienione wy w~y 1esit na ~iel'i 15 sl~rpnia. ,Naifopi!a~
"ieczkl dnia 24 grudnia rb. w 1odzlnach popo- ~in meczu .męskiego w dmu 22 suirpm~ .t11e ~er- doskonalą1.:y kun ,b,~wiarslil Ilia 30 naUt!tY<tlall
J~st ~wiczeń tielesnych z rótllycll kuratoriów Pol·
dnlo ych
1eszcz~ pewny, gdyt Pozfiafi ma trtldne>se1 z uru· 1 ski _
u
w
•
chO'lll~eniem sta:fi·ohti . ntlej~~le~a. ta~ z~ mecz. 'uczestnicy kursu winni być zaawansow ani
Ą•
odbyc si'- bętlz1.e tn11s1d w inny~ rrlu~le~e..
I w Jetażle na ibdtle i ftltis'i posiadać własny
Okręgowy Zwązek Boksers~1 O\!!amzuie w 1
•
•
•
ą
sice ! Sokołe. m?
:najbliższym czas.le kurs dla sekuntla111tó
w pód I sprzęt ly~w1arsk1. .
' .
~
ń 18
d
kieriownic<Łwetn swego refl!teirtla .tcłrcbwia dt
Zlec.tma
ha
prze1ltzdy
(76
?6 ulgi) udzielać
,.
Pozna •
gr~ nla.
Zaustnera.
będą
dkręgowł!
Urzędy
W.
r.
wzgl~dnie
.-..
ob•
1
~onos1hśmy swego czasu o wyz~an.1u Pr.zez
dalszym ciągu drutynowyc misfrzostw wodowe komendy P. W. na podstawie
zaświad
SoJrnł poznański -Watty na mecz p1eśc1arsk1, z szermierczych Łodzi odbędzie się hjutro
bartll'lo cżM, wYd.!iwanych przez P,Z.L. Koszty przektorego docMd miał być przeznaczo ny ha rzecz interesujący mecz pomięchy kandyhiem na
mi- ia~dtl zwrócone będa ticzestrtlkom kurstl po kh
pcmocy bezrob~tnY~.
1
sitr.za zespołem Poćzłowegd P. W.
przyj~ździe do Katowic.
Warta zgo_tlz1ła się na. stocz.enie tego meczu, Pollcyjnel!o K. S. Mecz ł!dbęd.tie sięa odrużyną
gadti•
Uczestnicy kursu zakwaterow ani będą w Ila~
z tym Jedn~k zasttzeżemem. ze oale lOO pro- nie 17,30 w lokalu P.K.S,, Zeromskiedo Nr
88. mu sportbwym w Katowicach, otrzymując bezcent ~ostanie przekazane na rze~z ?ezrobot- · Drudi meez odbędl'lie się i/i niedzielę o go4zinie
płattte kwatery i wyżywienie.
nyCl1 I M tJrga~lltacJl:l,. tueb2:U za~nne Slę POZB. 10-ef rano w lokalu Tramwalarz y rrzy ul.
Piotrczasie kursu odbędzie się egzamin nil lnktóry też ustali termin śuotkam~,
kowiskiej pomi11chy g1:1spodat:za.nt a tl!~połtim sttulttotóW l:Yżwlarskioh. UozestnicY, J:ltiyjęci
Sokół . żgodzll ~ię na warunki ...yarty,, ~hce Klwblł PratHiWnl!ków Elekttt'Ownt,
na kurs, Wliittl l'.ltłóśić !lię osobi§ole w t>rted•
jednak być orgamzator em meczu iako imcla·
\\::' p~zyszłym tyg~u walfire mie!i /" Ło• dzień otwarcht kutłu, t. j, 21 bm. nil torze
tor _tego ~potkania:.
_
.
...
dz.i p1~foiarze Makab1 b~rł!l1sk!eJ• Obecnie H,a· śituor&nym w Kato\liltla!)h , ul. Bankowa . 4.
1
Sytu!teia t&k się 1'rtetlstawla; te 0 tert 1eden, koali oif.r zynid o.d otgiuuzula,tej fo11the
t:ii~~tl1a2;gloszeńia kierować na!ety d~ Palskiagg
dotirawdf ~lt!zb}r~ ~o.wat11Y P~ttkt. może się rbz tzy berlińskich Makabi stołecznej . pisrt:tor
~Ili
Zw,
t.yżwiafsltl
ego,
nić cała p1ekna 1mc1atywa PH:śc1arzy, A bez- meliil nie odb~dzie s!I{. H11k 0<1th tł,!ła óbec:mie
robotni czekają, na nomoail
cHszkodowa~a i, na mak pro,t eriu iabro?ił awe:
.
z·
mu zawodrukow1 Fagotowi na start w barwach
• • • ft1
tepreze111tacji Makabi w Watszawle.
. i łt• .
ltagrodllh11 pian· łn"mi
. B
a.I
Były mlsłrt Pti!sld w wadź@ clętkłej Erwm
ema
.
I . ,
W czasie Swiąt Oiego naro- Stibbe
prowadzi od dłi,ższego ezas1;1 trertl~gt
Watszawa, 18 grudnia.
dlehiil
sekcji ~ięś~iankiej ~IMY, kt6ra pod Jego 0 ·p ie· _ W wyniku uchwały walnego zgromadzef
fja
•
, .
ką poczyh1ła ostaitnio znaczne posłępy
PZPN, w tokll 1936, urz11d P~. rozpisuje
Lodź,
.18 g.r;idma
•
koflkuts na "tilć" P·. t.
11Zadania, obowi!łzki,
Ze wtgl~dlł na oclep!e!'le się nie moz~a było
ptzytttloty
k;aiifikacie kierowanlk a sekgji
dotyGh;;zaf; rozpocząć mistrzostw bokeJOwYCh
b
•
">5til!lklm
-zli!o.•>io
· J:li!karskiej"
okr.!e~U łódzkie. go.
tego też względt.t zarząd
na~Clu a
al\ Konkurs. i!ostilł dotowany 3-tnll rtagrodami
ŁOZ11L riostano;vil prżesunąć początek 1? 1~
panem
w wrsolrnAoi 1150, 180 I 100 zl,
strzostw hl! Sw1ęta Bożego. Narodzenia, prz:
KrakÓWi 18 grudnia,
'fettnln hlld11yłattie. praq (dl> PZPN.). Uplywll
czym_ .tta. o!ltatnlmh pos!ed;;enm rozlosowan o ko
Polski Akademick i Związek Zbliteuid Mi11• z dhitlin 1 lutego 1937. M1nlmalfia tilęgu~ pracy
le1m:Jsc p1erwszyc - tne(;)zow.
.
·
·
"
w pi tek 25 sm. odsędzie się 0 godz, U-ei dzynarodow ego „Liga"
- 150 I
· r•oZY
.urządza
m1ędzyrtaro ... o~ ~
w erszy, ma k"sy maln e - 300 wie
Przed polu dniem na icdowisku przy AL Unii wy obóz. narciarski „w takoP._a11el!_l_ w dnłaćłi,
oa , msma maszynowe gó.
mecz 0 misttzostw o klasy A: ŁKS-SKS. (sę- 23 gtUdma bt. do o stycżma 1g37 f,, na
ktory
•
dzia p, Dreger), w sobtltę o itodz. 11-ei ptzed I przybędzie ?k. 70 studentów cLiil.zozlettió6w..
B!ałystok
poi. tóWriie~ n!l lodowisku ŁKS-11 odł11':dą się
Całr oboz wys!tkolenil:l\V5 • pftlpagand.o~y
„derby" lokalne, mecz najgroiniej szych rywali: zorganizow any bętlzle. z podziałem, Ucr;estmk11\V
.
I Wego OkrqgU
t .KS _ UT (sędzia p. Szeranc) i w niedżielc; na grupy wyszkolen_10we, db ktor~ch
, ;iostat'
,
.
bm.
odbędzie
się
godz.
11-ei
przed
połudprzydzielon
0
y trener znany na terenie ~uędzy27
z·
.
"'
t . . . Bi ałzy~tNok, 1~ grud!1 ia. _
.
d
·
k
przy
·
ul
\"odnei·
mecz
,-,
narodowym
.
mem
nakl 1o ow1s u
ar:ti\d ola ostock1e!to
r- • pthtanóW1 1wy
rv
.,
• • •· d I ·
A· VT _ SKS· (sędzia
p. Lange).
"l n~
Obóz ten komfortowo urząd~eny 1 m1es61&
· p.
, .e el{owac• na na dzwy~zai·n e w~.
ze b rame
mis~r~, a tsy 1 ·, z meczów 0 mlstrzostwo kia~ t ie bt;dzie w jednym z pierwSi!otzę
drtych
pellś•
·
Z,P:N.
prof.
Llt~ertow1c
za;
udz1ela!ąc. mu poleA z dby~ 1Jro~
czasie ~wiąt Bożego Na- ionatów. PotJyt uczestników m!ęclzynaródowe- ceil!e głósbwan1a
przeciwko znles1e111t1 c:kręgu.
~~dz~rtfa :i1:ae ~~~zÓw 0 mistrzostwo klasy B.
obozu .narciarskiego. urozmattotl.Y
I~ j . PożflStilłe Wtt~oskl ~ZPN.. zatząd RlalostocW drużynie ŁKS-u w yialkach o mistrzn.stwr:il rozmaitymi rouywkam1 . Odbędą t1ę :tosta~,
tówntH - k1eiO Okręgu posianow1ł pop1era4
zrać INt'!zie rówtlleż Kroi.
pokazy kultury llidowet
.
.

W dalHym
zebrania
I Inn•
plany
mledzynare dowe.
Tak omawlaltU
wlev spotkanie

iiiledzyńarodowe i Austrią przydzielon o dełlnl•

•

.

Zarząd ŻKM-u podaje do wiadomości, że w
11adchodzące święta organizuje następujące WY.,
cieczki: 1 - trzydniową wycieczke do
mietzow:l tl - trzydniowa wycieczkę Włoi(ti·
do Ba·

i

warunków finansowyc h, Norwegowi e, iali: wla·
domo, zażądali dodatkowo od PZB około 600
koron motywując to tym, że szere2 zawodnlków mieszlta dóść daleko ód Oslo„ co powoduJe
dodlłtkawl! kdSił'.V IJtzeJlłtdił. PZB odpisując
Norwegom wyraził zdziwienie, ie mimo Iż kon·
trakt został już podplsan:t żądała oni obecnie
Wlęhzego diłszkodowanla _ postanowił Jednak
łlltltto~zl!Słlle taołlittowli:ć NorWlllfl>tn dodatkowo
jeszcze 250 koron.
Nie chcąc przemectlłć zawodników wyzna·
ozonych do repretenhh1 jl zlłrząd postanowił
przesunąć terminy spotkań drużynownh o ml·
!trz11stw11 Vttlsltl wytnaczon ych na dzień 3·cl
stycznia. Mecze te odbedą sle w drtft.t 17 stycznia, a l!Potkdnla w:vz1t11ezo1te tta 17 1>l'zesunlętt
zostały na dzieli 14 stycznia.

1

~
_
.
..
,
Praga, 18 gr~nnia.
Żft fi8jbłłrdzłeJ d~entelmeli8((1'i nrA
W mię.dzypanstwowym meczu hokeia 1odo· ~ - .
~
- ~ fii9 ~
wego Szwajcaria ,-Czechosto wacia, tdzegra-1
Warszawa, 18 grudnia,
~o kt6tkleJ d)'skusll Komlsla ur~f.zn11.•1t nanytn W Pradze w obecności 4 tysięcy widzów,
Komisla nadawcza LIJd dla nadania liagrOdN g{odą prźe~hodltht ... tuwart~stwa ubezplec!tll
wygrata drużyna szwajcarsk a 3:0.
naJbardzleJ fair grahtsei drużynie obraaowałll „Plłfł'ill' 1 . krakowskie ) WIŚI~, które! gracze ń
w
• • •
1 w dniu wezorlłiszylft roiważailłe: łl"z;v kandyt'la• rHltu łUUZądl'ili iacbbwfwa li si~ na bolskil
niłl·
~eprezetlfa:tJa Berlifia w hokeju lodoWYm I tury Jakie byfy zgłoszone.
rozegrała w Wiednlu metz z m!strzetn Austnił · Za na.ibardziei dżenfelitielis~le ze~ooły uwa• bardziej po iłżen.łełtnelł&ku.
Zespoły LKS i Warty były iu. ż w poprz.edEKB., WYgrywając 2:1.
żano krakowską Wisłę, Łódzki Klub Sportowy nich latach odznaczone
tą nągrodą,
gdy
1 poznańską Wartę, których klłHd~datury Wf>ły- piłkarze Wisły otrzymUfą la t>oraz podCZIJS
pierwszy.
•1e
nęły na zebranie.

Dw

- wid~ił nt~ez międzYtrilastowY. w Poznaniu.
Załatwiona też lu! zosMa d~ł111itYWitle kw~stla

1

HokeiSti szwajrarscy

l lll•uct111ają

polHcy walczyć mutą z Włorbami, Węgra

itótowość

ślę

wi~;:::zry
k~m~ZB llłill'611óno1tat stoc:iente spotkania międzypaństwowe10 Węgrom,
t1111erzen1a

z

proponuiąc

Im luty jako termin słbczenia tego spt>tkanla.
Węgrzy odpo.wlt!dttell przy-ttłiYlnłe,.. Jednak za- ·
propond\valł lrtltf tiłrmln, il miafltlwłele · ter~
wielkanoen e, Wob~e tego, że termrn teli odp6włada również naszym pleśeiarzom PZB posta,noWlł lirżądzM spotkanie to w dniach miQdzy
26 a 30 marca w Warszawie . Poza lyiJł zapro·
nowano też Węgrom Jed!)n mecz ·międzymla·
stowy, Naruie nie wladómo leszeze laka będzie odpowiedź Węgrów, przy czym iednak la·
ko Ich ewentualny przeciwnik w rachubę wcho·
dzl re11retetttllcfa I'ołttanllt Wtgle.dtfle lodzi.
Sprawa udziału i>leśdarzy polskich w mlstrzostwach Europ)' VI Mediolanie w dniach ~
~ ntllht
tókU lll'irbltirlt teł ~oraz re11lnle1sze kształty. Jak Już donosiliśmy w swoim cza·
sili Pzii "dst1tttuwll by "lel'111lrte nasi starto"
"
wali we Włoszeth.
Obecnie związek chcąc wykorzystać ten Wf·
Jazd zwtó'1ił ilit włoilkleJ łederecll bóksetskleł
z propbzyclą rl:lzegtanla
tym okresie sp.otkanla mlędzypaństwoweao POLSKA - WLd·

t•m

w

Cłłl\

·
""'NIE
„CZU
Zaproponow ano tet STOCLI:,
Mi:.
MIĘDZYP A~8TWOWEOO SZWA.JCARJI, przy
ozym tłn mee11 odbyłby sle też w czasie prze·
Jazdu dl1 Medlolllnu1 wz1dędnle tllż powrotu

zeń.

Po żalatwienlu sptaw z resortu zagranlcz·
nego, które zaJęły bflrdzo dużo czasu, zalętb
się tl!i luttyml kwestiami. l'b!itano\vlono wyznaotyó tłtbtin tttl~tr!ólltW grlJPowl'ch nil dł:lełi
7 kwietnie, a f1Mł6w mistrzostw lndvwldual nysh na dzień 27 kwietnia.
Wniosek Brześc.la nad Bugiem o utworzenie
samodzieln ego okręgu załatwiono odmownie.
Jl()lfattawlllłiłi! hato1nl11st Ut\Vtlf!YO i;odoktęg I
pHydlleIIO go łltJ oktlłllł blało1tocklegd, GdY J'tld
okręl łen przli1: rok wvkaie sie należvtit praćlt . pr.zek. ilttar.11ony oli zostanie wówczas na sa·
módzlelnY bkręg.
Wreszcie na WdltJsek t((jlll ~kreślono z 11„
sty członków PZB Zw. Podufleetd w «ezerwy
z JlóWOdll nie W}'klltyWllbia żadnlll żywotno·
ścl, Jedrloe~dnie łef przYleto na 'fillłonka w O•
kręgu poznańskim t<:PW _ :Pozńań, które swe·
30 czasu należało łuz do zwlazku zostało ledtiak skrdletile ttt nlewykatYWllttłe dzlałaltto·
ś I M• ł
I I" I I
u. o~e Yftt razem bQd:tli
„p li.

O mistrzostwo

świata

w hokeju lodowym
Londyn, 18 grudrtia

W lutym 1937 toku rozegrany nia

być

w

Londynie turnie! htlkeJa lollowego b mistl'zostWb świata. Oofy~łidtas tło tlirhlelu titlosiły
się
fl!ilfezelltllcle stlłtegu Padstw eltrl}pitJ•
sltłch.

Ciekawe jest stanowisko w tei soraWie Zwlaz
ku lłokeła Lodowego Stanów Ziednoczon ych,
klóty dblllllga się od otganlźałoróW. aby zot
ganizowali oni dla reprezentac ji amerykańskiej
tournee po Bhl'opie t minhnalfia liczba 20 me-dzów. W ten spo!lób Stany Zl~dltodżone pokty•
łyby sobie koszta eksfjedydJi h!ikeioweł lta ml•
strzestwa świata.
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REWIA CZOLG.ó W NA śNIBGU.

wojny domowe_·

oś

I : ',· ,i}','· 1,•;,/1,\!

każda

dla

Ciotka Eulalia po raz pierwszy w tyefu spędza
noc w wielkomiejskim hotelu. Ciotka Eulalia
jest ogromnie "zdenerwowana: - obawia się napadu bandyckiego.„ I trtl., chciał, że w nocy
dwaj pijani goście wpadli al'turat do pokoju ciotki Eulalii.
Biedna kobiecin' straciła panow11uwc; Bad sobą. Wyciągnęła spod poduszki torebkę .z pieniędzmi i wręczając ją jednemu z pijaków, szep-

1

iręła drżącym głosem:

~ Bierz pan wszystko, ale błagam pana, zo.
staw mi pan życie!„.
- D„. d„.dobr.„r,r,ra.., kochana paniusiu„, odpowiada pijak. - Fele'k.„ hup.„ n.„ n,,,niech
nam ta paniusia źyje, hurrrr,rrrrał

..••
;

Kac I Kotek.
- Był pan wczoral u Mayerów?
- Owszem, byłem... Przyjęcie \fYśmlenlte„
- A towarzystwo?- Nadzwyczal arystokratyczne, sami przy.
zwoici ludzie.„ Ja tam w każdym razie nikogo
nie znałem!

Zdlęcłe nasze przedstawia fra2ment
z rewii Jednostek austryiackleł broni
pancerne), która odbyła sle :we Wiedniu
na śwłei;J\łn ś~

Il
Oto charakterystyczny obrazek z Hisz panii. W ruinach domu, obok którego
widnieją tanki, toczy się już normalne życie.

J

. „„„„„„„„„„„„„„„„„„„lliiiiliililliiiiiiiliiliiil„„„„„„

~,

.
" sk ar b ó w po n ego s Ie
Lic y t a c Ja

Mayer szuka dla siebie młeszkanła. Po ołie)Reniu apartamentów w pewnym domu zwraca
się do gospodarza:
- No, tak„. Mieszkanie fest ładne, owszem.„
Ale ma jeden feler - brak łazienld.„
- Po oo panu łazieaka? - tłumeczy gospodarz. - J.ak pan cli.ce się wykąpa6, może pan
pójść do łaźni.„
- o tym, żebym chc:Usł słę wykępa6 me ma
mowy, - odpowiade Mayer - ale Jak kt°'
przyjdzie i zechce obejrzeć mieszkanie, fak to
wypada, żeby nie było łazienki?..,.

NA DROOAOH ROZWOJOWYCH
GDYNI.

••

'*

Kac i Kotek spotykają się w obcym mieście.
- Serwus, panie Kaci- Gdzie pan tu młe
cika?.„
- W hotelu „Magw"_
- Czy to jeslf. elegancki hotel?„. Czy pano-Me do kolacji są w tmoki:ngach?
- Oczywiście!,„ 1Kelner.zy w każdym razie!

„.

' ofeti
Jd zwraca się'"' do
- Talu&iu, co to jest poczucie taktu?
- Widzisz, dziecko - -odparł ofdec - chodzi o to, żeby ludzie nie domyślaU się, co się o I B.
nich myśli.„
Mały

l

Codzienna nowelka

~.Expressu"

fan1p6óisl.0Jo

Stale
negus Abisynii, który zdołał wywie źć z Addis-Abeby cały skarbiec, wysta:wil obecnie na łicyta cie :wyr<>bY ze srebra.

·

DJ

Jłłont~ 'tarło

na pieniądzach, J!dyż był właś·
ogromnych przedsiębiorstw włókienniczych w Manchesterze.
Bred spędził w kll!syni.e prze,s•zło sześć
pomy-

Około północy Kamil Brad. znalazł się zupełnie
przy moście w.e wspaniałym par!tu ~N cidelem

Monte Carlo,
Spojrzał na

dół,

w

przepaść ł

~.odzin.

ślał:
~

Gdy Anglik wyszedł ze sali, zajął jeZa chwilę będzie xoniec. Ni·e mam
go .miejsce.
innego W1Yiścia.
Nie miał zamiaru 'J!irać cudzymi pieKamil Bred dopiero ·diziś _przyjechał z
k~ka'Set franParyża. Miał przy s<>bte dz.ie.sięć tysięcy niędzmi. Miał własnych
franków, które powini·e n był wpłacić w ków. Gdy je je,dJnaik prze1grał, postawił
mie·is·cowym oddziale pewnej firmy tran- jeszcze 50 franków, by przynajmniej ~do
być pieniądze na powrotny bilet kolejo•
·
sportoweii.
Gdyby uczynił to natychmiast po wy,
J!o w dalszym
Pech prześladował
przyjeździe, nie doszłoby do tragedii.
Ale Bred jeszcze nigdy nie był w do- ciągu.
Bred zdawał sobie siprawę, że powi·
mu gry. To też wprost z dworca udał się
nien natychmiast opuścić kasyno.
do kasyna.
Ale nie uczynił teJ!o. Grał dalej.
Nie miał zamfaru 'j!rać. Chciał tylko
Gdy około godziny dziesiiąteii opuścił
obejrzeć sale, w których J!rano w ruletę.
Przy ie·dnym ze stołów uj~zał młode- ka•syn.o, nie miał iuż ani centa.
Stracił całe 10 tysięcy franków, któgo mężczyznę, otoczon.e·l!;O całą gromadką ludzi, spoglądających nań z n~euikry· re przywiózł do Monte Carlo z polecenia
. swego szefa.
.
waną zazd1'ośdą.
Przez diwie godziny błądził po piękTe-n człowtiek, jak' powiedziano Bre·
ulicach
dowi, w ciągu paru l!odzin zdobył prze- nych, rzęsiścde oświetlonych
mia>Sta,
szło 100 tys·ięcy franków.
iW'resztcie znalazł się w parku. Posta:Bre-d przez dłuższv czas obserwował
szczęśliwego gracza, który zg.Mniał całe nowił p<>zbawić się życia. Wolał śmierć,
stosy sztonów. W.re·slZlcie 111iezna.jomy pod- niż więzienie.
Terai, stoiąc na moście, począł się
nió,sł się z krze.sła i zwracaiąc się z uś·
wahać. Był przecież je.s,zcze bardzo rolomiechem do krnpiera, powti.edziah
dy. Czyż nie lepiej uczyni, jeśli ucieknie
:-- Jutro znów przyjdę.
zagranicę? Ale jak zdobyć pieniądze na
.
.
I opuścił salę.
Szczęśliiwy gracz był An:glikiem. Na- podróż?
Gdy stał oparty o bafostradę, ktoś
zywał .się Robert Simon.
Podobno, jak opawiadano przy ~tole, trącił go lekko ramieniem.
Odwrócił się szybko.
przy którym stał Bred, Simon ąopiero
Ujrzał An~lika, który WIYgrał 100 ł.yprzed kilku dniami zja'Wlił się . w · Monte
Carlo. Wygrywał za każdym raźeim o- ( sięcy franków. P<>z.nał go natychmiast.
- Chcesz skoczyć z mostu, młoctzie1igromne sumy. Nie zależało mu jednak

cze.? - oCtezwał się A!Iljglik
Bre·d przez chwilę spoglądał nań w
milczeniu.
- Tak - odparł mu wreszcie cicho.
- I ja myślę o tym samym - ode'Z·
wał się znowu Anglik.
- Pan? - zawołał zdumiony mło
dzdeniec - To niem<>żliwel Pan przecież
dziś wygrał tyle pieniędzy!
- Wygrałem. I cóż z te·J!<> 1 Pienią
dze nie mają dla mnie żadnej wartości.
Je.s tem zamo.i!nym człowiekiem. Kobie·
zdradziła
ta, iktórą kocham na1d życie,
mnie. Uciekła dziś wieczorem z Monte
Carlo z jakimś nierbieskim pta.szkieim.
Bre·d obserwował J!o w milczeniu. Nie
mógł zrozumieć teJ!o człowieka. Pt1zecie,ż j.e st bardm bogrly i w każdeij chwili'
może znaleść inną kobietę. Czy z tego
powodu warto odlbierać sobie życie?
- A dlaczego pan chce skoczyć z
mostu? - spytał go A111glik.
Bred odpowie·dział mu o SW1Y.ch przei·

się oort 2dynski
ostatnio nowy, naiz111>ełnieł

rozrastafący

otrzymał

nowocześnie urządzony dźwi2 o nośno·
ści 7 ton, przy szybkości załadunku 140

ton na 1odzine.

To nie pań'ska sprawa.
Proszę
tnnie zostawić sa-mef!o.
Bred uścisnął mu rękę i począł · się
oddalać.

Gdy ipo paru mtnutaoh odwrócił się,
Anglik stał jeszcze przy moście, oparty
o balusfradę.
Nazwjutrz rano Bred w1pładł tt> ty·
sięcy w firmie transportowej.
Potositało mu ieszicze tysiąc franków.
Nie połrafił Olpl".z.eć się pokusie.
Udał się zinów do kasyna.
.......
Brednie W1rócił iuż do Paryża.
Pieniądze, które otrzvmał od Anglika, przyniosły mu szczęście.
W ciągu kilku następnych dni wygrał
około 80 tysięcy franków.
Wyjechał do LondY111U, lecz wkrótce
znów powrocił do Monte Cralo.
uchodząc za
Spędził tam trzy lata,
jednego z naj.sziczęśliw'śz1"Ch graczy.
Bred m.igdy nie dowiedział się, eo się
stało z Simonem, który mu .uratował ży·
ścia1ch.
.
- Ile pan przegrał? - odezwał się cie.
myśl nie
Ni1~dy mu równiłż p.rze.z
znoWl\l Anglik.
przeszto, że Anita Mallins do której za·
- 10 tysięcy franków.
Abglik wyjął z , poritifelu !kilka han- płonął gwałtowną miłością, ·była ·daw·
niej przyjaciółką Simona.
knotów.
Anita zresztą nie lwbiła opowiadać, o
tysięcy.
- Proszę, oto iedenaście
.
Będzie pan ·miał jeszcze tysiąic na dT'ob- sweij przeszłości.
Romans ich trwał szdć miesięcy.
ne wvda tki.
Pewnego dnia Ami.ta nie·oczekiwanie
Bred zawahał się.
- Nie; nie mam pra\fa korzystać z uciekła od Br.eda. Wvieichała d<> Argen·
tyny z . jakimś zawodiowvm tancer:zem,
pańskiej dobr<>d.
Bred przyipOilllniał sobie Simona. Wó·
- Bierz pan! -'- Po.wiedziałem J1Uz
panu, że pieniądze są mi nie,piotrzebńel :wczas, gdy sp01tkali się 111a ntoście,· nie
potrafił ziro1żumieć, że zawiedziona ·mi·
Wygrałem zresztą bardzo dużo!
Uszczęśliwi<>ny Br.ed schował do kie- łość może pchnąć do samobójstwa.
Teraz jut myślał inaczej.
szeni bankinotv„
Pew11.e·i nocy zlnaleziono J!o martwe·
- A teraz żegnam pana - powie·
go w wytwornym ntllillerze hotelowym.
dział Anglik - Chcę zostać sam.
DOL.
- Czy pan doprawdy myś·li o samo-, Otruł się środlkiem nasennym.
bójsrtwie?
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