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GEN. OUIEPO de LLANO
zapowiedział decydujący '

atak armil 1ten. franco na
Madryt.
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ZAMO RR A
b. prezydent Hiszoanll, o·
świadczył, iż dwai Jego synowie wstąpili do armil rzą
dowel wbrew jego woli.
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Nr„ q61

mer
Depar~ament

stanu udzielił zezwolenia na sprze·daż ·rządowi
madrycki~mu 68 samoJotów i 411 motorów wartości 3 milj. dol.

Waszyngton, 29 grudnia.
(PAT). Departament stanu udzielił
· wczoraj licencji wywozowej na wysył·
kę do Hiszpanii samolotów i motorów
lotniczych wartości 2,777,009 dol. ·
Na podstawie tych licencii wysłane
ma być na zamówienie rządu Walencji
68 samolotów, 411 motorów oraz zapasy części składOWych do 150-ciu samołoltów
pochodzenia amerykańskiego,
znajdujących się iuż w Hiszpanii. Wszystkie te ?Paraty były już używa·
ne i doprowadzenie. · ich do zupełnego
porządku potrwa około dwuch
mie·

I

.

.

Katastrofa lotnicza pod
.

'

w:

litew!cy

Rawą Ruską

Samolot zap&Uł się w czasie lotu i rozbił. - Dwaj pasażerowie
za;ibic-i, trzej ciężko raooi.-Adw. Sieradzki z . Łodzi lekko ranny

Lwów, 29 grudnia.
. Na łimti lotniczej L\vów - War.szawa, między Rawą Ruską a Zawadą wysięcy.
darzyła się tra~na w skutkach kataFułikcjonarjusze <tepartamentu sta- strofa lotnicza. Ofiarą katastrofy padł
nu pświadczyli prz~dstawiciełom pra. samolot komunikacyiny „Lotu'•, który
wydfartowal' ze"i..-wicr.va- .kietu11;ktt .Wt*.·
- - szawy. Na pokładzie zna1dow:ało się 12
osób, w tyim 10 'Pasażerów, oraz pilot i
telegrafista. Dwie osoby z pośród paUrz~dni.cy
fałszowali zńaczki

I
I

sy, że obow1ązująca obecnie· ustawa o być odwołane w tym wypadku. gdyby jennego dla uczestników WOjny domo·
neutralności nie stosuje się do wojen do- kongres uchwalił w międzyczasie usta- wei. Niektóre koła twierdzą, że ewen·
mowych. Udzielone licencje mogły by wę, zakazującą wysyłki materiału wo- tualność tego rodzaju jest m<>żliwa.

sażerów a mianowicie hr, I.oś oraz kupiec Zimmerman, zoStałi zabici.
O g. 5.45 mie·sizkańcy Wisi Łuszczac
w pobliżu T otnas.zowa Lt.tbe1lskieg;o zauważyli, że z motoru umie$zczone~o naci

§lk!'zyd~ sąmolotu, uk~ły

stę Riozi.mie,..jąełę
dowac. W chwili, 2dv scunolot dotknął
kol~ ziem{ nastąpił kaipotaż, a równo„
cześnie kabina stanęła w płomieniach,

.~- Pil()ll ·~ifavł
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pocztowe

Roosevelt zapowiada przyjazd do Europy

Ry~, 29 grudnia.
"(PAT Z Kowna do,noisząf że sąd ape.la-cyijny po. raz trze,ci Tózipatry;wał spra- aby omówić z europejskimi mężami stanu problem·y mię•
wę dyrekiforów po,ozity !kłajpe1dizkiej i
dzynarodowe
dwuch wyżiS1Zych uT1ZęcLników, oskartoNOWY JORK,· 29 l!rudnia.
I Jak porozumienie monetame, sprawy
nrych o 'fałiszowaoie znaczków poczto.
(PAT) W p!'asie amerykańskiej zja- długów wojennych i kweSJtii taryfy cel·
wych, skazuiią.c ich ostateczn~e na cięż~ wiły Slię pogłcsik.i, że• prezydent Roosevelt nej.
.
kie więzienie od. 1 ł'O:ku do 3-oh lat oraz podczas srwej drugiej kadencji wybierze
PoiStłoski te dotychczas nie spotkały
zapłacenie odszkodowania .w wysokości
się do Europy celem omówienia z czoło- się z żadnym zaprzec~eniem ze strony
QO tysięcy litów„
wymi mężami stanu wielkich mocarstw Biał~o Dom~
wielkich problemów międzynarodowych,
·
Wymordował całą rodzJnę

·

i

p_opełnił

samobójstwo
Wriedeń, 29 !!rudnia.

(PAT) Na przedmieś..::·iu. Wi.e,cLnia Wie·

n~r Neustadt wy~ar~yła. s!ę dn. 28 h:

mez~.ła tragedia
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~ 1 e1iscoiwy rze·zn!

.szał? ~askz.ehł z re':".ol~er.u

zonę, ~~e corkt 11 1 .12-to !etn:ie, ctęz-

ko; .r amł sv;~. : 4 -letnteJ!o, po czym poDe ·ni samo' 011s wo.
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Nowy numer (51)

"Kl\RUZBLI"
już ukazał

4

sie w

sprzedaży:

serje komiczne:

PAT I PATACHON
FERDEK I MFRDEK
OSIOŁEK-WESOŁEK

• KUBU$.

3

powieści rysunkowe

WYSPA CUDÓW
BUF ALL O-BILL
W PA~STWIE BIAŁYCH WIDM

Kolumna
rozrywek umysłowych

Cena 10 gr.
~

Miliard dolarów.zarobił r.z~d St. Zjedn.

prawdoipodobnie na skutek eksplozji
zbiornika z benzyną, Lud,'n.ość natychmia.st pospieszyła z pomocą. Poparzo~
nycih i ralliilych ;pa.s;ażeirów wvdobyto z
kabiny, alavmują.c równoiczeiśnie władze
w T0J11aiszowie Lu'belisikim;. skąd przybył
ńoa ~~$ft. ~~o~iii ; dl„ ~~~.i. r •
Z'"ablc1 hr, Łoś 1 Z1mmerll)an med~teb
t11ż za kabi:tią pilota. Ciężko ran.hi są:
pilot Jonikas i radioteles!rafista Fronc,
które1to w stanie ciężkim odwieziono do
szpitala;
Ciężko ranny ieat iewnież Clyrektm
,.Lotu" im, Krzyczkowski. Pozostali pa
sa~er,owie są lżeii ranni. Wszys1tkieh
p!l"Zeiwiezi-0no do szipi:tala samoiohode,m
iS~aro,s·ty tómas'zorwiski~o ii sankami
wieśniaków.

· Dowiad11je1my sii.ę, że radiotelegrafista
Fronc wa.J.ezy ze śmiercią., Stan inż,
Krzyczkowskiego jest również bardzo
groźny, Lżei :ranni pasa~erowie udali się
do W ariszawy koileiją.
Między pasażerami

również

znajdował

adw. Jerzy Sieradzki z

się

Lodzi,

~;raw::11~ r~~~:~; :u~t~

Adw, ·Sieradzki ..zoSltał lekko ramiy
w oo,gę. Znajduje się on w tej chwili w
·
Waszyngton. 29 grlidnia.
Mim!() ~s,trniejących jeszcze o~ra111k·zełl, drO~ do Lodzi.
fPAT) Po z.nfosieniu prohibicji w Sta- jak np. zakaz.u prz~·syłania poozrt:ą tron- • • • • • • • • • • • • • • •
nach Ziedinoczony1c h pozostało jesz.cze ków, zawierających alikohol, dochód
Sł
ł
sie,d em stanów „suchych'', a mian.: Ala- skarbu fodera1nego i iposz.c;:zegółnych staW
U
.bama, Georgia, Katiisas, Te·nnesisee, Missi nórw z akcyzy i '.l"Omai'tych podatków, ·
(k) - W dniu wczorajszym wybuchł
ss~ppi, Oklahoma i ipółnoona . Karolina., .związanych z p'l'odukc~ą i sprze,dażą strajk okupacymy w fabryce Outmana
Z pozostałych sitanów w cztlel'nas.tu s:pirze trunlków, wynosił w roku bie<żącym je· przy ul. Cegielnianej 76 •
daje się ~i wyłącznie w skle.oach i den mi1iar,d ,dola,rćw.
Podtożem zatargu jest nieprzyjęcie
1
monopolu danego sta.n u.
·
do pracy starego robotnika. Klasowy
zy.riązek zawodowy zwrócił się z interwencją · do inspekcji pracy, która zwoła
ła na dzień dzi.siejszy konferencję.

na zn·iesi·eniu prohibiCJ-i

fa)"k

Oficerom i dyplomatom

nie wolno
.

żenić ··i~

Nowy Jork, 29 grudnia.
(PAT) Nie1dawno departament stanu
w Waszyngtonie roze,~łał okólnik
do
.ws:zysd!ki!ch :p'l'zedstawici'els'tw dyplomatycznych i konsularnych zagranicą, rw
któ.rym dionosi, że urzędnikom dyplomatvcznym i konsularnym nie wolno że,nić
się z obywatelką nie amerykańską, bez

amerykańsk.im

zeziwolenia departamentu, a ·~ każdym
razie zawierający taik:ie małżeństwo winien natychmiast j>!'Zesłać do :Waszyngtonu prośbę o dymisję,
Taki sam zakaz, obowiązujący wszyst.kich oficerów floty wojennej, ol!łoszo-.
ny będzie orzez dep, marynar~

o jego rozstrzelaniu okazały się nie p~awdziwe
A vita, 29 grudnia · · 1stał tozstrzelany - nie odpowiada

rze-

(Pat) Specjalny wysłannik agencji czywistości.
ttavasa donosi, że wiadomość ogłoszona !
Opublikowana ostatnio nota urzędo
przez niektóre dzienniki zagraniczne. ja- wa stwierdza, ze więźniowi nie zagraża
koby syn Largo Caballero wzięty do żadne niebezpieczeństwo i że jest on do
niewoli przez powstańców dnia 5 sierp- , brze traktowany.
nia na drodze z. Madry:tu do Segowii. zo. f

a ryce

mana

_._

z europejkami

Syn Largo .Caballero w niewoli
Pogłoski

fb · 6

Sensacyjna afera trucicielska jest tematem romansu współczesne~o p. ł.:

„NIE PŁACZ,
DZIEWCZYNO I"
"

w nowoN·cznym (186;yQl) num,erze . tygodnika bele•trysł~z.nego ·

Jo IJ~1ień 'owieit"
Ponadto, jak w

każdym0 numerze

„C.

T. P." - HUMOR, - ROZRYWKI
z NAGRODAMI, - OBSZERNY KĄ
CIK DLA PAN', - ILUSTROWANY
.DZIAŁ MODY, - PORkDNIK KOSMETYCZNY.

Roosevelt na konlerencii pokoiowei wl\rgentynte
Entuzjastyczne powitanie „wielkiego brata z północy" przez ludrtość

• Południowej Ameryki.-Rozdźwięki w „rodzinie amerykati~kiej"

Prezydent .U. S. I\. pragnie uliiezależnić

się

od Europy

trudem p0suwało się naprzód. Roosc- ' ty się odczuć róż'nke poUtyczne. Prevelta obsypano kwieciem na wszystkich! zydent Stanów Zjednoczonych ~mery
ki Pólnoc.ne'i dąiy do stwo,rzenta „ródomach powiewały chorąi.twie.
R6wn~e2: "fYiazd prezydenta Roose· dzinn~go związku" .włe~kiel r~dzln~ ame
veilta odbył się wśród podniosłej pom-1 rykanskłeJ, pragnąc uruezaleznić się od
py i entuzjazmu. Cała ludność Buenos i Europy.
Na pytanie dziennikarza, czy Sta~y
A.tres z prezydentem Chusto na czele
odprowadzała gościa triumfalnie. mimo l Zjednoczone nie zamierzalą przystąpić
„czfonka rodziny amerykańskiej I .:>ół· te lal rzęsisty deszcz. Roosevelt byt do Ligi Narodów, Roosevelt odparł
szczerze wz.ruszony i oświadczyt że Szybko „nie", lecz Jednocześnie wy~nocne20 brata".
Od pforwszej chwl!lL ws,tątJlenia R·~O·· rzadko doznawał tak szczereg-o· i ser-1 w1ada się za utworzeniłem ametykanseve1ta na zi'emię argentyńskQ. podkre;. decznego przyjęda. Szcze.11:óln~e ucie- sklej Ligi Narodów lcb ł·nstytucił PO"
ś1ane było braterstwo narodów północ- szyła l)rezydenta niespodzianka. zgoto-1 krewnej.
Naitomiast argenityński prezydent
no • amerykańskiego i J>OłudnioWo-ame· wana ·przez poselstwo amervkańskie w
rykańskiego. „Wie4ki brat z nólnocy" Buenos Aires. Sprowaclzono mia:now~cie I Chusto .kilkakrotnie mówił o Lidze N.adoznat nii·ezwy1klle seir.deczrle.g o przyję- argenty1islde gaucho, pastuaha z pampa- 'I rodów, podkreślając zd?·c vdowanie, ze
cia. W porcie oczekiw:i.rny byl . przez sów, który przy~tował na śniadanie panamerykańska konłerencia nie może
pociągnąć za sobą izołacil Ameryki od
prezydenta Chusto, który powi.tat d :)- „asado con cuero„ pieczyste z rożna.
~toJ?ego goścda. Samoloty argentr1is~!~ Gaucho w pięk~ym stroju nar~dow~m . innych ~ontynentów i nie oowlnrta donr"'zyły nad pótno•cno - amervkanskun; z pa.s em, ozdob;1onym monetami. w Ję- · pr<>waclzJć dQ utworzenia kontvnentał
r:ctkami, a n.ieprze;lijjczone tłumv 1apel· zy;ku hi!szipańskim wyttumaczvt Roose-1 nych bloków. Chusto pra2nte ttadać lunity t:!lce, wz.n-0sza,ic ei1t11zfa'ilV.cz11~ o- veHowi, jak się przygotowuje to smako-1 stytucU genew~kiej cechy · uttlwe·rsalne.~
Nie trudno przewidzl1eć. że obecnie.
kr zy~:. zagłuszane pric:, nnwitalne wite p:ieczyste.
r Mimo niezwyklej harmonii. panują- r po wyjeździe prezydenta Roosevelta z
strrn 1y armatnie. ·
Tłum przerwał kordon poHcy,iiny i cej zarówno przy pow.itaniu. iaik i pożc· 1 Buenos Aires, rozpocznie sie dokoła
·
auto, wiozące obydwu prezydentów, ~ gnan~u. w trakcie samej konferencji da· ' tych za,gadnień energiczna walka.

(z) Plie·rw1.5zym . czynem p.r ezydenta
Ro<>seveHa po jego reeleik,cji byta po.
dróż do A·r gentyny na odbywającą się
tąm panamecyl,cadską kOnferencfe poko„
Jową; .
. Argentyński pręzfdent, gen. Chusto,
żrugajając konferencję, powit.a t przybyłe,go z Waszyngtonu Roosevelta · jako
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w nieznane, dokoła .świata.„

Podróż

Fantastyczna eskapada poślubna młodej pary mal~eflsklei,
a la się na. d-wueetnią „wyciecz„
klóra statkiem rybackim ud _
kę morske!ł" bez określonej mat"'szruly
Największą sensację · stanowiła jed- deJ pary. Będzie to z pewnością naj:bar
(z)· Przed paru dniami opuścił port
angielski żaglowiec ,Cap Pilar". udają,c nak źona kapitana, urocza, mata brunet- dziej niezwy1da i romantyczna podróż,
się w dwuletnia. podróż dookoła świata, kd, która najprawdopodobnie.i trzymać jaką kiedykolwie~ była odbyta.
I oto „Cap Pilar" opuścił ·doki portu
TJOdróż „w nieznane", bez zgóry określa będzie ster rządów w swych drobnych
rączkach. Dwuletnia podróż „Cap Pi- londyńskiego i popłynął wzdtuż Tamizy
ne; marszruty.
Histo,r ia zrealizowania tej · roman- laru" jest bowiem podróżą poślubną mfo ku otwartemu morzu, w nieznane.
tyczno-awamturniczeJ podróży jest dość . . . .•••••••••••••••M••o••~••••••o.••••·••H••o••••••••„
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1
r6ży poślubne1 uczynić „podr6ż w meznane".
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Okazało s1ę bowłem że narzeczona
: ł0 . d
h Gd
lad
L
en ouse, o . o o, a e Y up1 so- b0 t... •
rzemysłowca, który miał ją niebawem
Y W"/J:ę • ie ną
~D CZeiKC1 •owyc ·
bie ża:glowiec. ·Wybór ich padł na 300··
tonowy statek rybacki. Sprowadzony I z mch do usit, po.c~u~o w usitac~ cos twar poślubić podczas z.wiedrzania fabryki,
do Londynu, żaglowie:c, noszący nazwę de,g?· Okaz~ło ~ię,, ~e „ we:wnątrz borr.!'by ~gubiła ~trzymany od narzeczonego za·
„Cap Pilar", zmienił catkowici<e sw6j i zna1•dował się pterscten platynowy z ,.;en ręczyneiwy pierścień. Naj,p rawdopodobniej luźna. obrącz;ka ze,sunęła się młode.i
.
wygląd zewnętrzny. Przebudowano ka- nym brylantem.
·· Rodzice szczęśliwel!o znalazcy udali damie z palca w chwili, gdy stała nad ko
b!ny, zainstalowano światło ~lrktryczne, 1
wenty latory, nowoczesne piece, kom- się do skle:p.u, w któtv.m czekolada zosfa tłem 1 zawierając)'ID. rozgotowaną masę
pletnie urządzoną ciemnię dla fotografa ła kupiona. Właściciel sklepu porozu- czek oladową, do którei też wpadła.
W ten 81posób s.~częśliwa narzeicz.ona
jtp. Ś:p·iżarnia „Cap Pilaru" zaopatrzo- miał się ze swej strony z fabryką czekona została w zapp.sy żywności na 2 lata. lady. Dyre'ktor fi.rmy udzielił o'1v!fotną odnalazła swą .zgubę, a uczciwy znalazRównocześnie młody . ka'Pitan przy~ pocztą odpowiedzi, która ·wyjaś n.iła ta- ca został przez właśdciela . fab.ryki hojstą1pil do angażowania zato.gii. Qgtosil jeimnicę kos,z.townego pierścienia w bom nlie wyna!!rodzony.
·
on w pismach angielsildch, że poszukuje

I

straco· nego Hauptmana

mlodych. zdrowych. 1nteligentnyc1i męź , Zona
•
.
.1
,
·
czyzn, rozvorza,,dza}a,cych wolnJ'm czazbiera dowody niewinnoścf swego męta
sem na okres dw_uletni i banknotem s~u.
.
funtowym. Na pierwszego mata przyJął
(s.b) Jak wiadomo. 'na mocy wyroku. iw Hopewell. miełscowoścł, w któreiznai
fina Larsa Pae~'SCha, wchodzącego w
·swoim czasie w skład zalo1gi statku wYdanego przez sąd amerykański. stra- I cI.IOwał się dom pułkownika Lindbergha

.. Księżna Cecylia", który niedawno roz- )eony został 'na elektrycznym .krześle i skąd porwano Je20 ·dziecko. Obecnie
bil się o skaly podwodne. w South De- Bruno Ryszard Hauptman, sprawca por !'· wródta ona dQ Paryża. Paini Hauptman

WOLNA TRYBUNA.
ZDRUZGOTANA MILO~ć SZAREOO CZŁO
WiiKA" w KATOWICACH. Uczucie Pana, mi•
że pierwsze w życiu, da się jednak łatwo
zwalczyć, ponlewat nie zakorzeniło slq Jeszcze.
Jeżeli znaioma kocha kogo ln11ego l posiada
wzajemność - Panu nie wolno stawać w po•
przek Jej szcięściu tym bardzie!, t~ Ją Pan ob•
arza uczuciem. Należ>· stłumić w sobie wszyst~
kie myśli o tel kobiecie, a naJtepszym na to le•
k.arstwem jest otoczenie się w esołym ,towarz1'stwem kolegó'w i koleżanek. Męic:zyzna powinien
być na tyle silny, ażeby umieć tobie powiedz!~
że gdy „nie będzie ta - to będzie 'inna", w
myśl znanej piosenki. Chłubu:e świncl c z y o Panu
to, że chce dopełnić braki swego wyksz tałcenia.
Oczywiście pomol:e to Panu nietyl!rn do zdobycia powodzenia u kobiet, do zaięcia pewucł po•
zycji towarzysklef, _ale nawet i socJalncJ. Priedc
wszystkim będzie Pan mógł szybciel i łatwłcJ
awansować. Przyzna Pan bowiem, te obcc1t1t
stanowisko może być •tyfko przejściowe I mło•,
dzieniec w Jego wieku powinien zacząć pe>waż
nie myśleć o ugruutpwauiu swoje! przys.:lości.
Priy tei;:o rodzaju . zarobkach jest to zupefJJie
niemożliwe. Niech. Pan się rozejrzy w K!itowicach, rozpyta .I wstąpi na wieczorowe kursy do
kształcai~ce, względnie kursy zawodowe. Zdo·
bYc:ia zawodu Jest konleczno~cl.1 dla kddego
człowieka. Obecne Jego stanowisko nie może
być traktowane ~ni 'iako zawód, ani nawet lako.
zajęcie na dłuższą metę. Radziłabym osobiście
wstąpić na bezpłatne kursy doi-ształcalące I wy
brać ·taki zawód, który Mu odpowiada. Ponie·
wat pisze Pan stosunkowo nletle (popełniając
drobne tylko błędy, zwłaszcza w dzieleniu . wr•
razów) mógłby Pan wstąpić na kursy handlowe
wzglęftnle kupieckie. Dałoby się to pogodzld 1.
obecną Jego pracą biurową. Niech się Pan nad
tem zastanowi. Albowiem serce nie raz leszczu
moze spłatać Mu podobnego figla I Jetell będzie
Pan życiowo nieprzygotowany do tego, ateb)'
móc sobie Jakoś wybudować zręby przyszłości,
ędzle - bardzie! Jeszcze nieszczęśliwy anlż.ell
obecnie. Teraz walczy Pan tylko ze sobą, w
p~zyszłoścl zaś - może . zaiść taki wypadek, że
bę'dzle Pan musiał otoczyć opieką słabą I zako·
chaną w Panu kobietę.
' „KWIAT PUSTYNI" z KALWARII ZEBRZ'V·
OWSKIEJ. Dorosły mężczyzna powinien sant
obie znale# wybrankę serca. a nie uciekać się
do pomocy. osób trieclch. Przypuszczam, że po
siada Pan 1maJomych I kolegów, którzy Go
WProwalfzą w wir życia towarzyskiego. Zbliża
się karnawał z szeregiem . tańcówek, wieczorków, przyjęć i bali publicznych. Niech się Pan
nauczy tańczyć - Jeżeli dotychczas nie posiadł
tel umiejętności„ a taniec będzie nailepszym po·
średnikiem przy zawarciu zr: alomoścl.
„SMUTNOOl(A DZIEWCZYNA'' z wolt
RóżANJECKTEJ. Z prawdziwą radością przyJę·
łam Panią do grona moich korespondentek. Z ra
dośelą dlatego, . że Jest Pani dzielną I godną sza
cunku młodą dziewczyną, która mimo sennych
zlaw I pokus obrała prostą, uczciwą I rozsądną
drogę, wiodącą przez życie. Niech Pani nie zaz•
droścl tym, którzy małą futra, chodzą na dan·
cingł I tycie otoczyło Ich blichtrem I ułudą. Wśród tej sfery kobiet rekrutuje się bardzo wie
le nieszczęśliwych. Zawsze ta, która ma futro
zazdrości JnneJ, która posiada Ich dwa, ta, która
Jest na dancingu z młodym mętczyzną - zazdrości inne!, z którą "tańczy ktoś bardzie) przy.
stoJny. A wszystkie niemal tęsknią do prawdzl·
wego szczęścia I prawdziwe! miłości. Pani pro·
sta droga do szczęścia Jest bodaj ·nallepsza I tyl
o JeJ zdrowy Instynkt podyktowitr Pani wła·

mo,

ściwe postępowanie.

.
von.
Nie '~ątpię, że znaidzie Pani szczęście w ży.·
1wania dziecka Lindben!ha. Skazaniec do twierdz.i, że zebrała wiele szczegółów.
Z po·śród 600 kandydat6w do1konat : ostatniej chwili twierdzil. że iest nie- świadczacvch o niewinno.~ci jej męża i ciu, ponie~aż na szczęście to zasługuje. Nie wąt
Adrian liHsh niełatwego wyboru . . praig-1 winny. żona skazańca, Anna 1-Iauptman w na~bliższvm cz~sie, po ·opracowaniu pię, że pozna Pani człowieka, który potrałl ·oce•
nąc, ażeby załoga Jego ipod każdym · postawiła za cel swe20 życia zrehabili- ich - o•ir!osi ie drµkiem.
- Wówczas wszyscy przekonają się nić zalety Jej serca i umysłu I. który zrozumw,
wzgledem odproWiadala zadaniom. jakie towanie męża.
że Iść przez życie razem z Panią - Jest równo•
Na własna rękę rozpoczela ona ba- ż·e na krze.śle elektrycznym zidnał nie_Ją oczekują w te.i dość niezwyklej roz wygraniem stawki życia.
znaczne
dania, maj.ące na celu ustalenie konkre-t-1 winny człowiek - oświadczała pani
mantycznej podróiży.
W pierwszym rzędzie zaanigaż.owariy nych dowodow niewinnoścl jej męża. - Hauptman w wywiadzie, udzielonym
.
został lekarz okrętowy, następnie nau- Przez cały•·rok pani Hauptman bawiła 1przedstawicielom prasy.
żeau
czyciel. posiadacz rzadkiej biblioteki,
który ma odegrać rolę doradcy naukowego tej awanturnicze/ eks11edycji; daDoroczne konkJ]rsy na największą ilość dzi~ci
le! znawca giębin morskich, który udaje
14 1 b
któ e 111 •
d ·
ł
t
się w podróź, zaopatrzony w fantast.vcz
u
arn PO
r
ne aparaty przenaczone do badaf1, Fo-1 . (sib) Rok rocznie rozdaje się we Pran-1 rzył11:a ".' ro zmv.

Wyśclg

matek we

.
. . .
tógraf obją'ł. w posiadanie :pięknie urzą- cJi olbrzymie sumy pię-niężne między . 13 d~1ec1. .
dzoną praicownię foto!rafi.cz,ną i labora-1 małżeństwa, które m<>irn sie poszc'.!ycić .. C1~kawe są dz1e1e mezwykł~J funda~
tak wysokie nagro
· nawet ad wo największą liczbą dziecil Ol?:ólna kwota 1c1i. ktora wvz,nacza
1 1
t ci."'i um .· s t.o1arz, me chan·k
Id r za naiw'ię 1·sza liczbę posiadanych
. kat nale~ą poza ty!11 do składu z~ł~gi tych nagr_ód wynos~ okolo 3 miliony, f~· l d~ieci. Pr.z ed '~śmiu laty zmarł w Pary„Caip Pilaru". Kazd~ z pracowmkow j Su,ma ta iest ~oc1'z1elona . n~ 89 częsc1, 1żu znany filantrno Ernest Cognacq. Catv
został przed . wy~sze~1em w morze WY- ktore pr_zypadaJa.· poszczegolnym o~rę-1 swój . majątek przeznaczył on na cde
państwowe, w pierwszym zaś rzędzie
gom.
szkolony w zeglarstwie.
je~o było premiowanie mażyczeniem
usta-!
dze
wla1
okręgów
z
W każdvm
Prancja d10tklfwi~ cierpi
poniewa~
tek,
!
nagroda.
~ie;wsza
się
all nłndnm "'1 r?Shlnfln:rn laia. komu .n~leży
lU h~Uil i U v.,r roku b1ezącvm naiw1ększą sumę o- na deoopulacię. Procenty z ka01tatu poiela ~~~~ Ili
trzymała pani Loi:tez. zamieszkała w ł zostawionego przez C0r)?;nacqa, przezna, Pas-de-Calais. Może się ona poszczycić ' czane są na pomoc matkom. pos.i adaiaU
15 dziećmi. Mniejsze z kolei nagrody o- cym najwięcej dzieci.
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Czy. wiecie,

- przy Buckingham-Street w Londyn;,e wykończono ostatnio budow~
czteropiętrowej kamienicy, należa.cej do
firmy „Carriers Engineer Cie>". Jest to
vierwszy na świecie dom heFmetycznie
zamknięty, tak że urzędnicy w czasie
1takll lotniczego i gazowego sa zupefńie
bezpieczni. Grube mu.ry i stalowy dach
chronią ich przed bombami. a uszczelnione okna i drzwi przed doste.vem gaa-ów trujących.
·- w londyńskim ogrodzie zoologicznym w klatce kobry znajduje sie żywa
mysz. Zwierzę przyzwyczaiło się do
strasznego gada i skacze pd jego ciele,
siadaia.c nawet na jego głowie. Ponie·
waż. kobra żywi się tylko padlina. nie ma
obawy, by ziadfa ona żYWQ mysz.
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Wucieczce przed pijakami
wpadła

pod tramwai

Po długich i ciężkich cierpieniach rozstał się z tym ~wiatem nasz nauk~chańszy

Lódi, 29 grudnia.

~ (gr). - Ofiarą pijaków padła 24-letnia Róża Kuwent, krawcowa z zawodu, zam. przy ul.- Północnej 9.
Kuwentówna znalazła się w dniu

b.p.

Jakób Windman

przeżywszy

wczorajszym na ulicy 11-go Listopada.
Nagle podbiegło do niej kilku pijanych
mężczyzn. Młodą kobieta wyrwała się
z rąk pijaków i, nie bacząc na niebezpieczeństwo, usiłowała przebiec przez
jezdnię. Traf chciał, że w danej chwili
nadjechał tramwaj. Motorniczy nie zauwazył kobiety i jechał normalną szyb-

lat 70.

Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi dziś we wtorek dni<l 29 grudnia 1936 r.
o godz. 2-ej po poł. z Domu Przedpogrzebowego, o czein zawiadamiają pozostali w nieutulonym żalu ·

2 o na

kością.

I Dzieci ·
•

Trzy świ~teczne po.strzelenia wyjaśnionel

Na krzyk przechodniów tramwaj zatrzymano. Kuwentówna odniosła jednak
szereg ran i musiano do niej wezwać
pogotowie ratunkowe.

· Zakłady fryzjerskie
w „Sylwestra 11

strzelał

Pijany szofer

(gr). -

będą otwarte do godz. 22-ej

Lódi, 29 grudnia.
chą.
W niedzielnym „Expressie"
Poszkodowanym

donosiliśmy o tajemniczym postrzeleniu
dwuch spacerowiczów na ul. Abramow·
skiego, 32-letniego Władysława Stefanlaka (Abramowskiego 38) ł 29-letnlego
Franciszka Kujdy (Narutowicza 64).
Stefaniak odniósł ranę postrzałowa, w
okolicy lewego oka, Kujda - pod pa-

Łódź, 29 trudnia.

(v} Starostwo Grodzkie w Łodzi komuni:kuje, że ws·z ystkie zakłady fryzjerslcie na terenie Łodzi będą mogły być w
wieczór Sylwestrowy, dnia 31 grudnia
r. b. otwarte do godz. 22-ej wieczorem.

4!

do przechodniów

chodzenie. Okazało się, że sprawcą postrzelenia dwuch . osób by~ szofer .taksówki, niejaki RoJewski, bhski sąsiad
poszkodowanych, który w
stanie pijanym strzelał przed siebie z
ostrych naboi rewolwerdwych.
ku1ę.
Rojewski, jak sam wyjaśnił, nie zamie·
Pierwsza brygada wYdziatu śled- rzał nikogo zabić, strzelał sobie Jednak
czego przeprowadziła na miejscu do- na „wiwat" z okazji świąt i„. zbyt du·
żej ilości wypitej wódki.
..
:Rojewskiego zaaresztowano. Będzie
udzielił

doratnef
pomocy lekarz pogotowia Czerwonego
Krzyża Kujda umieszczony został w
szpitalu im. Prez. Mościckiego, gdzie,
przeprowadzono operację i wydobyto

·

Zastrzeli si1: w mieszkaniu rodziców ~~;.~~~~:~·!;~~~u~~:
.
Tragedia zredukowanego

'

urzPdn~ka
'\1'
~

nie pracy kończy się_ właśnie po świę- tacłr. Doboszyński był Już Jednak w

Lódt. 29 grudnia.
•
(gr). - Do p-stw.a Doboszyńskich,
za1!1· przy ul. Teresy 29, przybył )la
święta syn ich, 27·1etni Michał. Młody
Doboszyński opowiedział rodzicom, że
d? Radomia, gdzie był ostatnio zatrudmony w charakt~rze pracowni~a urnyslowego w JedneJ z większych firm, nię
ma potrzeby wracać, gdyż przed śwłę. tarni został zredukowany i wym6wie._ '"

~

ujęto sprawcę postrzelenia 34-letnlego
'.Bronisława Błaszkiewicza, , zam. przy
ul. Rokicińskiej 117, który odniósł ciet•
ką ranę postrzałow~ kręgosłupa.. Nazwiska jednak sprawcy postrzelema: ze
względ~ na. toc~ące się ś!edztwo zandarmern, UJawmć nie mozna. Skutego
w. k~jd~ny _zamachowca przesłano do

tach.

Dobośzyński był zrozpaczony. Przez

święta nie zamieni at z nikim sł owa i
zdradzał obławy słłnego rozstroju nerwowego.
,
Kiedy około godziny 2-ej po pot
znalazł się 'Sam w mieszkaniu, wyjął z
szuflady rewolwer ojca 1 str.z.elił sobie
w ". sta. Cialo młodego urz~dnika z.naleziono dopiero po kilkunastu · minu-

agonii.
Na miejsce strasznego wypadku wezwano pogotowie ratunkowe. Dyżurny
iekarz stwierdził ranę postrzałową,
przy czym wylot kuli znalazł w okolicy
prawego ucha.
w1ęz1ema.
W stanie beznadziejnym przewie- • • • • • • • • • • • • • • •
ziono desperata do szpitala w :Radogo-

100 robotników

Przemycone-„ Oleodruki .w· todzl
.

, ...

-

•

!'

1

'

•

.

ta w

·

Władze zlikwidowały wielką aferę· -Kupiec-prze.k k
•
mytn1 ·S azany na WYSOKą grzywnę

.
- Łódź,, 29 ,s!·rudnia.
W dniu wczorajiszym w SB.!diiie okrę- tych z zamianą na miesiąc areSW!.
(~) - .W. hpcu ~· b. ;ko1!11sariat $~razy gowym w Łodzi, odbyła .się .ro~prawa
Kupcom łódizikim, <»dlbior•com przen).y
g1 anicz.ne1 w Łodzi zl!~td,o!"~ł w1elk' przeciwko Orbachowi, który skazany zo tu, kairę dail'OW8ill0 na ~a,\lie am•
aferę przemytniczą, ktoref 111c1 sięgały a:r; stał na grzyw.nę w wysoko,śd 1000 zło-- nestji.

do Kato-wie.

Ustalono mianowicie, .te do nas,zego
miasta
w znacznych
ciach oleodruki i ie obrazy te, · będące
teptodukcją arcydzieł malar9kich, s-przedawaine są w sklepach łód.tkich,
Po dłu~i-ch obserwacjach komisariat
s~aży granicmei stwierdził, że <>leod~ki. te d?st-arctane są przez kupca z Kato
wie, Jozef~ Orbatha, kł,6tv bardzo czę•
sto nr~yjezdżał do tod~1.
~toreitoś dni~ wywiadowcy P„rzyt~zy
~ah prb.ach.a w Jednym ze sklepow ł~dz
kich 1 sp1sah mu prOfuikuł, celem pociągnięcia do dó odpowiedzial!lMc! karnoskarbowej. Ustalotto w6wcza9 iednooześ
ni~, że obrazy przemycane były z Niemtec.
ll'J.fli@P§'łii•fi5!S
•u

przywożone są

·

iloś- Dz1·a- ła"ZB
klas~wego
zw1·~zku
U
U
~

Umysłowo-chora zagln1tła
Władze poszuku,tą Berkowi·
ćzówny

·

Ustami g()J\czyml

Urząd śle~~:;· ;9t~~1n~~szu

skazana·

l
„
•
• „
za urządzenie nie egalne1 zbiórki na rzecz robotn1~ow
hiszpańskich
·

Łódź, 29 grad:nia.
Ce·n tralna komisja klasowych
żwią~ków zawodowych pow~ięła ostaL·
nio uchwałę w 11prawie ~datkowania
się clłonków wSJZysttkich związków kiasowych na rzecz r<>botnik6w hiszpański.eh, posntkodowanych w wojnie bratob6jcuj w Hiszpanii.
Zgodnie z tą uchwałą na terenie Łodzi p.rz}'Stą,piono do ~biórki. M. irt. zbiór
ka ta odbywała się wśród robotników
sezonowych, zatrudnionych na robotach
publicznych, prowadzOnych przez zarząd
miejski w ł.ocb:i.
W paździe,rntku r. b. zattzy.m.ani zostali podczas zbie·rania. $kłade:k ńa rzecz
(k) -

Sfrai·k okupacy1ny
•
·
•

I

SZCZ.U.

robotnilków hi!szipańskich' członkowie kia

sowe~o związku r~~ni.k6w budOW'l~-

nych przy ul. Po&esne1 26, ~óry,m spisano pro~okuły.
.
.
.
. .Wi dń111 'W1ozotai1szym t:>rzeclw1ko .p1ę·
c1u c·złonlkotn teg-0, zw1ązlku odbyła się w
starostwie ~ro~1J11 rozpra.wa kama.
Franciszek Jaikube!yk, IPt'eiZes tej or·
ganizacji, Marian Kantor, skal"hnik Stanisław Lo11a, sekrefarz, Władysła~ Bachor, członełk zarządu i Jan Oyktarow,
członek zwią~u, za urządzenie nielegalne! zbiórki bez ~~Ody ~ładz adininistrił•
CYJnych, Sik~? zostali ~ 50~ ~?tych
gr:tywny z zamianą w raime n1esc1ągalności, po miesiącu aresztu. .

BESTIALSKI NAPAD NA UL,

spędziło śwłę• 11

salach ~!~;zg'!!'!!. ·

Przed dwoma tygodmam1 wybuchł,
Jak wiadomo, strajk ok?pac:vjny w 1abryce wyrobów bawełmanych Czarno·
lewskłego przy ul. Cegielniane)
qkoto stu i:obotników, którym z.akom.um~owano, ze fabryka . będzie µ~1eru~hom10na na, okres sześciu !ygqdm, za·
ządało, aby pracodawca złozył gwaran·
cJę, iż po ponownym uruchomieniu
przedsiębiorstwa przyJmie z powrotem
wszystkich robotników do pracy.
Ponieważ porozumienia nie można
było osiągnąć - robotnicy nie przerwali okupacji 1 przez całe święta Boże„
go Narodzenia siedzieli w salach fabrycz
nych.
Obecnie, jak się dowiadujemy, wfa„
śCkiel firmy zwrócił się do starostwa
grodzkiego o usunięcie okupułąćych, ośwładczając, ze robotnicy ~pią na sztu·
kach towaru, przez co je ttlszczą.
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STEFANIA OóRSKA
Ą\ICHAL ZNICZ

JERZY SULIMA-JASZCZOLT

as:v „Cyrulika Warszawskiego" wystą
I>ią na czele całego zesI>ołu
11

60tĘBIEJ. wS.ylwestra w„Tabarinie

(gr) kuje listami go1:iczyml zaginionej w ta- 67-letni· staruszek odniósł złamanie c2"aszkł ł stracił mowę
jemniczych okolicznościach 37 • letniej
Chany Berkowiczównej, pochodzącej z
LódźJ 29 grudnia.
O zbrodni powiadomiono władze
Turku, ostatnio zam. ·w Sompolnie w wo
(gr). -- Tajemniczej zbrodni dokona- policyjne. Na miejsce delegowano kilku
jewództwie łódzkim.
nQ w dniu onegdajszym na ulicy Oołę· funkcjonariuszy służby śledczej, którż:V
Berkowiczówna · jest umysłowo cho- blef. Przed domem nr._7 znaleziono cia- przeprowadzają na miejscu dochodze~
ra i wczoraj wyszedtszy z domu, więcej ło 67-Ietnłego Leo11a Lewego, lokator~ nia. Narazie nie ujawniono sprawców
·
tego domu. Lewy zdraP.zał słabe oznak: mordu.
nl·e pow 1·óciła.
!es.t ona niski~go wzrostu, szatynka, zycia. Pogotowie ratunkowe prze:v-ioPo przywiezieniu denata do szpitala
o tnsk1m czole, p1~ny.c~ oczach, małym ~ło g~ W stanie grotnytn do szpitala nie można go byto przesłuchać tym
nosie i twarzy poc1agieJ. Z przodu brak sw. Jozefa.
.
.
bardziej, że oprócz utraty przytomności
jej kilku zębów. Nosiła ~na ~1~ sobie br~
Jak się okaza~o, Lewy napa~mytY i która jednak częściowo powracała, nazową suknię, czarne Jak1erk1 I szare pon został przez meznanych osobmkow, Istąpito upośledzenie mowy i denat nie,
czochy.
, którzy .
,
.
1mógł ze siebie wydobyć słowa.
Władze śl cJczc pr0sz~\ czytelnikow iw straszliwy sposob zmasakrowali go. ·
.
. ..
.
„Expressu'" o podanie J'akichk_nl_wie~ iStwierdzono szereg głębokich ran glo- 1 Pr~wdopodob.me ~aJbh:-sze go~zmy
1
wiadom o ści 0 miejs~ 11 nob. tt~ z::i g1t11oneJ. 1 wy
,
1przvmosa rozwiazame te1 oonure1 za-,·
wzg!. 0 ewent. wypadku. Jakiemu Ber ko Iz USZKODZENIEM CZAS_ZKI ORAZ I gadki.
wiczówna uległa.
UTRATĘ MO~Y.

II

II

od godz. i~a i od 3-5 w nocy w
prteboJb~m. pełnym humoru i werwy I>rogtamie p. t.:

to~~e~~~i!~~'ittt.ff~~c~UMOIW'
Przy fortepianie _ znany komtiozytor
łódzki LEON BORUNSKI.
Do tańca przygrywa powiększony zesp6! muzyczny „King--Jazz".
Wstęp bezpłatny

Wstęp bezpłatny

TAiqce NA 4 PARKIETACH
Arizon~-Ba.r.
Zloty-Bar.
Sale I>1ękm~. ~de~orowa~e
Mo? atrakcn 1 niespodzianek.

Pozegnatny wyst~?HoLLEY·SISTERS"

u

·

ś

„

w~~~~z(m~ili~i:'~~: ~~f~f~~ic;n~~)r~~~
lików codziennie od 5 do 8 pp. i od
10 wiecz.

•
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12:()3_'12.40 ~ncert rozrywkowy ~ udziałem
Miecz. Sal~ck1e~o - płyty. 12.40-12.50 Dzien·
nile południowy, 12.50-14.00 Swojskie melodie
(płyta za płyt!\), 14.00-14.57 Przerwa. _
14.57 - 15.00 Ł~dzkie wiadomości ~ieldowe.
15.00 - 15.15 Wiadomości gospodarcze.
15.40 Kioncert. reklamowy.
15.15 15.40-15.55. Akt~alności: „Które pracownice
umysłowe ma1ą prawo do uzyskania zwrotu
s.kładek" - ~oman Bliźniewski.
15.55-16.00: O wszystkiem po troszku.
16.00-16.15. „0 zmierzchu" _ płyty.
16.15-16.30: Skrzynka P. K. O.
16.30-17.10. Mała Orkiestra P. R. i Czwórka
Rad~owa.

17.10-:17.25. „Dnie powszednie pa11stwa Kowal·
sk1ch" - powieść mówi.ona w opracowaniu
Marii Kuncewiczowej
17.25-17.50. V audycja z cyJc_lu „S<>naty s1'rzyp·
cowe Beethovena" - W programie: Sonata op. 24 F-dur. Wykonawcy: Tadeusz
O~hlewski - skrzypce, Janina OchlewskaWysocka - fortepian.
17.50-18.00. „Zdrowia, szczęścia, pomyślności"
m?nolog Teodora Miaskowskiego - wypo·
wie Teofil Trzciński.
18.00-18.10: Pogadanka aktualna.
18.10-18.13. Komunikat śniegowy z Krakowa.
18.13-18.20. Pogadanka sportowa z Łodzi.
18.20-18.30 „Wesołe opowiadanie" _ ,Czy to
ia - czy nie ja" - wygłosi dyr. 'Bohdan
Pawfowic~.

18.30-18.50,
pły.ty.

Imperio Argen:tlna -

śpiewa -

Łodzianie chcą się · bawić!..

do "Sylwestr a". - Masowy popyt na pro8zki od
bólu głowy po świątecznych libacjacho -Grypa i angina

Przygotow~nia

przerzedziła liczbę urzędnikó~

•••
ten J.?as_owy bó_l głowy był wynikiem j
Lódź, 29 grudnia.
M~mo to jednak przygotowan1a do
(v) Krótki ok1res, dzie1lący święta B<>- naduzycia ~~J6w. alkoho~o~ch •. ~resz I
fogo Narodzenia od Nowego Roku, jeśt tą trn1nkam1 nilkt me gard:z1ł row.mez w Sylwestra są już w pełnym toku. Wszy·
nadmnied ipłodnym w wyidarzenia. Tych następnych dniach świ<11t, albowiem po- sitkie dane wróżą, że karnawał tegorocz
kiiillka dni ipoiwszednich poświęconych jest pyt na pros.zki od ~ólu iłowy zmalał ny, bardzo krótki, rozpocznie się 'jednak
wesoło.
reminisceacjO!lll minionych świąt i przy- stosunlkowo nieznacznie.
Do Starostwa Grodzkiego wpłynęło
• • •
J!ołowalb.i01111 do nadchodzącego Sylwe·
Nagłe zmiany atmosferyczne, deszcz 20 podań od właścicieli restauracyj i ioska.
Wlspomnienia poświąrteczne niezaw- i błoto przyczyniły się do wzmożenia kali rozrywkowych 0 przedłużenie gosze są wesołe„ Wiele mo.1tliby o tym po- ilości zachor01Wań w Łodzi, W biurach dzi.n handlu w noc Syliwestrową. Ze·
i urzędach pracuje a;.aledwie pOło.wa zwolenia takie zostały udzielone i pe·
1Yfodziieć właśdciele i !Perisonel aptek.
Pierwsze·go i drugiel!o dnia świąt urzędników. Podczas bowiem, gdy jedni te·nici winni się zgłosić po odibiór za·
otwarte apteki pełne były publiczności. korzystają z urlopów świątecznych - in- świadcze.ń.
Masowym zbytem cieszyły się„. „ko- ni chorują i ruie przychodzą d·o pracy.
Masowo napływają również zawiadogutki 0 i wszelkiego rodizaiju ~oszki od Grypa i a~ zbierają w roku bieżącym
bólu głoiwy obok oleju rycyn01We~o i in- obfite żniwo. Na szczęście przebieg cho mienia o urządzaniu zabaw publicZiDych
nych specyfików o podobnym działaniu. roby iest leikki i po ikillku dniach chorzy preerz najrOfLmaitsze związki, stowarzyszenia i O·rganizacje.
,W jednej tylko aptece na Placu Ko- wracaią do zdrowia.
0s2'lczędnie ale wesoło nale.ży powitać
Jeżeli dolic,zyć do przeziębień, liczne.
ścielnym S1Prze.dano w piątek, pierwszeNowy. Talka jest dewiza łodzian..
Rok
niedy~ycje
poświąitooznym
sie
okre1
w
od•
proszków
250
go dnia świąt około
bólu gło.wy, W iI1111ych aptekach popyt żołądkowe - 1lfozlba chorych i narze!ka- którzy cihcą się bawić.
na pro1szlki był nie mniej szy. Oczywiście iąoeych łodzian znacznie wzrośnie.

I

1

18.50-19.00: Pogadanka aktualna.
19.00-19.20. „Dyskutujmy" - „Przyrodnik czy
humanista" (z Krakowa).
19.20-20.00, „z muzyki angielskiej" - Koncert
· w wykonaniu ork. Adama Hermana (z Kra·
kowa).
20.00-20.15: Rozmowa muzyka ze słuchaczami
radia-wygł. prof. Bronisław Rutkowski,
20.15-20.40. Muzyka operowa - płyty.
20.45-20.55: Dziennik wieczorny.
20.55-21.00: Pogadanka aktualna.
21.00-21.45. Muzyka węgierska z Budapesztu.
21.45-22.00. „Współczesny humanizm w literaturze" - szkic literacki - Stefana Flukow
ski ego.
22.00--23.00. Koncert raerywkowy z Berlina.
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
PRAGA. 20.00 M. Ostrawa. 20.25 Płyty. 20.30
Radioscenka.
RADIO PARIS. 20.00 d. c. koncertu (od 18.30),
30.30 Kronika polityczna. 20.40 Pogadanka.
RADIO ROMANA. 20.00 d. c. recitalu skrzypc„
(od 19.45), 20.15 Pogadanka.
WIEDEŃ. 21.00 Felieton. 21.25 Radiokabaret.
WIEŻA EIFFLA. 21.00 d. c. kroniki polit. 21.30
~ ·Tea1t ~}"olJrliinł. „Aux Bords de la scene"
-.; 9łuche:wkko Donnay'a,
BARCELONA. Komunikaty. 22.15 Komunikaty.
22.30 Koncert ork. symf. Dyr. Obradors.
BELGRAD. 22.00 Komunikaty. 22.20 Recital
skrzypcowy i recytacje

~~~-~~
TEATR MIEJSKI.
OSTATNIE WYSTĘPY LUDWIKA SOLSKIEGO.
.:stanowjące olbrzymi ewenement artystyczny
występy Ludwika Solskiego dobiegają
Łodzi iuż końca. Znakomity gość naszej sceny wystą
pi dziś we wt·orek o godz. 7 30 wiecz. w sztuce
Nowaczyńskiego „Fryderyk Wielki" (po cenach
zniżonych) a w środę i w czwartek o godz. 8.30
wiecz. w kómedii Moliera „Skąpiec". Ceny
zniżone.

TEATR POLSKI.
(ul Cegielniana 27).
Dziś we wtorek o godz. 8.15 wiecz. w dalszym ciągu ciesząca się niebywałym powodzeniem przebojowa komedia muzyczna p. t. „Kariera Alfa Omegi" w wykonaniu całego ze~po
łu Cyrulika Warszawskiego.
Na czele znakomitego zespoli występują
Dymsza, Brochwiczówna, Znicz, Olsza i Górska
Dziś ceny zniżone.
TEATR POPULARNY.
(Ogrodowa 18).
Dziś we wtorek i dni następnych przepiękna
„Pastorałka". Scena Schillera w reżyserii Bohdana Wasjela.
Początek widowiska o godz. 8-ej wiecz.

Piekarze, fryzjerzy, dozo{CY i muzycy

posiadać będą własnych

Postulat y

związków

asystent ów w inspekcj i pracy.
zawodow ych uwzględnione

ostatnich dniach rozpoczęli już urzędoŁódź, 29 grudnia.
dwaj asystenci ze związków zawo
wanie
pierw-1
na
donieśliśmy,
już
Jak
(k) szej ogólnej konfeTencji z przedstawicie dowych pracownik6w piekarski.eh. Oblam:i rwtszystkich związków zawodowych chodzą oni wszystkie piekarnie w Łodzi
w Łodzi, która odbyła się przE:d dwoma sprawdzając, czy pracodawicy nie zatrud
tygodniami, wysunięto m. in. postulaty, llliają czeladników piekarskich w nadgodomagaijące się przydzielenia do inspek- dzinach, czy płacą im stawki w myśl
cji pracy asystenitów związkowych, ce- umowy zbiorowej i t. d.
W razie stwierdzenia iakichś uchylem czuwania nad przestrzege1niem
przez pracodawców obowiązujących bień asystenci związlkowi ikieruią doniesienia do in~ekci~ pracy, która przedumów i ustaw.
Po9lulaty te zostały pr.zez o~ręgowy sięweźmie dalsze kroki.
Pozatem okręgowy inspektor pracy
inspektorat pracy uwzJ!lędnione. . . .
Dowiadujemy się mianowicie, że ' w powziął decyzję o powołaniu asystentów

ze związku robotirlk6w przemysłu przeWOZowiego, którzy róWID.ie:! ro.zpoczęli ju:t

ni<
Zgcie Pobio
I

ostatnio orzeczenia nad~czajnej komisji rozjemczej.
Po Nowym Rolklu maią być powołani
aisystenoi z inn)'!Ch związJków zawodowy>ch, przy czym uwz,!!lędniane będą j&"
dy:nie kand-yidatury członków związku
obe:manych z uistawodawistwem pracy i
obowiązującymi ustawami socjalnymi.

.

I

urzędowacie.

W <liniu wczoraieszym zaipadła de<:yzija 'o prizydziełeniu do ~n~etkc.ji pracy
asys·t entów ze związków muzyrków za.
wodowych, dozorców domowych i iry·
zjerów.
iWl poc<zą!tikach Nowe>l!o Ro-ku., asysten
ci zacmą Olbchodzi.ć łódśie lok~e roz·
rywkowe, celem $l)raiwdzenia, czy muzy
cy nie są zatrudniani d~ na t.zw.
„fajfach", czy wtłaściciele zakładów fryzjerskich płacą stawki wedłul! ~
zujące,!O cennika, ~ czv właściciele

.....•

.............. .............. .......•...... .•...........,
•

nieruchomości

egzamin, przeprowadzony przez świętego, wyZABAWY SYLWESTROWE.
Przypominamy, że w czwartek, dnia 31-go I padł udatnie, dziatwa od tego dobrego starusz·
bm. odbędą się zabawy taneczne. połączone z 1ka otrzymała łakocie. W wesołym nastroju odpowitaniem Nowego Roku a urządzone przez śpiewano szereg kolend.
poniżej wymieni1one związki i organizacje:
PIJAK Z REWOLWEREM W RĘKU•
w salonach p, Budzińskiego zabawa PabiaPosterunkowy P, P. zauważył zataczającego
nickiego Tow. Cykl.
W lokalu własnym przy ul. św. Jana 8 Zw. się na ulicy pijaka. Gdy zbliżył się doń spo·
strzegł, że manipuluje on koŁo rewolweru. Po·
Ofic. Rez
Przy ul. Zamkowej 61, Związku Rezerwistów. sterunkowy odebrał broń i przyprowadził go.
W sali Sokola i w domach katolickich przy pa- i ścia do komisariatu. Tutaj okazało sit:. że Pa·
rafii św. Mateusza i N. M. P. W Resursie Rze- sternak Kazimierz zam. przy ulicy K<>nopnic·
ale co
mieślniczej a nawet w cukierniach i zakładach 1 kiej nr. 30 nie tylko nadużył trunków,
gastronomicznych nastąpi powitanie Nowego gorsza, posiadał rewolwer bez zezwolenia. Pasternaka osadzono w areszcie.
Roku.
GWIAZDKA W KOMISARIACIE P. P.
W świetlicy policyjnej odbyła się gwiazdka
dla dzieci .POli~iantów w ,wie~u lat .od' 4 do 10.
chomk1 zebrało
przystro1one1
pięknie
Wokoło
.
.
.
.
.
Po przybyciu przewodrucząceJ
się '41 dzieci.
.
'
'
.
K
I
'
.
I
p
Je)
i
o icy1ne1 P· reny wap~szow.eJ
Ro d~my
małzonka wkroczył na salę św M1kołaJ. Gdy

I

'I
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Z LASKU.
Staraniem Rodziny Policyjnej w Łasku <>b·
da~zono 53 dzieci podarkamj g:viazd~owymi:
Dziatwa
. .
, otrzymała w główneJ . mierze paczki
,
Rzecz odbyła się w świetlicy
zywnośctowe.
. h '
b
ł dn'
przy _ a ie przy raneJ c omQ#.
· ~ ""
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PREMIERA!

Chluba WYtwórni WARNER BROS FIRST NA TlONAL

I

ADVERSE"ir
Bohaterski epos

miłości

i

poświecenia.

Na czele olbrzyrttiego zespole
f'REDERIC MARCH
OLIVIA DE HAVILLAND

reny~~i~ ;aR;szystk~As~~~se Od
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Już wczesne godziny

.
n

niezwykłe przeżycia psych~cz:e r:?ił: ~da~:~
·
Inia . Do godz . 10-ei' moz"e my z 0 wo d zemem
k
·
I?
d
ubi'egac· si'ę i' obeJ'mować p~
u"a y ma1ące zw1ąze

„ANTHONY

ADRIA: - „flip i Flap".
CASINO: - ;,Moia gwiazd!!czka".
CAPITOL: - „Anthony Advers'·.
CAPITOL: - „Furia" i ,,Jestem µiew._ay''.
CORSO: - „Cyrk na okręcie" i „Trzy dobre
•
małpki".
EUROPA: - „Pod dwiema flagami".
GRAND-KINO: - Barbara Radziwiłłówna",
METRO: - „flip i Flap".
MIRAŻ: - „Róża''.
PAŁACE: - ,,Będzie lepiej„.
„Ada to nie wypada".
PRZEDWIOŚNIE: RAKIET A: - „Trędowata".
RIALTO: - .,Gdy serce 11rzemówi".

przat~ją wydane~

0

z żeglugą i budownictwem oraz załatwiać waż·
ną korespondencję.. Następny okres do godziny
13-ej zapowiada się gorzej. Należy unikać osób,
które nam są wrogo usposobione i nie rozpoczy·
Godz. 14-ta nadaie się
nać nowych interesów.
do kupna i sprzedaży ziemi i rzeczy pochodzą
cych z ziemi. Między godz 15-lą a godz. 17-tą
grożą nam !>traty materialne i wypadki choroby
i śmierci w rodzinie. O tej porze nie należy
także zawierać znajomości z osobami płci odmiennej. Godziny następne sprzyjają artystom
i wojsku i przynio·są zainteresowanie polityką i
Począws?.y od godz 20-ej
życiem sp~łecznym.
działają niepomyślne wpływy dla miłości i przy·
jafoi. Wieczorem odczuwamy także niepokój
nerwowy i niezadowolenie i narażeni jesteśmy
na przykre przejścia w związku z przyjaciółmi.
. Dziecko dziś urodzone - dumne, gwałtowne•
posiada zdolności kupieckie, pociąg do zbytku
i przepychu, nieufne.

D)I żury aptek
Nocy dzisiejszej dyżuruią następujące apteki:
M. Kasperkiewicz - Zgierska 54, A. Rychter i
B. Łoboda - 11-go Listopada 186, J Zundelewicz - Pio·trkowska 25, S. Bojarski i W. Schatz
- Przejazd 1.9, Cz. Rytel - Kopernika 26, M.
Lipiec - Piotrkowska 193, W. Kłopotowski
wg, znakomitego utworu
STEFANA ŻEROMSKIEGC
W rol. glówn.
EICHLERÓWNA,
ZACHAREWICZ
ZNICZ,
JARACZ

Wnelki film
polski

po1·az
ostatni !

SAMB ORSK}

A"OtłSI

rtastępnv

Drogram:

i inni.

•• BURLAK Z NAD WOLGI"
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Napisał specjalnie dla „Expressu": JERZY BAK.

I Sensacyjna·, powieść

spółczesna

szczon e
STR_ESZCZENlE
\Wsród

POC~.ĄT~U POW~~CL

1 ·kazu

J.aiIJJDoka ••• fa bę'dę obstawał przy

-

Kim pan jest?... -

przemysłowcow 1V1elką panikę wy·
· "
,
·
wolały li~ty .tajemniczego Mściciela, grożącego m01111 ~ ilnłe 001nę Sl' ę naw1~t przed. awan- mując swój girni1ew.

nawet śm1erc1ą tym, którzy Die przestaną

wj-1turą...

A pom tym gwzD panu Jeszcze
Janilcka .. Więc zastanów

zyskiwać swych pracowników.
lanite ~e srtimny
, ~~nym z najbardziej zniena~dzonych. przez się pan·!
Mse1c1ela przemysłowców jest mezmierme
H
·

bo-1

·

gały właściciel wielu przedsiębiorsiw w Polsce
Karol Hal~ pos!adaj!łcy żonę, ~ó!kę i sy~
Z~ wytropienie ta1emmcze~o M~c1~ela ~alwin
ofiaruJe znanemu awanturnikowi P1otrow1 Rudziakowi, p~ć ty$ięcy złotych.' Ale Rudziak
n!e może sobie dać. rady z gr!'źnym przeciwniklem. Wtedy HalWJn wr""' z mnym! potentatami angażuje słynnego . cietekt;vwa amerykańskiego Weba, który pod przybraną nazwą Czarnego
Króla przy pomocy Tuza, swego sprzymierzeńca, rozpoc~~a walł'ę z zagadkowym MścicieIem na 'Dllerc l życie.
Jedynę osobą, która widDal 11 twarz M•c:i·
ciela, jest lokaj Halwina, Antoni, kt6ry Jednak
został ranny w glow~, nie może się poruszać
i mówi niewyraźnie. Na pytanie kto fest M'cicielem, bełkoce tylko= - ,,La jelłlyt"- Co w
ma znaczyć - nikt oie wie·
Jedną z n~jtrag~cznlejszych ofiar wyzys~wac~a - ~alwma, Jest dawny Jego robotnik,
Stanisław Ziętek, którego llahrin tak misternie
usidlił, że mógł Jdm kierować jak pajacem na
sznurku. Przy pomocy intrrg ł terOru uczynił
zeń bezwolne narzędzie w swyoli rękach i zmuszal go dó zamordowania niejakiego Aleksattdra Arbuzowa, który zniał jego kryminalną przeszłość. Halwrln siedział bo'!ię.m w Ameryce
w wjęzie~i~ za defraudacje„. Dziwnytn zbiei)eni
okobcznos,c~; ~buzow dostał ataku serca i illllrł
w obecnosci Ziętka. Teraz podejrzenie paiła na
niego. Halwin nie chce go bronić, ·wobec czego
Ziętek musi ukrywać się pned policją. ·Gdy
był już .w. niebi:zpiecze~stwie, zaopie~ował s!'
n1m Mściciel, ktory przyJął g„ do sweJ gwardi1,
składającej się z dwóch zaufanych pomocników
Alfa i Bila.
.
'

·

·

ans podmósl S11 ę Z krzesła 1 pods~edł. do Fr.iitza oraz stojącej obok niego
mewuia.1Sfty. Narada i1ch trwała krótko.
W
" H
ś · d
l
re·sz011e ans o W'ła· czy :
Dobrze .. Przestlucha j·ą pan„. Ale
w na· . b
' ś··· M . ~ ..:i... k
. SIZieJ O eon? •1,.!1„. . us:zę. Je·uua zastosować środk~ ostr:ozoośc11, z1aJ.ecane
prz·ez J1antoka.„ Ni1e wolno niiJwmu wiedtZf1eć gdzile ona jest ukryta„. Dlateg1o też
.
„
· tu
d
,, ·
zannm Ją · sprawa zę, zawiązę pan.u
oczy ...
- Zgoda! - odpar:l Mścilc.Lel
·
• ·•
. Harns ręcz.n.ilk:iem p1rzew~iąz~1.
mu oczy
1
1 preypr:owadz1 ł go ku ścrain.re.
- O, tak ni·ech pan stoi... Pro.sizę nie
od1wmcać gł'Owy bo 'cala nasza umowa
ó 'd ..
'
p l iz re dJO 1Uft0„.
Mśdcilel n re rusza·ł sdę z mi'ejsca. Minęł• o kilkia mimut w dzasj!e których do
·
·..:i, 1 ty'
•
t · k d b
~Z!U Jeg\Q UIO ia Wa1 SZUrgo , )a g Y Y
coś ods1Uw:ano, a pntem rozległ svę p'Odejrzany stuk.
Wresz'Cile Hans rnekł•
.
. .
•
- Moze pan JUZ otworzyć oczy.„
Mśdciel z·djąl ręczni\k .i odwrócH się.
Powiódt wzmkii;em clokota szukając Jad7.' I · · ·
l t
'
.,J, a e JeJ me zna az1 ....
Zamiast niej ujrzał Hansa, który trzy
Narzeczoną ~lętka f~t mlod~ przysłoJna maf w ręku rewolwer.„
l ni;ezwykle urodztwa slu:i;ąca, Jadzia Mlołe~ka,
Przy drzwtach srtlat P.r:Ltz również z
posiada1ąca w swym ma1ątku tylko medalion,,
'
'
.
stanowiący jedyną pamiątkę po jeJ mate„, z me- rewolwerem, a przy s.tiole·e - Jamek. .•
dalionem tym łączą się dziwne wy.p.adkL •• W noMśdciel zrozumiat„ Wybral nieodte~.~ Ąrbuz.ow~ Zięte!c ~lJUJl na~isJ - ...1Uprze- powi1e.draą porę„. Hans gotówr byt już
d.zlc Ziętka, niech pdnu1e medalionu!" Następ: 1 1. : · ć
.,J dz'
·1
· d
·
nego dnia Rudziak napaiła na Jadzię i chce feJ pon:aza tnu a ię, a ,e w milę zy.c zasre
ten medalion zerwać z szyi. Jadzia obroniła się, nadsZ!edł Jani'ck„ Wprawdz.i1e tW'a:rz jelecz po pewnym czaie medalion znikł w tajem- go u'k!ryta była pod maską, ale Mściciel
niczy sposób.
·r
..:i,
•
•
•
·d ·
Halwłn nie zadowolił słę ~mlerclą Arbuzo- pozna go Ou raiziu po zmremon:ym o ·z1ewa1 Przypadkiem dowiedział się, że Jego żona, mu„.
R~11;ata, komunikowała się z Arbuzowr.m. ~a
- R_ę.cę do góry! - krzyknąl, Hans
~eJSfe zmarłego Arbuzowa. po~stawił Więc - Anł ikrolku naprzód!.„ Z nam! ni·e ma
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zapytał, ha-1· :nym specj1a1Jirstą ... Potrafię zadawać

lu-

,
dzrom tortury„. Więc niech pan teraz
:Jestem „Mścicielem ludzkich wybiera... Albo śmilerć blyskawkzna.
krzywd".„.
bet.: cilerpLeń, albo powoln·e konante, u- Pytam o pańslcie nazwi1sko„.
rozma:icone straszLiwymt cńerpieniami.„
- To pana nJ1e powinno obchodzić.„ Pros.z.ę... Oo pan wybiiera?
Naz.wiska megio niikt nLe zna...
- Ja 'Osobiściie wyhi1eram.„ ot, co!...
- Z.ostaw p.an te tai'emnke!... Tu . -- ocl!rziekł Mś·Cidel, wymierzając Jachodzi o pańskile życ~e!... Niech pan zro n; ckow~ s:iar·c zysty policzek.
z?mile, ż.e gr.ozi panu śmi1 e~ć ... Gdyb~n;t ·
Hans ±Fritz rzucilli si· ę odrazu, łapiąc
me P?wstr~ł'mal Hctnsa, lezałby pa.:1 J?Z Mśctci1ela za ręce. Fritz przy tym tak
,w t~J chw1h na podłodze w kałuzy mocno wykręoLl mu rękę, ż,e Mśdciel
krw,1„. .
.
jc,łrnął z bólu.
-Nie zroh.i: pan tego .... Huk rewol_ Z·ostaw gio, Fr&tz!... - zawołał
werowego wystrzału zbudz1Jby wszyst- Janick _ Już ja saię z nim sam rozpra'kkh wśród nocy.
· 1
·d dł
·
ś J
- Głupi czt·ow:ileku!... - roześmiia.1l \VJ ęZ..b.., .. nł.aJ ~ dla nM1eśg~ ·001 epszetgo ..•
si~ szydercz.o Janiic k Tuta j huk niu,iz y s uę o
crc1~ a, przy rzykogo nile zbud~i. Cały dom jest w na- rr 1 3~':anego prziez c!wóch drabów, 1 rzekł
szej władzy... Ta cala dizirelntca jest dm.
.
.
nasz.a„. A zresztą„·„ Czy Illic pan j1eszcze
:---- Upr~edzam cię, łotrze, ze zemsta
nLe słys-zał o tłumilkach, głuszących re- moJ~ bę~1e ~ trasz~a .. P-0 tym, co-ś. tu
wolwerowe strzały?...
pow11 edz1~l, me mozes~ wł'1ść ~t~d ~yMścicilel ni1e da'l s.iię zbLć z tropu.
wy.. yu J·est walka na śmuerć \ ~yc1e ...
W takim razi1e strzelaj pan!... Ja się Ąlbo J~, albo. ty ... ~li e, n.a szcz~śc1e, ~k
bronitć niie będę, bo n.ie .mam przede s:ę zł·ozyl1 0, .ze w porę ~padtes w moJ·e
wszystlkim ozym!...
t~_PY·:· Two!a ,sprawa. }est przegrana...
_ Mni.e się n.ie spiieszy _ odparł Nie hicz na L!~os~ z m~J strony.„ Ja mam
11a to· Janick. _ Stąd pan nie ucieknie ... !serce ~ kan.uema ... Nie skruszą go twe
Ale zapewniam pana... Przed śmiercią łzy am ~riosby...
.
.
.
wyśpiewa mi pan wszyst~o„. Przede
~ Nr~ zwyk!em o mi~ prosić,. pam1e
rnną nie wykręci sii ę pain jako „Mści- Jamek, mech, pan to. soib~e. z.~pam1ęta!...
ciel"„. Ja muszę wiedzieć dokładni1e kim - odparł bun~zuczn~e Mśc11crel. -;-- A co
pan jest i kto tu pana przysłaL Bądźj· do t.egio, kto Jest gorą, o tym Jeszcze
pan pr.zygotowany na śmierć.„ Dam pogadamy~···
.
panu j1ednak do wyboru dwi1e możliwo- Brac go!... - rozkazał Jamek ś..;i. •• Jeżeli mi p.an powLe dokładnie kim Na dól!....
.
.
, .
~ąn jest, skąd pan wile_o _moic;h tajem- ! . . Hans i Fr.1tz ~!apah go za bary„ M~c1
nicach Udo tu pana przysłal oraz gdzie I c·1:1 nawet się me szamotat, gdyZ; WJesą pańscy spólni:cy to mogę pana ula- dvał, że w tych warunkach nie da soskawić w tym se~s~e. że strzelę panu bie z nimi rady~ f rit~ .o~worzył jakąś
w łeb na mi1ejscu...
przykrywę, ktoreJ Msc~cłel prz,edtem
- Dz·iękuję serdeczni1e za takile uła- nic zauważyL. Hans pchnął go na d6L.
skaw.ienie...
Mścidel potknął siię o coś i runął w
- Natomiast jeśli pan będzie zwlekał ! czarną przepaść ...
śrmerć pana nie min.i1e, ale przedtem zaOck1nął srę po chwili na wilgotnej
pozna się pan z takimi katuszami, jakkh · ziemi.„. Otworzył oczy. Dokół było
~wiat jeszcze nie widział... Może pan f ci emnio i ciicho. Z11ozumiiaL.„
polegao, że jestem w tej dzi!edzini:e świet
By.!• uwięzi1 ony w lodu.„

l

z

1

f1kcy1nego, swego dawnego loka1a Jana, by żartó I
w ten sposób zbadać tajemnicę żony,
•
V;'·:".
. .
.
.
Pewnego dnia pani Renata zdemaskowała
Mscrc11el w11edzi1at, ze słowa te, mefik~yji;iego .Arb.uzowa, ~tóry .zdążył f~.dnak prze- stety, odpowiadają prawdzie.„ Podniósł
świ~tl~ć leJ ta1emD;1cę 1 stwierdzić, iz była 0 1?4 do góry ręce„ Hans zbliiżył s.ię doń i
szpiegiem.„ Halwmowa zagrozUa niu śmłerCJą
,,
· t
ł
.
za wykrycie tajemnicy fef życła... ~ani ~enata rmerzą,c. crąg;e w J7go g iowę, wyciągnął
miała jeszcze Jednego wroga w osobie swej cór- mu bron z kLeszien:r.„
ki, Ilony, obydwie bowiem. - matka i córka - Teraz, gadaj, kto cię tu przystał?!
kochały tego samego męzczyznę dyrektora
·
;władyslawa Wichronia.
- Sam tu przyszedł1em„. -- odparł
tym czasie do Czarnego K.róla zgłosił hardo Mściiciiel - Nilkt mn~e nii'e przysy- Naraz'ie przegrałem„. - pomyśsię niefa!fi M~rtłnez z prośbą o o~szukanie jego lal... Chcecie wyrządzić krzywdę tej lal No, alie jeszcze nk straconego...
przyrodmej siostry, którą oczeku1e spadek w d · ,
,· J
t
·
. I I .
.
Alf n.am
. llOk ~ze„.
·
wysokości mlliona dolarów. Martinez ni~ ~1 z r ewozym~„ a na . o nie poz wo~·
.o ba~zymy
C';> .
a kill. jej nazwiska, wie tylko, ze w Jej posiadamu
- O!łn Ve pozwolL!... - roześmiał się . ka mmut powJmen przystąpić do ataku„
znajduje się .medalion z edpowiednim . napisem„. trans, a za n.Lm parsiknęH śmi:echem inni Skoro ni1e w
. ródłem, t.o z.naiczy, że sy· ~le za 1ego _sprawą ~a.dzla wraz .z J!'nką ·-- Jak wam si1 ę ten młokos po.doba!„. 1· tuacja jest groźna ... Przypuszczam więc
Małzowną, pomoomcą Mśc1c1eła, dosta1e się w O
.
.
T
·..:i~
C
. Alf b d1 · b d · ·
·
Gd
ręce agentów niemi~ckiei. policji polit;rcz~ef,
? TII!e
p·ozw.o1'~ 1.. „. o ~ara~1;e!...
zlo- ze .
ę . zre ar z1eJ ostro~~y.... , yktórzy wywożą obydwie dziewczęta do N1e1D1ec. , w11eku, czy w1le sz, z·e naJwyzeJ za kwad- by tu mozna było spriowadz1c pol r~Ję .. „
• Mściciel i Alf pod~tępnie zdobyli. o.dpowie- . rans nie będ~De po tobi1e nawet śladu?!.„ Ale cóż? ... Janick ma pewni1e stosunki
dDJe paszporty i pokryJ-Omu przekradli stę przez .
n 11:1
1 t mnie
· n~e
· prze·raza.„
•
.i.
• •
•
ł
f
h po l'icy!·
granicę, by ratować porwane kobiety.
vv ~em .... a.'e
l.\..1Wil!lez
w w~.zs:zyc
1. s er~c
Nad Jadzią roztacza opiekę niejaki Rudolf, 1 - · odpad MścDC•łel - W koncu was taka nych ... Sparahzu1e moJą a'kcJę l wpaku]'e
który chce ią zachować dla siebie, Dowiedział sama kara ni•e minte!...
mnii1e jesz.cze do w.iięzdlenia ... Niie, n ~e .. „
się o tym szef wywiadu Jani~k, który żąda od
- Stul pysk.. - sykinął Janick, zaci- Już wolę sam z nim stoczyć wojnę„.
Rudolfa
raportu
tef spraWJ.e,
· p1ęsc1
· , · - W. 'k rau~
..:i1
t 1 Ś · tu
· ·
·
Rudolf,
chcącw ratować
Jadzię, powiada, że, Sk aJąc
e Się · po dSt ~- N~JPJ•erw
muszę Zd Ob YĆ ..:i,
ulOWO d·y Jego
jest ona tancerką z teatru ,,Colosseum" i że na- ' vem ... Za t'Q musvsz zgmąćL. A nas me ..,.., my, a potem pogadamy... No, ale nazywa ~ię Xenia BarskL
wł
ia d b nk strasz żadną karą!„. Jesteśmy silniejsi od raz1e musimy się rozejrzeć gdzie jesteJamek dok·onał w nocy
aman · o a u, c·i'e"'-' el
s'my„„
lecz ·za tę zbrodnię aresztują Rudolfa.
· uli · .
.
.
. .
•
" .
Policja chce aresztować również Jadzię, lecz ,
- CJ, czyzby, panve Jamek?„ . .- zaSłowo ,,riozejrzeć m1e byto w tym
okazuje się, że Jadzia zginęła w tajemniczy spo- : rytał Mścidel.
wypadku wlaściiiw~e użyte, gdyż o r-0sóbM. , ••
d j
.
ki' m' do
Tego było już za wiele... Janick zejrzeniu si;ę w demnym Iochu ni1e mo1 u a e s 1ę więc na poszu wa a
sc1c1eJanicka
.+ ł
ł
b YĆ mowy... Mś c1·1oile
· 1 począ ł więc
·
kryjówki
przedstawiając się jako jego I. c hwyct'ł s1·1ę k urczowo SL'O
u.
go
-wysłannik.
'
·
- WJ1 ęc pan wire kim ja jestem?... posuwać s1ę powoli na czw'Orakach po

I

Rozdzio• 1101

o61ic~u śrni~rci

w

Iz

j•akieś szme·ry„ .. Mśdcrel wytężył słuch.
Ccś jak gdyby poruszyl<O się.„ Ni1e ... TQ

z

'°

I

·
zapytał zmvenilonym glos·em S'kąd wilgiotnej ziemi, aż nagle uderzył głową
- Ukryta jest odpowiednfo, może mnie pai). zna?
o mur„.
pan być spoko jn y. „ A co silę tyczy tego
- Znam nietylko pana, szanmvny pa- Loch jest ruJe·z byt wilellri.„ - rz,ekł
przeslu chanila, to musz.ę mireć wyraźne nie Janick, ale nawet wszystkie pańskie do s1i1ebile - Warunkt mi1esrzkalne nilezbyt
zezwole'ni:e od p aina fani.oka osobiście... tajemntce?! Wi1em dlaczego porwat pan odpowilednve„. Ciia sno, zimno, c'uemnio i
- · NLe bądź pan ' takiim fo1rmalistą!... Xcni1ę Barską, choć ta dzi1ewczyna jest r.1okro„. Brrr... I czym tu siobie s'krócić
Prz ede jej nli e uk radnę! . - ?aśmiał siię nie w.inna!... Ale pan musi bronić si1e1Ji1e ... -czas- oczekiwanła śmłerci ? ... Spróbujmy
MścicLe l - Mogę odbyć to przes tucha- To .z.r.ozum~ałe!.„ \Vilem równiież, że Ru- zastanowić silę nad wytworzioną sytuan ie w pańskiej ob e cn.ośd!... R:ozkaz Ja- dolf siiiedii ntewLn:ni.e ... W.i'em jeszcze po- cją.„ Że Janick nie będz.ie robił ze miną
ni·cka musi być w yk!onany!...
nadito .... że właśnie pan ... d!okonat wła-1 ceregieli to fal5:t... Jeg.o po•gróżki nal eży
- A jednak ja p·ana do niej nie clo- rnanta...
traktować poważnie ... Ale gdzie jest Japusz czę ... _ sprz eciwi ał się Hans.
- Stul pysk! - wrzasnął powtórnie i dzia? ... Czy ona iest tutaj? ... Hans chciał
_me prowokuj pan aw antury!... - Janick i po w strzymał Hansa, który już 1rn: ją przecie pokazać i mo ż eb y ją właz agroz i ł mu_ Mśckiel , --: ~ o pa n traci? ... ; ~' y c.ią.gnął uzbrojoną dt·oń, by zabić . s11i1e pokazał: gdyby w tej. chwi~li _nie'
w pańskieJ obecnosci J1ą prz e słu cham 1/i ~ c1ic1.ela.
1 r.acls:zedł Jamek .. „ Zepsuł mr tak sw: eti kwita !. ... Kor (}na panu z ~ lowy. p~z~.z
Nas~ąpit;:t ch:vi.la . ~iszY_. Jauiic~ •. ~ie niie ~apoczątkov.:any interes ... A niech
t o ni1e spadnie!... Za t o gorz,eJ b ę dizve, iesh L d~Jmutą~ maski z~hzył s1.ę .ck1 Msc1c1e- go piorun tr~śme!...
m i pan przeiS1z,lw c1zii w wyikona'lldlu roz- 1la 1 przyJrzał mu s'lę uwązm11.
Nagl·e tolk Jego rozmyślań prz.erwa~y:

b y J Ję
· k T . d k' · k
· mu się
·
„. LU ·z L Ję .. „ A moze
tyl'ko zdawiało?.„
,
.,-- IiaHo !... - zapytał niezbyt gto-·
śnu, by n~e trwożyć swych „opieku' •
,
C
"
~ ow ' na gorze zy jest tu kto !'.„.
Po tym pytaniu niezmącona cisza
zapaniowala w lochu. Mściciel machJ
k
ną,_ rę ą ...
- :E, tam ... - pomyślał - Zaczynam
cterpioe ć już n.a halucynacje ... To nie d-0brz·e... Trzeba się opanować... 'Więc
· d zmy
,
d a1:eJ...
· Gd'Z!·e
· Jest
·
J a d zia.? ... ż e
Je
ten łotr i'ą porwał, to pewne .. Że ją tu
gdzkś ukryl, to też prawi1e pewne.„.
W "ęc gd ·e {)
· st? M·OZe
· w1ęz1
· · Ją
·
!
Zt
· na Je · „.
na górze? ...
Znowu jakieś podej1rzane szmery
przerwaly tok }ego rozmyślań .. Tym ra
zem by l'O to wyraźne, ci•ężki1e westchnie
nie ci·erp iącego czl·owi1eka .. Nie ulegało
wątpliiwości, że tu ktoś j1est!.„ Więc
dlaczego, u Licha, ten ćzlowilek nie odpowiada?!...
- Hallo!... - powtórzy! Mściciel Kto tu jest?!... Proszę sie odezwać?!...
Nikt rue odpowi,e dziaL. Cisza„. Po
chwm z:rnowu t10 samo: - ciiche westchni:enile ....
Mściciel udał silę na posizukiwania.
Dopet·znąl 'do ści1any i począł ją opukiw.ać w p·ozycji klęczącej .. Ale nigdzie
nie znal'azt żadnego otworu ... Loch byl
otocz.o,ny murem ze wszystkich strori..„
Więc czyżb y .te. jęki doch_o~ity z poza
muru ? ... Czyzby za tą sc1aną mieścił
s ię drngi lo ch? ...
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Nliałam pracować tak dlug-0, dopóki ty Jpełnię jednak be2sens:u, wyrzekiając się
Prame za<:z.niesz zarahiać tyle, że bylbyś tego, co dJało mi dlobrotliiwe n~ebo.
li
korzysta
mam
co
te~o.
z
ażeby
gnę,
Wiedom,
nasz
w stanLe sam utrzymać

Ż'e

s~

pragnę podz1.elić się

ża-

mój o,jci!ec. córka.
t:ak sitafo. bez
gdyby
na! mi.
dnych skrupułów korzysta·łabym wów- także z tobą .•.. Zresztą, co tu duż'O dysczas z twoiJCh p~eniędey. Dlacz,egoo więc kutowiać: czy kochiasz mnie?
- Sama wbesz o tym dJObrzel
ty, sGcoro stat-0 się odwrotn i1e, skoro ja
Wi·ęc skończmy tę talk przydługą
1
podziielić chcę s.ię z t obą tym, co posila.
dysikusję
\ \ 303)
Powh~ść spółczesna ~ dam, robii.Sz jakieś obie/kicje?
hiierna siię pu·s ta ławka. Mloda
Opodal
wzdry
męska
duma
moja
- A jedinak
awszy się obok, iiozkazatrzym
się na myśl, ie ...-zacząl Reczyńsld.. wdowa
- Skrupu!:y two,j'e są zbędne! Raz żyła Omi1czowa. - Sta,s ia już pewm<> śpi, ga
krótko:
a
zał,
szybko:
Ak Danuśka przerwała mu
jesizcz·e ci! po·w tarzam, że n!ile wLerzę. ale ojcile·c z pewnością nieci,erpliwi się.
.
- Usi-ądil .
_ Mój drogi, przestań fd111oz.of.ować...
ł
westchną
wa
sz.częśHr
Jesteś
głęboażeby ta koMeta k·ochała mnte szczerz.e.
nim
prz:ed
zywszy
o
z,ł,
,
Poczym
.
ksiię
mnie
u
będZli!esz
że
Z'resztą,
sądź
Nie
l3o gdyby tak byłio, nile giodJz,iJiaby się na R.eczyńskii - masz ko-goś. kto na ciebie ciem-meJżionkilem na łaskawym chlebi'e. k1 ukil!on, z1aczęlia uroczyś9be:
d{)browolny marvaż z tym drugim. Mo- czelka, ~to o t,obie myśłii!... Masz dom o. nd,e, mój paniie. Będzdiesz musila·ł z:apra·
-:, Ja, Danuta Om1crowa, z . d-0~u
1
żliwe, ~e ambiicja jej uderpn na tym, że i rGdziinę! A }a wci:ąż jestem samotny
ka, mam zaszczy t p1ros1ć c11e.
Kres:ms
.iie....
utrzyman
swo'je
sobfe
cować
piies!
Jak
y
bezdomn
i
emu
z
nas.
kres
em
nie ona, ale ja położył
_ P.odikuwaf.3;c romals®iie .. koni·e, o r~ę. Cz..y C'hcesz odtąd dz.iiel!ć ze mną
W głosie jegio brzmiiafy gonrc·z i ro-zromansiowL Nne mam j,ednalk mm;aru
..
.
swoJe ~ycr.e?
tak?
.:lla ambicji pus.tej kobiety pośw1ęci'ć żalenie. Danuśka moc'llli.1ej ujęta go pod
ne
~ksiamrt
ale
Chcia~ >ą Z!Qyć zartem,
_ Daj spokój z nLemądJrymi- urtami. „,
ramię:
sieb~e i ciiehile.
tak
niego
na
aty
~p.ogląd
kob~ety
- Nile mów tak - przytulił.a się do Ryc·hliowo, to wDełlti! \.V'arsiz.tat pracy, a oczy te zm~ę,kł Jak WOS1~· -:~
Danuśka -=- i'llteHigentna i: bystra sam wiesz, jak bardzo trzieba siię d:ziś slodlko,
jui przedtem z luźnych uwag Stanisfa - ni,ego. -Wszysfil(;o oo zle skoń· czyłiO Się napracować na roli, a;ż.eby ja:ko ta/kio ko. . Daoośko. - . powiecti~.ał tyllko
jeśli
w~ doszła do wn10ISlk.u, że tą os·obą, z jui P'rne· ci.eż. Teraz masz mnLe: i ilgdy„.
uiec zw~ąz.ać z końcem. Dotychc zas ad- wz.rusz?nY .t usz~zęśfoJWi'CJ.ny.
którą zw.i'ąz:a.l S:i1ę Stais:z.ek j1es1i: jego chie- chcesz n.re rozsfaniie my się już n1
Spiorrzi eL~„ S-O'bue '\J( O·~zy i Ja~aś ni>El·
minii1stra<eją majątku zajmował S'i.ię mój
bodawczyini, Juldia hrab.i.inia Grotomi rska. Czyż ni,e jestem two,ją narze·cz,oną? ojci'e,c. A1e sam widzisz, ie 01jctec stariie- Pr.zep.a.rta sdia rzucuła 11ch sobie w ra~
Ac1ko1lwiek zazwyc'z aj hanl!z.o taktown a i wi,e rz mi, ż.e byłam n'kl zawsze: nawet
.
.
. .
.
je silę i potrnebuje mtodisziego i energicz- nuona.
naJ
jak
l!~
i dysikretnia, tym raz.em zapyta.ta gio o to wtedy ki'e.dy P'Ośl:ubiiałam Karola.
ą
u~a~aj!
plomien,
Jak
y
c
Gorą·
.
lbyśmy
i
Mogl'
.
negio współpracownilka
Receyńs'lci za•sępil siię.
wr~cz.
wprawdizhe wziiąć fa:chowoa, skąd jednalk "y~wkańszy h~szysz, elektryzuJący Ca·
taedttak
j1
jest
e
ni1
o
wszystk
To
chciał
Ale i Re' a.zyński nile mógł i ni'e
1eS'testwo ~1by odp~ysik pi·o runa ~ie pr·.osite jak ny.terdzrsz. \\'.te.dy, g~y- mamy pewn·ość, że będzi1e to czi!Jowiiek ł'e równo.czieśnie sł1odJk1 1 n~emal ze bezcdpoW!iiedzteć nia to pyfanJi1e,
a
o.kra
nas
i pewny, że nte będJzi-e
_ Proszę etę, niile nalegaj, ażebym smy SDę ~aręczah, nas:z:e pozycte socral- uc:z.c1wy
nadużyje nas,z.eg-0 zaufania ? ,grzesz11y by.t' .ten poca-fufi;ek: jakgdł'bY
nie
i
dał
młodym
m
e
~yf,
Ja
rówine:
memal
byly
ae
śkoro
pow~edzi~I ci na-zwi!Sko tej pani,
1
Co inn.ego ty. Wciiągnąws,zy s.iię w pracę P·O~lowały s11ę uSikrzydlone cherubillly.
powiedziJaliem ci 0 n.iiej już tyle różnych stud!en~em bez pr~yszł oś·Ct·, ~Y sklepo~ą przy swojej en,ergji: i priaoowilltoścu Umilał
ł'l'e, tyle razy catował . Staszek na·
szczegótów. Był, oby to z moj~j strony e~sp·ecli!1en.~ką ... D.z~ś sytuacJa zm1ieniifa- byś z mojego majątku wy,ci~gnąć ma- brz~1i3.ł, e żądtz~ wa·rg.~ hrabi~y, z·atr.a,c abardz10 ruile po dże,ntelmeńskiu. I dJiategio ~Hę zupeJn~e. Ty }e~teś damą z towarzy ximum„. Powiiedz więc. czy robfJę taki j4c Sitę ~ nl, epa~ięci1, żadna }e:dnak prze~
proszę ci'ę kategoryczn:iie, aż;ebyś nigdy stwa, pan11ą dzuedznczką, o:sobą z~możną
ch~1~a r~llrnszy me była tak
cle n·a swiego wspól· źy~a z ~1ą
1
l us~tosunk, owaną, a 1a takim sob1ie zwy- zyt i!llteres, biorąc
już więcej nre stawi1a.t.a mn~e w przy- czaJn·
cuoo~ "e upaJaJąca Jak pocałunek Danita?
y m S'ZIOforem.
. „
- Mówisz logi'cziniie, ale„. - usi!to- nuśk1.
krym pofo,żeniu, zadiaj,ąc mi poJ,obne py... . - Wnęc oo z .tego?... Ni;e roizumiem wat znowu przeciwstaWi'ć się jej Stant.. Pra~d:tiwa mi·
m1łosc„
jest
Oto
la
tanie ... Czy. n1·e mamy zresztą tyle illl- C!ię, do ~ze~o zmierza sz? - prz·erwa
z.mys.tow, rozpa„
grą
byto
t:amito
A
Zoś~.
e
~
n.
sław. Danuta Jednak ~ tym iiazem
mu Ormcz•o,wa.
.
nych ~·ilekav:ych tema•t ów?
-110 mu przez
pr~:lecia
ządz
samem
·
_ Poprost u d!o teg,0 , że miił1ość nasza dopuści•ł.a &\O do gt.osu:
Wt!d?cz,nire Dam~śka uznać m.uSilla!la
odszu~ały gar·
ego
1
1
w~rgi,
znów.
~
myśl.
komnbe
PJ.'IOS.Zę,
cLę
}esiz·c;c,e·
Raz
_
slusz~osć dow,odzen ?tasz~a, g~yz d~s- nie_ma żadnej przyszłości. Sama przeJ.
kochane
usta.
n~e~"O
do
plikuj sprawy! ... ŻY<:'Le niie Jest roman· nące .s1;ę
k!etnv~ ~ostoso.wala.s1ę ~·o Jegio Z_YCZ~ma., cież rozumLes.z, ż;e trudno nam myśleć tyczną powieścią i nile żądaj ode mn.Le,
pamięci
w
z~l'Y
c
za;naJa•
ró~1uez
~~J
t
N.1en:meJ utwrerdz 1~,~ się w podeJrz.e- o małżeństwi'e, skoro nie posiadam ni•oc-, ażebym rzuci!ł1a ci się na seyję, d1ekl:amu- prawve ~ob1.e~e deh~atn.e p~e~zczoty Kamu, z.e ~ą, która chwhlow;o zdJuyra s~r- a ambilcja ni•e po.z wal1a mi, ażebym p· jąc z apote-os:em: „Naidlroższy, jedyne co rol.a ,. kt?pe ~11gdy me potrafdy jej roz6
ce Sta-mstawa bylia hrab ma Grotom11r- szedl n.a utrzyma niie swej żooy.
c. Ni·e reagował.a na me ·bierna
Omi1cziowa uśmLechnęla się l~kko: nas w tej chwHi dz:ł1elii~ to mój maj-ątek. P!omien~il . apaty.;zn~. Te~az pieszcz.o ta
. .
ska.
memal
zrzeknę
mdlości
mojej
W imię wJ1eliki·ej
.C.~raz gęstsze _wdon_Y c1_em r~:z- . -. ~ardzio c~nię twoje . skmpuły
go wię· c nia korzyść rodziny mojego ~taszk~ _ obudził~ ~ą tak l'.ak, po·c.ałunek
się
sprasz
gmatwa
}ednak
Czemu
ambiqe.
wie1
wy
erp111
1
·
S
,
rk1em
p~
n~d
t,
po.sc1era
Eczne żyde 0 głodzie i chłodzie w ma· królew1ieza z bau1 obudz1l SP !'ącą króc~ór. J~ K.as '-_"ri;e;~a . cma. p.rzefrunęta 1 w~ aż ~byt prostą i_ ni•ep-0trzeb~i'~ dra·
zmarleg·o męża, ażeby wi1eść z tobą idyl.- lewnę,
:p1zez sci·ezkę, JaKa? spadaJąc.i g~i azda I matyzui esz tam, gdzue sprawę Ując trze-1
pa- l~j izdebce na proddaszu"„. Nile, mój dro1·:.isn~ smugą prze ~1ę ła bezkr es .meba. l b~ ni·e ~óz~1e!11, ale ser?~m. Czy
(Dalszy cląr Jutroi
g1, kocham cię wiprawdzłie bardzo, nile l>O
układ?
my
zrob1'1iiś
1dledyś
- Czas wracac do d:o'lnu ;.....o zauwa- rn~ętasz .raki
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PRZEDSTAWIAMY
0SEMKĘ
NORWEGHI
.~~;;f~!~~;~.~;.~:.~~:~
Norwegowie
do
wysyłają

I

Polski

najsiłniejsz31 . zespół ~i1~gr~!1 ~gl~t:. marcu na

turnie] tenis.owy i !re
Poza tym PZL T pro!ektuie wysłanie Jędrze·
iowskiej, Tarłowskiego i TłoczyńskleJto na zlmowe mistrzostwa Niemiec. które odbędą się
18 ·- 24 st1rc:m la w Bremie. Tenisiś..:i ci ou mlst1·1ostw111:h wyjadą prawdooodo'. m e (w połl·
wie lutego) ua Riwierę, gdzie wezma wJz!ał w
szeregu turniejów. w sezonie letnim czołowi
tenisiści polscy wezmą udział w tur11ieiach o
mistrzostwo Francil w Paryżu w turnieju wim·
bledońsklm
mistrzostwach
Niemiec mecze
w Ham·
burgu.
Poza w
tym
rozegrane zostana
o

·

·
Poznali, 29 grudnia
W liście swym skierowanym do PZB. go to Jednak liczyć się należy z tym, że
Zarząd PZB rozpoczął w dniu wczo- uzgodniona również została kwestia sę- będzie nim p. Kazimierz Derda z Pozna
1

rajszym energiczne przygotowania do · dzłowska. Norwegowie wyrazili zgodę, nia.
.·
1
pierwszego mlędzypaństwow'ego meczu by w ringu sędziował Polak, a na punk·
Punktować będą ze strony Polski p.
bokserskiego z Norwegją. Na posie"'7e· ; ty Polak i Norweg. Aczkolwiek p. Bie- Bielewicz, a ze strony norweskie1· p.
~
ł
niu odbytym w ponledziatek omawiano . lewicz . nie wy.znaczył leszcze ringowe- Bong.
·
szczegóły dotyczące przygotowali i or· 1
ganizacji meczu.
Puchar Davisa (losowanie 1 lutego), trzy mecze
w poniedział~k . otrzymał PZB list
o.
r~
o puchar środkowej Europy (loso'wanie w dniu
fil
(ł
li łUI
„. -~•
7 lutego w Budapeszcie). M.iedzynarodowe za•
od Związku ~orweskiego, z którego wy
•
wodowe mistrzostwa Polski wyznaczono na 22
nika, że Noi:wegowie wyjeżdżają z Oslo
pokonah. RKS B~llyk 10:&
-29 sie_rpnia a krajowe na 7 - 15 czerwca w
w dniu 4 stycznia. Ekspedycja norweska
w niedzielę wieczorem drużyna boksersk~ I go (KE). w wadze półśrednie! Lubicki (Bałtyk) Krakowie.
,
..
.
I
Kruszeendera rozegrała w Gdyni towarzyski j oddał punkty walkowerem wskutek nadwagr,,
kary
liczyc będzie 12 osob. Goscie przyjadą mecz bokserski z mieiscowfm „Bałtykiem", od· zaś w walce towarzyskie) zremisował z Jdasla·
u
do Poznania w dniu 6 stycznia w godzi· J nosząc zwycięstwo w stosunku 10:~. Wynik ten klem (KE). w w~dze średniej sedzla ułegał~c
nałożył Pozn~ńskl OZPN na
. fest dla „Bałtyku" szczęśliwy, gdyz oablanlcza- 1widowni niesłusznie przyznał zwyciestwo WI·
.ł'"'
·
nach przedpołudniowych. W llścłe swym nie zostali w dwuch walkach skrzywdzeni.
toldowl (Jł) Uiłcl Krnwczykiem (KE). pomimo,'
Pl narzy
Związek Norweski zaznacza, że wysyła ~
Już prze~ rozpoczęciem właści.wych ~al~ Iż pabianlczanil! ~a.służył conaimniel na remis.
Poznań, 29 grudnia
.
i
il i •
t J I KE . prowadził 6:0 wskutek nadwagi przeciwm- W wadze półc1ęzk1el Kraszewski (KE) otrzyp
, k. OZPN
, . , „ ed kilku
I
k
do P os I nas n e1szą reprezen ac ę.j ków.
mał punkty walkowerem wskutek braku prze~ oznans 1
naiOZY 1 JJrz
Większość zawodników pochodzi z nai·
W wadze muszel fabińskl (8) zremisował clwnika i w wadze ciężkiei Michalik (B) poko- i dniami szereg wysokich kar na zawodN
'i F d z Orambo (l\"E). ·Pabianiczanin vrzeważał nic· 1nał na punkty debiutującego lecz b. dobrze się ników Piłkarz Bąk z Szamotuł ukarany
s il n ie iszego Ok ręgu W orweg1
ron • znacznie przez cały czas walki i .zasłużył n_a zapowladaiącego Piesika (KE). Sedz.iowar w i został. 5-cio letnią dyskwalifikacją za
heim.
zwycięstwo. W wadze kogucie} ~ychter ~I(]~) ringu I Jednocześnie punktował o. Lewandowski j .
. .
.
• .
D ż na walczyć będzie w Polsce -w zn1>kautował w ciągu nlecał~I m1fluty Świto~- z Grudziądza słabo.
. zmewaze.me sędz1e~o.' Ja~insk1 ze Stelli
nt ;y
.
skiego (Bałt.), w wadze piorkowei Wawrzy• • •
14-ro letmą dyskwahhkacJą za to samo
następu1ącym składzie:
niak (B) po ~iekawel I równe! walce z~emlso·
W dniu 17 stycznia Bokserzy Kruszeendera i przewinienie
a ttoffman również ze
W. MUSZA: B. Hąnsen (Oslo).
:;~iiz(-~)ub~~k~:r P~~~~·yww:;:dp~e~!!kl~s~~~:k roBzełgtrakilą
~
(GPdabinian)icapch rewdaniżowvd imecBz ł~ ; Stelli 1-no r~czną dyskwalifikacją za to
a y em
y a . oprze n ego n a „ a !
. . .
W. KOGUCIA: Ntlsen Frondheim • nadwagi. W walce towarzY8kłeł został on zno- tyk" walczy~ będzie w Łodzi z Jedna z drużyn . samo przew1meme.
W. Pl ó RKO W A: Barsten (Aales1:1nd) , kautowan~ w 11-eJ rundzie nrzez Mańkowskle- łódzkich, nalprawdopodobnlel z Geyerem.
p •łf" ł
„
1
względnie Wilhelmsen (Oslo),· '
ł
spę
W. LEKl<A: · Paulsen wzgl. Hansen !
z;ern ~
hokejowe o puchar S~eng!era
(Oslo), ·
Davos, 29 grudnia
PólśREDNIA: Andrease1;m _
Dlaczego God g-raJ na mec~e z A[{~·em?
w półfinatowych rozgrywkach hoke(Prondheim)
Warszawa, 29 grudnia lwiono zwrócić się za pośrednictwem
jowych o puhar Spenglera tt. C. Davos
ŚREDNIA: TJUer (Prondheim),
Wczoraj odbyło ~ię posiedzenie za· Igi do ;,śląska" o wyjaśnienie w sprawie i pokonało po zaciętej walce Berliner .
ÓLCIĘżu.A 0
tJ (f d rządu PZPN-u, na ktorym zatwierdzono ·gfy GQ,dą }V . n!eddełnym meczu z AKS· rSSC w stosunku 3:1 (po trzykra.tl:t)ltU
•W • P
" : vr-Omse
ron ~ rm.kt meezu piłkarskiego międzypań- Jak wiadomo God jest zawh~szony i nie l. przedlużeniu) a LTC Praha zwyciężyheim).
.
st~owego Polska - Jugosławia na 10 ma p~awa grać nawet w meczach tqwa I' la Oxford 14~0. w Hnale zmierzą się
W. CIĘZKA: Johusen (Oslol.
pazdziernika r. p. w Polsce,
rzysk1ch.
.
ttC Davos z LTC Praha.
Drużynie sekundować będzie trene.r
Na tym samym posiedzeniu postano·
-,
Ek
wygrał

Ht•••• ••••••H••••••H••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Sprowadzenie. trenera amerukańskm eno

:~~;!~z:r::~~:i~k~:d:·p~:e~~:::·_ ~~

z koniem.

bieJJ

W'r]ścigowym

ceprezes Związku Norweskiego oraz
J
.
~_
. HAVANA, 29 lfrudnia.
Gleditsch -·członek zarządu. Elimina- 1 dla pływaków napotyka na lrudnosci
4-krotny zwycięzca oHmpijski. Jesse
cja ·w wadze piórkowei między dwoma'
Starania o trenera - amerykańskiego
Polski Związek Pływacki organi~u- OW:~DIS j~ wiadomo:. r~izegrał pierwsiZy
Wilhelmse1
przeprowadza
w
NowYlll
Jorku
przed·
je w sezonie zimowym międzvokręgo- SIWOJ wysc1g po p~ze1-;c1u !1a ••z.awodit>w„
kandydatam~ Barstełnem 1
j stawidel Po'tskie·go Związku Plywac- we zawody o nagrodę młodych. Pań-I stwo ·w Havanie. Pr~e01'!11!k1em s.ynnem odbędzie się w ~niu 3 st~cznla w kiego p. W.eLsmann. Przedstawiciel Zw. stwowy Urząd Wychowania fizycżne- 1 nego murzyna by~„. ko11. wysctgowy. WyOslo. W wadze lekkieJ zabieraJą Norwe .ma duże trudności ze znalezieniem od: go przyznał Związkowi na ten c-el bez- ścig r011:eg.rainy został na dyst~n&ie 100
1
gowie dwuclł · pięściarzy, z których ie- 1· powiedni1ego .kan?ydata, pon!eważ cen- płatne godziny .na basenach z iimowy:ch.1~~rdów•. Wygrał zdecydowan~e Owens,
.den walczyć będzie w Poznaniu, a drł- tralna org~.nIZJ:l.C~a an:ervkanska . Am~• • •
b!Jąc konta o. 20 przeszł~ yardo~. Zwy•
W
i
·
teur Athletic Umon ·me prowadz.1 ew1~
p
.
k
.
. . ctęstwo w te1 dz1waczne1 unprez1e ozna0 1ski
gt w
arszaw e.
dencji trenerów. Dotychczas ·zgłosiło
~iąze ~lywacki orgamzuJe · cza równocześniie definitywny kres kasiię około 15 kand~datów. Po zasięgnię- w Wa~szawie w dmach 0·~ 4-~o do 30 rierv sportowej Owensa.
·
·
ciu . opinii 0 nich p. Weissman prześle sty.cm1a. 1937 roku kurs ~nstrnktorów
Zwłązkowi bliższe da1ne.
pływackich,
·
Warszawa, 29 g~ud~ia
Naog6ł kandydaici nie zgadzają się
• • •
~aiJepszy kolarz polski w iezdz1e za l na krótszy kontrnkt niż rocznv a na- . Walne Zgromadzenie Poiskiego Zw.
hokeistów W Krynicy
motorami, warszaw.łani.n Stahl, otr~y- 1 wet dwµletni. Wynag.rodzenie pobiera-/ Ptywackie~o odbędziie się dniii 7 luteKrynica, 29 grudnia.
mal od jednego z mem1eckich menaze- ne przez dobrego trenera w Ameryce go 1937 rokU w Warszawie.
W Kryndcy odbył sh~ mecz rew an.żo·
rów propozycję przejścia na za~odo· waha się od 350 do 500 dol. ·
·
wy AZS (Lwów) - KTH (Krynica) zastwo. Stahl przyjął tę ofertę~ a tym sa·
kończony zwycięstwem K. T. tt. 4:0
mym zerwał ze sportem amatorskim.
Łódź
(2:0, o:o:, '2:0). Warunki atmosferyczne
wstąplł
Został Już ustalony program meczu Oeyer
wnioskcm PZPN-u
i lodowe bardzo doibre. Zainteresowanie
- CWS (Warszawa), który odbedzle się w niezawodami b. duże. ·
do warszawskiej Polonii
dzielę 10 stycznia w Lodzi: o itodz. 11.30 przed . Większość oJo;ęgów piłkarskich wypowiePi1erwszą bramkę dla K. T. Ii. zdo.
.
polu.dniem w sali Geyera. Odbeda sie miano· działa się Już w sprawie proponowanych zmian
W
·
Warszawa, 29 grudma
wlcie następujące walki: waga rnusza Wleczo- statutowych PZPN-u. Meldunki, iakie nal)ływa- bywa w 6-ej mLnucie Trocki.
11-eJ
Znany szosowiec łódzk~ ttofsznajdei: rek (CWSJ - . Uslelskl (G), w. kog. Lipiński ją z poszczególnych ośrodków olłkarsklch nie minucie Burda po s·olowym przeboju
z ŁKS-u · przeniósł się do Warszawy 1 (C':VS) - Wo1clechowskl I (G), w. plórkowa wróżą powodzenia wnioskom PZPN-u. które o- podwyższa· wyn.Lk 2:0.
·
.
„
k ó . b
h śmiech (CWS) - Augustowlcz (G), waga lek· mawiane będą na nadzWYczaJnym walnym ze·
W d
· · t
„
t · s'e coraz
arwac ka Or1·1cz (CWS) - Mlkołajczy·k (G) ·1 Abram- braniu
Ws tąpił do Polonu, W t reJ
rugieJ ercJI gra fs aie M·1 ·
najwyższej magistratury oiłkarslclel w
·
będzie wYStępować już w nadchodzą- czyk (CWS) - · WoJclechowski II (G). w. półśr. dniu 3 stycznia w Warszawie.
bardziej zacięta i mniej ahr. nozą się
cym sezonie.
Brzóska (CWS) - Ostrowski (G); w. ~rednla
fauQe i miinuty karne. Druga tercja mija
Steckl (CWS) - Mirowski (O) l wt póle. KarDelegacia łódzka otrzymała łut odoowłednle pod znaikiem ofenzywy ze strony Lwopiński (CWS) - Wurm (G.).
.
dyrektywy i zgodnie ze stanowiskiem wlększok ,
. b ;!...
k
J
U Ir
_ Jak się dowiadujemy, sprawa meczu Oe· ścl klubów łódzkich głosować będzie przeciwko wian i onczy się evuram owo.
bokserskiego Oslo-Gdynia
yera z berlińskim P<>lizei sv Jest nadal aktual- wnioskom Zarządu PZPN-u.
W trzeciej tercji K. T. tt. przejmuje
na. Jak podawaliśmy Oeyer zamierzał sprowa·
~nowu bnkjatywę i w 4-ei minucie zdo·
Klub Sportowy Związku Strzelec~ie· dzić berlińskich pięściarzy wspólnie z pablanlcbywa 3 bramkę przez Kuliga. w 6-ej
g.o w Gdyni wszczął starania o sprowa· kim Kruszee.nderem, ponieważ iednak pabianlminucie Trocki po pięknym prieihoju
zrezygnowali z meczu z Pollzei SV, GeW ostatnich dniach odbyło sle w Łodzi kil·
dzenie dila bokserskiej rnprezen.tacji mia czanie
yer nawlą"zał obecnie co do wso.ólnego spro· ka ślubów czynnych sportowców łódzkich. Zna· ustala wynik dlllia~
sta drużyny reprezentacyjnei Oslo. Pię wadzenia ber.llńczyków - kontakt z warszaw- ny piłkarz ligowego
zespołu ŁKS Sowiak wstą·
Z K. T. tt. na wyróżnienie zasługuje:
ściarze norwescy bawić będą niebawem sklm Okęciem.
·
pił w związek małżeński z p• .Jankowską.
Burda, Trncki, Pj,echoia i bramkarz Dy- Bokserzy Geyera: Uslelskl. Wolciechow·
w Polsce i rozegrnją kilka meczów bokS
·
A
S d ;i...
b ) Ml t l
n, Kulihabka I M.lkołalczyk zostali wysłani
Czoło~a za.wodniczka ŁK w_ grach spor-, m?n, z ~-i..
': • Q!ury
Y1 • 10 e { oraz
serskich. Sp.I'aWą sprowadzenia Nor- ski
przez firmę na urlop wyl)oczynkoWY do Zako- towy~h • lekk1eJatle.tyce p, Russo~na wyszła ofiarny I pracow11ty Muszvnski.
we~ów do Gdyni z.aintereso"'.ał się ży panego skad wrócą do Łodzi 7 stycznia.
zamąz za przewodniczącego Wvdziału Sporto,
wo konsul norwe·sk1, w Gdym p. Swen·
.Ś •
wego LOZB p. Bednarka.
Ze stanem kawalerskim pożegnał sie również
Poznań, 29 ~frunnia.
sen. Ostateczna decyzja ~leży ju~ wyW ·dniu 2 maja 1937 roku z okazji o·
łącznie od Zarządu Pol~kiego Zw!ązlku poznańskiego jadą do N'Emiec były mistrz Polski w 'maratonie Sodnła z Strze.
h oke:1owa AZS-u ooznans
• k'1ego o- i leckiego Klubu
poDruzyna
. Sportoweio.
• twarda międzyna:rodowYch tarn-ów
,.,
Bokserskiego w Poznaniu.
trzymała od Polskiego Związku tloke.ia Lado~ I
W dniu 7 stycznia odbędzie sle w Poznaniu Żnańskiah organizu.je oddział motocyJeżeli PZB wyrazi swoją ~godę na
wego zezwolenie na rozegranie dwuch meczów I ślub b. wielokrotnego mistrza Polski w boksie kilowy „Unii'' po~nań>skiej po raz piJerW'· przyjazd Norwe·gów - Gdyni:i miałaby w pierwszej połowie stycznia w Niemcz-ech a a obecnie
trenera honor1>wego Warty p. Jana szy na uilica:oh m. Poznania w.vśdO' mo„
0
możność oglądania emocjonującego me- mianowicie w dniu 9 stycznia w Berlinie a w, Arskiego z p. Marią Stachows~2.
dniu. .10 1tY..cznia w. 1™nb~r1u.
.tocy:ldo:wy, ·
·
czu międzynarodowegoj

I

I
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Stahl zawodowcem

Hofszna1·der

Poratka lwowskich

Nowiny bokserskie

przeciwna

pro iBkf me„Z''

Sluby sportowców
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PRZED KORONACJĄ JERZEGO VL

.Linia Maginota"

~

T

tS.86

·

J>ewien Szkot wpadł do rzeki 1 zaczęł tonąć.
Przechodzący wieśniak wyra~ował go szczęśliwie,

Szkot zaprosił go do siebie i poczęstował jabl.
kiem.
- Przepraszam bardzo.„ - odparł kmiotek.
- Ja panu uratowałem życie, a pan w nagrodę
daje mi jabłko?.„ Nic więcej?„.
Szkot poskrobał się w głowę i odpart.
- No, to weź pan jeszcze jedno!

I

!
j

**
:k

Dwaj znajomi spotykają się na ulicy.
- No, jak tam, panJe .Kalasanty!„. Czy powiedział pan swej żonie, dlaczego pan wczoraj
tak późno wrócił do domu?.„
- Nic„„ Ja jej t-0 napiszę- Dlaczego?„. Czy pańska żona wyjechała?
- Nie, ale do tej chwili jeszcze nle poo:woliła ml dojść do słowa„.

...

.
.Jubilerzy londyńscy zajęci sa obecnie
przygotowaniami do koronacji i odświePani Barbara zwraca wielką nwafę na dellk t~-~...J '-ól ~•·i h N
• ni
katne zachowanie się służby. Zwraca się więc
Słynna linia Magioota, która· stanowi niezdobytą podziemną twierdze na izra- za em osz vw ~ n.i QW:m c • a
do nowej służącej:
- Marysiu, zapamiętaj sobie: _ zanim otwo nicy z Niemcami. została obecnie· wtyta Jako model zabawek dziecięcych w Pa- zdięciud";łd~bny koronę, T W k~{ej bez e oronowany · erzy •
ryżu. Zabawki te, które.. oc_zywłście nie zawierają szc:ze~ółów, dają Jednak wY·
rzysz drzwi, przedtem zapukaj„.
~
obrazerue O ootędze tej fortyfikacJi.
.
- Dobrze, proszę pani.„ - odpowiada Ma·
SLUB OC01 'C lE.CHOWEJ.
.
rysia. - Czy do drzwi-.;:d szały również?
*

I

1'

Połar

J edno z biur matry:ionialnych podało c1o
plsm następujące ogłoszenie:
- Zamoż&y wdowiec, posiadajęcy 50 tysięcy
złotych gotówką, poszukuje· żony, która byłaby
podobna do pani Simpson.
Ciekawe, czy nadawca tego ogłoszenia jeel
pcdobny do byłego króla Edwarda„

·

okretu w Sydney

he i Kotek.
- Dlaczego pan jest taki zmartwiony, panie
Kac?
- Z powodu mojej żony- Co się stało?„.
- Nie mogę z nią wytrzymać„. Czy pan
uwierzy, że ona potrafi gadać trzy godziny bez I
przerwy na jeden łemat?.„
- To jeszcze nie jest tak źle! - odpowiada
Kotek. - Moja nie potrzebuje do tego żadnego
tcmatu!-

I
I

•n.1un-1I

**k•ę b oga, e1• panny u.·
• o rę
• st ara się
AI OJZY
ci. Wczoraj odbyła się decydująca rozmowa.
\Vłafoie teraz Alojzy siedzi ze swym przyjacie- 1!
Iem w kav.;arni.
- Czy wiesż, co mj Klimcia wczoraj odpo-1
.
zwraca się Alojzy.
w!edziała? •
·
- Nie„. .
- Skąd wiesz?

Słynna artystka filmowa Olga Czechowa wyszła zamąż za belga Marcela Robynsa. Widzimy na zdieciu młodą pare•.

•

W porcie Sydney, w Australii, wYbuchł Pożar na okręcie. Mimo energiczne) akcil statek spłonął całkowicie.
•
~~~~~!'!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!l!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!~i!i!!i!i!!!!!!!!!!!!!!!i
- Więc pani wYie·dzie?. - spojrzał - Proszę-Powledzłal, poonosząc się.
CQdzienna nowelka „Expressu"
• . Do polmju wszedł Annin Blacks, oj~
.
na nią ~ p·rz.estrachem.
,
ci.e Betty. Karol znał go do tej pory
Nie wiem„. - szepnęła.
Po paru chwifaoh maiLeźli sJie w pair- tylko z widzenia„
'9
· - Czy pan Karol Ooodeir? - spytał
ku.
- Dokąd idziesz? - spytał.
Czekasz przed kawiamia. „Lord"?
JeAtjennkanin, wyciągając ręJcę. Us)edli na tawecree..
.:__ Do kawiarni, kochanie _ uśm)eZaraz przyjdę, na3droższy. Stęskniłam
- Panno Betty, kocham oaintą._ - stem Blooks.
się bardzo za toibą, przecież nie widzie- chnęła się.
Karol wskazał mu łfrzesfo. Zaskopowiedział Karol cioho.
- Czy umówiłaś się z kimś?
Ji.śmy się całą dobę. Mój maż? Zapewczony nieoczekliwaną wizyta, nie wieBetty zarumieni.ta ~ę po usz~
- Tak, z tą Angielką, która. poznane gra w tenisa. Tak, będe wolna do
- Niech pan P'r zestanie - odpowie- dział, jak się ma zaichować.
J.iśmy w pociągu.
obiadu. Zaraz przyjdę, kochany!
- Przyiszedłem w pewnej delikatnej
Kairol spojrzał jej w oczy. Jak świe- działa drżącym gł, osem. - Nie wolino.„
Nina odłożyła stuchawke telefoniczspraiwie - roxpocz;ął Blaicks.
tnie umiała kłamać! A on zawsze tak Pan jest ~onaty.„
ną.
Kairolowi serce waililo, iak młotem.
- Nie potrafię żyć bez pan).„
Drzwi pokoju hotelowego byly nie- jej ufat. Czyżiby go już oddawna zdraulega.to wątpliwości, że Betty poNie
nie
pan
Jeśli
przestać.
Proszę
dzata?
zauważynie
tego
ona
Ale
domknięte.
- Czy zostajesz w hotelu? - spy- zmieni tematu, będę zmuszona oana po- wiedziała mu o wszystkim.
ła. Zbliżyła się do lustra i wyjęła z
- Drogi panile - ciag1!1.ął dalej Ażegnać.
tata go, sięgając po rękawk:zki.
szufladki karmi1n i puder.
Potoczyła się zwyikta, towarzyska meryk<l!niln - c~ sprawę p.rzedstawić
- Tak.
Przed drzw :•'1'mi stał Karol.
rozmowa, jaik wczoraj, jak orzed tygo- krótko i ja,sno. Wiem, że oan jest u- Do widzenia . .'-ochanie!
Nina mówiła bardzo głośno, to też
rzędnikiem bankowYIIl i otrzymuje pan
Karnl zostaf sam. Po oaru chwi'lach dniem.
słyszał każde słowo. Jeszcze orzed tyGdy Karol wrncał sam do hoteliu, o- stosunkowo nie wysoką pensję. Dam
godniem potrafiłby ją zabić, gdylby się postanowił wyjść. Chciał zobaczyć swe
go rywafa. Kawiarnia „Lord" znajdo- garnęło go przyginę!bienie. Za dzi1esięć panu 50 tysięcy dolarów. o ·ile pan
dowiedział, że go zdradza.
dni kończy się urlop. Gdyiby nawet przystanie na moje warunki.
·
Ale dziś„. Dziś myślał tyLko o zfo- wala się w pobHŻil.1.
tJ1rzerwał
- Na ja'kie warunkil? Gdy wyszedł na ulicę, usłyszał za Betty została, za dziiesieć dni będzie
tow!osej Betty„.
.
mu zdumiony• Karol.
musiał się z nią rozstać.
Cieszył się, że Nina oozostawiata mu siobą wesoły głos:
- O i'le pan rozwiedzi~ sie z żoną!
Gdy pomyślał o biurze. o swvch oo- To prun, panie Karolu?
zupełną swobodę, że mógł s,potyikać siię
dziennych o:bowiązkach, zagryzł wargi Przysze?tem ~o P~a oo ostatecznej
Była to Betty.
z Betty.
z wściekłoś'Ci. Betty nawet nie wie- ro~i:iowie z. pama N~na . . Pani Nina uzaswym
o
zaioomniiał
natychmiast
Karol
pytał
kochanie?
- Gdzieś była,
żcnę za każdym razem, gdy wracała postanowieniu. Ody znajdował się przy dziala, jali ciężko pracowat. Cóż zre- lezm.la swoJą decyzJę od pańskiego statej smuklej zlotow.łosej dziewczy.nie, sztą wiedziiala o życiu ta cudna dziew- nowiska.. Sądzę, • że pan zdaje sooie
wieczorem do hotelu.
sprawę, ze 50 tysięcy dolarów to ogro·
.
czyna, córka milionera?
- W kawiami. kchanie - odpowia- Nina prz'estawala dlań istnieć.
- Orałeś w ·tenisa? - spytała go mna suma.
Ka·rol zdawał s9bie sprawe. · że ten
dała mu. - A ty?
Karol spogladat !la Blacksa nawpół
piękny romans musi sie niebawem skoń ,Nina, gdy spotkali się przy obiedzie.
- Gratem w tenisa.
·
wzr-0kiem.
prz~omnym
lakO'lliczni~
odpowiedział
Taik
poznanego
córką
byk.
Betty
czyć.
myśl,
orzez
Anł razu nie przeszło mu
. - Nie wezmę _Pieniędzy - powie'
.
że Nina mogła go również okłamywać. tentata amerykańsbego. Gdyby nawet sięgając po gazety.
Ody po posi.tku opuszczau salę re- dział PO parn chv:1Iac~.
Teraz, gdy przypadkowo oodsluchal I Nina zgodziła się na rozwód. ojciec
- Więc pan s.ie me zgadza? - za·
jej rozmowę telefoni czna. dowiedziial 1 Betty w żadnym wypadku nie udzieli stauracy.jną odezwała siie znowu.
- Umówiłam się ze znajomymi. · A wolał Ameryk~nin.
się, że zaprzyjaźniła się z jakimś męż- zezwolenia na ich związek małżeński.
- Zgodzę się na rozwód. o i1le pań- Pan dziś jest nie w humorze, pra- ty żostajesz w hotefo?
czyzną.
córka zostanie moją żoną„.
ska
Tak.
Bettv.
Należato ostro zareagować. Ale Ka- wda? - odezwała sie
Betwyjść.
zamiaru
miat
nie
Karol
uśmiechnął
- Ależ, przec:,wnie
rol nagle uświadomił sobie. że Nina
Dwa śluby - Annina Blacksa z Ni4
· ty byl<,t zajęta. Spotkają sie dopiero
wlaściwie już go prawie wcale nie ~n- się.
ną Gonder i Karola Gondera z Betty,
- A ja jestem smutna - wcstchne- wieczorem.
teresuje, że może dobrze sie stało, iż
Ody poło żyt sic na kanaoie w nu- które odbyły się jednego dnia. wywo4
Wyobraź pan sobie. że ojciec
la. również kogoś znalazła.
Gdy wszedł do pokoju, Nina by ta już chce już za cztery dni wviechać. Nic j merze hotelowym, ktoś zaoukal d8 lały w Ameryce wielką sensacje.
drzwi.
DOL~
bt;d ę mogta tu sama zostać.
gotowa do wyjścia.
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Za wydawce: Wydawn ..•Reoublika'•

So. z Ot!r. odo. Stefan Pietrzak. -
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