CZO NY ILUSTROWANY.
DEL BOS
francuski min. soraw za•
LEOPOLD
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król Belgii, nie zawrze w
ROK XIV.
§RODA:, 30 ORUDNIA "1936 ROKU.
CENA IO fff{ÓSZ\7.~
(
~r. 362 --~ granicznych wystąpił w
parlamencie w obronie ponalbliższym
czasie związku
małżtińskiego.
życzki dla Polski.
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będzie

wstrzymany ?-Sen. -Pittman wniesie projekt ustawy o zakazie wywozu. - Ładunek samolotów odpłynąć ma do Havru
Nowy Jork, 30 grudnlia.
rządu Stanów Zjednoczonych o nie-I
,
Waszyngton, 30 ~ru'dnia'.
przesyłania broni dla stron :walczłłeycłi
(PAT). Agencja Havasa donosi, że mieszaniu się do spraw hiszpańskich. u(PAT). P11Zewodnbczący
pozwolił

departament stanu

na wywóz
części składowych samolotów, pOzwala)ących na budowę 19 samolotów handlowych. Ładunek ten odpłynie na pokładzie holenderskiego parowca „Prezydent Harding",
Jest on przeznaczony dla bOJenederskie
go przedsiębiorstwa i ma być wyłado
wany w Hawrze. Ostateczne orzeznaczenie ładunku nie jest znane. Prasa
przypuszcza, iź cały transoort jest prze
znaczony dla Hiszpanii.
Tow arzystwo holenderskie. które
dokonało tej tranzakcii, uchyla się od
wszelkich wyjaśnień.

••* '

komisji do w Hiszpanii.
nie miał miejsca spraw zagranicmych senatu Pittman
Projekt przedstawiony be-dzie konżaden kontakt ambasadora brytyjskiego oświadczył przedstawiciel.om prasy, że gresowi dnia 5 stycznia. Senator Pit.
z departamentem stanu.
I przygotował projekt ustawy o zakazie tman ma nadzieję na szybkie uchwalerzędowo komunikują, iż

I

HI•szpań Sk lr.1 e oddz1·a1y

rządowe wóz
:~crerij::~ui
!~~o1o:óa:~::i:t~;v~~s~
departament stanu udzielił Juź ze-

zdobyły miasteczko Villanueva dela Canada
zwoleń dnia 28 b. m.
_
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Według
projektu
zaliaz
WYWOZU
broM
dryt
30
. a
,
J!rudn 1a. . wzmocn i og1e.n 11!-oz z1erzy, ara mow ni Obecnie istniejący będzie dotyczył
(PAT) Komumkat urzędowy donosi. maszynowych i dzt.ał.
k' • ~ do
h. z
j
do
Na froncie środkowym pod Taracena
Na odcinku Carabanche.1 wojska re- ta ze 1 woJen ~owyc
a wo ~~r •
11
powstańc'% atakowali energicznie linie publikańskie zdołałv odebrać 8 domów, mo":ą będą .wazane wtl~i. W k ? Y~h
wojsk rządowyeh Saelices, usiłując prze- w których przeciwnik był umoooiony.
1) ~tły r zbr~Jne pOWS ancz~ zaimuią
rwać połączenie z wsią Esplagueras,
Wojska rządowe zdobyły miasteczko częsć te yto JUm. 2) Powstancy tworzą
le~~ ~st~li odrzu~eni, por,zu(:ając wielu Vill~nueva . de.Ja . ~n~da i poleipS12:vły·r własny rzą~. 3) Jedna. ze stron walczą
zab1tych i 40 ranionych.
swo1e pozyCJ'e na 11011 V1Hafranca - Ro- cych lub obie otrzymurą pomoc z za kor
Na odcinku Madrytu powstańcy 1manillas.
donn.

I

Waszyngton, 30 ,g-rudnia.
(PAT). Wiadomość o ma!ącei nastą
pić niebawem wysyłce pewnei liczi.by
samolotów do Hawru bez określenia Jednak ostatecznego ich przeznaczenia, a
..w,edług przypusz czeń do Hiszpanii, wywołała w kolach parlamentarnych wielDublin, 30 ~rudnia.
I wego 'Roku szef rządu wolnego państwa
kie wrażenie, gdyź w razie urzędowe
<PAT). W transmitowanvm do Ame-1 Irlandji de Valera oświadczył m. i·n.:
go potwierdzenia tej wiadomości, pow„W przyszłym roku naród nasz nastałaby pitna potrzeba wydania nowej ryki przemówieniu z okazii świąt Bożego Narodze111ia i nadchodzącego No- kreśli dla siebie nową konstytucję poustawy łub decyzji Prezydenta.
Pomimo doniesie·ń z Londyn9t- dotyczących interwencji angielskieł wobec

Irlandia · otrzyma

De Valera zapewnia,

nową konstytucj~

że przyjaźń

z Anglią b dzie utrzymana

Pakt miedzy Jugosławią a Bułgari~

nowy Komisarz Generalny
man. Chodacki
,

p~zybył dziś

do

Gdańska

Gdańsk, 30 grudnia.
(PAT) Dnia 30 b. m. o J!odz. 6.47
przy'był tu poci ąf!iem. warszawskim Komisarz Ge·neralnv R. P. w Gdańsku Chodacki, witany na dworcu przez sze.fów
polskich urzędów w Gdańsku z ministrem Papee na czele.
Minister Pa pee oraz naczelnik Lalicki odbyli wczoraj rozmowę z prezydentem senatu Greisęr..Eitn.

„.

Tragiczna

~mlerf

oficera

w czasie rozoraszania demonstrantów w Parytu

nie obetmuie

całok51.tałtu zagadnień

· 30
d ·
P aryz,
.
gr.u ma.
(PAT) fnformacje na temat bliskiego
zawarcia paktu między JtlJ!osławią a
Bułgarią komentowane są przez prasę
francuską nie bez pewne.i rezerwy. O ile
bowiem zJbliżenie między tymi dwoma
krajami uważa11e jest za po·żądane, o .tyle prasa wyraża obawy, że będzie ono
mie·ć charakter indywidualny, nie ()lbejmujący całokształtu zaJ!adnień na półwyspie bałkańskim. Przez podpisanie
paktu z Białogrodem podkreśla
„L'Oeuvre" - Bułgaria wiąże się z Jugosławią tytl.1ko paktem o p11zyjaźni i nie-

na

półwyspie bałkańskim

l · d · R
„ • G
„ ż d
agres)l, a e m.e , .ai1e umunn 1 rec1i a
nych zapewmen.
_
Dziennci k uważa również, że pakt ten
świadczy o tym, że państwa bałkańskie
i Mała Ententa coraz mniei liczą na
ogólny system bezpieczeństwa, lecz starają się ie •sobie za,pewni.ć na d.rodze po•
rozumień o charakterze lokalnym.
,La Republique" sądzi 1 że Jugosławia
jako ;państwo sp.rzymier.zone z Grecją,
będzie mogła po podpisaniu te~o pakitu
odgrywać rolę mediator.a miedzv Sofią
a . Atenami.
·
·
.
„

dług własnej wolł, a w ramach tej konstytucji ułoży się nasze źycie. Podział
naszego kraju p0zostanie wówczas Jedyną juź tylko wielką zaporą ku p0kojowl zarówno wewnętrznemu, jak i upragnionemu przez nas pokojowi z naszym
sąsiadem".
.
Omawiają·c stosunKi z Anig1ią, 'de Va·
lera z~znaczyt, że przeszkody. stojące
ina drodze ku isto tnej przyjaźnii między
obu narodami, są usuwane jedna po drugi·ej
·
·Oe eli • dni
p0 ied lał
'
"t z UJą
a w r z s 0.n W k órym ostatnia tych P. ze .zkod ~
padnie i, W którym zpoc~me .s•e ws~oł
praca obu wysp nad re~hzacrn. wspolnych ~~eałów. Oby dzien ten na~szedł
W zbhzającym. się Nowym Roku'.
W za:kres1~ spmw gospodar.~zych
de Va1era P.ołozyt ~zczególny nac1s.k nJ
1sta1e rozwuający się przemysł kraJOW:Y
i na polepszające się saldo handlu za•
g.ranicznego. Wyraził on również nadzieję, że w przyszłym roku nastąpi dal
1
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· arna \V uyan1e· ZDIBSIODil ~f:m~f~~oibttlienie
Ko!DOiafrancuski
reorganizuje system
Rząd

więziennictwa

PARYŻ, 30

2rudnia.
celkowe, według prqjekitu, ma trwa~ naj„
(PAT) Rada ministrów uchwaliła na wyżej trzy Iata, p0 czym więźniowie maw.niosek ministerstwa sprawiedliwości ją odbywać karę przy roibotach odbywaprojekt ustawy o robotach przymuso- nych wspólnie, a jedynie na noc podlewych skazańców.
gać będą zamknięciu.
W mo!y~~-ach do projektu! które ogło- • Kolonia karna w.CJ:u~Gi.e zostaje, zn~
szono, mlm....,.ter stwierdza, ze system t. SlOlla. Nowych 'Wtlęzn!iów wysyłac się
zw. kolonii karnych zawiódł zupełnie i do tej kolonii już nie bę<kie. Projekt
wobec tego !l~eży go porzucić.
P!zewiduje sz0!okie stosoiwanie zwolUstanawia1ąc c;Ua, s~azańc6w ro]>o!Y meń przedterm.LDOWych.
przymUJSOwe w więz1en<tach, zamkmęc1e

•

Cała

wielk~ej własności

rodzina zaczadzona

Lódź, 30 J!rudnia.
. (gr) - Krótk'o po północy; lokatorz'
domu przy ul. IWolborskiei 35 poczuli
silny ozad, dobywający się z mieszkania
nie,jakich Skórnick ich. Niezwłocznie wy
ważono dr.zwi. Okazało się że cała ro·dzina ule·f!ła silnemu zaczad~eniu a stan
dziec~ Skól111ickich był tak pow~ny, że
obawianio się o ich życie.
Na młejsce wezwano ,pomoc lekarslCą.
Przy.był po k~u miniurtach dr. Szwadron
z ramienia pogotowia mie,jskiego i przystąip1ł do rato·wania zatrutych. Zdołano
obl ężenia
I
C
·
I
·
·
103
Ł
ł d · ·
dł 100
b
·
uratować 12-Jetniego Abrama, 10-letnie.
Rio de J aneiro, 30 grudnia.
przy u • egte man~t
• - upem z c ziei pa o
par o uwia go Jan:krla, 8-letnią Bronię, 5-letnią Ade(PAT) Prezydent re.publiki brazylLjLód~, 3~ grudnia.
wóz i ?1aj.spOkojniej, a.~ył~ to nad ranem, lę i 3-leibnią Chaję.
skiej upoważn ił dow ódcę wojsk w sta·
(gr] ·- Nocy wczora1sze1 dokonano przewieziono do kryjowki włamywaczy.
nie Matto Grcsso do ogłoszen ia w tym ' zuchvrn.le~<> włamania do składu obuwia
Godnym zaznaczenia iest fakt, że bliOJCZY
okr ęgu stanu oblężen~a ze wzgl ęd,u na \ p. i ::•K.iks''! mieszczącego się przy ulicy sko J?oł-owa sk;acl.zionego ?'buwia posiada
Lódź, 30 grudnia.
panując e wśr ód ludnoś ci v1Zburz~n1e,. wy 1C eg1elma~e1 103., \Yłamy~acz.e, . po u- etykiety m~rk~ fabry~zne1. .
(gr) - Przy ZJbiegu ulic Piotrkowskiej
wołan e przez dokona.n:: ost atnio meu· szkodzeniu zamka~ i drzwi we1śc10wyc~ . S~raty, 1ak1e PQmosła firma „Kiks" i Trau~utta u~iłował p ozbawić się życia
dane próby zamachu n:oi dwóch seDato- . ora ~ s plądr owamu. sklepu'. zra!x>wahl s1ęga1~ 2.~00 złotych. Włam~aczy po- 18-letm Ja~lnel Wadowski, zam. przy
rów stronnictwa fro ntu ludowego
c,,k010 100 par obuwia męski.el!<> 1 dam- szuku1e p1.erwsza brygada wydziału śled- ul. Narutowicza 29. Wadowski napił się
skie2o. Trainsport ten załadowano na•. cze~o..
• jody.ny.
·
Paryż,

30 grudnia.
(PAT) W czaisie manifestacii wieczorem dnia 29 b. m., gdy pluton gwardii republikańskiej
rozpraszał
demonstrantów, spadł z konia oficer Poirier.
Odwieziono f!o do szpitala, gdzie
stwierdzono, że oficer zmarł od ataku
sercowego. W starciu sześciu gwardzistów odniosło lekkie obrażenia. Jeden
tylko z nich został w szpitalu. Aresztowano 10 osób.
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Zołnierz, który brał .udział
Niezwykłe

Nr 361
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w11 wojnach

„rekordy'' wojowniczego kroata, który postanowił uczestniczyć w25 zbroj

nych zatargach. -Walczył on na frontach europejskich, afrykańskich i azjatyckich

(z) W bitwie pod Toledo w Hiszpanii grom, wskutek czego z.nalazl się na li- } na, której uczestniJdem byl wojowniczy
zginął 40-letni kroat Iwan Raskowłcz, ~cie dezerterów austriackich. W r. l Ci l lj kroat.
.
.
,
blorący udział w licznych wojnach os- zamveszan:y w powstan~e rewolucyjne w
Wydarzenia w Afryce i z11aJ:o!11~sć
tatniej doby pod nazwiskiem Kopeckiego roidzi.oo.ym Zagrzeb~u. chciał zbie1.: do z pultkownikiiem Lawrence umozfaw1ły
· Raskiowicz-Kopeoki postanowił, że Rosji, lecz uciecz.ka siię w 5wczas nie amatorowi wojen n dział w woir.ie . 13y ·
weźmie udział w 25-ciu wojnach. Prze- udała. Wziiąt on z koLei udział w woj- b to w Mongolii, gdzie KoJecki walczył
kon:any o tym, że kul,e s'ię go nie imafą, nie bawarskie) i odniósłszy ranę ukry- z Chińczykami i Japończykami.
powiiedzi~:ł sobVe, że pnedsięwzięcie ni,e wał si:ę w Sal·zburgu. Latem 1919 r.
W 1934 r. Kopecki .znalazł się, ~.::z~
przedstawia 'dla ni1ego żadtnego ryzyka, walczył w szeregach węgierskich prze- w'.ścite, w Addis-Abeb11e. Arm!a ab1syni dlatego uważał, że po 25-ej wojnie c~iw'ko Czechom i Rumunom. Po sttu- ska, w której szeregach w~lczył prze.
ustali jedyny w swoim rodzaju rekord. 1uieniu powstania węgierskiego przedo- ciwko Włochom, była dziesiątą z kolei.
Los poiki·e rowal jednak inaczej i Ra- stał się w kobiecym przebraniu do RoPo skończeniu działań wojennych w
skowicz-Kopecki, źginął w j·edenastej s;,i Tu pod nazwiskiem Kopeckiego Abisy.nH, Kopecki dosta.ł się. ~a .falszywojnie, w której brał udziaf, w wonie uczestniczył w walkach wojsk sowie- wym paszportem po 17-letmeJ m~obecdomowej w Hiszpanii.
ckich.
ności do Zagrzebia. Pozostat Jednak
Swą karierę wojenną riozpoczął KoW 1924 r., zawiniwszy w czym:; w0 w ojczyźni1e ni,edfugo: wyd:uzenia w
pecki jako ochotnik armii serbskiej, w bee wlad:z sowieckich, Kopecki zhiegt tHszpanii znów go poci'ągnęły i Raskoktórej brał udział w dwóch wojnach do francji t wstąpit do legionu cudzo- wicz-Kopecki, rzuci\vszy wszystko, uhałkańskich 1911 i 1913 r. p ,o dczas wi1eJ- J ziemskiego. Miał szczęście, atbowi,em c!at się na front hiszpa6ski, !edenasty
kiEj wojny euwpejsk~ej, jako ptomi,ennY. w wk późni'ej wybuchta wojna maro- z kolei, na którym znalazł śrmerć.
i:atriota, walczył prz,ecilwiko Austro-W~- końslka. Była to już siódma z kolei woj1

WOLNA TRYBUNA
,,SMUTNA WALUSIA" W KATOWICACHt
z mężem l powiedzieć mu, że dla dobra I harmonU ogniska
domowego - powinien się zmienić, Oczyw.iście
mąi może przebywać w towarzystwie przyJa·
ciół, ale nie za często i takie wspólne eskapa•
dy raz czy nawet dwa razy tygodniowo najzu-

Proszę poważnie porozmawiać

pełniej

wystarczą.

Proszę

mężowi

powiedzieć,

że

żeniąc

się,

wziął

na swoje barki dobrow<>lne obowi11zkl
Niech się Peni zapyta, coby mąż powiedział na
to, gdyby Paiii, idąc jego śladem zabawiała się
przez całe dnie w gronie przyjaciółek, spóźnia·
la na obiad czy kolację - zantedbywała gospodarstwo, albo nawet nie wracała na noc, ba·
wiąc się z przyjaciółmi?„. Pani spełnia przyfę·
te na siebie obowiązki i prosi, ażeby się mąź
zastanowił nad Jej słowami i ażeby lekkomyśl
nie nie n!szczył harmonii i szczęścia małżeń·
skiego.
Ostatecznie dość miał czasu do szaleństw
zan!in się o?enił, co nastąpiło dość późno, a zatem obecr;ie powinien się okazać n!eco poważ
niejszym i poważniej traktować swoje obowiązki.

LISTY OO ODEBRANIA: „Smutny Jot"
w Gdyni I „Samotny Stefan" w Lodzi mają listy
do odebrania w red. ,,Ilustr. Expressu", dziale
„Wolnej Trybuny". Listy z0&taDą przesłane po

d
.,...,,ka „
Najbliższe otoczenie ks„ Win soru ::~::,0!:~.~::: ;a::i;.::i· .;:~··:.::
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go towarzysza
S I
tk 1 d B
I
nol„tanln
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We

a

Or

i doradcy

rOWD 0Wa, DleO dł ączne
abdykującego króla j jego
a

dokłodn•i•

a<h"n I

żeństw, które w Jej oczach uchodzą za szczę-

śliwe,

Nie wie Pani jednak jak naprawdę wy·
Ich szczęście i czy fest <>no takie, iakle
ukazuje się oczom innych ludzl Zupełne zgod·
ne małżeństwo należy do nielicznych wyjątków.
Za harmonijne uchodzi takie, gdzie nleporozumienia są rzadkie, a obte strony skłonne do
ustępstw. Czy znajdzie Pani takiego człowieka,
kłóryby dał Jej szczęście?.„ Na to pytanie
nie można odpowiedzieć.

giąda

ukochanej

{z) p ,o dczas dramatyczny<:h momen-' ra Moun'kt,ona, którego częste wyjazdy szych przyjadót exkróla, jeszcze z czatów w życiu ex-króla Edwarda VIII. do fort Belvedere, będąceg0 ostatnią sów wspólnych stud~ów w Oxfordziie.
znalazł o.n opard1e w kitku najbliższych siedzibą króla przed abdykrrci:\, wywo- Pnsiada on jedną z najwi'ększych kanmu osobach, z których na plan pierw- biy ogólne zainteresowanie. Prokura- ce;aryj adwokackich w Londynie. Po~zy wysunął się lord Brownlow, oso- tor Mounkton jest jednym z dawniej- chcdzt on z Kentu.
bisty sekretarz księcia Windsoru, któ· •~••••••••••••o•ttto•••..w9$t•••o••••••••ttł'•~•••••••••••.
ry towarzyszył p. Simpson do Cannes.
6'
ą
Nie napisała mf Pani, czy ma formalne rozLord Brow~Iow otrzy~~J Il'0!11inację
~m
łączenie z mężem i może myśleć o poznaniu I
na swe stanowisko zaledw11e w lipcu rb, .
połączeniu się z innym mężczyzn._ w tych wa~est Jednak iu~ o~d!awna przyjaciele~ Sędziwy „król nafty'' zrezygnował z postanowienia dotycia runkach bowiem sytuacja Jej byłaby jeszcze
i zaufanym
ks1ięc1a. Jest to. ~ysok1,
·setnej rocznicy urodzin
bardziiai skomplikowana i naraziłaby się Pa.ni
szczupły bJ,ond'yn lat 37. Przy3ac11ele na'
,. .
. opinii. Proszę nie zapominać 0 tym, że jest Pa·
zyw:ają go „Perry" _
zdrobniale od
(z); Kurt _Engelbrecht, „nadworny
okna,. a. ło~k1em. Wszystko dokoła me· ni matką rozkosznej córeczk~ która Jest i bę~
posiadłości ziemsldch, obe)muiących 26 1tograf' miliardera Johna Rockefellera go dzieJe się według z~óry okr.e~lonego dzłe źródłem radości Jef życia. Córka musi
tysięcy akrów, doskonałym strzelcem, któ;y dotsąpil zaszczytu wielokr?,tnego plan~, a za~fany. s!u~ący. i;mhardera, być wychowywana w nieskaziteluych pod wzglę
zapalonym myśliwym i wielbicielem gry uwiecznienia osoby „króla nafty
dla 1 pclmący fukcJe mank1, pilme baczy, dem moralnym warunkach domowych, gdyż w
w golfa. Przez pewien czas l-0rd Brown- potomności, wypuścit z druku broszurę, ażeby przepisy byty surowo przestrze- . pneciwnym razie mogłaby mieć wieczny żal do
low byl' merem miasta Orantham, po- w której opisuje, iak 97-letni R.ockefel- gane. . .
.
. . matki, albo postępować gorzej jeszcze _ wyno.
toionego ohok }ego rodowych posiad- i ler spędza ostatnie dni swego życia.
ZnaJduJącego się u schytku zycia sząc zły przykład z domu.
lości. Syn lorda Brownl.ow, Edward,
Przed paru laty zaledwie ·sędziwy króla nafty nic już diiiś nie interesuje.
Winna Pani postępować bardzo rozważnie,
który· przyszedł na świat w marcu rb., magnat amerykański odznaczał się nie- Najrozmaitsza garderoba, z któr.ei. sta- ażeby nie narażać siebie na drugą serię przyjen chrześni1akiem ex-króla.
zwykłą dla swego wieku żywotnością: rzec był zawsze tak dumny, w1s1 bez krości po nieszczęściu nieudanego małżeństwa.
Sir Eryk Mieville, os·obiisty sekre- uprawiał z zamiłowaniem golfa, czytał użytku w szafach i kufrach. Rockefel- Jest Pani dzielna, pracowita, zasługuje na szatar z nowego króla Jerzego VI, znalazł chętnie, a nawet pisał wiersze. Ogólnie ler nie używa ju;i nawet żadnej ze cunek tym, ie włun 11 prac11 potrafiła utrzyma6
się w orbicie wielkich wydarzeń zale- wiadomo, że przy życiu utrzymuje go swych .idealnie dopasowanych srebrzy- siebie 1 dziecko, że potraffła się Pani_ wypl tat
11
dwie w parę miesięcy . po tym, iak przy- przepotężne pragnienie obchodzenia set stych peruk, z której każda kosztowała r: matni kłamstwa i dumnie odefść od nłeodpo
~t4pU do wykonywania swych obowią- nej rocznicy swych urodzin.
w swoim czasie 500 dolarów. Obecnie wiedniego człowieka, niechże Pani lekkomyil·
zków. Jest to 40-Ietni mężczyzna, któOstatnio starzec pragnienia tego już miliarder nie wstydzi się już swej ły- nym postępowaniem nie podważa tego azacunrv roz;począl swą karierę w J 919 roku nie odczuwa. Jest to już tylko wosko- siny.
ku, jaki winien J• otaczać,
jako tłumacz w jednym z daleko-wscho wa lalka, w której kołata iskierka życia.
Najprawdopodobniej w niedalekiej
Około sprawy rozwięzania poprzednich wię·
dnich konsulatów brytyjskich.
Prowadzi on dziś tryb życia, który za- przyszłości jedna z tych peruk odda zów powinna się Pant jednak zakrzątną~. Jeżeli
Byl on sekretarzem w poselstwie sługuje raczej na określenie wegetacji. !swemu właścicielowi ostatnią przysłu- były m~ pracuje ł zarabia - należą się od
angielskim w Pekinue, po czym zostal
Rockefeller dzieli swój czas między gę i spocznie z nim razem w grobie...
nie~o alimenty na utrzymanie dziecka. Mogła·
osobistym sekretarz.em lorda Welling- wygodnym fotelem, przysuniętym do
.
by Pani wnieść odpowiednl11 skargę do slłdutnna, z którym odbył podróże do Kana-

ROC kefe11er wa Iczy ze

0••••••

Ierc.,

fo-1

I

;1\v~r~~~~i. doJ~:z:ghoc~~:~~1~ t~i~~

nir. W

ubi1egłym roku byt on glównym

Złota papierośnic~ zabijał
ś

ó

.1

pacjentów

d t

sekretarzem rady wykonawczej przy Masowe zbrodnie lekarza, kt ry m et s 1ę za swą brzy O ę
gubernatorze Indryj.
(sb) Sensa,cyjnego aresztowania do- dzeniem, mimo iż odznaczał się odrażaZ najbHższego otoczeniia ex-króla konano niedawno w Kantonie. W więzre- jącym wyglądem.
\i,.·ymien~ć również należy głównego niu osadzono wybitnego lekarza Li
Władze otrzymały poufne doniesie1
prokurat<>ra księstwa Kornwalii, Walte Tang-Ho. Cieszył się on dużym powo- nie, że dwuch bogatych pacjentów, któ•H~••••••uo••••••.e••tt••••••••••••••••••••••••••••••••
~ rych Jeczyf Li Tang-Ho zmarla w tajemniczych okolicznościach. Zapisali oni
przed śmiercia swój maiatek lekarzowi.
W czasie dochodzeń okazało się, iż
już
przed kilku Iaty praktykował TangMistrz c:eremanii znalazł się w nlelada kłopocie
. Ho w Hongong, gdzie również kilka za(t) Angielski m~&tru: oeremonii dworu 1g~to ,ozdobiony perłami i dr~~~i kamie- możnych osób zmarło zagadkowa śmierkrólewskiel!o jest w nielada kło:po<::ie, 'lllLaJill~ oraiz obszyty aronosta1am1. .
. cia i zapisało swój maja,tek lekarzowi.
Musi on ułożyć n'()wy program uroczy·
N~ezwykle ~orączk~wo pracu1ą t~z
W wyniku przeprowadzonej rewizji
stości koronacyjnych, poprzedni bowiem złotnicy londynscy, kton:y przylfotowuią w mieszkaniu lekarza znaleziono złotą
1
progra.m nie przewidywał udziału hró- koronę dla ~rólowej. 1Warszfat, w .k~ó- papierośnicę. W jednej z jej ścianek znaj
lowej w koronacji, Natomiast król Je- rym lwrona 1est wykonywana, ~trzezony dowala się igła z radem. Wówczas porzy VI jeist, jak wiadomo, .żonaty. Trz~ba jes.t w dzień i~ noc przez sipec1a,Jny od- nura zagadka znalazła rozwiązanie.
więc teraz obmyśleć spec1alny strój row· dz1ał detektvwow Scotland Y~rdu.
Tang-Ho wybierał najbogatszych ze
nież i dtla królowe;. . .
. .
Król ~~rzv. y1 od<l~ł złotm~om do swych klijentów i dawaf im w złotej paStrój !en bę?z1e suę składał z ~nałe1 , d.yis1pozya11 izb1or. dr·og1ch kam~em!,, hę· 1pierośnicy papierosy, sporządzone rzejedwabnie1 sukni .z treruem dłul;!·ośc1 1~ clących własnością korony. Będzie on komo przez niego samego. Miały one
s,tóp. Tren będz1e. hafto.wany złotem. 1 kor·ono~any . koroną, pr,zeznac~oną>i u: j uzdr.owić. chorego. W rz~czywi.stoś,ci. w
srebrem. Na sukni będzie królowa nua- przedmo dJa 1ego brata, eks - krola, '"'d czasie ciągłego noszenia pap1erosmcy
ła purpuro~ płruszciz koronacyjny, bo· warda VIII,
przy sobie chorzy doznawali poparzeń
_...,.
' •
tt
*
łW
' taww,M• skór.V od radu i umierali wśród strasznych męczarni.
Lekarz tak potrafił opętać swych pa-·
cjentów, że zapisywali rnu ma iątck. Po
are zto'.vaniu nrzvznat się c!o s\i:y h
staj ą
zimą.
zbrodni, oświadczając, że mordow:il ludzi z zemsty za swą brzydotę.
·
•-

„ ...

Strój koronacyjny królowej angielskiej
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bez Jedzenia
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co moż_ęJil RątJJimY ą_d ~imn~J gł_qllu I

Czy
wiecie, sieżeobecnie
.•. ew ParYzll

-

pojawiły

lektrycznie ogrzewane muflli. Sa one zaopatrzone w kieszonkowa
bateryjk~
elektryczna i „instalację", która ogrzewa delikatne raczki pięknych pań.
- w Rio de Janeiro powstała obecie farma, na której hoduje się 11ewien
gatunek pajaków. Pajęczyna tych Paiaków ma b.vć niezwykle silna i nadawat
się do sporzadzania tkanin.
- w Holandii ustawy zabtaniaja. adoptowania dzieci. Ponieważ w kraju
tym nawet najbiedniejsi nieche.tnie wyzbywaia się swych dzieci, rozwinal sit1
„przemyt" niemowlat. Przeważnie dzieci sprowadzane sa, z Anglii i STJrzedawane bezdzietnym małże11stwom, które reestruja je jako swe własne.
.
- w tragicznych okolicznościach '"zgł
na.l jeden z najzdolnieszych nurllów ame
rykmiskich, C. Jimenez. Ma on za soba,
szereg relwrdó1v. Między innymi spędzit
on d1Vie godziny 11a gfebo!wści 190 metró1v. Przed kilim dniami 1v czasie lw,vieli Jimcnez pośllzgna.l się i wpadł do
wanny, w ldórej utona.l.
- w Sidney 11•vrowadzono do proe:ramów radio1v.vcl1 niezwykle vomyslową audycje. Przed unieruchomieniem
stacji przcm('wia do mikrofonu lekarz,
który daje wskazówki dla osób cierpia,cyc!? na bezsenność, iak ma.fq 11 osf~TJOwać. by szybko zapaść w sen. Audycje.
te ciesz a się wielkim powodzeniem.

Napisał specjalnie dla „Expressu": JERZY BAIK.

spółczesna
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Mśctcie!l - .Wprawdzie chetnie wymie-rzyłbym ci odpowłedni·ą porcję ciosów„
a:le zdaję sobie sprawe z waszej chwlł
1.owej przewagi i odkładarm moie porachunki :na później„.
Bąctź spolrojny„ - odparł f ritz, któ
d
·
b
P ocze k aJ.„ araz spraw ze„.
Mściciel podszedł do ściian~ i źacząt ry włiaśni-e schodzi~ na dól po szcze· iach dlrabilny - Nie doczekasz się tej
ją opukiwać:
- Zgadza si•ę! - zawołał oo chw.iłi chwiłL
Fr1tz zszedł na dół, trzyni.ając w pra
Tu też jest
uradowanym głosem
weJ dłoinł r·ewiolwer, 1ewą ręką zaś
1
N
o t w Ór„„
chwytał się szczebli drabiny... a guAle po sekundzie dodał:
-Nies·t ety„. zakratowaJny„. A więc ziku jego kurtkl! w1isiiaiła latarka.
- Teraz sobDe pogadamy, kochany
stąd już się nie wydostaniemy.„ ·
- Jak sądzisz? - zaipytat Alf -· pan~e.„ - rz.ekl Fritz, św~ecąc Mści'cielowi latarką pr:osto w oczy - PrzY.- ~
Co oni z namił z;tobia?
- Jankk zapewniał mnie osobiście. rzekliśmy szanownemu panu, że postaże postara się odpowiednio urozmai·cić ramy się o pewne urozma~cenia, by się
moją śmierć. Czekaja mnie wiec bardzo panu tuiaj n&e nudzi'lo„. Oto nasz pierw
ci1ekawe imprezy ... Zażadał ode mnie, szy punkt programu.„
To rzekł:szy, Friitz w~iągnąt z kteabym powiedział kim Jestem. to mi od
szeni jakąś paczkę o niJemitym zapachu.
razu palnie w teb.„
- Jest to mechanilz.m zegarow~
_ Więc co z naimi bedzie ?...
- Sytuacja jest niewątp1'iwie bardzo v.rydzvelający duszący gaz„. Postawimy
go sobLe tutaj w kącie, ot, tak„. Uprzedzam pana. Ni.ech pan nFe dotyka tego
d1a nais niepomyś.Jma.„
- I ty to nazywasz tv1iko „niepo- mechani·zmu, gdyż każde pańSki.e porumyślną sytuacją"?. Podziwiam twą og- szenie przyśpieszy tylko wydzielanie
się gaz.u.„ He-he-he.„. Ni1ezfy pomysł,
lędność w wyrażaniu sie.„
Nastała chwila oi.szy„
co?.~.
- Nie masz !przypadkiem czegoś w · Mścrcilel za·gryzł wargft..
- Łotrze! - syknął - Gdybym
kieszeni?„ Jakiegoś twardeg-o przed/. •
miotu! - zapytał Mściciel - Chciatbym mog1„„
Podni16-sl rękę, zamiierzaj::i,c się na
przepiitować te kraty i przekonać się
.f ritza, Lecz od opuszczenia jej powstrzy
co tam ks•t dalei...
- WyoróżnHi mi wszvstkie ki esze- mala go lufa rewolweru, wymierzona
nie .• - odparł Alf - Zabrali mi nawet prosto w jego g~owę.
- No, czemu-ś nLe uderzył?!... Na
grzebyk„.
- Mnie też wszystko zabrali ... - od- co czekasz?„. Jeszaze nie nadeszła odpowiednia chwila? ... Poci1esz· się, bracie•
part Mścidel.
" Znowu nasfała ci.sza. Nag-le na g6- że ona nigdy nie nadejdzie"'."".„ Serwus.;'....:.
To rzeklszy, :Fritz pocz.ął wspinać
rze coś brzęknęło„
- Psst... - szepnął Mściciiel - Idą się po drabi1Tiie na górę. W otworze
na5i oprawcy„. Leż spokojnie. a ja wró- ukazała się głowa Janicka:
- Życzę panu Mściciielowi przyjemcę szybko na moje dawne miejsce„.
Nie·chaij oini nie wiedza.. że komu'Ilikuje- nych marzeń wśród pięknego trującego
gazu! - zawolal - A na razie dowimy się między sobą.„
Mściciel wspiął si1e szy;bko i wze- dzenia!„:
Otwór zamknięto. W lochu znowu
lazł z trudem na drugą strone. W tej
chwHi z góry zsunęła sie najpierw dra- zapanował zupełny mrok. Mścidel p.ociągnął nosem.„ W powi·etrzu unosil się
l>ina i rozległ się groźny g-łos:::
- Nie ruszać się tam !.„ Uprzedzam !uż śmi1erciionośny zapach„.
- Ładna histori1a.„ - pomyślał, draże przy najmniejszej próbie napaśd bę-1
piąc się w głowę - .Teraz już nas chydę strzelał.
- Nie bój się, tchórzu. - odparł ba nic nie uratuje od śmi1erci„.

cy, a on nile mógł nawet do niego do- mnie za głowę, drugi za nogi,.. I tak
t Ć
dźwigaH przez te podzLemia„.
wołały listy tajemniczego Mściciela, grożącego rze „.
- Aha!... Więc moje domysły byty
J•esteśmy rO'zdtzte1en.i ścianą.„ nawet śmiercią tym, którzy nie przestaną wymyślał - Na to nie ma rady„. Te:n czło- trafne!... Na1eży przyP'll!s.zczać, :te w tej
zyskiwać swych pracowników.
I
Ł t
k
k ta
. J.e~nym z najbardziej znienawidzonych przez
dzie1nicy lochy są bardzo rozgałęzione.
STRESZCZENIE POCZĄTKU
Wśród

przemysłowców

POWIE~CL

wielką panikę wy-

Mscic1ela przemysłowców jest niezmiernie bogaly właściciel wielu przedsiębiors:w w Polsce,
Karol Halwin, posiadający żon~, córkę i syna.
Z~ wytrcpi~nir, tajemniczego Mściciela Halwin
oharuje znanemu awanturnikowi Piotrowi Rucl~iakowi, pięć tysięcy z!otych.' Ale Rudziak
n!e może sobie dać rady z groźnym przeciwnik1em. Wtedy Halwin wraz: z innym.3 potentatami angażuje słynnego detektvwa amerykańskiego Weba, który pod przybraną nazwę Czarnego
Króla przy pomocy Tuza, swego sprzymierzeńca, rozpoczyna walkę z zagadkowym Mściciefom na śmierć i życle.
Jedyną osohą, kt6ra widział11 twarz Mści
ciela, jest lokaj Hałwina, Antoni, który jednak
został ranny w itłowę, a!e może się poruszać
i mó~vi niewyraźnie. Na pytanie kto jest Mściciełem, bełkoce tylko: - „La jelłłyJ"„. Co to
ma znaczyć - nikt :11ie wie„.
Jedną z najtragiczniejszych ofiar wyzyskiwacza - Hałwina, !est dawny jego robotnik,
Stanisław Ziętek, którego Hdwin tak misternie
usidlił. że mógł nim kierować jak pajacem na
sznurku. Przy pomocy intryg i teroru uczynił
zeń bezwolne narzędzie w swych rękach i zmu·
szal go do zamo.rdowania. niejakie~o Aleksandra ~rbuzowa? kto~y Z!1ał Jego .krymmalną przeszlosc. Hałwin siedział bowiem w Ameryce
w więzien!u za defraadacje„. Dziwnym zbiegiem
okolicznoś.ci. A~buzow dostał ata~u se~ca i zmarł
": obecnosc1. Z1ę~ka. Teraz pod~J;zen1e pada na
niego. Halwm nie chce go bronic, wobec czego
Ziętek musi ukrywać się pr"!ed policją. Gdy
był ju~ .w. niebi;zpiecze~stwie, zaopie~owal s!~
nim M.sc1c~eł,_ ktory frzy1ął g.., do swe1 gw.ar?n,
ti~~d~Jmi!. się z dwoch zaufanych pomocn1kow,

w:e

m napewno S ona.„

O ry„„ -

pogro.z.i'ł PDęścią J ani ok o w.i i jego kom-

panom - Więzicie ludzi!. żeby spokojnie popełniać łajdactwa!.„
Mtotał si•ę przy ścianie jak groźny
lew w klatce, niemogący wydostać się
na

wolność.

Lecz oto w pewineJ· chwili zwróci'ł
uwagę nia cilekta.wy szcz,egól... Jęki ni•eznanego czł·owieka w p•e wnych mi•ejse.ach stawały się wyraźni•ej~ze, jak
gdyby bliższe ...
- Co to ma znaczyć? - zastana wia1I
Czyżbym w pewnych
~ię Mściciel tn~'fjscach zbliiżał się do nilegJ, a w innych oddalał? ... PrzeciJe mur jest chyba
wszędzie jednakowo gruby„.
Podniósł się z wilgotnej ziemi i zacza.•1 dokladni"e badać całą ści'anę, od~
dzielai}ącą go od nieszczęśliwca, wzywa
Jqcego pomocy„.
- Mam' - zawolal w pewne]' chwili
•
.
.
•
I urc.dowany - Mam rozw.11ązame teJ zagadki!... Teraz już wszystko rozumiem!
P·onad jego głową mieścił się otwór.
.
.•
. .
.
Ody więc Mśc1c1el zhhzal się do otwom, j~ki stawały się si1lą rzeczy wyraź
nrcjsze i bliższt„.
_ Czekaj, przyjacielu!... _ zawoła·l
Mściciel - Za chwilę będę przy
wesoło
przystojna
I'lorzeczon11 Ziętka jest młoda,
i niezwykła urodziwa służąca, Jadzia Młotecka, tobie!
Palcami uczepił się km wędzi otwoposiad~jąca. w swym .majątku !y;lko me'!_alioa,,
.1 .
. . .
.
.
- .
stanow1ący Jedyną pamiątkę po JeJ matc;i. t. me·
dalionem tym łączą się dziwne wypE>.t'.ki„. W n<I'· TU I WSP•iął Się ZW!llTil'e Jaik WJ eWJ Órka„.
te~ie .Arbuzowa Ziętek zn.:lazł napis: - ,,Uprze· (itwór byl nie wielki. Mśdciel z wieldŹić Zię,tka, ni':ch ' pilnuje medalio~u!''. Nastę_P: kim trudem mógł się przecisnąć„. Za
"ł
·
k
· • ·• ·
;i,e2o dnia Rudziak napada na J~dz1ę 1 chce JeJ
ten medalion zerwać z• szy.i. Jadzia obrolllła się, SClaną miieSCl_1 Się ta samo Citemny, WJIlecz po pewnym czasie '!ledalion znikł w tajem- gotny loch.„
Hallo!.. Kto tu j1est? - zapytal
.
.
. •
niczy spc~ób..
Halwin m.e zadow?hl .się ~mi~rci' Ar~uzo- Mścic1el zeskoczywszy na ziemię •
. .
.
.. ' .
wa: Przypadkiem dow1edz1ał się, ze 1ego zona, O
dezwiJ się, cztow1eku, gdlzie Jestes?„.
Renata, komunikowała się z Arbuzowym. Na
- Tutaj... oh.„
miejsce zmarłego Arbuzowa. podstawił wii:c
Mścidel naichyH't się. Dotkną! czyfikcyjnego, swego • da~·neg? !~kaja Jana, by
Jejś ręki ... Jedrnocześni1e poczuł na swych
w ten sposób zb~dac ta1emmcę zony.
.
.
•
Pewnego dma pani Renata zdemaskowała
fikcyjnego Arbuzowa, który zdążył jednak prze· palcac~ cos lepkiego.„ Krew.„ A więc
świetlić jej tajemnicę i stwierdztć, iż była ona człowiek ten byl ranny.. Dlatego tak
szpiegiem„. Hałwinowa zagroziła mu śmiercią c•erp.iat
,
· bó' ?
.v ·
c·1a.ch~ę11
za wykrycie tajemnicy jej życia„. Pani Renata .
Clę Cl Z !e · - zap~miała jeszcze jednego wroga w osobie swej córsię
Jakoś
J.„
a
Poczek•
troskhwre
tal
córka
i
ki, Ilony, obydwie bowiem - matka
dyrektora zaradzi..„
kochały tego samego mężczyznę Wyciągnął chusteczkę i przewiązał
.
•
Władysława Wic~ronia.
1

z

1

W tym czasie do Czarnego Krola zgłos1i .
się niejaki Martinez z prośbą o odszukanie jego mą ranę.
-Oh.„ ja.k boli .. - jęknął ranny.
przyrodniej siostry, którą oczekuje spadek w
Ml
OZ ZllO
Mściciel drgnął. Ten głos.„
~ysokoś~i mmon:- dolarów: Ma~ti.nez n,ie zl!a
.
,..
.
1
h
t
t
? t
.
l(t
ze "'! 1e1 pos11!dan1u
wie. tylko,
1e1 .na~w1s~a,
Ir
zaip y a nac V aJą ... się
o o.
zna1du1e się medahon z 0dncw1edn1m napl~j?m.„
.-..
..,
'9'
Kto to
Ale za jego sprawą Jadzia wraz z Janką nad ra111nym czt.owiekiem 1
•
Małżówną, pomocnicą Mściciela, dostaje się w mówi?
Minęlo kitl'ka god•z.in. Na szczęscie naci e si'ę za chwrlę, że mam wcale nieRękę położył mu na twarz i zapytał
rę~e agentó;~ niemi~ckiej. policii politycz!'ej,
duszący gaz wy.dzielal S:ię bardzo powoli zie pomysły.„ A pan, pani1e Mścit:1clu,
• • •
.
ktorzy ,~~wozą obydwie dz1-:wczęł3 ~o N1elll.!~c.
1
- Pewnte ooś srę tam popsuło w nazbyt ufa swoim stłom.„ Radzę panu
Mśc1c1el i Alf podstępnie zdobyli odpowie- mespOKOJme.
szepnął Mściciel do być O•Strożni·ejszym„„
mechaniźmi1e„ - Alf, czy to ty?ł
dnie paszporty i pokryjomu przekradli się przez
· · 1 ?
T ~ k „. Czy t t Y. Mś
kobiety.
porwane
ratować
granicę,
- Dziękuję za radę! - odparł poc
Alfa - Ale dzrę'kr temu jeszcze żyjemy.
. c1c1e~u
niejaki ~ud~lf,
opiekę
roztacza
Jadzią
Nad by
- Jainiic k napewno przyjdzie zaraz nuro Mściciiel - Nauka pańska jest n1
- Więc spotkahsmy si.e tutaJ? !... który chce ią zachować dla siebie. Dow1edz1d
się o tym szef wywia~u Jani~k, który żąda od zapytał Mściciel coraz bardziei zdumio- tu sprawdzić co si,ę z namt stał•o - za- niepotrzebna!
- Nazbyt iest pan śm1'ały, mośc'
a gdy prz,ekona si•' że
. ny - Skąd ześ się tu wziął .. Sadziłem uważył Alf .
Rud::lia raportu w teJ sp~awie..
'
s
..,
'
• . .
• .
.
Rudolf, chcąc ratowac Jadzię, powiada, ze, .
0
jest ona tancerką z teatru ,,Colosseum" i ż~ na- ze Jestes Jeszcze !Ja w lnoś-c1 l że PO- jl!szcze żyjemy, wymyśli dlla nas co Mścicilelu!„.„
Będzi•e pan mi•ał oka·zj:ę przekoI
innegio.„
śpi1eszysz mi lada chwila z pomocą.„
•
zywa się Xenia Barska.
- Jestem teraz z'dle·c ydowany na 1nanila się, że potrafię być odważny, gdy
- I ja tak myślałem.„ - odparł słaJanick dokona~ w nocy, włamania do banku,
· u d arem wszystklO.„ - odp~rł Mścic.Lel - Kto- zachodz·r potrzeba!. ..
Alf
•
Rudolfa.Ja~zię, lecz b
aresztuJąrównież
zbrodnię
za tę chce
leczPolicja
. -· Al e CI· zbó Je
g1?sem
aresztować
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- Przyznam się panu szczerze, że
ckazuje się, że Jadzia zginęła w taje01n1czy spo- nih moJe zamiary„. Gdyś odszedł. sta- kolwiek tu zejdzie, niie wyj dzie już stąd
wolałbym nie przekonywać się o tym!
I {em na straży w myśl naszej umowy. żywy.„
.
.
sób.
-Co zamierzasz uczyn·i'ć, człowieku Ale sądzę, że do teg·o ni.e dojdzi·e! Mój
Mściciel u.daje się więc n:- .P 05 z?Jk 1 ~ama. do Ukryłem się w cieni.u ... Niikt mnie nie
- Rzucę się na lmżdegio, kto tu do nowy pomysł jest radykalny! Żegnam
~:;'~fa':~k~amcka, przedstawiaJąc się Jako Jego :Uógł widzieć.„ A jednak ci l;Jand-yci ma1

i

p~nów i życzę przyjemnej kąpieli!. ..
zostaje Jednak zdemaskowany l wtraconY , Ją wzrok sowy.„ Dostrzegh mme„„ -- nas zejdzie„.
Zakrył otwór w suficie. W iochu zno
- Zaipomiłnasz, ż,e oni mają broń, a
i Trzech kh było ... Napadli na mnie zniedo lochu.
\\:u zapanowała cisza.
nacka z tyłu.„ Zanim zdążyłem broń my fiigę.„
.
- On wspomniał coś o kapi1eli„. - Nie s1Jkiodzi. Mam za to silnie ręce.
- Hallo!... - zawotat 1esz_czie raz, wydągnąć feden z ntch ciachnął mni·e

stoj<J,c przy ściani1e - Czy tam 1est kto? 11 no,żem ... Na nczęś.cie zasłoniłem się rę Dość już tego! Smherć albo wolność!
- Na ... pomoc ... - usłyszał w od- 1 ką i zranił mn;1e tylko w dłoń.„ Mogło N'ie wytrzymam dłużej ani chw'iłi w tym
I być gorzej .. Nie szczędzili mi przy tym potwornym lochu! ·
powiedzi slaby głos.
Nastała ofsza.„ MścLollel przytulil do
Krew gorącą falą naplynęła mu do : ciosów„. W mig wyciągnęli mi rewoI~!owy. Więc tam ktoś jednak byt!··:· ; wer z ki.eszeni i zaprowadz'ił do siebie Alfa, który drżał z zimna i zdeCzłowiek wzywający pomocy!. .. Msc1-· jakiegoś domu, a stamtąd rzuci.U do lo- nerwowani1a. Nagle z góry rozleg: się
szyderczy śmi·ech. Mścici1el i Alf podI chu i basta...
ciel n: ~ ~óit już Li.stać na mi:e jscu...
- Poczekaj ... poczekaj.„ - zastano- n;cśli głowy. W małym otworz·e uka_ rfallo!... Cz~owizku!... _Powiedz I
'. wi1l się M~ciciel - To ciekawe ... Czy zaty się mściwe oczy Janidrn.
~dz ic j('s~cś!.. Odzie cię szukJ,-: ?! ,
- He-he-he„ - śmiiał się Niemiec
\oni cię daleko prowadzili„..
_ N:.e ... wiem .. Ra ... tunku...
- Nie„. O ile sobie przypominam. I - Słyszałem waszą rozmowę. Macie
Mśc iciic l czepiat się gruby..;h 11rnrów .
i zaci skat zęby z w·i~IJ.:ic i ni cm.ocy. Bo- bo .1?yler:i nawp~ł ?_rzytomny, wp~owa-1 rację.;. Wymy~litem dl.a was już co i~laio go straszliwie, ze oto o kilka kro- az1h mrne do naJbhzszego domku 1 tam nego„. Mechamzm zegarowy okazał s1ię
J.;.ów od ni•cgo czlowielk ~a RQID!)- ~!\-gmęą~ do pLwnky„. Jeden trzymał wad1 ilwy,„ Ale to nie szlkodzi.„ Przeko,1

1

1

szepnął Mścidel ·-To znaczy, że„. możerny siię spodz·iewać nowej sensacji.„
W tej chwili tuż obok roziegl się
pluskiot wody. Mścicioel cufnął się in.-

stynkt.owni•e.
- Masz, babo, redutę!„. - . zawołał
zdeterminowanym głosem - To jest
prawdziwa ja·s kinia śmi·erci!...
Woda wlewala s ię d<0 lochu szeroką
stru gą. Jcdnocześni1e taki sam pluskot
Puzległ się za ścianą, w celi, w której
s'cdział przedtem Mściciel.
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!986
tel. J:?Z-89 294
PIOTRKOWSKA
LECZNICA
przy przyst. tramw. pabian.

3 razy dziennie przyjm. le:o rze we
wszystkich spec Ja lnośc ach.
GABINET DENTYSTYCZNY
od 11 rano do 8 wie-:z
PORADA a ZL .

Dr. W. BALICKA

SJEl"tKIEWICZ A 52 (róg Nawrot)
Nr. teL 194•0.i.
Choroby sł ·~rne I weoeryc•:ne
przyjmuje kobiety I dzieci od IZ.45

· ·----------------

), akrzywle·
DLA CHORYCH na ruptury (przepuklinę
I r6tne kalectwa!

_ _ _ _..__ nie

P ~ I e c a specjai!le bandaże ortopedyczne, które z nalw1ększym skutkiem wstrzymują naJzastarzalsze ; nainiebezp1.eczniejsze ruptury u mężczyzn, kob!et I dzieci. Spec1alne bandaże ortop. na ruptury powrotne po operacji
oraz SP!i'C. bandatc brzuszne po operacji ślepej kiszki na
obnlżen·o tolądka, wnętrzności, obwlsle brzuchy I t. p.
Dla cierpiących. na skrzywienie kręgosłupa (garby), gruź•
llcę kości I parahte ortopedyc:tne. - Spechlne 1torsety
I aparaty ortoped. różnych systemów. Sztucz·
ne nogi I ręce aluminJowe (protezy) dla ampu-

towanych. N? płaskie bolesne stopy (platfus)
specjalne wkładki ortopedyczne podług form
gipsowych z najszlachetn iejszego metalu
Specjalne pończochy gumowe „!deal-gum" dla ~·er
ol~cych na żylaki oraz formatory gum na grube
nogi z 2 letnia gwarancia·
SpecJalny Zakład Ortopedyczny

do z.is i od 6-8-eJ.

Dr. HENRYKOWSKI

Spec:jallsta chorób skórnych,
weneryc!Enych i seksualnych
TRAUCiUTTA 9, tel. 262·98.
lld 8 - 11-eJ I od 6 - 9-teJ wieciór,
niedziele i święta od 9 - 12.30

~~::;,.

Kłaczk owa

POŁOŻNICTWO ł

CHOROBY
KOBIECE.
PIOTRKOWSKA 99, tel. 213-66.
przyjmuie codz. od 10-12 i 5-8 wlecz

LECZN ICA OME6A

G t. Ó W NA 9, tel. 142-42
PrzyJmufą lekarze we wszy9tklch spe
Analizy. Roentgen;
clalnościach. Kwarc. Gabinet dentystyczny czynDY.
Porada a zł .

- - --- ---- ----

RADIO. 10 złotych miesięcznie. Najnowsze modele 1937 r. Dostawa naty.chmiastowa. Dzwonić telefon 244-39.

Dźwiękowe

''

PODZIĘKOWANII!.

Dla WP. J. Rapaporta, właściciela zakfarlu ortoped. w Łodzi , ulica
Zawadzka 8. Będ~c chorą na rurt.-rę p~ ·ka otrzymii.bm ud \\'Pana
pod każdym względem. dobrze wykon an y 1 przy5 t o~:owa11y spec. onoped. pas brzuszny pępkowy z ktt1r.~go jes,e'm bardz·.) :tad'Jwolo!l:l 1 wyrażam WPanu moje największe uznanie i dozgonną wdzięcznoś6.
Apolonia Sarnowska, Łódź, Warneńczyka 18 ·{Chojny).

Elżbieta

kino

następnych!

W rolach

Żali s

choroby skórne I weneryczne
PIOTRKOWSKA 10.
Przyjm. od 8-11 I od 5-9.
W niedz. I święta od 8-1.

w lk

Dr

rr:p~~··

chor.

s. 6AWiNSKI

położnictwo

I choroby. kobiece
Tel. 148-80
RYNEI{ a.
orzyJmuJe ·.Jd 4-7.

BAŁUCKI

k~

DR· MED.

a

s
~n.~~~y~~~myo! S. Kryil
ó

i seksualnych

SK RNE I WENERYCZNB
. 11 teI 238 02 CHOROBY(kobiety
. Imana
dzieci)
eg1e
C
od 8-12 i od 4-9 w ledz. I swi ta od 9-1 SI~M<:IEWICZA 34, telefon 146-10
I

·-----n_ __

j

•

I

przy1mu1e od 11-1 I od 3-4 po poł.

ę

WYPOŻYCZALNIA

sukien balowych,
wieczorowych, ślubnych oraz smokin-H
I~-. Pa~tawelska, Cegielniana nr. 23, •

r;:

z"o

kD\VSKa

LEKARZ-DENTYSTA

łf

I

ir

się na ul.
przeprowadzlla
h d
d .
"'RÓW
•
C • D
o censamo zie 1nyc
MONT.,,
n1aną 17'
e
eg1
. tralnego ogrzewania ze znajomością
--~iwejsowania poszukuje się. Ofel'ty do
Biura Fuchsa, Piotrkowska 87 sub: AKUSZERKA przyjmuje chorych od
30 3-5. Al. Kościuszki 41, tel. 170-18. „Ogrzewanie".

AT A' '
...,

Wysocka, Lin.d orfowna, Stępowski, Węgrzyn, Grabowsk i
Pocz. w święta o g. 12. Na 1-y seans wszystkie miejsca po 54 gr.
Dramat mllosny z czasów blasku i

nędzy

caratu p. t.:

Z NAD.WOŁGI''··

głównych:

I N K I S Z Y N
-

miłość

Powieść spółczesna

fi

Coraiz częściej zaczęła zabo wspomi
Staszka.
łwego jestestwa wchlaniiaiąc w siebiie
1ogoslawii0ną rozkosz chwili.
w j1ej pamięci ostatnie z
Zhlękitnialy
Jl
1
- l(ocharn cię! - powtórzyła nii e- nim sceny i awanturki. Analizując jego
po.stępowanie dochod:z:ić musiała do.
Jrzytomni·e.
wni1osku, że wilnę, iiż nie wszystko miętak
przesiedziiel-i
ebie
1
i
·
S
do
Przytuleni
<lo późnej nocy. Nie całowali się już, ale dzy nimi ukladal<0 się idyllicznie p.onosi
Jtż s.am fakt, że s.i1e'd2ą obok siebie Jednak w lw:i1ej części ona: jej howiem
uszczęśl.i1V1i.al kh bardz:~ej Jllilż naj:wyszu- podwójna buchaJ.ten a miloSil1a mogla
kal1sza rozkosiz: albowi1em kochali się. zrazic cz·ł·owjeka nawet mn,ilej ambitneWys•oko na ni.ebi1e blys·z·czaly gwi.az- go, aniżeli Stanrslaw.
Nue w nim wi1ęc należaJ-0by szukać
1y godz.i·ny przesuwały się bezs·z,elestnie a oni wciąż j1eszcze nile umi.eli zna- źródeł ustawi1c·znych k1ornfliilktów i tarć:
leźć w soh~e tyle siły, aż.eby ruszyć z hrabina była n.a tyl•e spraw.i:ediiiwa, że
miejsca i prz.erwać najpiiękniejszy sen puczęla przyznawać mu racj.ę i mzgrzeszać z przykrości, jakie jej wyrządzał.
swojej rzeczywistościl.
. Doik·ol·a nuej kłęb.No si1ę wi-elikoświ1atowe życie. Na plaży gmmaidz,i~ si'ę tlum
Rozdział sto siedemdziesiąty trzeci
przybyszów z całego świ.a:t:a, zwabiioSKRUCHA HR. GROTOMIRSl(IEJ
Morze w Deauvhlie byfo zupełnie in- nych sl.awą Deauvi.He. Tu uwagę zwrane niż w Taormi1I1i1e: ni1e takiie błękitne caJ na siebi1e słyinny aktor fHmowy, tam
osiobą swoj:ą budzil zaintef'esowanie bai sloneczne.
Julita Ludwika hrabina Orotomkska, wi·ący incogn.itto władca jedln.ego z najsi·edząc na plaży, porównywała mimo- potęż:ni•ejszych imperiów.
Po morzu bi1ałe hmzdy żl·obity mkną
woli chfodną toń burzliwego Atlantyku
z Jasną pogodą śródii·emnomorski.ego la- ce z z.awr-otną szybkością motorówki.
zum, aż.eby dojść do wni.osku, że j1edrn,1k Bruzdy te były tak p.rzelootne, j•ak prze.tam na SycyUi lato· tamtego roczne było lotna była mirość rómans.ującej pary,
pędzącej motor.o-wym stateczildem przez
ciekawsze i barwniiejsze n iż obecne.
Może również i dlatcg·o Wlodzimlerz malachitowe fale.
No.cami brz.miiat10 ką.pi.eHsko niby
Zbylińs-k:i, który oczarował ją magią
swoi1ch spojrzeń w Taormin1e, tu wydal cg-romny ul echami muzyki:, graj'ącej w
. . roz.Jjcz~ych hotelaich i rest~uracjach. .
.
jej się i!mi·ej cio~kawy.
Zycrie plynęlo tu ha-rwme, doislowme
Moze wymkto to z nastroJu chwil!, I
w bajce. Ale rzecz dziwna: Julia
n;by
j
'
jako
a może z faktu, ż e \!Vtodzimierz
oHcJalny narz eczony - as ystow ał jej nie Już po tygodniu zrozumiata, że ją to
nrn! bez przerwy : mi ała wi· ę c czas, a:teby I -.., ·szvstko ni1e bawi.
Pani Matylda, towarzysząca swej
poznać go dokl.adni.e.„. a nawet znużyć j
cy w jej zagrankz·nym wojażu
siostrzl'.'ni
osoba.
i~zri
0
si. ę l ek~,;
w

~r. B. Hurwlcz !~d.

o

W

i

Wiera

Korene

, Su;rnz1ek boli j ~~~~~~~~~~~~~~~ !bi. ob se rwo wat.a ją z uwagą. Równd·e~ i wosc!lą jak przypusz,czata
wgryzl jej się w krew

Ich pierwsza
Przechyliła si1ę

ak

Barszc zewska , Franci szek Brodni ewicz

ii

''

s11ech11lsta
11
!11•.,.
~
AKUSZER • OINfl<OLOO .
llSZGł-Q lłh~1r•OilOCI
KlLI~St<IBOO Nr. 113 (r61 Nawti)t
UL. PIŁSUDSK l fGO 51, tel. li0-03.
Telefon 155·71
Przyjmuje 8-10 i 4- 8 w.

CwikHńska,

j,,BU t
dr~ f! j

IDr. Feldman m~tliustaw KOHłł

D

DZIS PREMIERA!

C.11. n

.
•
SPl!C. chor. SEl<SUAl.NYCH
wenerycznych i skórnych I wlosów)
ANDRZEJA Z, tel~fo n 132-28.
Przyjmuje od 8-11 rano i od 5-9
przyjmuje od 9-11 i od 6-8 wiecz.
w niedziele i święta 9-12.
I seksualnych
ANDRZEJA 5, telefon 159-40

w arcydziele filmowym wg. powieści ·HELENY MNISZEK

W rol. pozost.:

Sienkiewic za 40
i dni

Dr K'·U 11111 UemLł R

------ · -----'--~----Dyskrecja.

,,T

DiEiś

1

J. RAPAPO RT

t.ódt, ZAWADZKA & (dawn. Wókzafiska 10)
CENY PRZYSTĘPNE.
Tel. 321-77.
Pełna gwarancja.
30-letnia praktyka.
Liczne podzlękowaniaJ
liWAG"l
Dla ubezp. w Ubezp. Spoi. specJaln~ ulgi.
$wiadectwa pochwalne wystosowali Profes.
Uniwers.: Prof. Dr. R. Ban)CZ, Prof. Dr. J. M.aciszter, Prof. Dr. Kalinowski i inni. Osobiste
Jawienie sle chorych jest bezwarunkowu konieczne.

------·~~--~~~~--~-

Dr.

kr.;goałupa

or. N iewiażski
SpeoJ. chor~ wenerycznych, skórnycb

tył, każdą komórką

nać

1

Włodzimierz

n~e mógł n~e

za- wiem zbyt momo
e niby
aż.eby mog.ta go strzepnąć z stebi1
przy- piasek z kąpieLowych sandałków.
- Trzeba będ1zd1e zna1eść sp-osób,
wzruażeby niawet po śluMe móc go zatrzy- Ni·e mzumi·em, cz,ego chcecile o'de 1 mać przy sobiie - myślała cynicznie
mnie z ciotką? To trudno, tylie razy ipodlc~as gdy siiiedzący ohoik: Zbyliński
1 przez tyle miesi:ęcy prz·e bywalam w całował delilkamiJe 1mn'i.uszi!QD jej paków.
Serce powiledzi1afo jej nagle, że mopodobnych miejscowośoiach, ż.e już mni'e
to specjial'll'ile nłe bawi:.• Poprostu czuję ina·b y całą tę sprawę ul1ożyć maczej:
· ż.e pop.r:ostu mog~a wyjść za Reczyńw soibile pewnego rod:zaiu przesyt.
Zbywała ich tymt r innymi pól>slów- skiego.
Jedoo.lk.że rozsądelk wziiiąl górę nad
kamr, jednakże, analizując samą si.ebie, l
odkrylia bez trudności powód sw1ej me-' uczudem. DzDedtz;tcz.ka Orz.ymanowic od
trąc~~a Qd steMe myśl mat'11ażu ze zwylancholi!i.
Oto popr«Ystu tęskniła· za Staszkiem. cza.j!ll:ym si.zioforem.
- .To WSLZystko trz.eba będzxe uloLeżąc na :riozgrzanym piasku, spoglą
dając niic nue w.nd!zącymn oc.z yma na. ultra ź~'Ć całkiem illl.aczej... Może nawet (mimarynowe fal1e morza, ponad kt6ryml mo obopólnej u~echęci) ud:a mi si:I;) zatrzepotały siię białe mewy, Julia marzy- trzymać Staszka w chairakterze szofe{a o całkiem innym krajobrazie: o zlo- ra nawet i po ślubiie.„ A Wfodiz.i'l11i·erz
tym o·ceand1e zboża, szumdącego w Koń- ni1echby popwstu byl furmą!
Tak ujmował.a w myślach sprawę,
czyńcu i o zidooym be·zJkresi1e lasów
leżą~ leniwile na modnej plaży, me zda·
brzeżan:lmwsktch.
- Tam na polanne przed pawillionem łąc sohie nawet sprawy, jak cyniczne
myśli1V1skim zakw.itły już pewinie plferw- i 2mora!l:ne są podiobinie rorz.umowania.
sze wrnosy. Jest fiiołlIDowo i! spo1rojnie ..-. Nie przypusz·czafa nawet jak dotkliwa
· Ci.cho brzęczą psz·czoły ~ trz.m~eloe, a z 'dla spotlm j~ą za. t•o kara.
Nastę.pny ponmek roa:p.ocz.ął s.i1ę pod
leka stukaj.ą dz,iięcioły„.
em.
Leżąc na piasku sprężyfu. silę całą cl:oibrym mak11
Od mo1rza powia1l:y przyjemne wiatry
w sobiie w nagł·ej tęsiknode:
1
- Ach, gdyby tak runąć teraz na filOt ch nod:zą·c rozgrzane pow'i etrz.e.
1
Ju!La, wypluskawsz y SJ.lę w wodzie,
kowe wrzos,ow.isko i zatracić si ę w obl~dn.ej rozkoszy„. w rami10inach Staszka. zmęcZ10na plywanrem, wyraźn~e rozleWl·odzimi!erz Zbylitńsfoi, sii1edząc obok nitw1ona, plażowała na piasku. ·
Obok - iak zwykle - roz.oiągnąl
narze·cz·onej, spogiądal na nią z.ałmchaWl·odzimierz ZbyH!ńslk.i.
się
rrymi oczyma.
Grot·omiorslka z poza pól przymknię- Ach, ja:kżeż pi:ęlkna Jesteś w tej
chwili i ponętna„ Wyglądas·z jakgdybyś <.v(..h powi1e'k obserwując j;ego wspamale rozw1nęty tors :i nagi e n.a zł· oty kolor
marzyfa o czymś bardzo mi1lym.
1
op.a l1on"'. rami·ona, pomyślała zup ełnie
uśmtechnęla
czo
tajemni
tak!
• - O,
się hrab.Ln:a, snui'ąc dal ej swoje .zadumy. bez. wstrętu, ż.e na~ej~z,i·e chwila_, ~ s~oUpl:anowala sobue wprawdzi·e, że kie ! cz~11e z tym czlow11ekrierp w malzenskrm
. .
d y w karnawale wyidzi1e zia Zbylińskie- 1 tozu.
go, r·ozstan1e się na z.awsze ze swoim ! . - J_J~wme, ze ~wolat abym, ażeb y na
s.zoferem , prz eżyws zy z nim burzli wi e ' 1c.~o m!1e1scu ~y t S ta~zek . LecL dż zroparę ostatnich miesięcy. Teraz atoli po-J b1c tmd:no Jest zm11 eniać prawa losu.
CDalszJ' ciąg jutro).
e j1ej to z taką lati\ł.a, że ni·e przyjdzii1
Zbylh1ski

i narze·czonej.
uważyć melancholi1
Parę razy zapytał ją wręcz o
czynę zasęp ue.ni:a - Julia jednak
szyła ram~iOnami:
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1
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Smiertelne przejechanie
przez

pociąg

Str. 3

Łódzki

poSpleszny

prze~~~!i/ k~~~~:ym
0

robotnik zastrzelony na wsi

Tragiczny spór o.„ goł~bie.-3 bracia I ich

(gr). - Na
~~-olo - f~~i~a w :vojewództwie łódz·
~~::;· ni~ez - Y~ kilom_et_rze zabity zo:
P
p~ciąg pospieszny 33-letm
~eon Szczesiak, . funkcjonariusz kole·
l0'YY (t._ zw. prze~az?owy), ~am. w Bu·
dzisławm w J?OWieci_e ~olsk1m. .
Doc.hodzen~e poh7yme ustahlo, iż
Sz~zesiak poniósł śmierć wskutek włas
n~] nłeostrożn~ś~i. Zwlo~i jego zabe~pieczo:io rra m_1e_J_scu, g~z1e ~dbyły się
oględzi~:v: kom1sJ1 koleJowej 1 sądowolekarskieJ.
;;g;••
'.
+

Lódź,

mieszkańca

ślizgawki

Łódź, 30 grudnia.
. (gr.) W ubiegłą niedzielę doniósł po·

krótce „Express" o pierwszym wypad·
ku Iia ślizgawce, Jakiemu uleił w cza·
sie zafamania się lodu 12·łetni Edward
Komodzińskl, zam. orzy ul. Wapiennej
25 na Kozinach. Chłopiec, za namową
kilku kolegów, udał się na zamarznięty
staw przy ul. Długosza 36, należący do
właściciela
piekarni,
Rządkiewicza.
Oprócz małego Kornodzińskieg-o ślizga·
lo się kilka osób.

Konstantynowa

na stawie przy ul.

I

nonfii~owane ~ieOlij~le

le
l~iór~i
na Pomoc

przekazane zostały
Łódź, 30 grudnia.

.

.się

w

nędzy.

Ponieważ zbiórka była niezgłOSIZQna
u władz i odbywała się niele~alnie, wła"'
dze zakwestiooO\vały zebrane pieniądze

J

ro~otniuei ~r.:';rz:,d: :::::a:~e:. ·~:.:

Zimową

w kwocie zł. 492.
Skonfiskowana sum.a pieniędzy znajdowala się do dyspozycji władz administracyjnych, które miały wydać orzecze
nie na ja.ki cel przekazać pieniądze.
W międzyczasie stra1k okupacyjny
został we wspomnianej firmie zakończo·
ny. Władze a~inistracyj1:e -postanow~ły
zatem zakwestfonowane pieniądze z nie.
legalnej zbiórki przekazać na rzecz Komitetu Pomnrv Najbiedniejszym. Pienią~v J
dze zostały już na ten cel przekazane.

(v) Przed kilku tygodniami robobiicy

łódzcy poczęli samorzutnie
zbierać
Kiedy lód pękl i l<'Jmodziński ooczal składki na rzecz strajkujących robotnitonąć . na ratunek pośpieszvto mu kilku k6w fabryki firmy „Napęd", której wła·
mężczyzn, przyglądających się zabawie ścicielem jest p. Ras·s aJski. Strajk oku·
chlapców. Dzięki ofiarnemu ratunkowi pacyjny w firmie tei trwał od kilku ty·
Józefa Szewczyniaka, mieszkańca Korr g~dni i rodziny robotników znajdowały

I

Przed wYborami prezydenta l'aodzi
Porządek obrad w dniu 7 stycznia
.

.

l

ele

I
i

Ł6dź 1

cZY WYbUrr hDIB• strilJ-k \VOZDl"O\V.
„ • „
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Na otwaiiciu kuchni obecni byli: p.
prezydent Godlewski, p. nacz. dr. Wrona, p. starosta dr. Mostowski, przewodU
niczący dzielnicy P· Alfons Kotlina i koW sobotę odbAdzie SiA wspólna konferenci·a
·
F d h ski
, ,
Y
•
"li5
•
15
•
m· arz ry ryc ow •
Łódź, 30 J!rudma.
1937 roku, a więc na nadchodzącą soLokal kuchni mieści się na terenie
(k) _ Jak wiadomo, stowarzyszenie botę.
dworca autobusowego przy ul. Wólczań właścicieli dorożek konnych i w-ozów w
Na konferencji tej pr,zedstawidele
skiei nr. 236.
Łodzi, rwyipowiedziało umowę zbiorową Ch. Z. Z. wyisuną postulat,
~~- w pi:izemyśle przewo.ww)'lll, zatru_dniają· aby na.razie umowa zbiofi>Wa w przemy·
cym okoro 7.OOO o~ób, przy ~zym umo- śle przew?~ prz~dłużona .została
przedstawienia rewiowe wa ta wygas~ w.dniu 1.styczDJa r. P:
~a trzy miesiące. W m.iędzyozasie pod\V ~"IWeSlra"
~e}e~ zhkw1dowama zatargu. i za: J~te .zostana ipertrakta~1e, celem u:2'lgod~I-.. dfl
•
„
j pob1e~e?;ia, .ewe;ntualneml! strarkowi, niema sp~rnych ~niktow.
.
I
Ie C~J~skie Z1ednocz':~e Zaw~owe . <;h?dzi o, to •. ze st'<?warzviszenlJ.e 'Y!a·
zwrociło się do o.kręJtOweJ inspekc11 pra- śo1c1eh wozow l dornzek chce obll'1zyć
STEFANIA GÓRSKA
cy, prosząc o zwołanie wisipólnej kOłnfe- stawki dla woźniców. za.t rudDionych w
MJCIIAL ZNICZ
rencii.
mniejszych przedsiębiorstwach przewoJERZY SULIMA-JASZCZOLT
Dowiaduiemv się, że lkonferenoja ta zowych i na tym tle właśnie nastąpiło
asy „Cyrulika Warszawskiego" wystą
·wyznaczona została na dzień 2 stycznia wypowiedzenie umowiv zbiorowej.
pią na czele całego zespołu

2

w

Tab ar n

wSylwestra wn Tabarinie"
od godz. 1-3 i od 3-5 w nocy w
przebojowym, pełnym humoru i werwy programie p. t.:
„SYLWESTROWA REWIA HUMORU'
Confcrencler MICHAŁ ZNICZ
Przy fortepianie - znany kompozytor
łódzki LEON BORU~SKI.
Do tańca przygrywa powiększony zespól muzyczny „King-Jazz".
Wstęp bezpłatny

Wstęp bezpłatny

TAŃCE

NA 4 PARKIETACH
Arizona-Bar.
Zloty-Bar.
Sale pięknie udekorowane
Moc atrakcji i niespodzianek.
Pożegnalny

występ

„HOLLEY-SISTERS"
Uprasza się o wcześniejsze rezerwowan ie (możliwie nie telefoniczme) stolików codziennie od 5 do 8 pp. i od
10 w1ecz.
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NIBBYWALY SUKCES!
REKORD POWODZENIAf

ff

Rewelacyjna bomba

śmiechu I

humoruf

/SZCZEPKU i TONKO
1 1„Bądiil li'Pl'ei"
i

ulubieńcy

radio -

słuchaczy „WESOŁEJ

LWOWSKIEJ PAU•

W pozost. rolach głównych:
FERTNER
NIEMIRZANKA, ŻABCZYŃSKI
PAN STRUŃĆ SIELAŃSKI

I~

?l.·i°.;~„„1.~::·~.:.;·t·:

.

•,: :'.""
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I

c..·~··i"·:>':'·\~·::"·~;-,-~.:.;;:._,'

.

Furmanek. trafi~~~ w gtowe padł na
bruk I po kilku minutach wyzionął du·
cha.
_
.
Braci Swiątek i Baryłę skuto w kaJ·
dany i oddano do dyspozycji sędziego

I

śledczego.

I

30 grudnia. J zmniejszyła się obecnie o jedną osobę,
(v) Wczoraj ustalony został porządek wskutek aresztowania radne·J!O Zdzie•
b
br • R d Mi ·I h
k"
M'
·-.i
k l ·
d~~.Y
~ orcze~ z~ anta . a Y
ei _c ows ie.go. '. ~~o to i~n:1 • e~i~ roz
s~eJ, 1a.k1e odbędzie się w dmu 7 stycz- P_?rządza ~c1ąz 1eszcze .większos.ctą gło·
ma 1937 r-0ku.
sow. - O ile radnv Zdz1echowsk1 zrzek·
Porządek dzienny zawiera 4 punkty: nie się mandatu radzieckieJ!o, na jego
1) Wybór przewodniczącego zebrania . miejsce wejdzie automatycznie zastępca
wyborczego i powołanie przez tegoż I z listy. Narazie decyzji w tej spra·.vie nie
•
dwuch a.se·sorów,
·
ma. Ponieważ radny Zdziechowski
PrzedSłoWl Cl
władz
2) Wybór prezydenta miasta,
był wymieniany jako kandydat na ławni
huchni
3) wybór trzech .w~ceprezydentów i k~ - skł~d list.y ~andydatów na ławni·
na Otwa r„łu
„
41 wybory 8 ławmkow magistratu.
kow ulegnie zmianie.
Łódź, 30 ,{rudnia. I
Usta.wa przewidu1e, że zebraniu wyW cnrawie wyboru kandydatów, od&
''
~i:(v) Wczoraj o godz. 12·ei w południe borcz·emu .przew?4niczy radny, wybrany bę~e się po~edzenie frakcji P. P. S. w
odbyło się otwarcie bez;płatnej kuchni zwykłą większo.sctą ~łos~w. Ilość rad- dniu 4 stycznia 1937 roku.
dla bezrobotnych XI! dzielnicy.
nych P. P. S. 1 zwiąrzikow klasowych

.

aresztowani

f'

Bohaterski
czyn
Eeha tragicznej

stantvnowa (Długa 9) i wydatnej pomocy w wyciąganiu chłopca z pod wodv
Mariana Głaszcza (Włodzimierska 42) i
Puzanisty (Gazowa 7) zdolano Komo·
dzińskiego przvwrócić do życia.
Tu jednak zaszedł zgoła nie przewidziany wvpaJdek. Kiedv zmoczeni wodą
mężczyźni przenosili chłopca przez uli·
cę, jeden z nich zaproponował, by uto·
żyć go chwilowo w mieszkaniu Rz.ad·
1-.iewicza i tam wezwać pogotowie.
Rządkiewicz nie zgodził się jednak na
udzielenie gościny uratowanemu i zmo·
czonym mężczyznom i w soosób niekulturalnv wYrzucil wszystkich na ułłcę.

s-ąsiad

wezwał tełefonicznie

pogotcwie nek posiada ponadto zbiór gotębi. kt~re
{gr.) Na posterunek policji w C'10i- Czerwonego Krzyża z Łodzi. Dyżurny znajdowaly się pod jego pieczołowitą
nach ~g-losit się onegdaj w1eczcrem sol· lekarz mógł jedlynie stwie·rdzić z2on za· opieką.
tys wsi Jędrzejów, gminy Wiskitno pod strzelone20.
Na tle tych 2olębi doszło one2daj wleŁodzią (przedłużenie ulicy Dąbrowskiej) Zwłoki przewieziono do prosektorium ozorem cDo zbrodni.
który doniósł, że na szosie. tuż orzv o· miejskiego. gdzie odbędzie sie sekcja.
Na}l>Uższymi sa.si~dami . zastrzelone·
saidach wiejskich znaleziono Jaki~oś
Jak się okazało, zastrzelonym bvł go furmanka sa. trze1 bracia Adam, Eu·
niepJ"zytomnego człowieka. Denat od· 30-letnł Bolesław Furmanek, robotnik geniusz 1 Tadeusz Świątkowie. Awannló'Jł oowa!ną rane postrzałową 2łowv farbiarni firmy „Schmeller" 11rzv ut. Ki· turniczy młodzieńcy zazdr.ościli Furman
dogorywające20 już przeniesiono do lińskiego 194. Farbiarz Furmanek za· kowi jego zbior~ i od dluzszego czasu
ied1tegQ z mieszkań.
Imieszkuje stale we wsi Jędrzejów i tam czyh~li na pew1~n oka~ly ~gzemplarz
ł:nerg'iCzny sołtys, zanim orzybvl do prowadzi male g-ospodarstwo. furma- gołębia. Onegda1 wreszcie, kiedy furmanek przybyl z miasta do domu Drze·
kona? się, że 2ołąb zniknął w tajemni·
czy sposób. Nie trudno jedna~ byto d!omyśleć się f urmankowi, że kradzieży
ptaka dopuścili się bracia Świątek. Udał
się tam niezwłocznie. W mieszkaniu a·
Długosza wanturników powstata klótnia. w ld&Chlopca przeniesiono do mieszkania mężczyzn i niehumanitarny postępek rej brat jeszcze udziat ich przyjaciel.
rodziców. odległego o 300 metrów od wlaści'Ciela piekarni szeroko koment0< Leon Ba'nrła.
Kiedy Furmanek wyszedł z domu
miejsca wypadku. Ofiarny czyn trzech wano orzez dłuższy czas w okolicy.
trzech braci bez g-ołebia; a na poże~a
nir zagroził im. że złoży zameldowanie

oolicii.

30 K"rudnia.

lllF

•

• •

notałn!k m1e1skł

.

Z dniem l stycznia r. p. wchodzi w tycie
nowa obniżona taryfa pocztowa. M. In. zmnlel·
szona zostaJe taryfa przy wysyłkach t. zw.
mieszanych 1 przesyłkach składalących slQ wY·
łącznie z druków I próbek towaru, w dziale pa•
czek zniesiona została t. zw. czwarta strefa
oraz zniesiona została opłata za pośpieszne do•
ręczanlc przekazów telegraficznych.
Po Nowym Roku u:~rmowane będą ostatecz
nie godziny handlu w soboty I dn~ przedświą·
teczne. Na skutek liczny~h memoriałów doko:
nane zostaną pewne zmiany, a mianoV1lcle.
przedsiębiorstwa handlowe otwarte będ3 w soboty 1 dni przedświąteczne tylk? 0 pół godziny
dłutel t. J. do godz. 7.3~, natomiast sklepy spożywcze i zakłady fryz1erskie o!wafte óbędą o
2 godziny dłutei - do,,,~odz. 9-ei w ecz r.
Dnia 18 stycznia r. ;. w Sądzie Okręgowym
w Lodzi odbędzie się proces przeciwko Tadeuszowl Szaniawskiemu, zabólcy Berkowicza I
Zendela oraz sprawcy postrzelenia dwuch In·
nych przechodniów. Obrony oskarżonego podlał
się aplikant adwokacki Zabłocki. Ze strony rodzln zabitych oraz w Imieniu rannych wystąpią
adw. adw.: Sachnowlcz, Hartman, Lederman,
Zimmerman I Wachtel.
OSOBISTE.

l

ny

~s~~f~ęk~~cr:1~d~~: i~~tyogz°!~aą;~~

matżeńs~i między pp. Ce_cy!ią Mospin·
kówną 1 Sewerynem Kahsk1m. Mtodeł
parze - szczęść Boże!

WĘDLlc
NIARN
Ł6di, 30 $!rudnia.

ZEBRANIE EKSPEDIENTEK

(k) _ Dziś o godz. 8.30 wieczór w
Jokalu przy ul. Wodny Rynek 13 odbę
dzie się. waiLne zebranie eks.ped_ie.dru~ek,
zatrudnionych w sklepach rzezmck1ch.
Na zebraniu tym omówiona będzie sprawa !Zawarcia umowy 2'biorowei.

O umowe

zblorowił

dla pracowników „Kanalizacji
I wodociągów"
Ł6dź, 30 ~rudini a.
W dniu wczorajszym r-o~oczę·
ły się w zarządzie miejskim pertraktacje
w sprawie zawarcia umowy zbiorowej ze
stałymi pracownikami fizycznymi i umy·
słoiwymi Fedsiębiorstwa miejski.ego p.
n. „Kanalizacja i wodociąi;ti".
Ak1cja w tei sprawie podjęta została
przez kla.s-0rwy związek pracowników ko·
munalnych i instytucyj użyteczności publicznej, który opracował dokładny tekst
umowy,
Na konferenieii wczorarszei oświad
czono delegacji związku, że
postulaty
pracownicze będą prZychylnie pOtraktowana i że dyrekcja ,,Kanalizacji i wodo-

Ckl -

ciągów"

służbową.

opracowała już pragmatykę

. ~ najibliższych dniach w sprawie tej
odbędzie się ponoW111a konferenq..

Nr. 38!
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. śRODA, 30 grucl,aia 1936 r.
12.03-12.40 „świąteczne nastroje" - Koncert
12.40-12.50 Dziennik
zespoł~ Niny Mańskiej
poł~druowy, 12.50-13.00 „Biuro gospodyń do·
pogadanka Konatancji Hojnackiej (ze
mu Lwowa). 13.00-14.00 Kontrasty (płyta za pły·
tą). 14.00-14.57 Przerwa.
14.57 - 15.00 ~ódzkie wiadomości iiełdowe.
15.15-15.40. W1adomości gospodarcze.
15.40-16.10. Melodie z op. „Baron Cygański" _
Straussa i „Rose-Marie" Frimla.
16.10-;:-16.25. „Dr:i-J?ieżnik' - opowjadan.ie Zo·
fu Bogdańsk1e1 dla dzieci starszyoh (H
Lwowa).
16·25-17 OO. Koncert Ł6d:Dkiej Orkiesłiry Salonowej pod dyr. Teodora Rydera (z todzi
na wszystkie rozgfośnie).
17.00-17.15. „Walka ze szpiegoltwem" - odczyt - wygł. Józef Jawiorski,
17.15-17.50 Koncert solistów. Wykonawcy: _
Vf' anda Sikorska • Madeyowa - §piew
(W-wa) i Tadeusz Kowalski - wiolonczela
(Toruń).

17.50-18.00. „Brytyjska idylla świąteczna" _
feliet<in - wygł. Hanna Skarbek • Per•·
tiatkowcz.
18.00-18.10: Pogadanka aktualna.
18.10-18.16: Wiadomości spol'ltowe ogófne.
18.16-18.20: Wiadomości sporlowe lokalne.
18.20-19.00. Muzyka - płyty.
19.00-19.2.0. „Franek" - nowela .Władysława
. Reymonta (w skr6cie).
19.20-20.35 Do tarrca - płyty.
20.35-20.45 „Chwilka Biura Studiów".
20.45-20.55: Dziennik wieczorny.
20.55-21.00: Pogadanka aktualna.
21.00-21.30. Koncert Chopinowski w wykona·
niu Kurta Engel'a.
21.30-22.00 Koncert kameralny (z Wilna). _
. Wykonawcy: Stanisław Szpinalski - forte·
pian, Jerzy Szpinalski - skrzypce.
22.00-22.40. Eksperymentalny Teatr Wyobratni „Bal zakochanych" K. I. Gałczyńskiego
Muzyka taneczna w wykon11JJ.iu
22.40-2~ . 00.
Orkiestry P. R. pod dyr. Zdzisława Górzyń
skiego z udziałem „Czwórki Radiowej".

ADRIA: - „Flip i Flap".
CASINO: - „Moja gwiazdeczka'".
CAPITOL: - „Anthony Advers„.
CAPITOL: - „Furia" i ,,Jestem niewinny''.
CORSO: - „Cyrk na okręcie" i „Trzy dobre
maloki".
EUROPA: - „Pod dwiema flagami".
GRAND-KINO: - Barbara Radziwiłłówna".
METRO: - .. Flip i Flap".
MIRAŻ - „Burłak z nad Wołgi„
P!LĄc;e: ;-: „13_ędzJę lepie!".
PRZEDWIOSNIE: - „Ada to nie wypada".
RAIOfiTk: ~ „TTi;dowata".
RIALTO: - „Gdy serce przemówi'.

bezrobotnych
dla
kuchni
w
staruszka
nia
et
ul
St
kobieta
obiera kartofle wzamian za obiady.
--Sędziwa

powinna

znaleźć

miejsce w

przytułku.

Dramatyczne opowiadanie najstarszei
tam staruszki, która jeszcze dość rzeźko
się trzyma.
- Nie wiem d01brze, bo moie papie·
ry oddane są do 01Pieki Społecwej, a inne schowałam, ale mam już słabą pamięć
więc jak gdzieś coś położę - to późnfoi
nie pamiętam. Wiem tylko, że jak było
powstanie 0 Polskę, to ja inia.łam wtedy
28 lat i wszystko dobrze pamiętam.
- Pamiętam wtedy jak powstańcy
zdrajców na drzewach wieszali, jak kobietę „ruskie~· mordowali, żeby p<>wiedziała gdzie jej mąż jest, który się schował we dworze.„ Pa.mięt.am ieiszcze jak
ksiądz z ambony czytał „ukaz" o tym,
że nie będzie pańszczyzny i, że za robotę na pańskich i!l'Ulllłach trzeba płacić
ile się należy„.
Staruszka mówi z trudooi, mrużą<:
starcze, rzalzawioine oczy„.
- Skąd się pani W2ięła w Łocki? pytamy.
- Przyjechałam szukać pracy. Pracowałam we fabrvce u Poznańskiego,
Ale później chorowałam i mo,l!łam su·
chen dostać. Powiedziilli mi wtedy, że w
fabryce praca niezdrowa. Poszłam do
„obowiązku" i tak już pTacowałam aż

Łódź, 30 grudnia.

(v) Przeicl ik'1ku dnia.mi została uru·
cbomiona w Łodzi, p~zy ul. Młynarskiej
nr. 34, beZ1Płaitna kuchnia dla bezrobotnych. Do kuchni teij zigło1siły się dobro·
wolniie bezrobotne kobiety, które poma·
gają przy obieraniu karitom. Międży in·
nymi zgłosiła się również Zl!rzybiała staruszka twierdząc, że chce zapracować
na strawę, którą otrzymuje z kuchni.
Zapytana o wiek, staruszka powiedziała, że liczy powyżej stu lat, około
105, dokładnie jednak podać wieku nie
może. Najstarsza ~eszkanka Lodzi zasłużyła sobie zatem na specjalną wizytę,
która została jeij złożona w dniu wczo·
raij·szym.
Petronela Rysiec~ z męża Kacprzak
przyszła na świat we. wsi Borek gminy
Czamanin w KuiaWISlkim. Ojciec zmarł na
trzy mieisiące przed jei urodzeniem, mat·
ka zakończyła życie w poło,l!u, wydawszy na świat córkę, która naipierw wychowywała się u swe.g o stryja, po tym
zaś oddana została do folwarku SwieTczyn, l!dzie była pastuszką.
.- Ile baibcia liczy sobie lat? - py·

łodzianki

mogłam. Jaik powstanie było, to służy·
łam we dworze Grabó.w pod Poddębicami.
- A gdzie pani teraz mieszka?
- Przy córce, przy ul. Lutomierskiej
nr. 40. Je.dną córkę tylko mam z męża.
który był muzykantem. Mąż umarł jak
Niemców wypędzili. W ten sam dzień. Muzykanci-to nied()brzv mężOwie. Jak
co zarobią, to zaraz przepiją z kolegami
i tyle. Musiałam praniem zarabiać. Te•
raz córka za mężem i dwoie dzieci ma,
ale chora jest na ,,umysłową chorobę",
bije mnie i wyzywa„.
- Starała się pani dostać do przy·
tułku 1
- Starałam. Ale moje p.8ff)ieTY gdzie· ś
zginęły w urzędzie. TeTalZ ikaTtotLe ohie·
ram i pan kierownik Qpiekuje się mną,
ałe co później będzie nie wiem. Chora
jestem na zawroty ~owy. Id~ już r6ż·
nych rzeczy nie pamiętam„. Stara jestem„. - Mów:i ta ZJtllęczcm.a życiem sta
ruszika, dla kt6reri powiinno 7Jllaleźć się
miefsce w przytułku dla staTców. Należy
się iei ohociażby z tego ~lędu, że l;>Y-:
łaby najstarszą lokatorką w ł6dzJ?ch
prizytułkach. 101 lat - to sędziwy Wlek.

Listy sezonowców do p. wojewody
Robotnicy plantacyjni, którym odmówiono prawa do zasiłków,
oświadczają, że zasiłki im przysługują.-Urząd wojewódzki
poweźmie· decyzję za tydzień

ł..ódź, 30 ,l!rudnia.
Jak już donieśliśmy, woje(k) wódzkie. biuro Fun.duszu Pracy w Łodzi
odmówiło prawa do zasiłków ustawo·
wych kilkuset sezonowoom łódzkim, zatrudnfonvm w r. b. na robotach planta_
cyjnych.
Robobniikom, którzy zgłosiłi Się ź kar·
.tami -zap-Omól!owvmi, oś.wia.deroooi · te z
zasiłków w roku bieżącym korzystać nie
będą dlate)!o, iż wszyscy sezon<>wcy plan
tacyjni zaliczeni zostali do kategorii robotników pracujących w 02rodinictwie,
którym zasiłki te nie przysłuj!ują.
TEATR MIEJSKI.
OSTATNIE WYSTĘPY LUDWIKA SOLPonieważ initerwencja zwią2Jków za·
SKIEGO.
w urzędzie wojewódzkim nie
wodowych
Stanowiące olbrzymi ewenement artystyczny
dała konkrebnych re'z ultatów - robotniŁodzi - występy Ludwika Solskiego dobiegają
wystosować
iuż końca. Znakomity gość naszej sceny wystą cy . plantacyjni postanowili
pi jeszcze dz i ś w środę i w czwartek o godz
8.30 wiecz. w arcydziele Moliera „Skąpiec'' oraz
w piątek o godz. 4-ej popoł. w sztuce Nowa·
Ceny zniżone.
czyńskiego „Fryderyk Wielki'.

~~~~~

do p. wQjewody łódzkiei!o listy z obseernymi wyjaśnieniami.
Listy te, jaJk się dowiaduiemy, zosta·
ły już w dniu wozoraij·szym wysłane.
Robo.fo~cy plat11tacyijni wy0jaśniają w
nich, że pracowali na pląntacjach miej,skich w charakterze robotników nfewykwalifikowanych przy r0botach koolser·
,\racyjnych ' i niwelacyjnych. Roboty te
nie mają nic wspólnejlo z robotami ogromiejskie
dniczymi, bowiem plan.tacie
przeznaczone są dla ozdoby miasta i ja·
ko takie nie są zakładami produkujący·
mi artykuły 02rodnicze, o jakich mowa w
wypadek
udawie o zabezpieczeniu llla

I

bezrobocia.

dzinami, prosi p. woiiewio<ło
o unieważnienie decyzji wojewódzkiqo
biura Funduszu Pracy w Łodzi i o przy-

znanie wszystklm robotnikom plantacyjnym, wzorem lat u~ych, prawa do
zasWt6w ustawowych
w czasie okresu marbwego t.j. bezrobocia.

JaDi się .O.owiaCtuiemy, w sprawie tej
urząd -wojewódziki 1>0we:hm.ie decyzję dopiero za tydzień, gdyż władze muszą się
całoksz.tałtem
dokładnde zaipoznać z
siprawy i sprawę te zbadać skrupulat·
nie.

1111111•••••••••••••••

W listach swych kilkuset sezo~oiw·
ców łódzkich, obar.czonych licznymi ro-

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

TEATR POLSKI.
(ul Cegielniana 27}.

OBNIŻKA

CEN NA ,,CYRULIKU
WARSZAWSKJM".

WIELKA

Celem udostępnienia wszelkim warstwom
naszego społeczeństwa obejrzenia wspaniałego
wodewilu tyryczno • politycznego p. t. „Ka·
rjera Alfa Omegi" w wyk•onaniu całego zespołu
„Cyrulika Warszawskiego", ceny zostały wydatnie obniżone.
Dziś w środę tylko jedno przedstawienie o
godz. 8.15 wiecz. oraz jutro w czwartek, dwa
przedstawienia o godz. 8.15 i 10 30 wiecz. Ceny
od 70 gr. do 4 złotych,
TEATR POPULARNY.
(Ogrodowa 18).

„Pastorałka" w
przepiękna
Dziś w środę
opracowaniu Leona Schillera i Jana Maklakie·
wicza, grana ubiegłych lał w Warszawie i na
prowincji przy przepełnionych widowniach.
W obsadzie: Z. Bończa, A. Buczyński, H.
Łapińska, M Nawrocki, J. Niwiński, Z. Syku!·
ska, J. Tatarkiewicz, J. Zakrzyńska, M. Zoner,
K. Wichniarz, B. Wasie!, St. Szabłowski i inni.
Początek przedsfawienia o godz. 8.15 wie cz.

LEKARZ·DENTYST A

8. NUSBAUMOWA

lobrgc:zno
Kroniko
Korespondencie „Expressu" z•

Koło godz 9-ej rano panuje sytuacja niejas•
na, czekają nas różne przykrości, straty i niepo·
świąt została unieruchomiona na dłuż- rozumienia z przełożonymi i współpracownika·
szy czas, robotnicy nie przyjęli kart na mi. Od godziny 10-ej do południa dobrze jest
i załatwiaf. ważne sprawy
zapomogę. Rozeszła się bowiem wiado rozpoczynać procesy
w urzędach. Okres ten sprzyja także technice
-mość, że w razie otrzymania kart na za i podróżom. '7odz. 13-ta przyniesie powodzenie
pomogę miałaby część robotników po w związku z osobami płci odmiennej i miłe prze
uruchomieniu fabryki nie być przyjęta życia psychiczne Między godz. 14-tą a godzi ną
16-tą czeka nas powodzenie towarzyskie i zain·
do pracy. Aby więc uniknąć ta k iej mo- 1eresowanie artysityczne. o tej porze nie należy
żliwości wszyscy robotnicy odmówili jednak zawierać trwałych związków miłosnych
i przyjaznych Godziny późniejsze nadają się do
przyjęcia kart.
nawiązywania stosunków z osobami wpływowy·
mi ora.z do kupna i sprzedaży przedmiotów war·
PRZYMUSOWY POSTÓJ DOPIERO tościowych. Koło godziny 20-ej działają kry·
tyczne wpływy dla zdrowia, szczególnie na dzle·
PO NOWYM ROKU.
ci o słabej konsitrukcji fizycznej należy bardz-0
Nowa Tkalnia, 30 grudnia
uważać. Wieczór zapowiada się dobrze pod każ·
Nowa Tkalnia należąca do zakładów dym względem.
Dziecko dziś urodzone - sympatycznz, wrai
przemysłowych Scheiblera i Orohmana
została uruchomiona zaraz po ~więtach liwe, .?sposobie~ie. r~man:tyczne, kochliwe, brak
Bożego. Narodzenia. Jak się dowiaduje-lenerg11 1 odwagi zycioweJ.
w~!T$t'awa
.
m~, na .dtuższy _czas tka!nia nasza bęł'
·
dz1e umeruchorruona dopiero po No-l
na do ywsanie d ~ ieci
I
wym Roku.

„
BEZROBOCIA

zakładów pr7.emysłowych

WE FA·
BRYCE.
I. K. Poznański, · 30 grudnia

FUNDUSZ

Zakłady przemysłowe I.

K. Poznań-

ski zostały unieruchomione na parę tygodni, w związku z czem kilka tysięcy
robotników otrzymało karty na zapomo
gę. Aby w biurach fund uszu nie pow odować z tego powodu natloku, urzędnik•
t
· h l'
eren za taCy f Un d USZU ZJeC a I na
dów i tu rejestrowali bezrobotnych. Nie
wiemy tylko czy i pieniądze odbierać
będziemy we fabryce, czy w fund uszu.
Spodziewamy się ogólnie, że pie_nyszą
i ostatnią zapomogę otrzymamy JUZ po
uruchomieniu zakładów.
ROBOTNICY NIE PRZYJĘLI KART
NA ZAPOMOGĘ.
Haessler, 30 grudnia
,W fabryce naszej, która w okresie

nrat

- p O b-IODIC:
• cie
ZU

kich lamp, połączonych podziemnym kablem
GRATYFIKACJA W UBEZPIECZALNI.
Pracownicy Ubezpieczalni Społecznej, tak jest 29.
Przyjmuje od 5 do 8 po poi.
BAL ZWIĄZKU Off.CERÓW REZERWY.
umysłowi jak i fizyczni, otrzymali gratyfikację
Przypominamy, że we w.tarek, dnia 5-go
świąteczną, zależnie od stosunków rodzinnych,
5112t~a
wynoszącą od zł. 50.- do zł. 100.-. Ogółem stycznia 1937 r. w salonach p. Budzińskiego
•••••••••••••••••lgratyfikacja wyniosła zl. 10.000. Wyłączeni zo-1 odbędzie się Bal Zw. Oficerów Rezerwy. Weiście tylko za zaproszeniami.
stali od udziału dyrekcja i lekarze.
•

Piotrkowska

Dr. JAłł POLAK
WEWNĘTRZNE
i ALLfROICZNE.
Elektro- i światl o l t> czniczy

CHOROBY

Gabinet

ul. NAWROT N!! 7
Tel. 164·21.

Przyjmuje od 5 do 7-e!

30 GRUDZIEIQ 1936 r.

1

KRADZIEŻ GARDEROBY.
Ze strychu domu przy ul. Majdany Nr. 5,
Nareszcie główna arteria naszego miasta
ul. Zamkowa nabr ała estetycznego wyglądu. ! nieznar.i sprawcy skradli dwa garnitury mę
Szereg slupów drewnianych, brzydkich szpecą- skie oraz dwa palta, ogólnej wartości zł. 100.cych miasto - usuni ę to. Na slupach żelaznych na szkodę Szymańskiego Antoniego.
o wy g lądzie estetycznym, służącym do przeREPERTUAR KIN:
wodników elektrycznych Ł. W. E. K. D. zawieszane zostały lampy, które oświecają ulicę OSWIATOWE ~ Kapitan Loode
w dostatecznej mierze i mają tę zaletę, że za- NOWOSCI - Z tobą na koniec świata
Będzie lepiei
palają się i gaszą jednocześnie. Dotychczas ta- LUNA UPORZĄDKOWANIE ULICY ZAMKOWEJ.

Łódź,

30 ,11rudnia.

(v) 2-go stycznia 1931 r-oku c:twarta

zostaje w lokalu miei·skiego Muzeum
Etnograficznego, wystawa prac p. prezy
dentowej Godlewskie.j, pp. Kwaph;.zew·
skie.j, Ebinowej i Mogie lnickie·i· \XIackie·
wiczowej,
Wystawione zostaną obrazy i porcelana. - Dochód z wystawy pne;:.;nac:wny
jest na dożywianie biednych dzieci.
Dyżury aptek
Nocy dzisiejszej dyżurują nasterrnjące apte·
ki: S. Kon 1 S-ka (Plac Kościelny 8). A. Charemza (Pomorska 1?.l. \V. Wagner 1 S-ka
(Piotrkowska 65), J. Zajączkiewicz i S-ka {Plac
Boernera), Z. Gorczycki (Pr:zeja?d 59). M. Ep
stein (Piotrkowska 225), Z. Szymański (Przę
dzalnlana 75).
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Kanadyjscy

•

b 0 k S0rS k.10.J• N OrW0

na przyjazd bawiącej w Europie drużyny
hnadyiskiej „Kimberley Dynami1ers" cedwukrotny mistrz Norwegii w półcleżkief Jarl Iem rozegrania dwóch spotkań w KatowiJohnscn z Oslo. Po ollmpJadzłe, itdzle walczył j cach. Najprawdopodobµiej Kanadyjc:tycy
w półclężldeJ i przegrał z reprezentantem Po- pr;,.;yjmą ofertę SI. OZiiL. gdyż jak się dołudnl?we.J Afryki Lelnbrandtem, Przeszedł on do Il wiadujemy, Thompson trener naszych hociężkie) 1 sta!1owl obecnie wielka nadzielę Nor- kcistów odręcznie dopisał do i<.ierownika
wegów w te1 wadze.
d .„
k
d · k' · b
·
h ,· -r k
Zilznaczyć należy, że przed olimoladą po- I n.:zyny ana YJ~ 1eJ, Y CI zec c~ I s, orzy
konał on mistrza Norwegii Nielsena. który na· stać z zaproszenia SI. OZfiL. - . hompson
ollmpJadzle zaJął trzecie mlelsce.
Jest osobistym przyjacielem kierownika Kim
Jak wynika z powyższych danych repre:zen· berley Dynamiters i grał z nim kilka lat w
taela Norwe1di Jest grotna od oółśrcdnlej do . jednej drużynie.
ciężkie), to też walki te będą nlewatołiwle spe· j
Byloby to dla mUośników sportu hokejocJałnle atrakcyjne. Ciekawe bardzo bedzlc spot- I wegó nieladą sensacją.
kanie w wadze ciężkie) przy czym Piłat b~
dzle miał ciężki orzech do zgryzienia.

Jl

ry fest długoletnim mistrzem Norweidl I Skan·
Jest on Jak Już zaznaczyllśmy ZWY·
ł i:lęzcą Chmielewskiego i tarować należy, ie nie
1 może obecnie dolść do wałki rewanżowe) po1między obu tymi doskonałymi pieściarzaml. ( Tiłłer po zwycięstwie nad Chmielewskim uległ
j najsilniejszemu z pięściarzy francuskich Des·
peaux'owi.
W półciężkiej zobaczymy Lełfa Bromsetlta
z Trondheimu, który liczy 25 lat I fest nowa
gwJazdą pięściarską, albowiem zabłysnał w ble·
żącym sezonie. Klika Jego walk z Tllłerem wyk~zały, że Jest on równorzednym mu 1>rzecłw{ niklem, a z Holandią odniósł on olekne zwy·
lcięstwo n:id Pockem.
W clęzklel reprezentantem Norweitil będzie
•••••••·~~~e•••••••••e.ooooo••••M~„••
1

1 dynawjf.

I

I

hoke~ści

bwów przeciw proi·ektom

PZPłł

I

Zmiana w terminarzu
mistrzostw boksersh:icb Polski

L. Wydział sport!;ni>~s ~m1:1t:~~3

SClOW-O termbrn.rz finałowy rundy
m1stanow~sko klubów lwowskich.
strzcstw bokserskich Polski. Spotkania
Lwów, 30 grudnia.
ki Nożne).
wyznaczone na 17 stycznia, odbędą się
Lwowski Okręgowy Związek Piłki
Delegaci klubów lwowskich WYPo· 1w dniu 24 stycznia a z. 31.I, przesunięt':
Nożnej zwołał na wtorek dnia 29 grud- wiedzieli sic zdecydowanie przeciwko i zo·stały na 7.II. Term•nv 14.II,. 28.11 1
nia zebranie delegatów klubów z całego projektom :P. Z. P.N„ wobec czego o-: t 4
zostały utrzyman~, nato·m xast meokręgn celem zajęcia str.nowiska w I kręg lwowski będzie głosować w War· ~e z 28 marda przesUDię~
4 kwiet-

Zd ecy d owa n e

i

I

.m

sprawie znanego projektu wzmocnienia szawle przeciwko wnioskom zarządu 1 v.~: ze ~zglio: 0
0
władzy zarządu Polskiego Związku Pił- 1 Polskiego Związku Piłki Nożnej.
• J'
wy ac
V

HENR:~:LER .. .. Hokefści krakowscy w
. ., walce o m;strzostwo
•

repreze~tanit No~e~;'l w wacJ;Ze sre~ey, ł

P.rze~~ Chmxe~e:ws!ue~

ra

!.a~~czmarca.sika 0

\Vę-

0~::~!!~1 p!~"~~B

Wydział

Poznań, 30 .!!rudnia,

Sp·nrtowy PZB rozpatrywał
z Igrzysk Oh~pt1sktch w Berluue br~01
.
. .
. .
.
na p0<niedz:iałkowym posiedzeniu probarw norweskich na meczu w Poznaniu.,
. Kraków, 30 grudnia. l w1c1e nad. ambitnie wa~~zącą L~gią.
test Wisły krakowskiej odnośnie meczu
.
W Kr~kow1e rozegrany . został w.e I
Br~~k1 dla Cracovn zdobyh Woł-, z KSZO. Protes.t klubu krakowskiego
. Poznan, 30 szrudnia.
wtorek pierwszy mecz hokeJowy o m1- , kowskt i Cenzor po 3, Mar~hcwczyk 2 j ~ostał odrzucoo
·
Jak było do przewidzenia mecz Norwegia:-! strzostwo okręgu krakowskiego. Cra-1 i Michalik jedną. Honorowy punkt dla "'
y,
1
Polska, który odbędzie sie w dniu 7 stycznia
.
·
·
L „ d b
K 1 ·· I ·
ł
r.. 'I..
w Poznaniu wzbudził ogromne zainteresowanie COVIa odniosła wysokocyfrowe zwyctęegn z o yt o asms n.
I
łl
\.""Jl
w całym świecie sportowym.
lstwo nad robotniczą Legią w stosunku
W drużynie robotniczej wystąpili 1
• jadą dziś do Niemiec
.Mecz powyższy nie Jest pierwszym kontak- 9:1 (4:0, 4:0, 1 :1).
znani piłkarze Wisty Artur i ttabowski.
tem boksu polskleg? z. norweskim albowi~m Już ł Zwycięscy wystąpili w rezerwowym Ten ostatni był najlepszym zawodni.•
Ka!-<>W'lcet 30 .J!rudma.
przed 6 laty w pazdz1ernlku 1930 roku p1ęścia·
ł d . b
K
l k'
T .,
. k"
j Dz1s, w środę dma 30 grudnia o godztrze Polonii warszawskiei gościli w Oslo. Re· 51~ a zie . cz . owa 5 tego, . 0.m .ego 1 ł iem.
.
nic 15.45 z dw~rca bytomskiego VJ By.
prezentacla w~rs~awska składała sie z J?zia- Pietraszki. Mimo to przewazah całkoSGdz10war p. Lafacz.
tomiu wyjeżdża do Niemiec drużyna pitłowsklego, Kaz1m1ersklego, Oosa. Wolskiego,
•
"
k· · k
· t
p I I· KS R h kt' ·
.Mizerskiego pozatem 3 zawodników zabrano z
Ł
~
ł
dl s a mis rza
O s {.I
uc • ora roŁodzi, a to Seldła, Trzonka oraz Konarzew·
~~
j
eiml>s~fl
ze,gra. dwa mecz~ m1ędzynaro~O\".e, a t?:
skiego. Pięciu z tych zawodników walczyło w . u.~
i
~
I
Dh J~
v, dmu 1 styczma w Stuttgarcie I w dmu
finale ,przy czym Kazimierski, Ooss i Seidel ZO·
fi l
k -ł
tk. h
. h
.
.• r
3 stycznia z SV Ulm.
stali zwycięzcami w turnleJu.
W UB e po ona on wszys IC SWOIC przeCIWllh{OW
Mistrz Polski wyjeżdża w składzie: TaPo tym Jedynym występie oolskich bokse·
Kilkakrotnie- odkładany finał indywidua!- Kantora, mistrza z roku 1934. Grał on z „glo- tJś (rez. Hyla) Czempisz Gemza (rez. Rurów w Norwegii, Polska nie sootkała się luż : nych mistrzostw Łodzi w tenisie stołowym do- wą" i taktycznie b. dobrze i iedynei porażki rański)
Zarzycki Now'akowski Dziwisz
z nimi nigdzie, !edynie '"!' bleżacym roku na s~edl wrcsz~ic do skutk~. Przyniósł on sukces dozna! wla.śnie od ~aide1!1ana. . . .
. . (:ez. B~dura) Mal~herek I Gór!G~ Peterek
olimpiadzie berłlnskleJ zńuerZYł sle ze znako· 1 pmg - pong1storn Makab1.
Zawodnicy Orlęcia, ktorzy zaielt 3 1 4 m1e1· \Vilimo •sk' .' Wod
( ' M 1}
k II)
mity!D pięś~iarzem norweskim nasz sławny •
Tytuł mistrza Łodzi dostał sie w ręce Zai-' sca Hofman i Pazia mocno, rozczarowali. J k v.k. 1 1 . arz .r:zd" . ac 1 ~r~ _ k.
Chm1ełewsk1 I uległ mu na punkty.
! demana.
·
I Zwłaszcza od pierwszego, ktory tak doskonale
a O 1e~ow~1cy WYJez ZaJą pp.· mspe
Obecnie Norwegia stanowi oowainą sile w I
W tym roku dopiero osiągnął on swą for-1 zasta·rtował w półfinałach. oczekiwano czegoś ti:-r Gertler I Wieczorek.
pięściarstwie albowiem ostatnie zwycięstwa·1mę szczytową i bil koleino wszystkich swych więcej, iednakże sprawit on wczora .i zawód. norweskiej reprezentacji nad Holandia w sto- . przeciwników. Jest w grze bardzo inteligentny, Poziom rozgrywek finałowych daleko odbiegał
sunku 14:2 i Ang!lą w ubiedym roku w sto- przy stole opanowany, doskonale ooeruje za-! od finałów w poprzednich latach.
z m'st est 2 · h k i
·
sunku 10:6, stawiają lą w rzedzie olerwszych 1równo bochandem jak i forhandem. obroną
Poszczególne WYniki brzmia następująco:
J
rz W ml O e~OWlfml
drużyn europejskich. Obecna reoreznetacja nor-! jak i smeczem ·1 kariera ping • pongowa stoi Zaideman - Kantor 2:0 (21:7, 21:18). Hofman~ozpoczęcie mistrzostw bokeiowych Łodzi
weska przeciwko Polsce Jest bezwzitlednle nal·, przed nim otworem.
Pazia 2:0 (21:17, 21:11), Kantor - Hofman 2:0 ze względu na brak lodu cląltłe Jest odkładane.
lepszą Jaką wystawić może Norwegia.
Pierwszą poważniejszą zaś próbą, gdyż wal-, (25:23, 21:17), Zaideman - Pazia 2:0 (22:20, LOZHL wyznaczył Już kolejność pierwszych
I tak w wadze muszel wystąpi Asbl Berg- ką z czołowymi zawodnikami kraiowymi, bę-l 21:16), Zaideman - Hofman 2:1 (17:21, 21:13, meczów I Jak się dowiadujemy wraz z plcrwHansen z Oslo liczący 24 lat• .Test to klłkakrot· dą dlań mistrzostwa Polski w Tarnowie, gdzie' 21:18) najładniejsze spotkanie wieczoru; Kan- szym mrozem młstrzostw;i w teJ koleinoścl zo·
ny mistrz Norwegii i Skan~ynawil. reprezen- niewątpliwie godnie zaprezentule swói okręg. tor - .f'azia 2:0 (21:14. 21 :16)staną natychmiast rozpoczete.
tant Norwegii na Ollmpjadz1e, itdzle odniósł
Tytuł wicemistrza Łodzi dostał sie w ręce
Jeśll temperatura odpowiednio obniżyłaby
zwycięstwo nad Russelem. Jednakowoż uległ
się mistrzostwa hokejowe klasy A i B rozpoamerykaninowi Laurlemu, pogromcy nasze! dowalczą
zwyc1"aża
częłyby się Jeszcze w bieżącym tygodniu 1 lub
skonałej „muchy" Sobkowiaka.
W spotkaniu
't
3 .stycznia.
Holandia - Norwegia Berg - Hansen wygral
o mistrzostwo P!!ISkl
kilkuset biegaczy belgij.Skich
Uprzednio PZHL nakazał zakończyć rulstrzo
zdecydowanie z Lanbilllon.
stwa w poszczególnych okreitach do Nowego
W wadze koguciej zobaczymy dobrego ple·
Zakopane, 30 grudma.
Bruksela, 30 grudnia.
Roku, Jednak obecnie termin ten bedzie musiał
ścłarza Nielsena. z frondhein, który liczy 18
w najbliższy czwartek, jak wiadomo, W Leodium odbyt się bieg na prze- ulec przesunięciu.
łat Jest wicemistrzem No~wegll w koguciej,
Iodbędzie się w Zakopanem
narciarski •a1· z udzi·a•em
kilkt1set zawodników
przy czym Jest bezsprzecznie lepszym
od ml1
X
kl
. t
t
Dopiero 17 stycznia walc;;:y
strza Norwegii w tel wadze. W sootkaniu z bieg sztafetowy 4 10
m. o mis rzo„ belgijskich.
Niespodziewane zwycięWarszawianka w Łudzi
H6łandJą pokonał on pewnie Deckersa.
stwo Polski.
stwo odniósł emigrant polski Jan NoW piórkowej narazle nie wiado~o kto bę·
W tym roku, jak mówią powszech- wak, członek organizacji Strzelca w
W nadchodzącę niedzielę 3 stycznia miał się
~z!~Y~:~r=z~~~~;:i~ ~~~~~~a~~:o~~!fęd~yd~~~ n~e w. Zakopanem, duże sfzanse Stzdob Y- Belgii. Dystans 4500 m. przebiegł on w ~~~fanka.Lo1!~n':c~ b;:i~er~~z.!!!~~;~-;::
skonałym technikiem !(rulre Barsten.em z Aele· Cła mistrzostwa ma szta eta
rze 1ca, 14:43 min.
szawianka odwołała telegraficznie przyjazd na
sund a Wilhelmem Wiłhelmsenem z Oslo •. Wił· która będzie miała jednak ciężką ;valk.ę
W śród pokonanych przez niego za- niedzielę, gdyż ze względu na ustalenie trzech
hełmsen liczy 26 lat, ma sz~reit zwycięstw do stoczenia w trzema sztafetami Wi- wodników znaJ'dują Si" naJ'lepsi dlugo- reprezentacyj Warszawy i wyznaczenie do nich
przez k. o. natomiast Barsten !tezy lat 20 i gó· t s• dwi·ema S N p T T i dwiema Sob l ..
"
paru pięściarzy Warszawianki (Polusa, Taborrule nad nim technika.
iy,
· · • • •
dystansowcy e g1Jscy.
ka i lnn.) .Warszawski Okręgowy Związek BokW lekkiej Norwegowie beda mieli w Polsce kola.
. .
Polski zawodnik znajduje się obecnie sersk1. nie zezwolił Warszawiance na rozegranie
dwuch reprezentantów, a to Rolfa Paulsena
zam1e1scowych sztafet .Przybyła w doskonałej formie, jak świadczy o meczu z Hakoaqem w dniu 3 stycznia.
Ostatecznie
mecz Hako11h
Warszawianka
oraz Gunnara Hansena. obu POC h odzącyc h Z dotyc hczas SZt af e t a IWOWS k IC h Czar- tym bezapelacyjne zwycięstwo nad został
znów przełożony
na 17 -stycznia.
Oslo. Jeden z nich będzie walczył w Pozna- nych
lit b ·
b 1 'j ki h ·M
d ·
niu a drugi w Warszawie w meczu Warsza. l
.
b
. S N p T T
e ą iegaczy e gt s c • a on opieli
1111
wa' - Oslo, Paułsen liczy lat 20 i iest w chwili
Tytu U mistrza roni · · · · ·
ro 23 lata i niewątpliwie poprawi swoobecnej największą nadzic)Q Norwegii w pięś·
je wyniki po odpowiednim wyszkoleciarstwie. z Holandią zwycieŻYł on zdecydowa·
niu.
DRUGIE WYDANIE
nie z Knepperscm. Hansen liczy również lat
pierwszej polskiej powieści sportowej
20 I walczy zaledwie 2 lata, niemniej Jest on
składają mandaty
Dokoła mistrzostw zapaśniczych
bardzo groźnym przeciwnikiem. Cleka•vą oko-I
K kó
30
udnia
łiczności:i jest ialrt, że Paulsen walczył z Han.
ra , w, . . gr
..
Łodzi
senem trzykrotnie i wszystkie trzy walki były
W wyniku zatargow, Jakie ostatmo
W
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ra w- zakończona pierwsza kolejka drużynowych miAleksandra Rekszy i Mariana
w p~ł~fre~l!!,ej reprezeNnatravn.1tkemm'1sNtorzrwNeogrł!veb:1·1 I skiego OZB„ ustąpili: prezes okręgu stnostw zapaśniczych okręgu łódzkiego meStrzeleckiego,
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„ __ 1, kt 0· ry w Berlinie oobił meksy- p1 .
zec rns 1, wiceprezes mir.
ar • Ir:ze~ o
,
ry o ę z! się o o z.
1. 0 Il mimc
ukazało
się
na
pólkach księ~arskich
... y ·•. ·
ł ·, 1 · d
k t . fi' k
Hi·OJ w lokalu Sokoła przy ul. GłowneJ 31.
kańczy!rn p~11::,do iedu~lrnwoz ule~ ,norn Cl O· oraz se re at z. tza .
.
Trener PZA P• Foldack przybywa do Lo-.
CENA 3 ZL.
skon:item'.I D:::;czykow1 Petersenowi.
Nadzwyczame walne zgromadzenie dzl w po11.tedzlałek 4 stycznia i rozpocznie naw
fr~·.in!ci. Nor~egla. ma. doskonałelgi~ k~e-1 KOZB. odbyć się ma w. potowie sty- tychmiast terniuf!i ;i; Z&J;laśnikam.i ł..odri l Pabla·
prezentania w osobie w1ccnustrza ber ns re
1 _
1
Olimpiady łfonry'cgo Tlllera z Trondheim, ktq· cznia.
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Kupść zamóWif w restaurat:Ji szn~l. Po spo '

!

życiu go p;rzywołał kelnera i zwraca się doń:

- Panie starszy! ... Proszę dla mnie jeszcze,
.
•
jeden sznycel i księkę zażaleń!
Kelner spełnił życzenie gościa. Po chwili gospodarz zwraca się niespokojnie do kelnera:
- Co on wpisał do księgi zażaleń?
- Nic nie wpisał.„ Tylko sznycel wlepl'L.

**

"'
się do adwokata,
hrabina X. zgłasza
proszą1: go o w.~zcęcie kroków rozwodowych.
Adwokat jest zdumiony:
- Ależ, łaskawa pani„. Dlaczego chce się
pani rozwieść?.„
- Bo mam już dość tej wiecznej samoln-OŚci!
Młcda

!'

1

j

**

*
maleńkie popiFundzlo urządził z koleżkamj
Janje i o trzeciej w nocy wrócił do domu urżnięty w pestkę.
Widząc go vł takim stanie, żona za.łamała '
.
.
ręce:
- Foodzio, jakże ty wyglądasz?!.„ Znowu 1Po wprowadzeniu prawodawstwa włoskiego w Abisynii, obecnie odbyło
roczyste otwarcie sesJi sądu apelacyjnego w Addis Abebie.
si~ upiłeś?.„ Czy nie wi~z, że alkohol Jest naf- I
.
.
Wllększym wrogem człowieka, Że alkohol za-. Ski

I

I

.

.

.

t-:ew1en artysta. amerykanskl odwazyl
s1ę na wykonanie. s~tuczek akrobatycz·
ram: nycb na wYSOkOSCl 180 metrów w NO"

sie u·

I
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W pewnym mu:!eum przewodnik, oprowacfzają.c przyjezdnych gości, zwraca uwagę na
wielki obraz, oświadczając:
- Proszę państwa!„. To wspanjałe arcydziei
ł-O kosztuje - około stu tysięcy dotychl
- - C-0 pan mówi? - dziwi się jeden z wi- '
dzów. - Czy to już razem z ramą, czy bez?

.„ .. , ..••,.,.,.,.,.,.·.......

•1'

Pewien niezmiernie

**
*

korpulentny

.

marynarz i'

przeprowadzał kurację odtłuszczającą.

l
Jeden z kolegów zwraca się doń:
- No, jak tam twoja kuracja?... Widzę, że '.
pÓskutkowała!
- O, tak!.„ ·Wyobraź sobie, :ie okręt wojen- ,
ny, k{óry miałem wytatuowany na pi~rsi, wy- I
gląda tera:i: jak mała łódź ratunkowa..::

I
I

Po

**
*

.

gwałtownej kłótni małżeńskiej żona

zwra

!I

do męża:
- Dobrze„. Powiedzmy1 że naprawdę jestem
d:i, w~trętna, gadatliwa, skąpa i zazdrosna. - ·
Pow!edzmy, że masz rację.„ Jeżeli więc powiad:aczego nie
da~z, że nie możesz ze mną żyć,
li W
rozwodzisz się ze mną?„. Dlaczego?.„
- Bo mi żal mego nas·tępcy.„
ca

się

Codzienna nowelka „Exoressu"

lło

nasze przedstawia największy
angielski parowiec „Queen
Mary", który podczas ostatniej swej pQdróży do Nowego Yorku uszkodził wsku
tek burzy morskiej niektóre SW-oje ma·
szyny. W związku z tym „Queen Mary"
niedziele w tunelu kolejowym w Berlinie wybuchł wielki oożar, Akcja ratun- będzie na pewien czas oddany do rekowa trwała całą noc.
mQntu.
i
Zdjęcie

okręt świata

!

ozą"ć 1 -

sipyitał ją, ~dy wybrała

Arifittta?

pokóJ.

- Sądzę, ·:te lalC - o<ł.powiecfaiał jej.
zmęcz'lna - Nie jeisiterm wica.le
- Pr.zyj'dę do pani w południe do hotelu.
uśmiechnęła się.
prze>d
Nazajutriz zijawił aię jes21cze
- To doskonal~. Zaicze~am IlJ8. pa.nią
dwUJD.aistą.
Artur Sobel? - spytała, w hallu. Pokażę pani miasto.
- Pan
- Artur nie będzie mógł pani przyPo ikiJlku minutach ~NYszła z pokoju
chcą,c się widocznie u,pewnić, czy się nie
jąć - z&komun!kował jej z.e smutną miodświeżona i je·s zcze piękmejsza.
myli.
Roma.n spogląidiał na nią wtzrokiem ną - P.ros:ił mttlJie ba,l'ldzo, bvm się panią
- Nfo. Nazywam się Roman Gran Czv nie chciałaby pani
zaopie1kował.
odparł, podając swe prawdziwe nazwis- pełrnym zachwytu.
pójść do pa.rtku? Po,g oda jest dtziś wsipaUdali się na prze~had1z;kę.
ko.
mała.
Po dr.odze mówiła o Arturze.
Dziewc1z yna momentalnie odsunęła
Zgodziła się.
nas1posób
jaki
w
wie
cihyba
Pan
nie~o·.
się od
Gdy zna.leźli się w p.ariku, Roman po- Jak pia n ś.miał? - zawołała obu- wiązaHśmy konitakt? - pytała go.
·sitanowił powiie1cLzieć dziewiczy.nie praw- Oczywiście - zapewn:ił ją.
rzona - Pan mnie OSZl\lJkał!
.
- Niigdy nie zw;racałam uwagi n.a dę.
- Pani pozwoli, że wszyistko wyjaśnię - odparł poś'Piesznie - Artur So- ogłois•zenia matrymonialne. Ogłosze.nie . Początkowo i.alk.oś trud!no mu było
bel je·st mOOrn. na,ilepis·z ym przyjacielem. Artura zre•sztą nie miało charakteru ma- s~ę zdobyć na odwagę. Ale gdy go znów
Prosił mnie, bym przvsze·dł na dworzec. trymonialneigo. Było ono bardzo roman- poczęła pytać o Artura, nie mó.gł już jej
.
_ A dlaczego prun Artur nie przy- tyczne. Pew.nego wie·czoru, gdy Dltldzi- dłużej. okłamywać._
D~1ewc,zy1rua spoglą.dała nań z przełem się pieikiefoie, odpisałam do gaże·ty. f
szedł? - sipytała nie•co podejrzliwie.
Po tygodniu otrzymałam odpowiedź od ra.żemem.
- Artur zachorował.
ro_Z;płakałą. się i
S1koń1czył,
Gdy
prowadziHśmy
Artura. Od tego czas.u
- Czy to coś poważnel!o 1
.kl.'1zyiknęła:
przyArtur
pondencie.
s
kore.
- Pnze•zięhił się. Za k~lka dni będzie stałą
- Więc pan mnie oikłamał! Dlaczesłał mi zdjęcia. Pro.sił ciąigle, byim przygo pani mogła zobaczyć.
je1chała. Nie'Sit,e ty, okolicznośd tak fatal- .go pan to .zirohił?
Dziewczyna umilkła. ·
Roman spoglądał n~ -naą z coraz wię- nie się układały, że nfo mogłam wyj-e- · - D!Iah~1go, , że pani mi się bardzo podoba„. Dlat.e~o, że .zakoch.ałei;n się ... Zrekszym . zainteresowaniem. Nie znał żad- chać. Nareis!Zicie teira.z, po roku, udało
s~!ą? przec1ez pam nawet me ma osonego Artutura Sobela i ta nieoczekiwa- s1ię ·wyrwać z domu.
- Artur 0tpowiadał mi bardizo wiele bisci.e te..(!o pana.
na przygoda wprawiła )!o w dobry huPo paru chwilach UStPOkoiła się.
J 0 P·C1Jni .....:. odezwał się Roman.
·
mor.
- Właściwie, - powiedziała dchoP-o pewnym ozasie dziewczyna po- · Dok~d pani teraz zamie,r za pó.jść?
to moij.a si..os·tra rozpoczęła kore~ponczęła odczuwać zmęczenie.
- ode1zwał się.
denóję z tym panem. Do:piel!o prze<l
Roman z.aprosił_ją do kawiarni.
wskaże
_ Sądziłam, że pan Artlur
·SpędzHi tam ~dwójkę prrawie diwie tI'lzema mie1siącami, gdy się zaręczyła,
mi hotel Nie żnam zupełnie miasta odporwiiadać na l~s.ty za.miast
poczęłam
ńodziny.
odparła be•zrad1nie.
.
;;
Roman 21dawał sobie ,s,pra:wę, że się mei.„
- Ależ chętniie panią ' ulokuję -- zawołał - Trzeba bvło odrazu od tego zakochał. Chciał tak pokierować spraPo kil!ku miesi~cach odbył się ich
rozpocząć! Przede.ż lu zimno na dworcu wą, hy dziewczyn.a. wybiła sobie z głowy tego Artura, którn~v, jak wynikało ślub.
i pani chyba jest zmęczona.
7 jej zwierzeń nawet o·:,obiście nie znaRoma.n nigdy nie spo.tkał Henryki a
Pojecha.li taksówką.
ł
·
.
.
ż.ona nigdy nie do.wieidziała się, dla#
jeigo
..
.
Roman zawiózł dziewczynę do nie- a.
Artur Sobel tego dln·i a nie O·c zekigo
e
cz.
spyhotelu,
do
oc1prowadz1ł
Ją
Gdy.
l
którym
w
hotelu,
przytul;1ego.
\~i_ e~kie_go,
wał ·jej na dworcu.zobaczyć
mońła
d
.
go.
ta.a
~lnwał.
s
z~m1e·
sam
megdys
DOL. ·
i:.
- Czy 1utro bę ę
- Czy pani chciała.by teraz wypo-

dwor«:u

Dworzec kolejowy szybko opu:s:Łoszał.
Przy wyjściu z pe·r onu stali jes·z cze osfatni pasażer·owie pociągu pośpiesznego,
który przed dzie·sięciu minutami zajechał na stację.
Roman po'Stanowił wrócić do domu.
Nie mógł zrozumieć, dlacz·e·go Henryka nie przyje·chała. Przed paru miesiącami zawarli zna.jomość w pociągu.
Od te go czasu często pisywali do siebie.
Gdy Henryka zawiadomiła i!o, że przydni, ucieszył się niezjeżdźa na parę
miernie.
Przyszedł na dworzec z bukietem
czerwonych róż. Przyglądał się uwai11:ie
gdyż obawiał
wszystkim pasażerkom,
się, że jej nie pozna i ona może go nie
zauważyć.

Ter.az, gdy opuszczał dworzec, właściwie nie był pewny, czy ie·j nie przeoczvł.
Nagle sipostrzeigł jakąś młodą dzieiwczynę, która bezr~d.nie roz~lądała się do.
koła.
.
Była bardzo przysto1na.
- Henryka 1est brzydsza - porownał ją w myśli ze znajomą, która sprawiła mu nieoczekiwany zawód.
Młoda dziewczyna przez chw~lę spioglądała na róże, które trzvmał w ręku i
nagle zbliżyła się do nief,!o.
_ Czy pan„. - rozpoczęła niepe·wnie._ Tak, to ja _ uśmiedmął się.
- Pan wygląda zupełnie inaczej, niż
d' · _ powidziała rmieszana _
nca z ] ę ClU . t . . oznał?
·
zy p an mnie ez me P
_ W p·~erwszei chwiii istotnie pani
nie. P.oznałem - o~pcwiedział, .zdając
&obie sprawę, że dziew;;zyna przy1ęła go
za kogoś in.neg.o.
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