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sensacyjne pogroski :o spisku sen •.Forstera, który w obawie przed aresztowaniem
· zbiegł ·do Berlina. - Masowe ·aresztowani.a wśród łlitlerowców ·gdańskich. ·

Gda~sk miał być ..PrzYlącz~ny

do

Trzeciej Rzeszy przez .zamach sianu

Wiedeli, 31 grudnia · dokonać podczas świąt zamachu stanu\ . Premier Ooering, · który dowiedział
Pr.asa, zamieszcza .. sensacyjne po- w Gdańsku i „oddać · Hitlerowi Gdańsk się o tych planach f o;st~ra, wydał pre:
głoski na temat sytuac]l w Gdańsku. Po na l[Wiazdkę''.
.
zydentowi senatu gdansk1ego Oreiserow1
głoski te twierdzą,
f orster pragnął
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Probna mob1ł1zac1a armn

ą

· (PAT) kół rządowYch zaoewnłaJą,
Jak donosi Havas, iż wła<łte brazylijskie
YI celu prędszego niszczenia nadmiaru
zapasów kawY zostały zaopatrzone o:
hecnie w S"PeCialne maszyny, oozwata
L~ nka zniszczenie dziennie lOO.OOO wor

z

ntemtBC~IBJ zbl:r·~·~~"/;Jc~:i:;g~~·~::·.:
Iem poskarze.nia się Hitlerowi na post~

Demonstracja wojskowa Trzeciej Rzeszy dla poparcia
ządan politycznych

ys. WOf W awy Z!enn1e
~o de Janeiro. 31 .2'mdilia:.

rozkaz postawienia Forstera pod dozór
policyjny, tudzież r~kaz .aresztowania
wszystkich spiskowcow Jeszcze przed
świętami Bożego Narodzenia.

f

powan!e. Ore1sera.
LONDYN 31 Itr dnia
NaJw1ększą sensację wywotalo w tu
Ze źródeł francuskich naddiodzą sensacyjne doniesienia o' wyz:aczo~j tejs~ych kotach poli.tycznych • wiadoprzez Hitlera na dz 15 marca 1937 r. próbnej JDDbilizacji całej armji niemiec- mosć, wedle któr~J większa częsć aresz
kiej.
•
towanych w Odansku narodowych soc]a
Koła niemieckie zapewniają przy tej okazji, ie nie ma to bvć oznaką listó~ zostanie przetransportowana do
grożącel!o niebezpieczeństwa wojny, lecz demonmacją wojskową Trzeciej Rze- Berlma, gdzie będzie <>dpowladać przed
ezy która.ma p()dkreślić i poprzeć aktualne postulaty Niemi« wobec reszty trybunałem ludowym •
'ta.
Prezydent sądu gdańskiego dr. :von
Te same źródła wyjaśniają dalej, . że w ostatnim tyJ!Od;,iu listopada Odbyła Hagen ustąpił ze swego stanowiska.
się w Monadńam t.Pa konłerencja generałów bawarski®. ~/czasie tej kolJ.fe- Na całym terenie OdańSJca ódbYwa sle
re~ lJ?~fC'f generał von Rei~8Jlau .ząko~Ullikował beonv~ 'Przed- obeCAił rewl~ w mleszkanłlch pot{eJ·
.i&Wtd~ a
•JW! z1'. ~b jenera ~ r~Rznz o~te :wy~a- rząnych - CzłOJlk.ów partii narodowo•SO•
czema probnej mobiUźacllo
·
cialistycznef, a w pierwszym rzędzie
CzJ!D!Dłki miarodajne uważają, że mobllizatja ta ma pod.łoże wybitnie członków formacji S. A.
polityczne.
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Hiszpinia·
nie
otrżyma samolotów z Ameryki
Ustawa o zakazie wywozu broni
·

do

będzie
kongresu_6 .„_st~c~n ,ia ~-

wniesiona

Waszyngton, 31 grodJ!liia.
niły ~o stan~a~ w ~raWie -;,.;~- ~wafyws·~~.-~.ri° safuolofv i mofory,
(PAT) Zasiępca sekretarza stanu wozu mateńalu wojeime40 do Hiszpanii.' które mają Hyć W:ysłane, nie są ·n owe i
Hu:lila Walton MiooTe oświadczył, iz de· Rząd amerykański nie mói!I -wprawdzie ze naprawa ich i restauracja .będzie wy·
partamenit stanu wyisłał do swych am- odmówić zezwoleń na wvw6z do Bilbao maga-la ipewI)e.go czasu, Wysłanie ich
baisadorów w Be·rlinie, Rzymie, Moskwie samolotów i motorów, ponieważ embar.; · do · ~pami · nie będzie mogło na.stąpić
i M'alien·cji wyiaśnie.nia w ·sprawie udzie- go na materiał wojewiy w ąiyśl ustawy wcześniej, niż przed upływem 2-ch mielenia firmie ame<rykań•s:kiei zezwoleń na przyjętej przez konl!res, dotyczy stroi:i_ . sięcy, a cała dostawa będzie mogła być
wywóz samolotów i motorów am.erykań· wOjujących, nie znajdując zast()(SOwaniQ. ,skońeżQina. ~piero ·z a 6 miesięcy.
skich do Hiisz-p.anii.
_.
.
, w razie wojny domowej.
·: · =--DepaTfament woj1n y przyz·naje; i.Z w
~y.jaśnieiniia te ma.ją być zakomunik!oD1?1>artament sta.rn.u wyraża ubolewa· początkach stycznia biez. roku sprzedał
p;rR~ELA KACPRZAK.
~a~e odno~n~m rząd<;>m, Moore do?ał, nie, i.Z są o~~aitele a~e·rvka~scy, ~~ó- firmie ,„yeiąal~rt Co1!1'pany" pewną ilość
lOJ lat Ucząca mieszkanka Lodzi, ktdra obiera- 1ż m~ru~cie 1eigo '!1a1ą na celu. stw1~r- 1.rry postęR'11'1ą mezgodme z pohtyką nie- starych moł?row wo~~owvch.
•
niem kartofli zarabia na strawę dla siebie.
dzeme, 1Z Stany Zjednoczone Jlle zmie· tnłe·rwenCJl,
Na-stępn.eJ tranzako11 dokonano w paz
dzierniku z fimią „Cour.tirs" w Nowym

·emn'tczy napad na .mieszkanie kolektora ~:!:~ ~-!y:F~~::r:E~~f!
Tal
Leon Jatka
·napastników
spłoszył

strzałami

Łódź, 31 .11:rudnia:.napadu · bandyckiego na mieszkanie- wła
' \rg) Nocy ubi egłej, okolo .11:odz. 10.30 śclcielki trzech kolektur państwowych
dokonano zuchwałeg<>, chOć ·nieudanego w Lodzi, S. Jatki, przy ul. Piotrkowsklej 22.
w chwili, gdy jacyś tajemniczv osobnicy usilowaH wstargnąć do mh~szkania, w lokalu przebywał jedynie syn
właścicielki kolektur, 24·1etni Leon .)atka właściciel domu przy ul. Pomorsklej 20
·
•. zaznaczy ć , ż e ownktualnie
ukaze się jutr oł w piątek,
Na1ezy
· o
dnia 1 stycmia 1937 roku
go~z. ~o.3q zgasł~ św.ht~ło w całej. l~·
· Objęto ś ć 12 stron, o:caz
we1 o~1~y!11e! gd~1e na "!31erws~vm p1ę rze m1esc1 się m1eszkame Jatki.
.
Leon J.atka wysłał na oare mtnut
Do numeru tego dołączony będzie
przed zjawieniem się taiemniczycb O·
b e z pła t n i e kartonowy
sobników służącą, Lole Stobiecką do
KALENDARZ na rok 1 9 3 7
1
Sklepu po owoce. Sam zajęty był orowadzeniem ksiąg i oblic zaniem kasy
Cena numeru 10 groszy
dziennej kolektur.
.
l(.ledY,· mieszkanie P,OKt"ążOne ·- ZO$łJ.łO

noworouny nnme1 l
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tranzakc,ja ta nie zostanie zre·

rewolwerowymi -ai~;;:.:~.dni1czącykomisji 1 spnw zagr.

w ciemnościach, młody Jatka, orzeczu·
wając jakiś podstęp, wybł~I do kory.
tarza i zamierzał wyjść na klatkę schO~
dową, gdzie mieszczą się głównę ko~k!

?świetlenia .e~e~t~ycznego. w. ostatntt~J
Jedn~k ch"Y1h itiz po uohyle!llI'll drzwa·,

załozył łancuch i wówczas nłes()Od~ie·
wanle uderzony. został, pcbnietym1 z
zewnątrz drzwiami w 2 towe. Jatka
wbiegł do pokoju i chiwyciwszy rewolwer, oddał 5 strzałów naośleo w stronę
drzwi
Je~zcze przed pierwszym strzałem
slyszal trzask pękające20 łańcucha.
Prawdopodobnie łańcuch został albo
pod silą naporu przerwany, ai~bo też
przedęty.

Wszelkie poszll!kiwania za sorawcami nieudanego napadu nie datv narazie
rezultatów. Szczegóły dochodzenia ze
względów z:~ozu!lliałvch trzyn;iane są
narazie :W"taJemmcy1

I

~bnie

senatu Pitt.man i przeiWodniczący komisiji spraw zagr. iziby reiprezentantów Mac
Reynolds po roZ1mowie z prezydentem
RooseveHem 01świa. dicz.yli, iż ustawy, dotyczące embargo na mateńał wojenny
są już opracowane i będą wniesione do
k~esukoł6 stycznia.
h
. .
ie ~a ::l:~~:Ht6"~~c pr~~:ii~~ł~
ustawę, przyjętą podczas woj•ny w Chaco
Prezydent będzie miał jednakże prawo
-..:ą~-:ęcia
działania nowe1· .usta.wv
. na
•-„
.... ir.•11&
··'
kraje, w których toczy się wojna domowa.
.M.adryt, 31 grudnia.
.w odcLnk"u Aranjuez, na ooludnie od
Tagu zaatakowały wojska rzadowe pozycje powstańców, zadając im ooważne
straty. W tym samym odcbnku wysadzono Y! powietrze sk ł adają.cy si ę z 3§
~ag9n~.w poci ą~ powi~tań.cz~ .. wiozą~v.
•zoln'łeny, matenat -woJenny; 1 zywnosć.

,

6or~czka

przedkoronacyjna w Anglii

Kłopo.ty zubożałych tordów. -2 miliony osób zamówiło miejsca na sta.tkach trans

oceamcznych.-10 funtów za nocleg w
zamienią się

·

podrzędnyi:n
pływające

w

pensjonacie.-Statki na Tamizie
hotele

lofnisko dokoła
Nowe
i
W

londgnu

termitlliem uroczy.
zwiąZllru
Cxl\onktowilie iltl:stytutu · heraldycz.ne-J ne pokoje na kwiecień t maj. W zacho·
ko,ronacyjnych, W:y"Zin.ac:zonych go, zazw.y.czaj nłez,byt ohcitążeni pracą, dnlej części Londynu nie można znaleźć
cst.afocznie na dn. 12 maja 1937 r., czy- w okresite przedkoroniacyjniyrn pracują ani Jednego wolnego pokoju Już od bli·
tl'&~ si_ę w AnigJiid., a sz,cz.ególniile w Londy- w pocie czoła. Must.zą oni bowiem opra- slw trzech miesięcy; właścllo!iele pennie, go-rączkiowe przygotowania.
cować nowy herb dla królowej Elżbiety sionatów w północno zachodnich przedJak dtJ1no-si pr:asa, naiwdlęcej kł·opo- stanowiący połączenie Jef rodzinnego ber mieściacb zacierają z radości ręce. Za
arystokratycz- bu z herbem królewskiego domu Wind- prkój, a nawet oocleg płaci Sliie fanroastyi :it pr"Z§sparzia wdelu
_.ym, lecz ni1ezamożnym rodziioom ko- sorów~
czne ceny. Talk nprz. w trzeclo.rzęd·
n· eczność zamówienia dla żon parów
Towaryistwa ck.rętowe i agentury nym pens}onacile w Hampstad cena za
angielskich korony, nakładanej na gło w&ellkich hotelli: Londyńslkich w Ameryce łóżko wynosi 1.0 funtów (około 300 ~ł)
w i domilniia:ch donoszą, że od chwili wstą- na dobę. 3-pokoiow~ mieszkanie w Satnt
wę dosłownie na jedną minutę chw1H, gdy w opaetwi1e Westminster ar- pieni1a na tran nawej p.ary królewskiej Jones Wood wyna1ęte zosta!o na maj
cybiskup Cainterbury wł1oży koronę na znacznie się zwiększyły zamówienia na z<t 500 funtów. Kto tylko moze ustawić
glbwę król-owej Elżbti1ety.
wyjazd do Londynu. numaczy się to łóżko w Jednym pokoju swego mieszkaTradycja wymaga, ażeby korony te tym, że koro1nacja, ohejmująca zarówno nia, może w ciągu kilku dni odbić sobie
bl'IY z czystego złota, wskutek czego króla, jlak i królową, stanowi widowisko całoroczne komorne. .
. .
ch s1Ięga najm:nd!ej 500 funtów ciekawsze i bardziej imponujące, aniżeli
wartość i1
A jednak czięś~ przyi·e zdnych b~dz,~~
szterlingów. Jest to wydatek, n.a jaki koronacja samego tylko nieżonatego muS1i1ała być rnz.m1·e szcz·ona na prowmc~~.
większ·ość parów nie może sobi-e wo- króla, jakim był Edward VIII.
skąd każdego· ranka niaptywać będ:z.11e
góle pozwolić, tymbardzrej, że muszą
n;eprzerwaną falą do stohcy. TowarzyChwilowo trudno obJi.czyć, ja'ki.e ilo- stwa kolejowe odnaj:qmją na week wen dy
się oni liczyć z koni.eci:nością zamówi-en:a ak.sam~tnych strojów i płaszczy, ob- ś.:i gości przybędą w maju do Lotidynu. Ewe wagony dla gości koronacyjnych.
ramowany,ch gro.nostajem, z.arowno dla Amerykańsilde towarzystwa okrętowe Również na Tamizie szereg shlików zapodają, że milion osób zamówiło już ka- mieni się na okres koronacyjny na pły
siebie, ]iak i swych małżonek.
Mistrz ceremonii, książę Norfolk 'ro- biny. Taką samą Hczhę wymłcni1aią do- wające hotele. Wszędzie Jednak wszyzesJał clio arystokratów an.gi·elskich po·- trinia brytyj.skie. Szczególnie wielki stkie miejsca są już rozchwytane.
ufne zapytania, czy pragną skorzystać zjazd będzie z l(anady i Australii.
Wreszcbe z,e względu na to, że po
Podczas gdy lin.i1e okrętowe biedzą w ~1żna liczba gości przybędz!1e samoJ.o?.e swych starych przywilejów wzi~cła
udziału w uroczystościach koronacyJ- się nad tym, w jaki. spos6b będZl'e możn:a tami, dokoła Londynu powstał szereg
W ten sposób ks:iążę Norfolk w krótkim czasie przewieźć przez Oce- uowych lotnisk.
uych.
pragnie osziczędzi·ć bi·e dnym aryst.okra- an takie masy pasażerów, - Londyn
Na czas uroczystości koronacyjnych
tom przykrości udz.i'eleni.a odmownej od- oczekuje trudntejsze jeszcze zadanie roz w hotelach, restauracjach, pe.ns}onatach
powi.edzi na za.pros·ze111i:a, które mają być mies·z czenia przyjezdnych.
itp. oprócz zwyktego persont.lu dokow najbHż.szym cz.as.ie imile.nnte dore-f Ws·zystki:e wielki-e, mni·eisze i mate cptowani zostaną pr~cownicy z zagrahotele stołe·cz.ne mają już zarezerwowa- nicy.
czone.
(z)

stości

yścigi żab

w Nowym Jorku

Niezwykle widowisko w P.arku Cent~ainym przy udziale
10.000 osób dla uczczenia 100-lecia urod:icin słynnego
·
humorysty amerykańskiego Marka Twaina

(t) W roku biieżącym panuje w Ame- trzykrotnie skoki długości 1 ń1 7 cm. 1 szklanej klatce t umieszczono na tronie.
Do'k:ota klatki odtańczyły taniec maryce moda na żabki. Ni1gdy jeszcze ni1e lirnorową nagrodę otrzymała nat0miast I
sprzedano w Nowym Jorku tyl-e. ryb, niezwykła bi1al·a żaba, odkryta w ubieg- te dziewczyl1iki, ubrane w żółte i zii1el:one
ile sprzedaje się obecni·e udek żabi-eh. łym roiku na łące w staniie Nowy Jork, ! kostiumy, po czym mały murzyn utożyl
inuzeui:i ;ffzyrvd.ni-1 nu klatce kioronę. Po tej. ceremonui białą
Cen~ na. żabki jadalne podskoczyły w tyJąca obecni·e .
sposob mesłychany. Wszyscy hodow- czym w Nowym Jorku. Białą tę żabkę 1 żabkę zabrano natychmlJast z powrotem
cy żabek zarabiają ·grube pi'eniądz~. W przeniesiono do Parku Centralnego w dr muzeum.
restauracjach zjada się obecnd1e zabki ma ••••••"•••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••
sami, a skóra i!ch. używana jest na piękne, gustow111e o.prawy.
Ale żabki nte służą w Stanach Zjednoczonych jedynie do celów kulinarnych. Ostatni10 populamościią cies:zą się ...
Samobójstwo ekscentryczne) Amerykanki po wydaniu
wyścigi żab. Pomysl nue jest zresztą
ostatniego dolara
nowy. Już od wi1elu liat małe miia steczko
(z) W Honikongu popetni·ta samob6j- tym p. Carnicks miała jeszcze przeszło
Angels Camji w KaMfomH j.est siiegz. ibą
t ~two znana ze swej ekscentrycz.ności m!Uon dolarów.
· d ~,
D0 j
t
t
Gdy m1'1nąt rok.znaleziono ciało Maud
· ks
Je nan. · spor
te
b ł t b O·g ac tw a Ameryk an k a Mau d C arrnc
d pporyf'k'
ko r u.d
·ciw t sp,
Carnlcks, którą fale wyrzuciły na brzeg.
acy 11 !'em. me Y
ren, a mo ny na
Przed 6 laty zmarł jej mąż, znany
popularny nad AtLantyki1em.
Jak si1ę okazalo,l pokaźny
Dop,.1,ero z okazi· 1· stuleci·a uro'd·zi·:n Mar nowojorsk i Pl'O ducent rękawiczek, kt ó ry
J kteN przek:iz
1egraficzny, na d esiany
u,
owego
z
wyści'gt" żabek w
ka Twa,1"na urząd'"·on1o
··okran· · ek scent rycz:neJ· Amery
t a ł Juz
zo~tawi1ł ż.o.ijie pokażną fortunę. Maud
,,,J~~~ ·wi·a,.i,omo, s'yn y· C
zas
nk
11.· 0 ,"ym Jorku.
11
• · · ·
oPow1.a· d aJą· rowmez,
t1rntitcks był1 a jednak ni1estyd:ani·e roz- k
1
~
'1>!\
17
1„
ze
•
łltlmor·ysta amerykan' ...-„.k .1' prz"'pad"'ł
tż · k b
·
d; przy ł życi:u.
· 1z.i1e d1ziiczoinia :l'o rtuna topnia1a
'"' za rzutnia i odd
"
o ·rzuci a onia propozycJę mat ens ą ar
żabkami, to też wi elbici1ele jego talentu, w jiej rękach. ·
dzio bogatego kupca nowojorskiego.
chcąc uczcić jego pamięć, ur.z~dzi'li żaPrawdopodobni.e więc ndletylko „nęOśw.ia<lczyla .ona przed mktem, że
bia mani:festację w Pa:rku Centralnym
za 12 miesięcy, gdy nie pozostanie jej dza" pchnęła utracjusz.kę w objęcia
1
1
l
P
k
J
N
rzesz 0 O tysięcy już nic, rzuci się do morza. W czasie s·i ....„ i·erci·.
•o wym ·o r u.
\V
os Ób przypatrywaIo s ię zawod om, w
których około 200 żabek ubiegało się
'9 ł:J
0 zdobycie mistrzostwa w skokach.
Organi1z acja zawodów by1a wzoroRadość wśród amal~r6w lotnictwa
wa. Odbywaty się one na pięciu r:Jż(z). Jedno z pism angielskich zamie- na 12, 14, 1~- a nawet 24-miesłęczne
nych okrąglych, opatrzooych w kioncentrvczne kola, jaik tarcze strzelnicz,e. Nad ściło ostatnio wiadomość, którą wielu spłaty.
Przy nabyciu maszyny wpłacić naziwodami czuwali sęd:ziiiowi!e. Jednym entuzjastów lotnictwa powita z praw70 funtów szt~rl. zaliczki, t. j, mniej
leży
najw
że
się,
Ok~zuj~
radości.ą.
d~i.wą
1
Dempsel;'·
Jac~
bokse.r
z nich był dawny
Zawody wygrała wielka zaba z Lm· bhzszym czasie ukazą s1ę w W. Bryta- więcej jedną trzecią część ceny, wzaziany, ważąca 2 tunty. Wykonała ona nii samo.loty, które będzie można nabyć mian za co nabywca otrzyma zupełnie
przyzwoity, aczkolwiek nieco używany
apar.at.
Zapowiedź tej in owacji wzbudzUa
ł;l
wielkie zainteresowanie wśród licznych
.·u•-,.,jo ..,.., 16'-. ndu"nriwie!Oicieli sportu lotniczego, którzy do
~ "'"'
•.,, .z...„
:1.ensaeuiiln 1•... •-""
tej pory nie mogli zaspokoić swego pra(sb) Sensacją Londvnu była sprzedaż me 2500 funtów szterlin2ów.
Za srebrny puchar z wygrawerowaną gnienia własnej maszyny dla jej wygóz licytacji klejnotów byłego króla Ablsynił ~ Negusa. Jiaile Selassie znalazł koroną cesarską otrzvma Ne.a-us 10 fun- rowanej ceny, którą trzeba przy tym
się ostatni·o · w kłopotach finansowych i tów szterlin.1tów, za inny kielich z wy- Ibyło zaptaci6 jednorazowo gotówką.
·
zmuszony bvl zdobyć fundune PrZ\:Z grawerowanym lwem 18 funtów. Na li~
tnrzcdaż cześci wvwiezionvcł} ze sobą cytącję skarbów a:bisvńskich przybvta
wielka liczba antvk\variuszv oraz przed
skarbów.
~ .
J •
" .
Nezus snrzedal srebrną i złota zasta- stawicieli arystokracji angielskiej, Po-j
we stotową (')fflZ pewną ilość zotych szczególne przedmioty WVStąwione na
·
·
monet.Ogółem piyskano z Ucytęcil &u• sprzedaż były w.prost rozchw.ytvwane.
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Dwa r2zy da11 kl"
szybko da1•1

WOLNA TRYBUNA

..;...~~-------------LISTY DO ODEBRANIAI „Ta,

kt6ra marsy

o czarnych oczach" w Sambo.rze, „Szare ·'KaR." w Katowi.
czątko" w Krakowte, ,,Pani

z.

cach, „M. Rysłeńka" w l.odzł, „Samotny Ste·
fan" w Łodzi, „Okey'' w Tomaszowie Mazowieckim i „Samotny" w Tarnowie maf11 Usty do
odebrania w red, „E:z.pressu Dustr." Korespondenci zamiejscowi proszeni 111 o przysłanie swego dokładn.elło adresu i .znaczka .na porto.
,,SMUTNA SZATYNKA" w CHOJNICACHt
Wierzę w to, !e sytuacja Pani jest bardzo trud·
na i niezb~ mila, ale skoro nie chce Pani prze•
c:i1t!łnlłĆ struny aż do zerwania włącznie-musi
uzbroić w cierpliwość i nie .zrażać
się Pani
drobnymi przykrościallli. Oc:zywlście, ie to co
narzeczony Jej powiedział, moŻe być prawilzt·
we. Sprawę nale:i:y uregulować. Poza tym oJcłea
Jel wlnicn poważnie poro.zmawiać .ze 1wy111
przyszłym .zięciem ł zapytać go o zamiary na
przyszłość ł powód obecnego niezdecydowania,
ż11daJ11c kategorycznej odpowiedzi. Pani równlri
winna żądać wprowadzenia Jej do jego rodany tak, ażeby się Pani mogła zorlen:tować w
stosunkach i pomówić z kimŚ', kto posiada
wpływ na Jej narzeczonttgo, W każdym rażfe
rzede wszystkim winni o tej sprawie porozma•
wiać Jej rodzice, a zwłaszcza ojciec.
,,NIESZCZĘśLIWY BEZROBOTNY" w Kra·
kowie: Niech Pan złoży w tej sprawie podanie
do Dyrekcji Monopolu Tytoniowego z zastrze•
żeniem, że jest to Pana projekt, wobec czeio
~ o nienkorzystywanie go, Zasadniczo koncesje na sprzedaż wyrobów tytoniowych otrzy·
mują przede wszystkim inwalidzi. Moieby Pllll
zatem dla ułatwienia sprawy zawarł spółkę z
inwalidą, lub wdową wojenJllł, posladaJ11c11 pra•
wo otrzymania koncesj~ ażeby wspólnie wszcz•
odpowiednie starania. Jeżeli się to nie uda iec:h Pan próbuje sam postar.ać się o konce1Ję.
Projekt . jest nowy, dofychczas w Polsce nie
wykorzystywany, wJęc podanie może zwr6cl4
uwagę i być przychylnie potraktowane,
„SLAWOMIR" .z Zagłębi.a Dltbrowtkiel!os
Jest Pu. człowiekiem zasłu11ul11cym u •zaca•
oek, takim jakich dzisiaj niewielu tylko można
Kocha Pan w dalszym ci41gu zmarł•
spotkać.
małżonkę I opiekuje się jej dzieckiem. To dziec·
o, które Pan pokochał Jak własne l które wł·
dzi w Nim prawdziwego ojca - przypomina Pa·
nu najdroższą Zmarł11o Niech Pan otrz"'nie sJę
z bólu i postępuje tak jakgdyby Zmarła mo11ła
śledzić jego czyny ł :i:ycie i czerpać z tego ra•
dość. Sądzę zatem, że lepiej byłoby dla dziec·
ka, gdyby wych9wywało się przy Nim, a nie
w ·zakładzie. życie dziecka pozbawionego tro.
skllwoścf i opieki kochaf11cych rodziców - fest
tragiczne. Chłopiec postradał matkę, kt6r11 ko·
chał. Niechże mu Pan nie odbiera ojca l JelłO
Dziecko Jest przecież dorosłe ł
troskliwości.
nie będzie Pan miał wielkiego kłopotu z Jego
które Pan obecnie
wych~waniem, a te trudy,
ponosi, opiekując się chłopcem - wróc11 się
tysiąckrotnie w postaci przywi~a. wdzięcz·
dziecka. Niech Pan 1pr6buje
oścJ i miłości
malca zaadopto:wać I dać mii własne .nazwisko,
a:i:eby w przyszłołcl nie cierpi.al z powoda 1wego nie6lubnego pochodzenia. Nie będę poru·
szala tematu, czy ma Pan pozostać samotny,
zy też znaleźć sobie inn11 kobietę. Teraz fest
jeszcze na to zbyt wcześnie, Stare rany nie
przyschły i byłby Pan nieszczęśliwy przy boku
innej k<>biety, któraby nie przypominała Zmar·
lej. Tak samo i ~ruga żona nie czułaby się dobrze, wiedzęc, że jest stale porównywau ze
wspomnieniem TamteJ. Niech Pa11 narazle fetzcze poczeka z decyzją i radość życia czerpie
i miłości do dziecka i wychowania malca, którego matką była kochana przez Pana kobiet•

Czy

w1·ec·1e z· e

•••
- visma amerykan'skie podkreśla1·„,
„
że miesiac ubiegły minal w Stanach
'

Zlednoczon)'Ch bardzo spokojnie. Zanotowano „tylko" jede;z wystqp kidnam1erów.
- w Bromley (Anglia) zbudowano
ostatnio więzienie, które jest najbardziej
luksusowym pomieszczeniem dla wid·
niów. Między innymi zainstalowano w
celach dzwonki elektryczne, vrzy .,,omocy których aresztanci maia prawo wzywać dozorców. Wszystkie krzeslti. sQ
wyścielape. W każdej celi znajduje sit:
·
wentylator.
- już w starożytnym Rzymie praktykowalt dentyści. Między innymi wprawiali oni sztuczne złote zeby. Dowodem
tego jest fakt •. że Juliusz <;eza~ oskarżał
Katqna o to, ze tv po,szukiwan.m złotych
~ębow, kazał 11r~esiac przez sito prochy
Jego zmarlego i spalonego na stosie
brata.
- mxeszttaniec Leyden (Holandia),
W'ullem Hoem, jest właścicielem jedynego na świecie dzieła naukowego. W 32
(JOtężn.YCh tomach Opisane sa ŻUChW~
'
wszystkich owadów.
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/65 ZABAW . SYLWES.TROWYCH
W
ŁODZI
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.
Bezrobotn1·
baloniki na ulicach.
fegOrOCZOY „iest kro' tki, ale bAdzie

ul. C":gielniane j 76 i w .fab~yce Czarno•
sprzedają
··=sio Karnawał
lewsk1ego przy ul. Cegielnianej 66.
""
Jak wiadom o, w fabryce Gutmana zaWeSOf~r
targ powstał
tle nie przyjęcia do pra•ł
~
c,T
c~ stare~o robotnika. Odbyte. w t.ej spraŁódź, 31 grudnia. tylko 60.
ne będą również patrole. Pijacy i awan·
wie konferencje nie dały rezultatu. Po(v) W ciągu dnia wczorajszeJ!Q i oneg
Wobec przewidywaneJ!o wzmożonego turnicy odprowa-łzani będą du aresztów
nowne·i k onfe r encji nie wyznaczono.
dajszego na.pływały do Starostwa Grodz ruchu w noc Sylwestrową oraz wzmożo- aż do czasu . W
...,iwienia. Poniewat
U Czarnolewskiego strajk trwa już kiego podania w sprawie udzielenia ze- nej konsiu.mpcji alkoholu, władze wydały noc Sylwestr-d'
wvkorzystyivana
trzeci ty d z ień. Właściciel fabryki nie zwoleń na urządzenie zabaw Sylwestro- zarządzenia w sprawie zwiększonego &ez róW111ie·ż dla sv..
„rze.z ;:łodziei
chce się zobowiązać, że po uruchomieniu wych. Oaółem władze wydałv 65 pozwo- pieczeństwa na ulicach miasta, celem i włamywaczy, h ,
11a łupy w
przcddębiorshya przyjmie wszystkich leń na urządzenie zabaw, podczas gdy w uniknięcia awantur i burd, Posterunki opróżnionych miesz.,.
włafJ~
stary ch robotników do pracy.
I roku ubie~łym pozwoleń takich wydano uliczne zostaną powiększone i zwiększo zwrócą również specjah...
t>e.z„
~'N "1W
a
pieczeństwo mieszkań.
• '
Bezrobotni licz-. na zaru .~' ~
,../
sprzedaży baloników. Ta J!ałęż
l1
unowocześniła się ostatnio i balonik1 N~'
rabiane są w najfantastyczniejszych

na

I

~ramatvuH wałka
rzeźnic:hl

fran[llita i nie~twi~~1iem

kształtach.

przgiq• niezwukłq oleri.:: dgrekc:JI
i zmierzg• swe si•u z c:zworonoanum .,orltusiq·'. - Trodi·
-=~ng l i n a • niesomowii~ej ollrokc:ii no arenie c:grkowej

C:zelednik

29 b.m. przejazdem mały cyrk, którego
właścicielem jest niejaki Wesoły. Największą atrakcją przedstawienia miała
być walka duże~o brunatnef.!o niedźwiedzia z jakimś śmiałkiem. z PoŚród publiczności.
Wedłus!
zapowiedzi ten z widzów,
który przeprowadzi walkę .z niedźwiedziem. i p<>łoży go wedłuJ! prawideł wal-

„Tatuś umarł,
-oświadczyła

miał

I

<>trzymać 20 zł. ponownie zaatakować Pawlenkę, który
odskoczywszy w porę w bok, uniknął
Skuszony nadzieją zarobienia 20 zł.,· dzięki temu ponowne20 ciosu.
zgłosił się czeladnik rzeźnicki ·Edmund
Amatora walki francuskiej z niediPawlenka. Zbyt pewien swych sił, stanął wiedziem odstawiono do szpitala, gdzie
z niedźwiedziem oko w oko. Gdy tylko lekarz prócz rozdarcia poilczka stwier-

Rybnik, 31 grudnia.
ki francuskiej,
W Łaziskach Rybnickich bawił w an. premii.

ukazał się na arenie, otrzymał silne ude dził ponadto uszkodzenie oka, tak
rzenie łapą w twarz, tak że z rozdartym zachodzi obawa utfaty ie)!Ó oka.

że

policzkiem padł na ziemię. Zwierzę, poSprawa będzie miała przykry epilog
mimo że było trzymane na łańcuchu, tak dla właściciela cyrku, który pociągnięty
się na widok krwi rc.zjuszyło, że chciało zostanie do odpowiedzialności.

mamusia· śpiewa za 5 gr.~·

S-letnla dziewczynka, którą porzueiła matka=-. Trzy osoby p~szukiwane przez policję

.
ł.6di, 31 grudnia.
(gr) - Urząd śledczy w Lodzi poszukuje listami gończymi matki odna.Iezionej dziewczynki 3-leitniei, którei nazwiska dotąd nie zdołano ustalić. Dziewczyn
ka znalez'.o·n a została w Z2ierzu na ulicy
Pierackiego, Władze ustaliły, że dziewczynka została porzucona przez matkę.
Dziecko jest dobrze zbudowane, o
pełnej rumianej twarzy, jasno-blond włosach, a na le.w ym policzku w pobliżu
ucha, widnieją dwa małe znamiona.
Dziewczynka wymawia tylko jedno
zdanie: 11 Tatuś umarł, mamusia śpiewa
w sieni za S stroszy". Dziecko wymienia
dwa imiona: Janka i Maniek.
Druga osoba poszukiwana, to 14-let„
ni Marian Wojterski, ostatnio zamieszka
ły przy matce w Tomaszowie Mazow1eckim przy ul. Limanowskiego 7.
Chłopiec jest wzrostu śroonie~o o prostej postawie, szatyn z wysokim ciołem,
prostym nosie i du.tymi odstającymi usza
mi. _ Woiterski zabrał ze sobą zegarek
męski niklowy, złoty damski pierścionek
z czerwonym oczkiem i złotą dewizkę.
Wreszcie trzecia osoba, poszukiwana przez władze śledcze, to SO-letni Jan
Wszędybył,, zam. przy •.iL 11 Listopada
n. 6 w Korunie.
Zaginiony ubrany był w popielatą
marynarkę brązowe sipodnie i nosił ha·
'

Bez.robotni zamówili już w fabrykach
baloników, orzy czym nie·
które z nich opatrzone będą napisem:
„Wi\amv rok 1937".
· Nieliczni bezrobotni znaleźli równiet
zatrudnienie przy pracach związanych z
przygotowaniem saJ zabawowych, w któ
rych hucznie witany będzie Nowy Rok.
Właściciele lokali rozrywkowych i
kierownky imprez publicznych liczą na
to, że karnawał te$!oroczny, choć krótki,
będzie jednak weselsz:r i bardziej intrat
ny, niż w roku ubie~łyJD, Ludzie mają już
dość smutków i kłopotów i chociaż wie·
lu nie może sobie na to pozwolić - w
szaloną noc Ncwego Roku zapomina się
o trosk8':h i zabawa wre „na całego••.
W takich razach nikt się bardzo n1e liczy
z wydatkami, a że później trzeba przez
kilka miesięcy oszczędzać, ażeby załatać
lukę w budżec i e to inna sprawa.„
znaczną ilość

I

rank>0wą czapkę zimową i czarne buty z formacyj najbliższemu komisariatowi o
chQlewami.
miejscu przebywania za;!inionych i matki
Urząd śledczy prosi o udzielenie in- porzuconego dziecka w Z!!ierzu.
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w kinach

Wyniki
~kcji
zbiórkowej
..rn~rnO"
Polfeyjoego Komitetu Pomocy . Zf rnowet
Bezrobołnym

i

„rnRo~r

Policyjny KomHet Pomocy Zimowej I propa!!andowych, Zw. In:walidów Woje·n Bezrobotnym podaje do publicznej wia- nych za bezpła1ne rozplakatoivame afi::
do-mości wyniki akcji zbiórkowej pod szów, Zw. Techników Dentystycznych
hasłem ,,Wszyscy na Gwiazdkę Bezro- za złożenie ofiary pieniężnej w wysoko·
botnym".
ści zł. 300.- i firmie Rapaport za wykoZebrano 5172 różnef!o rodzaju paczek nainie druków reklamowych. Firmom I.
oszacowanych na sumę zł. 8.178.47, w K. Poznański i Widzewskiej Manufaktu„
Tylko jeden jedyny seans reorezentacyjnego
g<!ltówoe zł. 6.702.54.
rze za ofiarowainy materiał na dekorację pokazu najnowszej, na;oryginalnieiszei komedii
Artykuły żywnościowe i odzież prze- samocho.dów i użvtzenie samcchodów
muzyczno-tanecznej o. t.
kazaino Grodzkiemu •Komitetowi Niesie· do zbiórki, firmom „Steifert" Ciamarski
nia Pomocy Zimowej dla Bezrobotnych i Gema.I za użyczenie materiałów deko-i Najbiedniejszych do dyspozycji, zaś go- rac-.,inych, firmie 11Karpaly'' za ofiarotówkę w sumie 6.702 zł. 54 ~r. wpłacono waną naftę, Zarządowi Miasta Łodzi,
w dniu 23 b. m. Panu Prezydentowi m. Elektrowni Łódz.kiei, Redakcji „RepubŁodzi, Mikołajowi Godlewskiemu, jako lika" i firmom: Scheible·r i Grohman,
Przewodniczącemu Grodzkief:!o Komite- Ludwik Geyer, K. T. Buhle, N. Eitingon,
przez Maxa Reinhardta
tu Niesienia Pomocy Zimowej dla Bez- Marci.!Iliak Władysław, Bracia Brzeziń- W r. tyt. nowoodkryty
genialny król komików
robotnych i Najbiedniejszych.
scy, Goldstein i Przytycki, Kroninj{, BraWszystkim ofiarodawcom, a w sz.cze- cia Geyer, Gentlemain, Lohrer, Związ
g?":ości ~s .. Dylo?'~owi. za ofiarę pie- kowi Spółdz. Mleczarsl&.ch i Ja.iczarskich
męz.ną, mie1scowe1 prasie za życzliwy firmom: Aprett, Sitko Stefan, Hoffman na czele setek najpiękniejszych kobiet świata.
stosun~k do pr<?wadz~:mej akcji, p .. Boh- E~il, Sz.antvr Wito!~, Zje,dnoczenie ~ar- Ponadto i
na scenie
danowi Pawłowiczowi, dyrektorowi Pol- ·biarzy Pończoch, Ktnderman, Hoffrich- ,
WSPANIAŁA REWIA HUMORU,
skiego Radia za nader życzliwe ustosun- ter, Rozencwaj~ Abram - Jankie·l, GesMUZYKI I TAŃCA
kowanie się roz~łośni łódzkiei do oma- ner Gustaw, Wiśniewski Józef, Rózga.
Ć
wianej akcji, p. Władysławowi Rym.kie- Mos zek, Silberstein, Bracia Bukiet, Gó- w wykonaniu znanych i ulubionych sil arty·
Ciłodnego
.
d
„ wiczowi za ofiarowany papier na druki, railski Dawid, Liberman, Tłokiński LonJADWIG~ty~~1gj~~CKA
nagiego przy O ZlaC 'firmie Kotkowski ~a wykonanie druków j gin, „Polski Lloyd", Lloyd Krajowy, KulZULA DYWIŃSKA
piński J óze·f, Bracia Aul!ustvn, Gol de i
JAN MROZIŃSKI
S-ka, Horak, Romano-wski, Szmeler ErRITA KONARZEWSK/s.
nest, SłużeWlsk.f, „Polesie" - Frai)man 1
JU~IAN SZTATLER .
·
Aron ~ Bencjon i ~aichr.zak Stanisław; 1 ~::;;~~a~\espi~~~~ME 1NOZ:EGOgr~~JU
· kl
b
i kó
b d • • ł
i
ł za bezintersowne uzv,c zeme samochodów rewelacyjna kreskówka w naturalnych kolorach
D e I egac)a
asowyc zw ąz w zaw. ę zie 10 erwen owa 8 ciężarowych do .akcji zbiórkowej - skła p, t. „ZMIANA
WARTY" z fenomenalna 5-letnlą
u głównego inspektora pracy ·
damy se·r deczne podziękowanie.
gwiazdka SYBIL JASON
Lódź, 31 grudnia. ponowić swe żądania:
Policyjny K<>mitet Pomocy
Początek
-P-oc_z_ą-te_k_ __
(k). - Jak wiadomo, związki zawoNa ogólnej naradzie przedstawicieli
Zimowej Bezrobc>tnym.
w kinie
w kinie
dowe w Łodzi podjęly ostatnio akcję w związków zawodowych przed trzema
„CASINO'~
„EUROPA"
sprawie powiększenia personelu inspek tygodniami znowu zgłoszony został pocji pracy. Obecny bowiem personel jest stulat w tej sprawie, ale inspektor okręoC~ny12 m'reJ·~~cy
~~~~ ~;j~c
zbyt szczupły, to też zatargi w fabry- gowy oświadczył, że powiększenie
kach nie mogq być dostatecznie szybko personelu inspekcyjnego leży w komuruchomił Czerwony Krzyi:
od 1 zł. 50 gr.
od 1 zł. 09 gr.
i sprawnie załatwiane.
petencji czynników na9zorczych, to też I
W Łodzi
Bilety do nabycia w kasach kina.
Postulaty w sprawie tej przedsta- postanowiono wysiać w teJ sprawie
Lódź, 31 irudn1a.
~
li~
wione zostały m. in. na konferencji, specjalną delegację do Warszawy.
[k) -. Czerwony Krzyż w Łodzi po...
która odbyła się przed kilku miesiącami
Jak się dowiadujemy, w dniu 11-go stanowił uruchomić dwie nowe karetki
w łódzkiej inspekcji pracy z udziałem ! stycznia r. p. do Warszawy uda się de" samochodowe i oddać ie na usługi po·go- sy podczas jazdy.
g?ównego inspektora pracy , dyr. Klotta. 1legacja ldasowy ch związków zawodo- towia ratunkowego oraz dla przewożeJak się d1lwiadujemy, drui;ta karetka
Ponieważ jednak akcja zwią;zków \ wych, która będzie interweniować u nia chorych.
oddana będzie do użytku w pierwszych
zawodowych nie odni"sb żadne go skut ~łówne go ins pektora pracy, dyr. Klotta.
Jedna z tvch karetek została fuż uru- dni8':h stycznia r.p
•
ku, prz~ ciwnie - cst<1tnło z Mdz!dej in- . Oclei::!:-:Cja domagać się bedzie przydzie- . r lw miona przed kilku dniami. Kare•t ka
Tak więc Czerwony Krzyż w Łodzi
spekcji pracy przeni~slono na p rO\Yi!1cj~ lenia insrnk cii pracy w lodzi kilku no· 'a je st spe::j<ilnie przystosowana do bru- posiada nadal cztery karę tk i , ~dyż dwie
dwuch podinspektoró w I Jednego inspok wych podhts p~ktorów pracy, celem ków łódzki ch, gdyż pos·iada odpowied· stare z·o~tały wycofane i za.stąipione o.o.
tora - zwiazki zawodowe vostanowiłY. 1szybsze~o likwidowania zata.r1ów.
Di~ padw.ązia, któTllt ,IDlllieisza.ja wstr.za.- wJllJDi.

n akar mi
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Sylwestrowa
„CJRZESZtłlK

MIMO WOLI"

JOE BROWN

-1

mało •nspektotów
l

I

pra·cy I

Nowe karetki samochodowe

I
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Nr. 368
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ta4Jtr L Pieczyw.o rozłożone na ziemi nad ściekami

CZWARTEK, 31 ~rudnia 1936 r.
12.03-12.40 „Bajki w muzyce" _ płyty. 12.40
-12 50 Dziennik południowy. 12.50-14.00 Koncert życzeń. 14.00-14.57 Przerwa.
14.57 - IS.OO Łódzkie wiadomości giełdowe.
15.00 - l 5.15 Wiadomości gospodarcze.
15.15 - 15.40 Koncert reklamowy.
Zwrócono uwagę że pieczywo, które! dują jednak niewybrednych rabywców.
..i •
-<
ł.ódz,., 31 "'ruuin1a.
d:
·
' · d zony.c h meporzą
.,_ ~ t wier
W. wymKJU
'
15.40-15.55. Orkieotra Jacka Payen'a i Andrzej
szcze 1nych I·
znajdować w
się
winno
.
.
Bogucki - płyty.
(v) Wczora1 odbyła się na targow1s-1 oszklonych gablotkach _ ~eżv w brud- ków na targowiskach, p. s·.arosla polecił
15.55-16.00: O wszystkiem po troszku.
16 00-16.20. Oryginalna Orkiestra Kubańska - kach łódzkie~ z inicjatywy p._ starosty nych koszykach lub na płachtach .rozło- 1 spisać . ~anaście p~to~mł~w, przy

Fatalny. stan sanitarny targowisk łódzkich. - Surowe
kary na niecblujnyeh sprz.edawców.-Kontrola rynków

I

dr. ~o.stowskiej!~ kon~la san1ta~a.

płyty.

:--I żonych ·tuż nad ściekami i kałuż~ błota

c7:ym ~l.Jln~ ~ostan~ p<>Cląg?1c;~1 do odpo-

16.20-16.35. „Nad albumem znaczków poczto- Ostatme lustrac.!e cenmkowe: u1awn1ły , Pieczywo nie jest osłonięte i -0stada na wiedzialn()S()t adm1nt.'ńracy1ne1.
• wych' - audycJa dla dzieci starszych _
nim kurz i brud. Kosze ustawione w ~ą- 1 Sprawa sprzedaży pieczywa i nabia·
w opracowądu Kazimierza Plucińskiego (z fata.Iny sta:i sanitarny tar~owisk.
skich przejśc iach, są na.rażone na ~cie- łu na targowiskach, zostanie ure~ulowa·
Wc:oo~a1. p. st~osta d!. Mostowski
gód ~oznania).
ucief-17.00. Polska ~uzyka balet.owa (płyty) towarzyst':"ie p. kiero.v.:mka Styczyńskie , ranie spódnic i okryć sprzedawców i ku na w tein posób, że s-prz.edaż ty:::ł! arlyOd -17.15.. '.',~o powmmś~y .wiedzi eć o pracy go, ~lustrował t11:rgoWisKo na Rynku ~a- pujących.
.. kułów b~dzi~ dozwolona ~·vł~czntc oso. .
- wygłosi Roża Zawadzka.
0 ~{ „o17ł cc.?>neJ
bom posadaiącym odpowiednie urządze
su~
zna1du1ą
pieczywem
z
Stoiska
,
Lag1eul.
orzy
Gmsberf!a
rynku
łuc!dm,
'&'u. Muzyka dwufortepianowa. Wyko, nawcy: Jerzy Lefeld i Ignacy Rosenbaum. WD.loki.ej nr. 1 i rynku GotheUa przy· ul. ' obok targowiska dr<>biu i brudne pierze ! n.ia, zabezpieczające produkty przed bru
1 /:50-18.05. „Książka i Wiedza" - Reportaż Wolbo~skiej nr. 3.
.
.
.
oraz kurz i p~orzyty osiadają na chl~b!e dem i kurzem.
.
z Instytutu Badania Mózgu - dr. Wit-0ld
będą się obecnie
targow1sk
Kontrole
sąs1enz !
w
nawet
1est
sprzedawany
Chleb
·
tych
wszystkich
na
że
Stwierdzono,
Sylwanowicz (z Wilna).
1
tar,gowiska~h panuje. brud i nieła~, że ar tw.ie hal rybnyc~ i miejsc sprz~da~y śle-1 staJe powtarz<l;ć, zaś rynki łódzkie będ,ą
18.05-18 10. Rezerwa,
18.10-18.12. Komunikaty śn1egowe z Krakowa tykuły spozywcze me są za.bezpieczone dz1 przez co nasiąka ~-,rzykrym1 zap~cha otoczone spec1alną opieką wład.z adm.1·
1812-18.16. Wiadomości sportowe ogólne.
przed brudem i kurzem. Naj\~orzej przed mi. Bułeczki, słodkie dasto i rogahk1 P~ l nistracyjnych i sanitarnych.
t8.16-18.20: Wiadomości sportowe lokalne.
stawia się sprawa sprzedaży pieczywa. sypane cukrem, brudne i zakurzone zna]
18.20-18.50. „Przyjemne melodie" _ płyty.
18.50-19.00: Pogadanka aktualna.
19.00-20.30. „Wieszczka karnawału" _ operetka w 3-ch aktach Emeryka Kalmana
20.30-20.45. „Teatr w walizce" - pogadanka
- wy~łosi ?Yl!J?unt Vogel (ze Lwowa).
20.45-20.55: Dz1enmk wieczorny.
sądem.stanęli
20.55-21.00: Pogadanka aktualna.
21.00-22.00. Koncert Sylwestrowy: Transmisja
obycza1ności
z Sali Warsz. Konserw Muzycznego. _
W części pierwszej: Minione przeboje.
1kówna (Nowa 48). Obie skazane zostały kuratorski zarzucał fałszywe ze.znania,
grudnia.
31
Łódź,
22.00-22.30. „Wesoła Sylwestrowa Syrena" _
zlożon_e przed sądem pod przysięgą w
oskarżenia brygady oby-' przez sąd na 3 miesiące więzieni~.
(gr). audycja Mariana Hemara.
22.30-23 30. D. c. fooncertu sylwestrowego. _ czajowej wydziału śkdczego rozpatry-1 . Drugi o~karż.ony, w następneJ spra- sprawie Apolonii _Bulinskie~, os~arżoneł
Część druga: „Co śpiewamy dziś i co hę· wał sąd okręgowy szereg spraw.
wie obyczaioweJ, 27·1.etni Jan ~ure_la, o sutene~stwo. Wma oskarzoneJ została
dziemy śpiewali' · .
przy ul Rzgowskie) 17, pociągmę- udowodmona, wobec czego skazana zozam
I
.
t
h
·
k
p·
23.30-0.15 . . „Sylwester na Kasprowym Wi«·
d • 1e ma ty ;ostał do. odpowiedzialności karnej stała na 6 miesięcy więzienia.
terwszGa ~ os arkzonyc 'h 25
chu" (przez Kraków).
0.15-0.20 „Do słuchaczów zagranicą" Jerzy Mari anna ąs1orows a, poc o ząca ze ,
„
wsi Krzepców, gminy Grabiec, p'owiatu ·za
Podolski.
DOKONANIE GW AL TU NA NIE·
0.20-1.00. Muzyka taneczna - płyta za płytą. piotrkowskiego, ostatnio zamieszkała w
przedstawienia rewiowe
.
LETN~EJ:
.
Łodzi przy ul. floriańskiej 13, odpowiaKurela iest człowiekiem zonatym.
data za DZIECIOBÓJSTWO.
Sprawa, ze względu na drastyczne tło,
.
.
.
·
~ąs10rowska pow~la dziecko . .~ome- odbyta się przy drzwiach zamkniętych.
:vaz byt.a panną: ~~aJomi i krewo~ w_y· tSąd, po wysłuchaniu świadków, a
STl!f ANIA OóRSKA
s~iewah się z meJ 1 _stale doku~'Zah. Uą- przede wszystkim poszkodowanej, skaMICHAL ZNICZ
ADRIA: - „Mały Marynarz".
więziemiesięcy
6
i
rok
n
K
ł
niesię
pozbyc
postanowiła.
s10rowska
JERZY SULIMA-JASZCZOLT
1ę a 1
CASINO: - „Moia gwiazdeczka".
ure
za
1
balastu"
wygodnego
asy „Cyrulika Warszawskiego" WYSłll
CAPITOL: - „Anthony Advers".
ni a.
"
pią na czele całego zespołu
CORSO: - „Cyrk na okrecie'' i „Trzy dobre
trzeciej sprawie odpowiadał za
w
.
DZIECKO UDUSIŁA.
małpki".
Zwłoki nieślubnego dziecka sarna po- 1 CZNY LUBIEŻNE Z NIELETNIĄ EUROPA: - „Pod dwiema flagami".
11
chowala i dopiero zbrodnia wyszła na 64-letnh Antoni Włodarski, zam. przy ul.
GRAND-KINO: - Barbara I(adziwiłlówna".
od godz. 1-3 I od 3-5 w nocy w
METRO: - „Mały Marynarz".
- . --: : - · źródło~yej 19'. Sąd,. bi?rąc I?od uwagę
jaw dzię~i prźypadkowi., ~
przebojowym, pełnym humoru i werMIRAŻ - „Burłak z nad Wołgi"
Oskarzona skazana zostana na 8-em całkowite udowodmeme wmy podsądwy programie p. t.:
PALACE: - „Będzie lepiej".
. · ·· nemu, skazał ' go na 1 rok i 6 miesięcy
'
•
miesięcy więzienia.
PRZEDWIOSNIE: - „Ada to nie wypada".
„SYLWESTROWA REWIA HUMORU'
RAKIETA: - „Tredowata".
Conferencler MICHAŁ ZNICZ
W czasie dochodzenia policyjnego ; więzienia.
RIALTO: - „Gdy serce przemówi'.
Przy fortepianie - znany kompozytor
Wreszcie w ostatniej sprawie odpookazało się, że w zbrodni pomocne jeJ 1
łódzki LEON BORU~SKI.
były dwie koleżanki, pracownice domo· i' wiadata 22-letnia Katarzyna Bielecka,
Do tańca przygrywa powiększony zezam.
obyczajów,
lekkich
dziewczyna
(Gliniana
Urbańska
Irena
28-letnła
we,
spól muzyczny „King-Jazz".
!'<M?f,cclj<
Wstęp bezpłatny
Wstęp bezpłatny
'\r. 4) I 24-letnła Stanisława Bogusia- przy ul. Grabowej 29, której urząd proTEATR MIEJSKI.
TAŃCE NA 4 PARKIETACH
~,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OSTATNIE .WYSTĘPY LUDWIKA SOL.
Zloty-Bar.
Arizona-Bar.
SKJEGO.
Sale pię,knie udekorowane
Stanowiące olbrzymi ewenement artystyczny
Moc atrakcji i niespodzianek.
Łodzi - występy Ludwika Solskiego dobiegają
Pożegnalny występ
iuż końca. Znakomity gość naszej sceny wydtą
„HOLLEY-SISTERS"
p1 Jeszcze dz iś w czwartek o godz. 8.30 wiecz.
Uprasza się o wcześniejsze rezerwoi w sobotę o godz. 4-ej popoł. w komedii Mowanie (możliwie nie telefonicznie) stoliera „Skąpiec" oraz w piątek o godz. 4-ej po
lików codziennie od 5 do 8 pp. i od
południu w sztuce Nowaczyńskiego „Fryderyk
10 wiecz.
:Wielki". Ceny biletów zniżone.

I

"!'I

I

I

zboczeniec
i
spraw ·przeciw

Dziecłobóiczyni, gwałciciel
przed.

Szereg
publicznej

z

I

12

\11-„Sylweslra"
w Tabarlnie

wSylwestra w Tabarinie"

l

I
I

~-!~

Przez usuwanie krzywd społecznych
do iednoścł i ·siły narodowej

-

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

SYLWESTER W TEATRZE MIEJSKIM.
Najmilej i najtaniej spędzimy Sylwestra w
Teatrze Miejskim, gdzie dziś o godz. 12-ej w
nocy dana będzie premieTa świetnej komedii
muzycznej podług pomysłu Savoira p. t. „Noc
w Grand Hotelu" z muzyką Abrahama. Największą atrakcją barwneg•o wid-owiska tego b~
dą występy utalentowanej _primadonny warszaw
skiej Janiny Kulczyckiej. Udział - między in·
nymi biorą Krystyna Ankwiczówna (która przez
kunszt tańca i śpiewu u
pół roku studiowała
1łynnej Ivette Guilbert w Paryżu) oraz artysta
lcen lwowskich Władysław Więckowski Tańce
układu baletmistrza scen warszawskich i ame-

HronikG

emerytów, fundusze Kasy dość szybko
KASA EMERYTALNA NIE KUPI
t?pnie}ą. ~ogtaby nawet zajść taka o~o
J?OMU.
Gazownia Miejska, 31 grudnia . liczność, ze byłby dom, ale kasa me
Na terenie Gazowni Miejskiej istnie- miałaby pieniędzy na wypłacanie emeje Kasa Emerytalna pracowników i ro- rytur~ Bodaj ten wzgląd byt najważniej
botników. Niezależnie od Ubezpieczalni szym przy zadecydowaniu by sprawę
l(asa pobiera od członków (na podsta- kupna domu odrzucić. (p~
wie statutu) skladki. Ze składek tych
Z ŻYCiA ZA WODO WEGO.
powstał większy fundusz. Ostatnio ZaUnion • Tekstil, 31 grudnia
rząd Kasy :Emerytalnej Gazowni Miejrykańskich E. Paplińskiego.
Na terenie naszych zakładów zosta!
skiej zastanawiał się czy owe pieniądze
DWA POPULARNE PORANKI W TEATRZE powstałe ze składek ulokować w ja- powołany do życia jeszcze jeden zwią
MIEJSKIM.
Zamiast bajki dla dzieci, która ze względów kiej nieruchomości, czy też trzymać je zek zawodowy, a mianowic~ .związek
technicznych zosfaje odł<>ż<>na w piątek o godz. w banku na swoim koncie. Kasa miała klasowy, którego na terenie -Union12-ej w południe dana będzie „Moralność pani nawet już wybrany, jeśli chodzi o kup- Textil nie byto.
Dulskiej" a w niedzielę o godz. 12-ej w połud no, obiekt, o który prowadzono wstępDo związku zapisała się już odponie „Ludzie na krze''. Ceiiy popularne.
wiednia ilość członków, tak że po urune targi.
Ostatnio jednak, ze względu na cią- chomieniu zakładów będzie zwołane ze
E~fe~i~:?aL~'!fJ
Ceny popularne na „Cyrulika Wai..zawskiego". głe ubywanie pracowników w gazow- branie celem wybrania delegata. (p)
·
Celem udostepnienia wszelkim warstwom ni, a więc tym samym przybywanie
naszego społeczeństwa obejrzenia wspaniałego •• • •• • •• •• • • •• ••• ••••••••••• ••••••••••••• t •• • • • ••••• •••• ••• • • ••
wodewilll satyryczno - politycznego p, t. „Ka-I
riera Alfa Omega" w V:"Ykonaniu całego zespołu
„Cyrulika Warszawskiego" ceny zostały WY·
datnie obniżone.
Kończy sie dziś pod znakiem
Dziś w czwartek dwa przedstawienia .o godzinie 8.15 wiecz. i o godz. 10.30 wiecz. oraz
jutro w piątek, dwa przedstawienia o godz. 5
po poi. i 8.15 wiecz. Ceny od 70 gr. do 4 z!.
rozpoczyna sie intro
pod hasłem
TEATR POPULARNY.
(Ogrodowa 18).
Dziś i dni następnych o godz. 8 wjecz „Pa:Rewelacyjna komedia i:iolska
Scena Schillera i Jana Maklakiestorałka".
U ze SZCZEPKIEM I TOŃKIEM oraz Nlemirzan
wicza.
W próbach znakomita sztuka Gabr ieli Zapol·
ką, fertnerem, żabczyńsklm 1 s1e1ańskim
skiej „Ich czworo" z Wandą Łuczycką, nieza·
to - Bezkonkurencyjny Sukces
't
.
Żony
pomnianą „Kaśką Kariatydą" w roli
Dalszą obsadę tworzą: Gosławska, Bronowska,
· Kina
Leuiu:y11ski i Wichniara.

f
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·,BAdZl·e lep1·eJ"
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„PALA CE"
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Godziny ranne nadają się do załatwiania in·
teresów bankowych i wekslowych i sprzyjają no
wym poczynaniom. Koło gódz. 11-ej należy wy.
strzegać si~ przedsięwzięć mających zwi1:1zek z
rn~talami i górnictwem. Następny okres do go•
dzmy ~4-ej nadaje ~ię do załaiwiania spraw,
zakończenia oraz do
wymaga1ących szybkiego
ubie~ania się o względy osób, na wy!><lkich sta·
!1ow1skach Godz. 15-ta przyniesie plany 1 pro•
1ekty na przyszło·ść, które natychmiast należy
Między godz. 16-tą a godz.
zacząć realizować.
18-tą narażeni jesteśmy na przykre rozczarowania w związku z osobami płci odmiennej oraz
nieporozumienia z przełożonymi. Godziny na•
stępne przyni<>są powodzenie towarzyskie i na•
dają się do przyjmowania służby domowej . Go·
dzina 20-ta sprzyja nauce i sztuce. Wieczór zapowiada się niepomyślnie, działają . kryty:::zne
wpływy dla zdrowia i należy zaniechać wszystkieg-o, co nie jest konieczne.
Dziecko dziś urodzone - uprzejme, lowa•
rzyskie, nadaje się na stanowiska odpowiedzia1'
ne, energiczne, sprawy erotyczne w życiu od·
grywają wielką rolę.

Dy żury aptek
w nocy dyżurują nastepujace apteki:
L. Steckel (Limanowskiego 37), Sz. Jankielewicz (Stary Rynek 9). T. Stanielewicz (Pom0r•
ska 91), A. Borkowski (Zawadzka 45). u. Olu·
chowski (Narutowicza 6), St. Hamburg i S-ka
(Główna 50), L. Pawłowski (Piotrkowska 307).
Dziś

Napisa! specjalnie dla „Expressu": JERZY BAK..

I Sensacyjna

Mi#ł§MW

•••

powieść spółczesna

SIC
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wa żartów„„ Żeby tu przyniajmni·ej mo- jaciela ramiJentem, przytuli'! gio do sie- szedłem i kim jestem„„ A prz.eci~
STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIE~CL
tak bardzo się tym :nteres
"·C
kl
\... .
ć
I
b'
b I
Wśród przemysłowców wielką panikę . wy- •
WSZY~ Y
l.le 1 rze ·1:
wołały listy tajemniczego Mściciela, grożącego zna YtO SO te pop1ywa „.
- · Żeby nam po tej kąpi•eli daJli cie- ją.„ Nic dziwnego„. Moja tajemn
Poipłyni1emy obydwaj, ale chyba
nawet śt!liercią tym, którzy nie przestaną ·wywielce sensacyjn
na dno loochu„. - zauważył smutni1e Alf. pic łóżeczko, to jeszcze pół biedy„ .. je~c najrawdę
zyskiwać swych pracowników.
'óżka Dz'iś ni:e mam potrzeby chować jej
·śc'e podnosi'{ (J'or"eJ· ied!"ak,· z' e zami'ast do
c
d
p0 ·
Jednym z najbardziej znienawidzonych przez
i
.
~ ·U
li
Zi'Om wo y rze· zyw1 I
Mściciela przemysłov1ców jest niezciernie bogaty właściciel ·Hielu przedsiębiorslw w Polsc·e, się gwaltowni1e. Woda siręgaki już im wpakują nas pewnie do n~eprzytulnego s1ebie.„ Dziś mogę ci powiedzieć pra
·
grobu gdzieś pod pt·otem„. Woda pod- clę „ Więc sluchaj„„
Karol Halwin, posiadający żonę, córkę i syna. do kostek.
Z trudem chwytał powretrze„. Obynosi się z gwalto\vną chyżością. SięgaPoczekaj„. _ rzekł Mśdciel
Za wytropienio tajemniczego M§ciciela Halwin
· t war d ego
· l'l się
'I czepia
Ru- S próbujemy znaleźć źródło, ską d ona ta mi już ramion. Kraty z sąs~e d niego dwaJ· resz t ami· sv
awanturnikowi
ofiaruje
Ale Rudziak
złotych.' Piotrowi
pi~ć tysięcy
dziakowi,znanemu
pod nogagruntu
Stfa'CiĆ
ni'e
b'y
muru,
ffi0e
Ili'
głowami,
ich
ponad
były
lOChU
Die może SOble dać rady z groźnym przeciwni- pfynie„.
gli więc Ji1czyć na to, że odptyw zdota. mi. Póki jeszcze wyczuwali ziemię
Wytężył sluch„.
kiem, Wtedy Halwin wraz z innym5 potentataże
d' ;e s· z' e tutaJ· Tak Ona 1·cb uratować... W .naJ',l epszym razie czubkami palców, zd!awalo im si"',
mi angażuje słynnego detektvwa amerykańskie"
„.
„.
ię,
' Z a,
go Weba, który pPd przybraną nazwą Czarnego
przepadla„.
nadzlieja
wszystka
n:e
męich
po
dopiero
nastąpić
on
mógł
rura„.
jakaś
jest
Tu
Króla przy pomocy Tuza, swego sprzymierzeń- płynie z zewnątrz„
- Więc słuchaj.„ - ci1ągnąl coraz
ca, rozpoczyna walkę z zagadkowym Mścicie· Jej otwór wystaje z zewnętrznej ścia- czeński'ej śmi1erci.
gl•o1sem Mścidel. - Mógłshibszym
oddychać„.
im
byl'O
trudno
Już
ny„. Poczekaj„. Zaraz coś się zaradzi„„
Iem na śmierć i życie.
· k o, ono·
· nazw1s
·' moJe
·emc
·
b
•
ŚĆ g1owy,
d
·
·
,_
·
ł ma- Stara l'1 się Jal\:11a1wyżeJ
·
Ś crągną
l
·
M
k'
T
Mścitwarz
widziała
która
osohą,
Jedyną
wymu
c1
ym
e
nipo
scicie
o rze 1szy,
ciela, jest lokaj Halwina, Antoni, który jednak
został ranny w !!Iowę, il.i~ może się poruszać rynarkę i począł nią zapychać otw1r lecz ni1e na wiele to się zdalo. Brakło powiedziałoby ci wszystko, ale zanim
im tchu. Odzież, przesiąknięta wodą, to uczynię, muszę omówić killka spraw.
·
i mówi niewyraźnie. Na pytanie kto jest Mści- niry.
Pluskot na chwilę przy~ichł. Alf stała się ciężka, ciągnęta ku .dolowi. Ale ... psssst... oo to?
cielem, bełkoce tylko: - „La jełlły!"•• Co to
· 1 w str-0nę 1eUrwał nagle i spci1rza1
ma znaczyć - nikt nie wie.~
szepnął Wznosili się na palca€h, by wygrać
Jedną z najtragiczniejszych ofiar wyzyski- c:hwyciJ Mścidela na rękę
okno,
zakratowane
gdzie
I jeszcze kilka centymetrów, jeszcze kil- wrj ściany,
wacza - Halwina, jest daWilly jego robotnik, dziękczynnym głosem:
ka sekund życia„„ Ale i to nie pomogło. związane był'o łańcuchami na któdkę.
- Jesteśmy uratowani...
Stanisław Ziętek, którego Ha:hvin tak misternie
- Zdawato mi się, że słyszałem
Pi1erwsza fala brudnej wody chluPssst... 0111 jeszcze mogą ustyusidlił, że mógł nim ~ierować iak pajacem na
1
·
sznurku. Przy pomocy intryg i teroru uczynił
zeń bezwolne narzędzie w. swych rękach i zmu- szeć„. Lepiej nirc nie mówić.„ - odparł snP,ra iich w usta„„ Mróz prądem prze- szczęk łańcucha„. - szepnął Mści·cie .
1
- I mn.i e się tak zdawało„. - od·
biegał po kościach.
szał go do zamordowania niejakiego Aleksan- szeptem Mścic~el.
- To już koniec„. - szepnął Mści- part Alf. - Ale to pewnie nasz morNapływ wody został wstrzymany.
dra Arbuzowa, który znał jego kryminalną prze•
· k . p rzysze d'i napawa Ć się
d erca„„ J amc
Al e nve na· diugo, g d yż po k i'l•k u minu- cie l i ści'Sną ł mocno dłoń A!fa.
szłość. Halwin siedział bowiem w Amerrce
w więzieniu za defraadacje.„ Dziwnym zbiegiem
- Żegnaj, drogi przyjaciielu„. -od- widobem naszej śmierci.„. O, gdybym
okoliczności Arbuzow dostał ataku serca i zmarł t~ch z góry rozlegl się ten .sam 'głos:
- tlej, coście tam zrobirli!.? ... Odkor- parł Alf. - Kochałem cię ja'k brata, bo mógł go dostać tera:z w swe łapy ... Ale
w obecności Ziętka. Teraz podejrzenie pada na
· ·
· Mś c1c1e• d
1. '
do- dOJ\oncz
....,
· k'iem sz 1ac hernym
· t e Ś cz łow1,e
L'iczę do ł>.rze,c·h, j>'
I
wobec czego
go bronić,
nie chce się
niego.
arna,
swego opowia
I·
i:ze l'1 Jes
Gdy k ?Wa Ć o t w Ór„„
pned policją.
musi ukrywać
Ziętek Halwin
brym.„. Nie pytałem cię nigdy o imię, :u„. Muszę teraz wiedZiieć kim jesteś„.
był już w niebezpieczeństwie, zaopiekował się 111e otworzycie rury, zacznę strzelać!
Nikt się ni,e odezwał. Mścidel przy ani nazwi~o„„ Było mi wszystko jedqo Szkoda czasu„. Wynrień swe nazwisko.
nim M.ścic!eł•. który przyjął g„ do swej gw.ardii,
skład~1ące1 się z dwóch zaufanych .pomocników,, ciągnął do siebie Alfa i przykucnęli pod kim jesteś„„ Mówiono o tobie niestwo- Tonę już„. tonę„.
.
. nieco
.
.
' rzone ba.1'd y.„ N'1e zwraca ł em na me
ś .
t Bila.
Alfa Narzeczoną
u1:osę cię
pod1...
- p ocze kaJ„.
~ianą.
Ziętka Jest młoda, przystojna
uwagi„. Byłeś obrońcą maluczkich i to Jro góry.„. - odpar,1 Mścicirel, który byl
Raz„. dwa„. ł„.
i n~ez:wykle urodziwa. słu~ąca, Jadzia Młotec:ka,
Alf ścisnął mocno rękę swego to- mi wystarczy to„„ Ale dziś, gdy role nieco wyższy i łatw~ej mógl sobie popos1ad~1ąca. w swym ~a1ątku tY,lko medalion.
·
·
•
· · b y Ć s k onczone,
· JUZ
· SI•ę
stanowiący 1edyną panuątkę po Je1 malca. Z me·
0 ł em. - T rzyzywi1
ra dz1'ć z sza1eiącym
nasze wy da1ą
no- warzysz.
dalionem tym łączą się dziwne wypadkL~
mai się mnie mocno„. Łańcuch znów
chcę wiedzi,eć kim jesteś„.
„. trzy!
tesie Arbuzowa Ziętek zn.ilazł na~is1 _ „UprzePo twarzy . J'yiścic,iela prze1qknął za-r szczę1rnąt... Może to nie Janick?
Bzyknęla kula. Druga, trzecia„. Jeddzić Zię,tka, ni':ch pilnuje medal1onul" Następ:
W tej chwHi z poza krat ruzległ się
aego dma. Rudziak napada. na J~dzłę 1 c~c.e !e1 na utknęła w ściani1e tuż" nad gfową y,1dkowy uśmiieszek
.
.
.
·
. .
•
ten medalion zerwać z szyi. Jadzia obrruuła się.
--- Podz1\v1ałem two}e opanowa- przyciszony, znaJomy glos:
lecz po pewnym czasie medalion znikł w taj • Mścidela.
- Psssssst„„ zaraz będziecie"'UTlri;- łlalt! - zawołar Mś'ciiciel, zdając nie.„ - odparl po chwili. _.:_ Ty i B'H
niczy sposób.
Halwin n~e zadow?lił .się ~młerci' Arbuzo- soMe sprawę, że Janick powystrzela nie pytaliście mnie nigdy skąd przy- towani.„.
wa: Przypadkiem dowiedział Się, że 1ego żona, i;ch •ak ZaJ'ące - Zaraz rura b<>dz1'e odRozdział 10~
„
•
Renata, komunikowała się z Arbuzowym. Na
mi.ejsce zmarłego Arbuzowa podstawił więc korkowana!„.
I
~ .&.
Zbliżył się na czworakach do przefikcyjnego, swego dawnego. lokaja Jana, by
• S/
di, U
l
·
·
1 • · Ś ·
w ten sposób zbadać tajemnicę tony.
Pewnego dnia pani Renata zdemaskowała Cl.W .eg1 eJ crany 1 wyciągną marynar- Ratuj pan szyb'kQ mojego przySłowa · te brzmiały im w uszach}
fikcyjnego Arbuzowa, który zdążył jednak prze- kę, która i tak już n~e mogła powstrzyjaci,ela.„. _ szepnąl Alf. _ On tam tomelodią najst(>dsizą.
świetlić Jej tajemnicę I stwierdzić, ii była ona mal naporu wody.
Znowu chlusnął . zimny potók ze
szpiegiem.„ Halwinowa zagroziła mu śmiercią
zapytał szeptem nie„.
- Kto tam?.„ za wykrycie tajemnicy jej życia„. Pani Renata
- Bądź pan spokojny„. - brzmiała
.Mściciel.
miała jeszcze jednego wroga w osobie swej cór- wzmożoną ill1tensywności-ą.
J
· d,
d
Teraz jest już 'dobrze„. - rzekł
ki, liony, obydwie bowiem - matka f córka uż teraz
- Pssst„„ - powtórzył ten sam o powie z nieznajomego. kochały tego samego mężczyznę _ dyrektora gł~.s z góry _ He-he-he„ Teraz jeste1
głos. - And sliowa„. Uwaga„. Rzucam nie grozi mu żadne ni ebezpEeczeństwo.
ś,...:,„ z' bezpi'·"'czni'"
Władysława Wichronia.
J ·woda fuż się ni1e podnosi„. Raczej opać
p
„.
"'
"
W tym czasie do Czarnego Króla zgłosił "''"
roszę schwyta konrec„. a da„. Doplyw zamkni!ęty. Otworzyłem
Swi.atełlko na górze zn~rkło. W lochu sznur.„
się niejaki Martinez z prośb•„ o odszukanie te"o
l'\J'\d,,..~ągnę
...
·,
a
1 pv "-'•
•••
przyrodniej siostry, którą oczekuje spadek w zapanowała cisza, słychać byto tylko 1·"
Mścidel jedną ręką podtrzymywał śluzę ...
wysoko§cl miliona dolarów. Martinez nie zna bulgot wody, wypelniJającej powoli jaAlf próhowaI spojrzeć w twarz nienawpót przytomnego Alfa, drugą zaś
jej nazwiska, wie tylko, że w łeJ posiadaniu k' · ś
znajduje się medalion z odpowiednim napisem„. S ll1iJę . mi1erci„.
Zrobilliśmy wszystko, co d'O nas szukał poomacku końca sznura. Tylko znajomego, ale w lochu panowały egipAle za jego sprawą Jadzia wraz z Jankę
Małżówną, pomociucą Mściciela, dostaje się w należalo„. _ rzekl Mści'Ciel z tępą re- swej potężinej siile fizycznej zawdzięcza skie ci1emnośd.
- Kim pa.n jest? - zapytat
ręce agentów niemieckiej policji politycznej, zygnaicję _ Los sprzysiągl si• prze- Mściiciiel sprO'Stan~e tym zadaniom.
lro
M
"
którzy wywożą obydwie dziewczęta do Niemiec.
1
- Potem pomówimy.„ Teraz cicho.
ni:ec sznura! - z:awolal,
am
Mściciel i Alf podstępnie zdobyli odpowie- ciwko nam„ Na to ni e ma rady„ Widać
Pójdę po pańskiego przyj1aci1ela„.
nie panując już nad sobą.
dnie paszporty 1 pokryjomn przekradli się przez m.11sittny zginąć„„
·
- Pssst! ... - uc1'""'yl ""' gł""" nieI ty móWl'""z o tym tak spok.ojn1',..?
granicę, by ratować porwane kobif!iły.
Alf. ruie n alegat. Byto mu wszystko
'""'
"u bV
t . "
'. .
A
-d . ., . A.„lf
Nad Jadzią roztacza opiekę niejakf Rudolf,
. co g.~ę 5 ame z znajomego. - Spo1mjrui.e„. Mogą nas jedno. Choćby to nawet byl ktoś nadektóry chce ią zachować dla słebie. Dowiedział - z 'Z~Wli si.ę
się o tym szef wywiadu Janick, który żąda od• Janką 1 Jadzią?„. Kto SJ.ę o me zatrosz- usłyszeć„„ Proszę trymać moC1110 ko- słany przez Janicka, czy mógł niie stuchać jegio rad?„. Czy miiat iirme wyjczy, gdy nas nie będzie?„ Kto do1rnńczy n1ec smura„. Zaczynam ciągać„.
•
Rudolla raportu w tej sprawie.
· ? C zy ni1e grozrł.a mu prze d ch wigo Mści·~
- Haltl.... - powstrzym""ł
Rudolf, chcąc ratować Jadzię, powiada, że czieła pomszczenma krzywd .wyrządz-0•
ścte „.
~
•
H l . ?
h
1est ona tancerką z teatru ,,Colosseum" t :te na1
del. - Ja tu mego przyjacilela n1 e zo- ią straszna· śmierć w tej potwornej i.anyc przez a W!ll1a
zywa się Xenia Barska.
s'k.ini?.„
stawię w takim stanie„.
Twarz Mścbcuel zasępbłia srę. ·
Janick dokonał w nocy włamania do banku,
_ PredzeJ'! ..,_ mliegał zbawca. _
Masz rację„. - oclipart smutnłe.
lecz ~ ,tę zbrodnię aresztufą Rn~o.lfa.
Z Mścłci:elem byt10 tatwLel. Woda
t · t t
Al
. l
O tym
Pohc1a chce aresztować równ1ez Jadzię, lee&
rzeczywJściie zaiczęl:a opadać. Bez tru·e ~ eJ os a Szkoda każdej se1.<undyl.
. ~pomma e1!1.„
okazuje się ż!' Jadzia zginęła w tafemniczy spo- -:- .
zwrócFł się
- Idf pterwszy! meJ chwih mego życia, czymąc rachu'
sób.
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Mściciel udaJe się więc na poszukiwania do
kryjówki Janicka, przedstawla!ąc się lako jego
wysłannik.
Zdemaskowano go jednali l wraz z Allem
wtrącono do lochu który powoli wypełnia się
'
wodą.

- Jani,c'k zmądrzaL. - pomy"ślał
M 5ciciel - Puścit wodę od razu w obydv,ru celach, aby ni1e bylo już dla nas
żadnego ratunku.„ Ano, trudno„. Na razie on jest silniejszy. Ale ni'gdy nie nale7y tracić nadzi1ei„. Zobaczymy co z
tego wyni'k:nie„.
Poczul już wilgoć pod stopami. Woda zalata od razu ca tą przestrzeń„.
- Jeżeli dalej pójdzie w tym samym
tempie - zauważył Alf - za godzinę
będziemy już mieli tej kąpi,eli a7 po uszy
- Obawiam się, że nastąpi wcze5niej - odpad Mściciel - Z .wodą nre

nek. sumienia, widzę, że jestem zupełnie Mścilciel dJo Alfa. _ Wet SZIIlUr mocno du diotarł więc do ściany i przy pomocy;
sznura wspiął słę na górę.
śćl
bez w.iny„ Dobrze jest m~eć to prze. _ .i... w gar „„
.
t ·.•
·
·,
ś · d
Teraz pozwólcie
- Doslkoniale„.
Alf nile oponował. Bezwolnre oKręWla czem~, ze spe n~11 -- Siię ~ .c.Yci:u
swój obowiązek w m1are sil 1 możh- cil S(Z.llUr 'kill.ika razy wokół zaoiśniętej panowie za mną„. Tyl~o ostr.ożnie„.
pięści ł zdał się na laskę ndiez.najomego. Już ja was poprowadzę, gdzie należy„.
v.-ości„.
Wziął MścicLela za rękę, który z
Killka"' razy za'llurzyl się po'd wodą,
Obydwaj stali Już po pas ·w wodzie.
Bulgot uc.ichl, albowi1em poziom wody ale tera'Z ni1e było to n~ebezpieczne, kolei ujął zia dłoń Alfa i tak szli długim,
wmiósł się Już ponad otwór rury. <;;isz.a gdyż rnoana dł'()ń zbawcy za kiażdym c~emnym kurytarzem. Alf i Mściciel
panowała wi!ęc zupełna, tylko chłód, razem wyc~gała go przy pomocy dygotaLi z zimna, · odzłeż i'ch bowiiem
była przemokła do o's tatniej nit1cti.
co'raz większym 'dreszczem przejmu- sznura m powi1erzchn-ię.
Wreszcie dotarł do ści':a.n1f, a wtedy Wreszcrę nLema}omy wyjął z kiieszern
jący ich ciała, nazbyt boleśnie przypoklucz, otworzył jakileś dirzwi, wpuści~
głos z góry poradzlił mu:
mi1J1al o zbli'żającym się końcu.
- Uwaga!... Chwyć się pan kraty! Alfa i Mśdciela, zamknął drzwd z poAlf, osłabiony upływem krwi, mniej
Alf wyprężył resztki si1ł i wspoma- wrotem na klucz 1 rziekti:
:;;z:.,i odznaczał siię odpomośorą. Oparł
.
.
.
.
31~ plecami o ścianę. · gt·owę w tył zarzu gany przez ni1eznajomego, wdrapał się
te_ś~? bezpi,e czm.„ Moze- T~ .
cit i przymknąwszy oczy z.e spokojem, poprzez otwarte oki,e nko do sąsiednielecz z wyrazem wiel1ldego cierpienia go lochu, dokąd woda jeszcze ni1e do-i my zapa ic wia o„.
na twarzy, oczekiwal niechybnej śmier tarła. Opadł _na twardy grunt i odeCiąg
ci. Mściciel jednakże nawet _teraz nile t~hnąl głęboko. Zamiast wo'diy, mial do
tracił humoru ani f~ Jltilał 11?Er. - ~ : zba.W(:.Ze .. ~wit~
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Po glatach rozpoznał wmarYnarzu swego1yna ~~~~~ ::~:~::1: :~:~::
1

kres;% ::;;~n~~~cnie jako _marynarz
Ueieczk a z ławy szkolne J.-Rozp acz rodzicó w i wzruszęjące• spotna holenderskim statku handlowym
b
• h b ezowoc nyc h pOSZU k•IW8Dl8C
kanie W Gd YD I po W Ie }O Ie t DIC
,;$int PhHipslard", który orzvbvl przed
0

Gdynia, 31. gru~nia. _
Polscy maryn~rze plyyva1ą metylko
na statkach P~lsk1?h. W1eł11. mfodych
chłopców~ P~7ia_g~1ętych karJerą „morskiego wilka . ucieka z ławv szkolnej
na~ nu;>rze, aiby dostać sie na cudzoziem·
,
ski st~ek.
Jednym. z ~akich poszu~wa7zv przybył Zb1gmew Rusiecki. Ma1ąc 16 lat.
~ w 1927 r. z rodzinnego domu do

Przed tym byl on uczniem w sŻkole
Kowalskiego w Warszawie i uczył się
słabo.
Szesnastoletni zbieg przybył koleją
„na gapę" do Gdyni.
w drodze miał przygodę. Przysiadł
sie do nłego w pocią:gu jakiś oscbnik
Rutkowski opowiedział mu 0 checi dostanfa się na statek w Gdyni. Osobnik
ów obiecał mu opiekę a w następstwie

ki.lkoma dniami do portu g-dvń-skiego.
miał ubranie, buty i t. p; orzedmiotv.
Przechodnie ze zdumieniem i wspól_ Rusiecki dostał sie PO kilku dniach
oglądali wzruszającą scene
czuciem
okreto•
chłopiec
lako
statek
duński
118
spotkania. Jan Rusiecki. poznawszy swe
wy i odpłynął.
~o syna. z krzykiem rzucił się w jego
.
Przez 9 lat pływał Rusiecki DO wszy· ramiona.
Obaj po 9 lat niewidzenia soędzili
stkich morzach. nie dając znaku życia
rodzicom, którzy zaoomnłeli iuż o synu, kilka dni w Gdyni, po czvm marvnarz
uważając go za zasdnlone20 lub zabi- Rusiecki, pożegnawszy się z ojcem. odpłynął na parowcu „Sint Philipsland" do
t~o. _
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BRA UN

CECilELl"łlAftA

~enerycznycb.

'PObAK
Dr. Jl\łt WEWNĘTRZNE

CHOROBY
4, tel. 100·57.
sek•
specjalista chorób
) Spec. chor. skórnych. wenerycznych
sualnych 1 skó~nych.
(
1 ALLERGICZN""
• "'· .
k 1 h
Gabinet Roenr~i;uo- I św1atlulccznlt:1y
1
! światłoleczniczy
ElektroGabinet
•
nyc
sua
se
181-83.
Teleion
70.
PIOTRKOWSKA
7
4-9 wlecz. ·Ul
ś 10--1 przyjmule od 8-11 I od
Od 8-10 1-230 I 6-9
•
w nledz I święta od 10-1-ei
.
w. w w.
„OLLA"c.uM.7 JE~f, DOWODNIE NAJ&AROZIEl
164-21.
Tel·
•
~
-------ROZPOWSUCHNIO M!Jl MARKĄ NA KllLfZIEM.SKm~
Przyjmuje od 5 do 7-eJ.
Po
f~ancusk'.ego
PliWNtriszA
LEPUA,cz.vnż
MAAKA
NrE UTN11t1e
----0
• •
!I
k1lkttletn1m pobyOD„OL~A GU,M •.l,um.OLl..A~JEST BEZSPRZECZNIE
cie w Paryż.u. SPEC. CHORóB SKóRNYCH, WENE· b. lekarz Warszawskiego Szpital~ Sw.l MATRYMONIALNE. Bez posagu, moNIEPIUEl~GNIONA TAK •IWEJ IAKOicl,MIO OEUKATN0~.1!
RYCZNYCłI I MOCZOPŁCIOWYCH Łazarza, spec. chorób skórnych 1 we- . że szczęśliwie każda pani wYlść zaG. Hu R w I
5 ~u#u:e ~~c4 k.J/,,.,,./..
mąż. Osiągnąć to może piękną swoją
nerycznych
NAWROT 32, front I p. Tel. 213-18
SZTYLLEROWA
pcU~ ~2>1. . ~ 'N-;i9fri10:,
cerą, którą uzyska przez używanie
6
ZAMENHOFA
ul.
w
5·30--9
od
i
rano
8-9.30
od
przyjmuje
9
Mała
1-go
Alela
j.if!!
Ml~<~at
4o~
~
przyjmuje od 6-8 wiecz., w niedziele wszechświatowej sławy kremu i pudru
w niedz. i święta 9-12 w poi.
m. 6.
„Kwiat Snieżny", który usuwa wsze!·
i święta od 10--12 rano. _
....„MMeeeM.....eeeeeeeeeeMeee....HeM...eM
--~- kie niedomagania skóry. Wszędzie do
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Chor. Z~Mw nabycia.
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•
DR. MED.
O
I Jamy Ustne! - Chor. skórne I weneryczne
egz. od 1900 r. WYPOŻYCZALNIA sukien balowy~h,
. przeprowadził <>ie na ul.
Spec). chor. wenerycznych, skórnych
wieczorowych, ślubnych oraz smokm·
lff5a
Lek.69
PILSUDSKIEGO
•
I seksualnych ·
gj, R. Pastawelska, Cegielniana nr. 23,
Inf>
•
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'141.32,
Tel.
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(Róg
AKUSZER„ QINEKOLOQ
ANpRZfJA 5, telefon 159-40
178-06. fr. I P""·--.....- - - - - - - Tel.
142.
PIOTRKOWSKA
9-11.
niedz.
w
5-8,
12-2.
8-10,
od
Telefon
5-9
od
ł
rano
Przyjmu1e. od 8-~1
l\\ONTERÓW samodzielnych do cenCENY ZNIŻONE.
127·84 --'
w niedziele 1 święta 9-12.
traln~go og:zewania .ze . znajomością
MED.
DR.
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,.Ogrzewanie.
s.YLWESTR:-\ Poglotowle f K~e~s~a
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ar uie.
prasuie, reperuie, perze.
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dzwoń 163.30, Żeromskiego 91.
tł k
kPRZYBLĄUALA · .
CZl'nna od 9 rano do 9 wiecz.
Choroby kobiece '
się sucz a ra ere ·
"'
PORADA 3 Zł.OTE.
•
Wiadomość: Piotrkowska 93, oozorca
akuszeria
.
"'"O
.at
.
wskaże.
- LEKARZ-DENTYSTA
SPRZEDAM radio 3 lamp. 4 p. 2 ob.
mieszkaobecnte
OJ
PrzędzalmaPranc1szek,
MILKOWSKI
19-21
Obejrzeć
zak do sieci
3Kilińskiego
ł.'O
PłotrkOWSka I•!!.
na 54 zgubił legitymację wyd. z fun31
m. 11. godz.
Nr.. 125,
spec ł al is ta chorób wenerycznych,
31
duszu Bezrobocia.
1
-_
•
_
skórnych, moczopłciowych
Proszę
:Rex.
się
wabi
wilk
ZAGINĄŁ
Przyjmuje od 5 do 8 po poł. AKUSZERKA przyjmuje chorych od CERA <;PDZJE8 PIĘKNIEJSZA, pietel.
o odprowadzenie za wYnagrodzeniem.
tel.
23~·12 3-5. Al. Kościuszki 41, tel. 170-18. - lęgnowana kremem „Sekret Piękności"
.
. .
31
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Passe::iartout I bilety liliowe

- Trudno - rozl-ożyt - rece - jeśli
kochaete oo i pobie·raici·e się. I ni-ech
Bóg d:a wam w1ele sz.częścia.
swego serca.
Ktedy wi'ęc parę godzlln późni·ej ziaA że i ona nte zapomnta.ła o tnt!'ite
ch Staszek, sta.r y przywitał
-postąnowiHśmy się pobrać i to w jak wil si1ę u ni1
go kordlialnie iak syna - co zresztą
najbliiższej przyszłości.
Ki,edyś opowi.a.dałaś mi, że zinu- przyszło mu bez trudu, bo mia? zawsze
dzilo Ci się cygańsiki1e życie, że, sentyment do tego szczerego chłopaka.
Byl jeszcze ktoś, kogo uci.e szyla niechcesz nareszci1e· mi·eć dom i dz.iect
Pow•eść spółczesna 1
wiizyta Reczyńskiiego: Stasia.
pomi1ernie
stone
włas
Twoje·
Pziś, powtarzając
1
ewczynka wgramoHwszy
dzi1
Mala
.
zroC~ebiie
u
znajdę
że
sądzę,
wa
edziala,
wi
swojego chłopca - o którym
się na kolan.a gościia wzięta gio tak egoizumi1en.i1e.
że bawi w Truskawcu - żadnego zpafrzeb<l!cz mi, że rezygnuję z czte stycznte w swoje posiiadank, że Staszek
ku życia. Ni'espokojni1e rozerwała więc
piękny.eh mi1esięcy, jakie jeszcze star si.ę formalni·e jej jeńcem.
ręch
czytać:
zaczęła
i
teraz kopertę
Pan Michał obserwując z pod okna
łaskawi·e obiie·cataś mi ofiarować. Ale
Pro·g a Julio?
tyeh dwnjga, mruknął po.cichu
zabawę
to,
mam
e
en'i1
us.prawiedliwv
swoj1e
na
Zechci1ej przeczytać ten przydługi
córki:
dlo
leppterwszej
dla
Ci<ę
rzucam
ói·e
że
e
będzi.
em
a..tbowi1
uważn~e.
niie·co Hst
s·zej przygody, ale dLa tej, którą kio- . - Myślę, że ta mata, która z miejsca
t<> już mój ostatni do Ci1ębie li'st:
przywi1ązaJa si1 ę eto Staszka nie poczuje
cham od wielu, w~elu lat!
Wi1em, że jesteś ambitna, wiem
nigdy, że ni·e ma ojca: jeszcze jeden pocudne
za
stokrotnie
Ci
Dziękuję
.
senwiele
e
mni·
dla
masz
że
także,
chwile, jakte dz~ki Tob-i1e przeżyłem \\ód usprawi•edHwiający twoje malżeńtymentu, że nawet tros•zeczkę ..- na
erzaj m.i, że nie zapomnę o ni1ch stwo z Reczyńskim! Wi•
swój sposób. - mpd.1e kochas·z. R.o- I ja sądziłam tak samo - odpon.i:gdy - że naletą one do najpiękzumioem więc. iż decyzja moja za1
cicho Orni'czowa, spoglądając
edziala
wi
ni1ejszych ehwil mego życia.
smuci Cvę, a może nawet zaboli. A
1
na ni·ezgrabne igraszki cóuczuciem
z
rozstajeże
iu,
prześw:iiadczen
W
jednak ni1e mam zamiaru zmi eniać
my się niby para dobrych przyjaci'ół, reczki i jej widktego przyjaciela.
·mego postan•owi1eniia.
Po wi1eczerzy, Kresiński, praktyczżyczę Ci z kolei bardzo w~ele szczęZresztą uprzedzam tyl'ko fakty.
od tych dwojga zakochanych
niejszy
pożegnana
jeszcze
raz
całuję
i
ścia
po
rozstać
Tak, czy tak mteUśmy się
1dealistów gawędzić począł 0 planach
ni1e Towej drogie ręce.
Nowym Roiku. · Powstarzałaś mi to
na przys:zło-ść.
Tw1j
tysiąc ra·zy, podkreślając na każdym
- Czy ustali1Hści1e już termiTI ślubu?
Reczyński..
.Stan:iiSlaw
f
tłu
mi:e}scu, że inaczej być ni1e moż~._
Klrtka papieru wypadła z drżącej - zapytał kh wręcz.
mi1ąc i zabi1jają-c we mniie • uczu:ie,
Mł.odzi spojrzeli sobi.e szybko w
jaki1e dLa Ci1ebi1e żywi1łern, albowiem dłoni hrabiny. Ona zaś, blada ja:k ptót1
oczy.
I
do
p.odesizla
krokiem
ejnym
chwi
i ja równiież k-0ehałem Cię na swój no,
~ ByNśmy tak długo parą narzeczo
sposób.-Wierzaj m!,-te polityka Two- szeslągu i zsunęła siię n,a n,iiego bez sit
że nie widzimy powodu, ażeby
ny9h,
ja: to ustawkzne poniewi1eranie mo1 ekać okres narzeczeństwa. Po-.
przewl
czwarty.
y
siedemdziesiąt
sto
Rozdział
konegoistyczne
męskrej,
jej ambkji
Pan Miichał Kresiński miał inne wpra bierzemy się jak.najprędzej ... Powiedzmy
szachty z WJ.odzimi.e rzem Zbylińskim
0
przytępily znaczn.~e moje w stosun~ · wdzi1e a~pi1racj-e i marzylo mu się, że za dwa mi esiące ~ oświadczyła Orniczowa.
posaż'l1a
i
r>i~kna
młoda,
córka
jego
ku do Ciebi·e zapały.
- I to ma być skrócenf.em okresu na~
wdowa - zrobi wspanialą partię.
Reszty dokonał szczęśliwy los.
~ jęknął tragi-cznie tSarzecz·eństwa?
Kiedy jednak Danusia oświadczyła
Bawf.ąc w Truskawcu spotkałem
nisłi-w.
Reczyńskieza
wyjść
zamiar
ma
że
mu,
i
si.ę z kobiietą, która byta pierwszą
-(Da.l szy cią2 jutro).
jedyną mi1 łością mego życia. Jedyną ~'.>. ani sl6wldem nie starał si:e odwieść
bo, cbociaż n1i'e kfamał•em kiiedyś, ja, od teg:o zami1a.ru.
e_ mniamów1ąc, że Cię kocham, ni1
lem nigdy wygnać pamięci 'o ntej ze

Ich pierwsza
306)

"

Włodzimi1 erz, zachęcony łaskawymi

len?.stwem narzeczonej, p•ocilt10żyl głowę
na j.ej nagiie kolana. W pewnej chwHL
młoda kobi,e ta uczula na swojej skórze
gorąc jego ust. Udała jednak, że nie
eszcz.oty.
zauważyła tej dyskretnej pi1
- Kocha nm~e - pomyślała senna.
-- A kto wile: może po ślubi<e wyruguje
on zupelnłe z mego se11ca wspiomnienie
o Staszku?
Lenrwi1e, przymknąwszy powieki,
pozwalała Wł<0'dZiilni1 erzowi obcalowywać si·ę, a dotkni1 ęci1e gmących warg
narzeczonego sprawilal'O j1ej w~ele przyjcmności.

Zaraz jednak p--otem przypomniała
sobte inne pocałunki: szalone chw~le, jakie spędzała ie Staszkiem w mrocznej
i'zhi·e myśliwskiego domku.
- O, najcudniejsze chwile mego życi:a! - sza·rpnęła niią straszliwa tęskni()ta za dalekim kochankrem.
Ni'echętniie odsunęł1a od S'Lebie Wlodzimierża.

Czas wrócić do domu! -· powire tak sucho, że przemysl·owiec
spr,jrzał na nią z r1ajwyższym zdziwieniem.
W hotelowym pokoju czekala na nią
niespodzianika: list od StC1Jszka .
- Już z daleka zobaczy! :ł hrabina
kopertę. bi·elejącą s ię na sto!iku -~i serce jej - iakgdyby przeczuciem czegoś
espokojnie.
złego - zastukal·o ni1
Już strasznie dlugo 11liie mila.im oo
-

działa

nieważne.

miłość

I

się

Lodowisko krakow~kie
przybiara re;clne formy
Kraków, 31 grudnia.
W Warszawie· bawil ostatnio prezes
krakowskiego Ośr. Zw. Hokeja Lodowego, dyr. łiardt i przeprowadził rozmowy z funduszem Pracy w sprawie
budowy sztt,tcznego toru lodowego w
Krakowie.
Teren na sztuczne lodowisko w Krakowie przewidziany jest na miejskim
stadionie sportowym. Kraków stara się
o przydział aparatu do wytwarzania
lodu.

Przygotowania Warszawy

do posiedzenia Mlęd.zynarodowego
Komitetu Olim.pijSkiego

Artykuł

noworoczny

red. Wiktora Junoszy
Noworoczny numer

„Exnressn Ilu·
•
kuł znakomltei;ro dziennikarza, laureata
pierwszej n ag r 0 dy dzienn:karskiel
PUWF. Wiktora Junoszy Dąbrowskie·
go.
Red. Junosza - Dąbrowski iako szef
prooa~andv PUWF. reorezentu~e po~!ąd
oiicJalnych czynników na bilans zamy·
kaiacego się roku. z tego powodu arty·
kuł .redaktora Wiktora Junoszy Jako nie·
·
- . I i
zwvk!e ciekawy ooJec:a;iv soec1a ne u·
wadze naszych Czvtelmków.
strowane~o" przyniesie soecJalnv ar

.
. .
,
Warszawa, 31 ~rudnia. ~:ua Pol:sk1 1 l~arszawy. P:o1ektowaną
W Warszawie odbędzie się w dniach ie.st m. in, wycieczka. c~łon~ow posiedze5-6. czerwca doroczne posiedzenfe mię- ma do Krakowa, W1ehczki wz~l. Zakodzynarodowego komitetu <>limpijskiego. pane.j!o.
.
.
. .
Posiedzenie odbywa się n:i zaproszenie
P?rządek dzienny posiedzenia me z-0Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Obec stał ,1eszcze do ~arszawv ·nadesł~ny. nie rozpoczęto już w Warszawi0 przyg<> Zawie~ać .on będzie p~zypuszczalm~ ~pra
towania do przyjęcia -Jości.
wy. ohmp1a~y w Tok~.:>, sprawę m1e1sca
W porozumieniu z Państwowym Urzę V igrzysk zimowych w roku 1940, kwe·
de.m W. F. wyłoniony został komitet wy ·stię udziału nauczv.:ieli narciarstwa w
konawczy na którego czele stanął zastęp olimpiadach oraz instruktorów w róż·
Plany hokeistów
ca dyrektora Państwowe~o Urzędu W.F. nych działach sportu, ttstal.enie prograPrzed turn~e1·em
t ł
j p I
ppłk. Ziętkiewicz. - Do komitetu weszli mu olimpirskiej!o i t. d.
•
s G eune o onii
m. in. ze strony P::il. Kom. 'Jlimp. mż.
Komitet wykonawc~y spodziewa siQ,
tkó k"1 4 • k" J
Warszawa, 31 grudnia.
Gt"abowski i kpt. Kawalec.
że w styczniu otrzyma dokladny plan ob·
sca W .c.en!; U!
!'lokeiści st?lecznej Polonii zamieK?miteł. wykonawczy ~pracowa! j~ż Il ra~ od biura Międzyn:u. Kom. OlimpijLódź, 31 grudnia,
rzaJą sprowadzić do Warszawy druży- w głownych zarysach pr-o.;ekt przy1ęc1a skiego,
W związku z mistrzostwami Polski w
nę śląskiego Dębu, w składzie której członków M: K. Ol. oraz plan zwiedza·
siatkówce żeńskiej, które odbędą się w
znajduje się paru kanadyjczyków. Dąb
Łodzi w lokalu polskiej YMCA w dniach
przyjechałby do Warszawy na 9 i 10-go
A
4, 5 i 6 stycznia, ustalona została przez
stycznia, a w razie niepogody _ na 16
V
PZPR. następująca obsada sędziowska:
i 17 stycznia.
Sukces hokeistów katowickich
pp. Bojar, Belt z Pozna:iia, Bieleck1 z
Krakowa, Kultys ze Lwowa, Wirszyłło z
Hokeiści Polonii prowadzą obecnie
Katowice, 31 grudnia. !kończonych zdobyciem wyrównującej Warszawy. Pozatem sześciu sędziów zo·
pertraktacje z Cracovią, Lechią i WarWczoraj wieczorem rozegrany zo- bramki. Polacy rewanżują się punktem, stało wyznaczonych z Łodzi. Podczas mi
tą w sprawie rozegrania z tymi druży- stał na sztucznym torze w Katowicach uzyskanym przez Kanadyjczyka Smi- strzostw czynna będ~ie komi-sia PZPR.
nami meczów w Warszawie.
międzymiastowy mecz hokejowy Kato- tha.
w składzie: por. Kafliński i Poroszewski
Jak tylko schwyci mróz, hokeiścilwice - Budapeszt, zakończony zdecyW trzeciej części gry zaznaczyła się z Warszawy i p. Kościelski z Łodzi. NaiPolonii zamierzają rozegrać mecz w dowanym zwycięstwem Katowic w sto duża przewaga Polaków, uwieńczona więcej szans do zdobvcia mistrzostwa
Pionkach z miejscowych KS. Prochem. sunku 5:2 (1 :O, 1:1, 3:1).
trzema dalszymi bramkami zdobytymi Polski posiada warszawski AZS., który
W pierwszej połowie stycznia PoloW ten sposób Katowice zi;ewanżo- przez Smftha, który byt podporą ataku dzierży tytuł mistrza kraju nieprzerwa·
nia grać będzie w Zakopanem.
wały się Węgrom za porażkę, ponie- Polaków.
nie od r. 1929.
s-ioną na początku roku bieżącego.
Przed zawodami odbył się piękny
rozpocząl
w pierwszej tercji gra była równo- popis jazdy figurowej na lodzie, wyko- oz;ś wyłoniony będzie
u
rzędna bez przewagi żadnej ze stron. nany przez przybyłych z Wiednia tyżmistrz Łodzi w siat.k6wr.e
mistrzostwa hokelowe
Prowadzenie dla Katowic zdobył Ur- wiarzy katowickich Sojki, Czorówny i
L6dź, 31 grudnia.
L ó
d .
dzon.
Breslauera.
w w, 31 gru ma.
W drugiej fazie gry Węgry inicjują
W dniu dzisiejszym odbędą się w sali.
Mecz wywotat duże zainteresowanie
W .śro~ę wieczorem od?ył się w.e szereg ataków na bramkę polską, za- gromadząc ok. 5.000 widzów.
YMCA. dwa finałowe mecze w siatków·
Lwowie pierwszy mecz hok~Jowy o m1kę żeńską o tytuł mistrza Łodzi między
sfrzostw<> pomiqdzy A.
S. a Pogonią.
ŁKS-em a HKS-em (mecz i rewanż}.
Zwyciężyła Pogoń w stosunku 4:1 (2:0,
Wyłoniony z meczów tych tn1str~ bro
l :O, 1:1).
nić będzie barw Łodzi w rru:grywkach
Wysoki poziom obrad.-Wybór nowyeh władz
Zawody nie stały na zbyt wysokimr
w siatkówce żeńskiej o mistrzostwo
poziomie i miały dość nieciekawy prze.
Lódź, 31 grudnia
wał na ideę wychowania fizycznego, na Polski, które odbędą - się w naszym mie·
bieg. Bramki dla zwycięzców zdobyli
Jeden z najruchliwszych klubów fa- 1wotując przyszłe władze klubu do wy- ście w dniach 4, 5 i 6 slyan.a. Początek
Bereza (2), Sabiński i Krasucki, a dla brycznych na terenie naszego miasta, tężenia swych wysiłków w kierunku ma dzisie·iszych meczów Enałowych ŁKS·
pokonanych Wawnikiewicz.
WIMA odbył w ubiegły wtorek roczne sowego rozwoju sportu.
HKS. w sa.li polskiej YMCA, o godz. 18.
walne zebranie pod przewodnictwem
W razie, gdyby obie drużvnv odniosły
Po dyskusji przystąpiono do wybo[zOłOWi łyżwiarze ·
prof. Wrońskiego. Sprawozdania ustępu rów władz, które przyniosły następuj~\ po jednym zwycięstwie, rozegrany zosta
jących wladz klubu zobrazowały cało- cy wynik:
·nie trzeci mecz.
na starcie w Toruniu
kształt pracy za rok 1936.
Prezydium: Prezes: konsul M. Kon,
Toruń, 31 grudnia.
KS. WIMA, zrzeszający w swych I wiceprezes: inż. Maurycy Bossak,
•sędz{OWSka
W dniu 10 stycznia KPW. Pomorza- sz~r~gach mlodzież dzielnicy widzew- II wiceprezes: Dyr. Ed~und G:o~ser,
na mecz Polsl<a-N ~rwegla
nin zamierza sprowadzić do Torunia sk1eJ, wykazal w roku sprawozdaw- sekretarz: Prof. Wrońs,ki Włodz1m1erz.
•
d .
najlepszych łyżwiarzy polskich w jeź- czym wyjątkową ruchliwość, zerwał z
Zarząd: Przewodniczący: Dyr. MaPoznan, 31 gru ma, .
dzie figurowej na zawody ogólnopol- dotychczasową tradycją chodowania tysek Tadeusz, wiceprezes sportowy:
Mecz bokserski Polska - Norwegia
skie.
.
asów, dążąc do jaknajszerszej popula- Dyr. Sztencel Aleksander, wiceprezes ad w dniu 7 stycznia prowadzony będ lie
Startować ma ·a. mi trz p k' G
ryzacji sportu wszerz.
.
ministracyjny: Dyr. Stranc Edward. w ringu przez p. K. Derdę. Na punkty
bert rodzeńst
JK Ius~ i 0 1s. \ rn:
Praca ta wydała już obecnie owo::c, Assesor: prok. Steigert Otto, sekretarz: sędziować będą: p. Bielewicz, a ze stroŚląska Ziajów;~ ;ara Ya~ke mis ~~~~,c~ego dowodem„ jest wsp~ni~ty rozwój Wodzisławski Bronisław, g~spodarz:lny norweskiej - p. Boug.
ctziński, wicemistrz Polski Staniszewski, n~e~tórych s.ekc11, .że wymiemmy t~ cho dyr. K~ff~nke Wacław, skarbmk: <?Ięc:.
.
•
wicemistrz Warszawy Kosiorek oraz ciazby sekcJę temsową, względme at- kl Kaz1m1erz._ Za~tęp~y: pp. Lu~ow1eckil
mistrzowska para Pomorz Trud _ !etyczną.
„.
.
.
.
Edm.u~d, Lebiedziński Roman 1 Stern I
bó M k b.
Kowalski
·
a,
a
W dyskus11 nad sprawozdamam1 za- .MacieJ.
na O z a a ł
·
rządu i poszczególnych sekcyj zabierali
Po wyborach zebrani jednogłośnie
Łódź, 31 grudnia.
głos członkowie klubu. Między innymi nadali godność członków honorowych
Prace na obozie narciarskim MakPiłkarze
wyglosił dłuższe przemówienie nacecho,kierownikowi Okr. Urzędu WF. i PW. kabi w Zakopanem są dzięki pięknej
Luck, 31 grudnia.
wane dużą znajomością rzeczy prezes ppłk. dypl. Gabrysiowi oraz kapitanpwi pogodzie prowadzone .w prze:vidziaŁuck nie posiada odpowiedniej klubu konsul Maks I.<on, który wska~y- Dobrskiemu.
nym tempie. Według w1adomośc1 nad~sali do prowadzenia zimowej zaprawy
1
ł
sztych z Zakopanego wszystko ply1 ne
gimnastycznej dla piłkarzy. Wobec tego
•
I
zgodnie .z ułożonym uprzednio programiejscowe kluby zakupiły narty dla
mem za1ęć.
swoich graczy, w ten sposób zamie„Mogę", „chcę•' · i mu~zę" S etapy pracy w szkole
Obecnie przyjmuje Makkabi zapisy
rzając przeprowadzić w zimie trenirnr1 r
•
Berlin, 31 grudnia
ich do łatwych gier, ćwiczeń zręcznoś- na dodatkowy wyjazd na drugi turnus.
kondycyjny.
Uczestnicy wyjadą w dniu S stycznia
Organizacja wychowania fizycznego ci i zabaw, pozbawionych na razie ele- wieczorem.
111 •
w szkołach niemieckich oparta nta być mentu walki.
.
.
„
.
.
.
na następujących głównych zasadach:
2) Grupa od lat 10-14 ma zadanie
Wsz~lki~h mformac.Ji udziela i. zap1w. F. młodzieży szkolnej dopasowa- trudniejsze: Wychowawca kierować się sy .P:ZYlf1:UJe sekretariat Makkab1, Al.
na turni ef U w Krvnicy
ne będzie ściśle do ogólnych zasad spor będzie hasłem „Ich will.„" (ja chcę) i K_oscmszki 21, !el. 241-07. Kos~t uczestKrynica, 31 grudnia. towo wychowawczych. Za punkt wyjś- rozwijać w młodzieży wolę i ambicję m~twa w o~ozie wra~ z. przełazdem. w
W Krynicy roze~rany zostanie w cia wzięto dekret ministra oświaty Ru- do wyczynów sportowych, nie zapomi- o~ie strony i wsz~stkimi. ś~i~dcze~ia
dniach od 6 - 11 stycznia d>0roczny mię- sta,. przewidujący podział wychowania nając o duchu zbiorowej dyscypliny. Za ~i twyhosi za okres dziesięcm dm 90
dzynarodowy turniej hokejowy. Osta- na 3 dziedziny: wychowanie umysłowe, najodpowiedniejsze dla tej grupy galę- z 0 yc ·
teczna obsada turnieju przedstawia się wychowanie fizyczne i kształcenie cha- zie sportu uznano: biegi, rzuty, skoki, • • • • • • • • • • • • • • nastę~ująco: W.iener EV ('~iedeń), So- rakteru.. .
:
•. .
pływanie i gimn~sty~ę przyrządową. . wiedzialności wobec wspólnoty. z bojodertaho (Szwec1~). War~za~1anka (War~
Zal~z~1e od wicku mło.dz1ezy zost_a.,.
3) Wychowarne f1~yczne najstarsze] wością winna ona łączyć rycerskość.
sza":a), . Crac~v1a
(Krak~wl. Czarni to zrózm.czkowane w. f., J~k nastę~u1.e: grupr, (14-19 lat) S!OI pod hasłem „leli Młodzież tej grupy zaprawiana być win
(Lwow) ~ :<rymca TH (Krym~a). .
,
1) na1młodsza kategoria młodztezy mus~ .„ Oa m_uszę) i ma być ukorono- na do najcięższych sportów: pitki noż1:urma1 rozegrany zostanie w 17dr;teq (6-1 O b_t), ma b~ć l•sztatcona pod ha- wam em cateJ P.r~cy W)'.'Cht•.wn. wczo- nej i ręcznej, boksu, rugby, npaśnictwa
grul?1e według .systemu każdy z kazdyml· stem „Ich l~ann„. (mogę}_. Celei;n :VY- sportowej: Mtodz1ei, opuszcza1ąc szko: 1szermierki i t. d. Zarezerwowano wiele
po 1ednym razie.
cho~awcy.Jest rozbudzeme w dz!ecia~hltę prze.po}ona ~a być duch.em walk1Jmiejsca dla gimnastyki przyrządowej.
zamilowama do sportu przez wctąiame sportowcJ oraz silnym poczuciem odpo.
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1''111 ZWraca się ze zł4>4d• de h'ep
·
·
- Panie, pański pies ulłryzł mnie w 111.0lłęl- Pewnie go pa.ni draźaiła°'
. -:- . Wła~~e, że nieh„ Siedziałam tylko przy
planuue I sp1ewałam1
- No, widzi pani-

r&1UU1
.ęSiada:

•Noc

~.-

Sylwestrowa••, W barze „Pod słekanę
1Vątr6bką" wre zabawa na całego, Pray Jednym
ze stolików siedzi Ferdek i Merde.k. Wldc!c:lel
baru podchodzi do Ferdka I pyta1
- Przepraszam pan11i czy to krzesełko fest
wolne?
- Na razie jeszcze nie.„ - odpowiada Ferdek. - Ale niech pan troszkę poczeka.., Za ma•
lą chwileczkę mój przyjae(el będzie· leżał pod
etołem.„

••

• był aa koncercłe.
*
AlO)zy
•

Jednym z największych i naiwspanial·
szych mostów świata jest niewątpliwie
widoczny na naszym zdjęciu most, za~
wleszony nad kanałem Złotei Zatoki,
obok San Francisco, zwany mOstem
Złotej Bramy.

Przyfacłel zwraca

fię doń: ·

-

Ci dę podobał ten wczorafszy
'
Owszem.„ l)iwet bardzo.„ Tylko miał Je-

No,

śpiewak?.„

-

U.

Jak

PRZED KORONACJA KRÓLA JE·
RZEGO VI-GO.

wadę.„

Jaką?śpiewał tak niskim głosem,
&clsałi go, leżąc na podłodze.„

-

:t. wszyscy·

••

*
Nagle w nocy w mieszkaniu
Mayer6w pękła
tura wodociągowa. Mayer szmat.am! Jakoś zatkał otwór i posłał służ~ po ślusarza.
Po kilku minutach Wpada mały synek Mayerów i pówiada:
- Tatusiu, Już możesz spokofnle odfęć rękę
z tymi szmatami.„
.
- Cry ślusarz Już przyszedł tak prędko?
-:-- Nie, tylko dom się pall?.

**
I*

Felek źle się czułe. Boli go coś od tygodnia
w plecach. Więc poszedł do Ubezpieczalni.
Lekarz opukał go I powiada:
- Nic panu nJe jest„. Dam panu plasłer
Będzie go pan używał trzy razy d:µenałe na
czczo po 15 kropel po jedzeniu..
Kac I 1Kołek.
- Panie Kac, czy pan zna

Jakąś zasadę

Dniem i nocą pracują wielkie a~ielskie

zakłady rzeźbiarskie, aby wykonać Od·
pOwiednią ilość rzeźb głowy króla An·
glii Jerzego Vl·go, przed uroczystościa

hl-

gfenłczną?

OwszemH. Napr~kład - ciepła kąpiel,
odłożona pa następny dzień, sprzyja ztlrowlu i
podnosj humor człowieka.H
-

Stany ZJednoczone

mała równocześnie zimę

ty, a w Kalifornii

Codzienna nowelka „Expressu"

Dwie walizki·

Aleksander Koster Z1U1Petin&e nie pa- które przewoził z polecenia cootrali
nowat nad swymi nerwami. A wyda- szpie1gowskiej.
wato mu się, że potrafi za.chować zimGdytby go zdemaskowano. nie unikną krew, że nie zawiedzie nadziei nął1by kary śmiercL
swych zwierzchników, którzy powieUplynęto kilkanaście miinut.
rzyli :nu tę trudną i niebe·z'Ołe.czną miKoster odwl'lócit gtowe w stronę
sję.
szklanych drzwi; prowadzących do kuNa dworieu kolejowym og-lądał się rytarza i zamarł z przerażenia.
bojaźliw1ie na wszyistkie strony,
Ka.żPrzy oknie stał wysOlki pan w męlody człowiek, który na niego spoglądał, niku i badawczo sipoglądat na niego.
wydawał mu się agentem po!Lcyjnym.
Teraz już nie ulegato żadne.i wątp!F
Ale ten wysoki, ahudy pan w meilo- wości, że to był agent i ż;e go śledził.
niku, który kilka:krotnie zatrzymywał
Koster odwrocit głowe. Postainowit
si·ę przy nijm i badawczo patrzył na je· wysiąść na najbUższej stacii. Je-śll ago małą, żółtą walizeczkę, z Pewnością gent również wysiądzie. postara się
był furnkcjonariuszem tajnej p.o.ltcji.
zbiec.
Koster zdawał sobie sprawę, że nie
Minęło jesz,cze dziesieć minut.
powinien nań zwracać żadne.i uwagi, że
Wyis_oki pan w mel.oni~u stal w daljeśli ni·e utrzyma na wodzy swych ner· szym ciągu przy 9kme 1 od czasu do
wów, będzie stracony.
czasu spog_lądal ~a Kostera.
.
Nile potra.fil się jednak ooanować.
Wreszc~e po.ciąg ~atrzymał się.
.
Ody WYS?'ki pan ~ meloniku z~ów za~~ster podmósl . srrie szv?ko.
teJ
!r~ymal się prz~ nim, gwatt~wme przy. chw1h otworzyły .się drzwi przedzia!u.
sp1eszyl kroku 1 wy~zedt na Per.on. · .
- Pan pozwo11 ze mna powie·
Po paru chwilach pocią.g ruszył.
dział cicho pan w meloniku, spoglądając
Kost~r od~tchnąt z. u.lg~. Wyd~wa- na niego.
f~ !Ilu s1·ę, ze teraz JUZ Jest bezp1eczKoster rzucił obem na sweirn sąS1iameJszy.
da, który smacmie chrapał. Nie miaf
· ·1· t
l ··k
d ·
· h ..
d
t
A Jes,i
en pa~ w ~e 0!11 u z ązy 1 am c w111 czasu o namys u.
wskoczyc do po~11ą?, !eśh 2'0 w dalOhwycit jego walizkę i wyszedł poszym ciągu będzie sledz1ć?
słusznie wraz z a_.gentem.
Koster wolał o tym nie myś1e~.
- Pan tu chciał w:vsiaść? - spytał
W ptzedziale pamował pólmrok.
go nieznajomy.
Koster rzucił okiem na .iedynego
_ Tak _ odpad mu Koster spokojspóltowarzysza podróży. Bvt to mto- nile. - A czeg~ pan sobi·e życzy?
dy, ele·g ancko ubrany męż,czvzna i miał
- Wysiądziemy razem. Pomówimy
taką samą, żółtą walizeczke.
·
na dworcu.
Kosterowi wpadła do głowy nieGdy znaleźli się na peronie: pan w
zwykła myśl. Gdyby zjawila się p0Ji1- meloniku wyjął z kieszeni swa legitycja, nie przyzna si.ę do swoje.i walizki i mację i powiedział:
wskaże tamtą, tego nieznaiome.l!O„.
- Jestem urzędnik~em policyjnym.
To byto najlepsze wyjście. W jego Pójdziemy na posterunek dworcowy.
walizie, w specjalnej skrytce. znajdo. - Po co? - zd~wił sie Koster. waty się tajne, szyfrowane dokumenty, Czego pan chce? •

W.

Za

wydawcę: W~dawn.

i lat<>. Pod-Nowym Jorkiem nari upał.

słorice

- Później pomówimy mriliknąl
agent.
Koster nie opierał sie.
O ucieczce nie mogło być zresztą
mowy. Stracił wprawdzie dokumenty,
ale pocLeszaf się, że je jeszcze odzyska,
gdy go zwolnią po rewizji na pos.terunku dworc-0wym.
Na posterunku jakiś poHc.iant poddał
go dokładnej rewizji 0 1sobistei.
W tym samym czasie ag-ent w di:ugim pokoju badał zawartość żółtej walizeczki.
Koster byl zupetnie spokojny. Rewizja osob.ilsta nie dala żadnych rezultatów.
Gdy zjawił się agent w meloniku,
Koster zwrócił się doń ostro:
- Czego pan ohce ode mni.e? J eśH
mnie ·pan natychmiast nie zwoll!l.i. zwrócę się do panskich zwiierzchni:ków!
_ Bardzo proszę _ uśmi.echnąl się
agent. _ A1e przed tym prosze mi odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy to
pańska walizecZ!ka?.
:.....:. Oczywiście.
Agent wyjąt z kieszeni paczke banknotów i kiilka pięknych pierścieni. ·
. _ Więc to .wszystko jest pańskie?spytał-znowi..
•
_ Tak.
D k al
• · h
· .
--:-- . os on e - usm1ec na1 się agent. _ A teraz proszę mi powiedzieć,
w jaki sposób pan zdobył te nieni.ądze?
· .
.
d . --:-? Czy pban n;m~ pKodeirzewa 0 kra·
t.Iez: :--- o urzy 1 się oster. - Jestem
techn~1k1em budowla'?vm. Mam statą posadę I cdobrze zarabiam.
.
, - Proszę pokazać dokumenty osobiste. .
·
·Koster w~jąl z kieszeni paszport.
. Agent obejrzał go bardzo doktadni.e,
po czym znów wszedł do sasiedniego
p0koju.
Połączył się tam z centra.la służby
śledczej i zdał szczegółowy raport ze
swych sukcesów.

ml koronacyjnymi. Zdięcie nasze przed
stawia frągment prac przy gipsowym
odlewie króla .Jerze20 i królowej angielski~i Elżbiety.

- Uiętem morderice ba1Dkiera Flo·
cha - komunikował. - Doz0rca domu,
w który'm .mieszkał zamordowany, po·
dał bardzo niedokładny rvsopiis zbrodniarza. Widzia.r g.o zresztą. tvlko przez
chwi1lę, gdJt uciekał przez furtkę. Na
dworcu wpadł mi w oko młody męż
czyzna, który zachowywał sie bardzo
podejrzanie. Przyt.rzymalem .1rn i zre- ·
widowatem tu na posterunku dworcowym. W walizce miaf pienliadze i pierścienie, zrabowane w mieszkarrlitu flocha. .
·
W kilka godzin P·Ófoiej Kostera ponowniie prze,słuchano.
-'- ·Czy to pańskie pierśdenite? spytał go sędzia śledczy, który przybył
samochodem ze stolicv.
. - Tak jest - odpowiedział stanowczo.
- Pieniądze również~
- Tak jeist.
Sędzia śledczy spoglądał nań zimnym, przenikliiwym wzrokiem.
- Pan zamordował ban:kiera flo·
cha! - krzyknął, chwytają,c f!O za rękę.
- Jakiegio bankiera? Ja nikogo nie
zamordowałem! - wybełkotał.
Nazaju1rz, w czasie 11onowinegc1 bada:nia w s:toUcy, Koster oświadczył, że
sił ornym, że to nie była jego walizka.
Nbe. uwierzono mu. Przecież wczoraj
dwukrotnie przyznał się. że to są jego
pieniądze i kosztowności.
Na r·ozprawie

sądoweJ' przesłucha~

zaledwie k:illku świadków.
. Główny świadek osk<ł!rżenia. dozorca willi
zamordowanego ba1nk~era,
stwierdził, że poznaje w oskarżonym
opryszka, który w nocy chyłkiem wymknął się przez furtke.
Sąd skazał Kostera na piętnaście lat
ciężki·ego wi1ezienia.
Koster nigdy nije dowiedział się, co
się stało z jego · ż6ltą wa.Jizeczka.
DOL.

1
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