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angielski kanclerz skarbu,
zapowiedział emisię gigantycznei pożyczki na cele
obrony państwa.

RAONHILD HVEGER

/

Nr. 45

C.ENA 10 GROSZY

NIEDZIELA, 14 LUTEGO 1937 ROKU.

••••••lllil•l!l!!!!?lilll-•m-111111-llllililil•mlllilllm••••·--------------•
ROK XV.

zdobył rew pływaniu
na 400 metrów.

pływak

kord

duński,

światowy

6RZESZOLSCY POPEŁNILI SAMOBÓJSTWO
trując się luminalem w „jednym z hoteli krakowskich.-Grzeszols kl zmart
a żonę jego w stanie beznadziejnym przewieziono do szpitala

Grzeszolski Ipozostawił listy do władz śledczych
Warszawa, 14 lutego.

KRAKÓW, 13 lutego. (PAT.)
W Krakowie późnym wieczorem ro·
zeszła się wiadomość o
SAMOBÓJSTWIE GRZESZOLSKIEGO
I JEGO ŻONY
. . • .
• Paweł G~zesz?lski i 1e~o zon~ Peta:
g13, którzy Jak się okazuJe przy1ecltah
10 lutego do Krakowa i zamieszkali w
„Hotelu Polskim" przy ul. floriańskiej,
popełnili dzisiaj wieczorem samobójstwo
TRUJĄC SIĘ LUMINALEM.
Około godz. 20.30 służba hotelowa
rstwiertłziw~ZY fakt samobói Qv:a z
mowała zarząd hotelu.
GRZfszoLSKIEGo ZNALEZIONO

leżącego n~uł~ż~~~!=~~g~· obok

W ubiegły p0niedziałek Grzeszolskl

1 Dowiedziawszy się o skasowaniu wy·

przez Sąd Nai· pobrał zasiłek, który otrzymyWał Jako
bezrobotny, zaś
Sądu Najwyższego, prokuratura war·' wyższy, Grzeszolski
ŚRODĘ WIECZOREM WY.lECHAt
W
NIEW
szawska zwróciła się do władz sądo- '1 WYJECHAŁ NATYCHMIAST
Z SOSNOWCA.
ZNANYM KIERUNKU.
Wych w Sosnowcu z polecenia doko·
Kierunek jego p<>dróży nie bvł nikO.
Grzeszolski jak się okazało nosił
nania aresztowania Grzeszolsklego.
W Sosnowcu nie zastano go Je<toak si~ już od pewnego czasu z zamia· n:u znany. Naogół przypusiczano, że u•
w jego mieszkaniu, wobec czego pro- 1 !"t·m wyjazdu z Polski. Sprzedał bOwiem daje się on do Warszawy.
Zaitadka jego zniknięcia rozwiązana
wadzono dalsze poszukiwania za Grze- swą fabryczkę w Sosnowcu za 5.000 zł.,
szolskim w Warszawie oraz na terenie a plac, jaki posiadał tamże. za 9.000 zł. została dopiero po ujawnieniu samobói·
i pieniądze te miał zawsze przv sobie. stwa w Krakowie.
innych miast.
Bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku roku

unewinniającego

I

re maszyn· ty labrycznego

,

Tra z s
•

z tramwaju, wpadł pod auto. Nieszczęśliwy śpieszył do swej córki i znalazł śmierć na ulicy

63-letni robotnik,

wyskakując

I

na

czyzny wezwano lekarza poJ!otowia Czer j nała w zwłokach swe~ Ojca. Był nim
L6dź, 14 lutego.
(gr} - Onel!dai wieczorem, około go- wonego Krzyża, który stwierdził agOnię 163-letni Wilhelm Szacht, maszynista fa·
dziny 10.30, wydarzył się na ulicy Piotr- i czemptędzej przewiózł doJ!orywającego 1bryki firmy „Wegner i Bernstein" (Wól·
które odwiozło kowskiej tragiczny wypadek, który ?O- 1 do szpitala św. Rodziny. Wypadek miał czańska 12), zamieszkały na Chojnach
gotowie ratunkowe,
przy ul. Trębackiej 94.
Grzeszolską do szpitala św. Łazarza. -- ciągnął za scbą ofiarę w życiu ludzkim. I miejsce w pobliżu ulicy Ks. Skorupki.
tramwajem , do
Ś.p. Szacht jechał
po
W szpitalu nieszczęśliwy zmarł
spo-1
W pewnej chwili przechodnie
Zwłoki Grzeszolskiego odwieziono do
strzegli jakiegoś mężczyznę, wyskakują- kilku minutach. Zwłoki przewieziono do swej córki, zam: przy ul. Wólczańskiej
zakładu medvcyny sądowej.
Bezpośrednio po ujawnieniu samo- c~go z ~ramwaju. W. tym samv:~ momen- j prosektorium:. miejskieJ!o, gdzie poddane 128. Kiedy spostr.zegł, że p~zejchał już
przystanek, na ktorym powinien był wyauto zostaną sekc11.
cie nad1echało z duzą szybkosc1ą
•
, ,.
Tragicznie zmarły nie posiadał przy siąść i zmuszony będzie spory kawał dro
bo1stwa Grzeszolsk1ch do „Hotelu Pols-1 osobowe, jak się później okazało taksów- 1
kiego" przybyli przedstawiciele władz I ka prowadzona przez Romana Rajskie-: sobie żadnych dokumentów, na podsta- gi przejść pieszo, stanął naJ!le na stoppo!icyjnych z nadkomisarzem Polakiem,• go i nim zdołano zapobiec nieszczęśc:u, wie których dało by się stwierdzić jego I niu i skoczył na bruk.
W tym czasie przejeżdżała taksówI tożsamość. Dopiero wczoraj w południe
sedzia .;ledczy oraz obwodowy lekarz 1denat znała.zł się pOd kołami.
Do potwornie zmasakrowanego męż- z~łosiła się jakaś kobieta, która rozpoz- ka. Denat odniósł pęknięcie podstawy
~· "sk·
czaszki i szereg ran głowy.
.
•
.
ICJ 1.
Władze prokuratorskie już zarządziGrzeszolsk1 zameldował się w hotelu;
ziemi, dającą jeszcze oznaki życia.
Na miejsce wezwano natychmiast p-0-

I
i

I

I
pod obc~m nazwisl-:iem. Zostawił o~ li-i
sty, ktore przekazano

I

V

tła

władzom słed·.

czym.

• • •

roboty do

Franc1·1· ,. Belg1·1· I

ły

Własna rozgłośni~ na stacji emi.gra~yjn~j w Mysł?wicac~

.

. ~atow1ce, ~3 lu~ego. sta~1ę ~m1~racr1ną. w Mysłowicach gdzie
.
Jak się dow1adu1emy, em1grac1a ro- zna1du1ą się w1elk1e, doskonale wypasabotników poJskich na rob<>tv rolne we żone baraki. Na terenie tei stacji emiFrancji w ostatnim czasie znacznie <się gracyjnej wprowadzono ostatnio kilka
wzmogła. Obecnie co tydzień odchodzą inowacyj pierwszorzędnego znaczeria.
Przede wszystkim na skutek starań
transporty, obejmujące po 400 robt!'tnik
p. t. ków. Przewidziane zapotrzebowanie wy inspektoratu emigracyjne!!<> w MysłowiOb
niesie w bieżącym roku znacznie ponad cach, zainstalowano tam w barakach rodzaj własnej roz2ł<>śni, przez którą z~ro·
20.000.
.
Niezależnie od tego, podziewane są . madzonym tam emigrantom wygłasz~ się
., zgłoszenia na 2órników pOlsikich do Fran ! pouczające pogawędki o stosunkach we
"
cji. Do Bel2ii przeprowadzana jest już re; Francji i warunkach pracy oraz udziela
Treść numeru:
BŁĘKITNY BRYLANT CÓRKI MAHARADŻY.; krutacja, jednak narazie wyłącznie na te' wstępnych lekcyj języka francuskiego.
I N(\jdonioś~ejszą inm':'ację st:t~owi jed.
DZIEJE KLEJNOTU INDY JSKI1EJ KSIĘŻNlCZKr re·n.ie Zagł~bi.a Dąbrowskie20. .
Wszystkie te transporty, z wy1ątk1em nak otwarcie staramem ministerstwa
TAJEM~ICA sr~RB~R~YÓ~~~ORY.
~ierowanych do ~elJ!ii,. którymi zajmuje opieki s?.ołec;nei 0~d~iału PKO. na fere·
~~~~~ k~io'k ~ GOR KANADY _
barwny mm z życia młodego Polaka na s1ę Syndykat Em1~racy1ny, przechodzą nie stacJl emt1EracYJne1.

Ukazał sie Nr. 5
nowego ciekawego tygoraz owego
dnika
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STAN_l.EY FRANKAPRZ~r~~~~\,p~l~~li':r,\!'IA
film z kramy wiecznych sniegów.
_
wLADc.:A P0Dz1i:M1 wielki fiim sensac~jno - kryminalny.

wydanie

l
TAJEMNICE l\\IESZKANCóW MARSA przeżyl'ia uczoneito Polal1a i lego asystent-

I
Zatruta woda pod Gn·1eznem
·

srmowodowoło epidemi~
!J<""

Gniezno, 13 lutego.
W Kopudowie maj. wtasności p. Spren
ki rw inne! olanc::ie.
J
WYDERKO I FA.ITALSKI gero. z Dzialynic wybuch/a ostatnio epiczyli zawody narciarsldt.
dem:a tyfusu brzusznego. Dochodzenia,
Humory~tvczne krcitkomcirażówkh
przeprowadzone przez lekarza powiato·PAN l<RĘCIOLEI< MA PECHA.
wcgo, wykazalr. że źródtcm za.razy jest
PIMPUSIA PONlóSL TEMPERAMEN ·
J \\'uda, której mieszka1icy majętności llŻY·
Cena numeru tylko 10 gr.
Do nabycia wszP.dzie wali do picia i przyrządzania Potraw„

z".'łok ~odzini~.. która

zajmie

się pochowamem me·szczęshwei;!o starca.

j Wodę

'fgfusu

tę czerpano nie ze studni lecz ze

zbiornika drenowego.
Dla wstrzymania dalszego rozszerzania się epidemii, władze sanifarne przeprowadziły dwukrotne szczepieni e och1 roune n 100, osób, a 9 chorych przewiei' ziono do szpitala miejskiego~ Gnieźnie.
.
1

Zebrak-złodziej

aresztowany na

gorącym

uczynku

· .
, ,
Lódz, 14 lutego.
(gr) W dniu wczorajszym are·sztowano na ulicy N<>wozarzewskiej, przyzbiegu ul. Rzgowskie,j, Władysława Bobka
(~zgowska 23), który do~onał kradzieży
pierza z wozu Adama Ztmona, wieśnia
ka z Połczewa, powiatu łódzkiego. Zatrzymanego przekazał komisariat wła·
dzom sądowym.
Niemal -0 tej samej porze aresztowa·
żebraka,
no Franciszka Mikołajczyka,
zam. przy ul. Wileńskie; 32, który skradł
chodnik z mie1s,zkainia Władysława Balcerka przy ul. Braterskiej 46. Mkołajczyk przychwycony został już na ulicy i

;:ado

z12~~;o~;~s~~~ct~~wym przesłano

Podrzutek
Lódź, 14 luteg<>..
(gr) - W lokalu wydziału opieki spa
łecznej przy ul. Zawadzkie; 11 pozostawi
Irena
ła swego sie·dmiole.tniego svna Frank vel Frątczak, z.am. przy ul. Le-·
szno 30.
poszukiwania.
Za matką wszczęto
doillJ.l
Chłopca oddano do mierskieJ!o
wychowawczelfco..

!987
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WOLNA TRYBUNA

„GLOS SERCA"w ZAMOśCIU: Droga moja nie wątpię, że kocha Pul pol1kłe nt(>rze I
marynarzy, albowiem nie ma chyba człowieka
w kraju, kt6ry i;de czułby się zwl~any ducho·
wo z portem polskim w Gdyni. Niemnie! Jednak
u Panr sentyment ten wygl11da nieco inacz•~
Chodz1 raczej o„. flirt z maryuuzem o Ile dobrze zrozumiałam Jej Intencje. Ale to już prze•
kracza w zakres ram ,,Wolnej Trybuny".
,)'. C. 714" w ŁODZI: Szkoda, że nie zał11·
wśród mieszkańców
czyi Pan listu pod wspomnian11 szyfr11 dla owef
(t) Depesze doniosły niedawno o wy· blaszane garnki, zaczęli masakrować' alarmować władze policyjne i wojskowe. Pani. Innej bowiem drogi skomunikowania W at
buchu buntu w więzieniu w Ontario, kt6 przerażonych dozorców, którzy zupełnie : Rozpoczęło się istne polowanie na ucie· nie posiadam. Myślę, że trochę zbyt szybko
ry stłumiono, stosując straszl\we repre- po-tracili głowy, dając się bez oporu roz- ! kinierów, których powoli wyłapywano. określił Pan stan swoich uczuć. Odpowiedź bosje. Obecnie jedna z gazet amerykań- broić. ~.szystko odbyło się w tak błyska : Działy się przy tym straszliwe, wprost wiem mogła wzbudzić zainteresowanie da.li.Ił
skich podaje szczel!óły tej „rewolucji wicznym tempie, że dozorcy nie zdołali dantejskie sceny. Policjanci strzelali do osobą, chęć poznania lel i t. p., ale w każdym
więziennej", w której zginęło wielu więź zawezwać pomocy. Tymczasem jeden z . uciekających więźniów, którzy masowo razłe nie miłość, jak się Pan stara o tym zapew•
niów.
więźniów wzniecił pożar w jednym skrzy ! ginęli w okropnych męczarniach. Ogó• nić. Niech Pan zatem przyśle list dla oweJ Pani,
W więzieniu w Ontario odsfaduje prze die więzienia. Po chwili o~ień z gwałto- łem podczas tej rzezi pOstradało ży~e 40 na adres ,,Wollle! Trybuny" 7. zaznaczeniem
ważnie długoterminowe kary przeszło wną szylbkością zaczął się rozszerzać, po osób, zaś przeszło stu więźniów odD10sło szyfry. List zostanie adresatce pnes.łany, o Ile
poda nam swój adres.
700 przestępców. Z niewiadomej przyc7.y większając panikę. Na domiar złego lżejsze lub cięższe rany.
,,X". w LODZI: Po.pełniła Pani głupstwo,
n~ ~d. pewn~go czasu ~pan~wało. wśród •bunt?wn~cy p~zerwali druty telefon~zne
Mimo to, około 50 przestępców, odwięzniow dziwne podniecenie, ktore po- tak ze nie mozna było wezwać strazy po · d ·
h ka
za morderstwo i rabun które szczęściem tylko nie miało złych na.
ł
· d · lać
tk'
·
•
s1a u1ącyc · ry
wo11 zaczę .o się u zie
wszvs 1m.
zarnei.
.
.
ki, rozbie ło się po okolicy, szerząc pa• stępstw, ale mogło się skończyć iragicznle. Ma
bom1?a
w
Zaopatrzywszy
"'.',bron,
nik
okolicznej
Nie· Pani najlepszy dowód, jak brutalnie potrafi po·
ny wieczór styczniowy. W1ęzniow1e, 1ak dozorcom, tłum w1ęzniow zabrał się do 11 łę
·
ł no za ni'mi' eksp»dyci'ę stępić mężczyzna, jeżeli kobieta da mu do zrokl
· dl' d
·
· • ·
ł
·
I
,
zw oczme wys a
zwy. ~· dazałsie · ~
o wh1ec.z erzv 1bn1chn!e
wy amywama sta o1;'yc h. k r~t.d Skazakncvd,
· karną. Podczas tego „polowania" zd)ła- zumienia, ie on 1lę jej podoba. Ze sprawy tej
zapow1a o, ze za c w1 1ę wy u:: me przy pomocy sznura~ ni~ w1a ?mo s ą I no St:!hwytać około 40 więźniów, ;:aś po· wyszła Pani z honorem. Mimo to Jednak poże·
bunt. ~ara~, na da;iy syj!nał, p~iZe~ę~Y. wydobytych, ';VJ'skak1wal1 z !3k1en .P~<>ną ;
tali dolali się ukryć w bezpiecznym (lnanie owego Pana było cou.jmnleJ obrailiwe.
zaczęli walic w stół blaszanvmt łyżkam1 cego gmachu 1 pod osłoną c1emnosc1, za i z~s .
z
Powinna Pani zareagować, nie odpowlacłaJ11c na·
poczym przy akompaniamencie dzikich 1 częli uciekać w kierunku miejskich zabu mie1scu.
wet na ukłon. Gdyby zapytał o powód, proszę
okrzyków zerwali się z miejsc i :':'Zucili ; dowań. Ogółem zbiegło z więzienia w On 1·
Krwawy bunt więźniów w więzieniu mu odpowiedzieć, że przejrzała Pant Jego pod1
się /na doiZOrc6w stojących przy drzwiach tario około dwustu więźniów.
jw Ontario został okrutnie stłumiony i stęp I kłamstwo, na które mote zareagować fe·
Zbuntowany?h. więźniów o.garnął ist:
~płynęło pół ~odziny, zanim sł~żba sytuacja opanowana.
dynie pogardę.
ny szał. Uzbro1eru w kawałki drzewa 1. w1ęz1enna zdołała opanować pożar 1 za·
Sędzę jednak, że znajomy nie zapyta Pani
o powód gniewu, albowiem domy6lt się przy•
czyny, a poza tym mało mu na tym zaleiy.
Może to jednak przykre, co piszę, ale lepief
iest prawdzie spoJrzeć w oczy, anłiell łudzić się
I popelnłać błędy. Na przyszło'ć powinna Pani
być ostrożniejsza I nie przyfmować tego rodza·
ju zaproszeli. Kobieta musi dbać o 1wof11 opinię.
„13 ZŁAMANY BRUNET" (mteJscowość nie
podana). Młody człowiek, mężczyzna, powinien
(t) Pasa~ero;yie luks?sowego p~row- z ust pogromczyni zwierząt padło twar- J ~h.wifi padła na po~~ad_ be_z. przytomno· się zdobyć na siłn11 wolę I przezwyciężyć wszy.
ca „Montevideo , kursuJącego pomiędzy dym glosem wypowiedzicme imię lwa: sc1. Wszyscy rzuc1h s1ę JeJ na pomoc. stkie plętrzęce się przeszkody, a nie rezygnować
Nowym Jorkiem, a Buenos Aires, tnieli „Hassan"! Lew momentalnie poznał swą Przybiegł lekarz okrętowy, który om- z walki fak tchórz I poddawać się biernie losonielada sensację. Na pokładzie przeby- panią i naraz złagodniał. Odprężył mu- dlalą ocucił i kazał ją przenieść do ka- wi. Co to znaczy ,,życje nie ma Już dla mnie
wała słynna nieustraszona pogromczyni skuły, zaryczał, ale tym razem już cicłio biny.
uroku.„" Czy wofuo tak pisać młodzieńcowi,
zwierząt, senorłta Juana Gomez, która i pokojowo, wyprostował się i jak skar·
Od owego czasu piękna Hiszpanka który liczy dopiero 21 lat życia?.„ Czy wie Pan
wiozła ze sobą ośm przepysznych ber- eony kot wrócił do klatki.
otoczona była jeszcze większym podzi- wogóle, czym życie może Gi> jeszcze obdarzyć,
beryjskich lwów. Klatki z; królami puPiękna pogromczy ni stała jeszcze lwem wszystkich obecnych na okręcie, jakle nlespoddai!kl I rado~cl gotuje?„. tle Pan
styni stały na dolnym pokładzie, i woko- moment bez ruchu. Straszliwy wysiłek z ~ tórych niejeden zapewne zawdzję- uczynił, zaprzesłafitc nauki, ale to zło przede!
można naprawić. Jest Pan młody, a przy dolo nich gromadzili się pasażerowie od w oli. o tabit iei ner llJ .
nas ęt>nei 1~t iei życie.
rana do wieczora.
•••••• •••••••• ••••••~••••••• ••••••••••••••••••••••••• ••• ••••••• brych chęciach odrobi stracony czas. Na razie
jednak musi się Pan postarać o Jakieś zajęcie,
Już od kilku dni' okręt pfynął po spoktóre zapewniło by Mu byt. Potrzebna jest do
kojnym morzu, a znudzeni
zaczęli się nawet uskarżać na monotonię
tego silna wola, wytrwałcść, clerpllwo•ć I prze·
'
podróży. Wobec tego kapitan okrętu podewszyslkim •wiadomość, ie wszystko skoliczy
E
·
t
"
stanowił urządzić zabawę. Wszystkie
l<sperymentalny lot na ro\Aierze
rznym
s;ę pomyślnie. Gdyby każdy człowłek zrażał
polrłady ozdobiono kolorowymi Iampio(t) Jak donosi prasa niemiecka, sto· : rnzpęd przez wyrzucenie ~o ze specjal- się pterwszymt rozczarowaniami i rezygnował z
nami, zaś orkiestra bezustannie grata do "Warzyszenie techni'ków we Frankfurcie- ; nej katapulty. śmigło aparatu porusz~ł walki - czy zdaje Pau sobie sprawę, jak świat
tańca. Co chwila wystrzeliwaty w gó- nad Menem, wyznaczyło naJ!rodę w wy- , przyrząd, wprowadzony w ruch nogami, by wówczas wyględał?.„ Głowa do góry „zła
rę rakiety i ognie bengalskie, puszczane sokości pięciu tys~ęcy marek za l?l wy- na podobieństwo roweru.
many brunecie", albowiem najgorsze złamania
przez załogę okrętową. Na poktadach ~nany n~ aparacie, Poruszanym iedynte .
O~liczenia t~c~~iczne wvk~załY: jed· s11 uleczalne, a czas robi swoje. Głowa do l!óry
tłum eleganckich pasażerów i pasaże- siłą. lud~ktch .mus~ułow.
nak, 7e pr~y dz1s1e1szym słanie ;w 1 ed~y l do pracy! Najpierw szukać zajęcia, później
rek spacerował przy dźwiękach skoczDw~1, lotmc.Y 1„ konstruktorzy ~ Des· i techmczne1 lot be7 .mo.tor.u, a iedyme nauk~ a kobiety na ostatnim planie. Jeżeli zdonej muzyki. Naraz orkiesrta urwała w sau, B~lin~cr 1 ~assler, .zbudoi,~a.h apa- 1prz". pomo~y lud.zk1e1 me 1e~ m~ż~1wy, będzie Pan pozycję w życiu - nie ::najdę się
pół taktu i· z czyjejś krtani rozległ się rat, ktory odpowiadał nar:z.upetnteJ wyma 1 gdyz człow1e1kow1, nawet na1bardz1e1 wy tak.te, któreby powiedziały ,,nie". Męiczyina
okrzyk przerażenia„.
ganiom, _ustalonym p;ze~ reitulamin na- i trenowa~emu, brak sił do s'Y'obodnego bowiem oceniany jest Inną miarą. .T{oblety ce·
W świetle kolorowych lampionów u- grody. ~1estety, lot się me udał. Wedłul! P?rusza.ma .aparatu na. dłuższe1 prz7·str~e nią w nim energi~, odwagę, przedsiębiorczość
1
kazat się nagle na poktadzie wspaniały re.gulam1~u •. aparat poruszany prize~ czło i m. Natom:-;i.st techmcy są ~dama, ze i dzielność, a to wszystko znajduje swój wyraz
lew, potrząsając grzywą. Chwilę dzika wieka, wt.men ~ył pr;ebyć w powietrzu , wmontowanie do szy~ow,ca śm1.J!ła, poru w pozych !połecznej. jakę on zaimuie.
bestia stała niezdecydowana mrużąc 0 .1 przestrzen 501, metrow, a tymc.zasem szanego przez człowieka, moze oddać
PANI HALINA W. w LUBLINIE: Wszystczy, nieprzywykłe do blask~ sztuczne· aparat obydwu ~nsilruk~or~w l!rzeleci~ł l wielkie usługi przy locie szybowcowym. ko w porządku. List został wysłany adresatowi.
go światła. Wszystkich pasażerów opa- tylko 238 metrow. U zys Kali om naraz1e.
Dzi~kuję za miłe słcwa, życzę powodzenia w
dalszei pracv.
nowalo
Nikt nie
śmiał sięstraszliwe
ruszyć z miejsc.a. Tymczasem
„SAMOTNA"w KATOWICACH~ Nie mof!ę
lew wciąż spoglądat na znieruchomiasię nad Panta litować, skoro pos 1ada Pani m:te
koleżank!, z którymi si:>ędza wolny czas. J'J.l\ iałych ludzi i szykował się do skoku, U•
Jak pomysłowy kombinator wyłudził 200.000 dolarów
patrując ·sobie ofiarę.
kio. samotność się Pani z!ltem skarży?.„ M vślę,
Nie trudno było się domyśleć, co się
od czytelników pisma
że. resztę czasu wvPełnia czytanie war!cśr.lo·
stato. Widocznie jedna z klatek była źle
(t) W jednym z największych pism !mystach. Nie mniej jednak znalazło się wych ksiiJżek. Jeżeli n'e - to szkc-.d a, albr„·:em
zamknięta i dzikie zwierzę, zniecierpli- amerykańskich ukazało się niedawno o- około dziesięciu tysięcy ludzi, którzy •v tym wieku powinna Pani starać się o :>.bojla·
wione monotonią swego życia, wyrwa- głoszenie treści następującej:
wysłali po dolarze pod wskazanym -::enie umysłu. Na wszystko Inne będzie czas
ło się z niej i wydostato na górny po„Piosze mi przysłać dolara. Harald adresem.
.
'lóźnlej,
kład .. Było wprawdzie jeszcze oszolo- Willia1ns, 1113 Avenue Nr. 35".
Ogłoszenie ukazało się jeszcze raz.

Zbuntowani fprzestępcy masowo ginęli pod gradem kul policji
w objętym płomieniami zakładzie karnym. - Zbiegli więźniowie
szerzyli postrach

l

~.reszcie

wybu~h!a.

.rnr?ź·

s,1ę,

zrabo;waną ,

wśrJd

ludności,
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I

wśród tańczących
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Król pustyni wywołał straszliwą panikę na pokładzie luksusowego transatlantyku.-Nieustraszon a Hiszpanka obezwładniła dziką bestię, ratując przerażonych pasażerów od niechybnej śmierci

I

pasażerowie

Samolot poruszany S l fą Iudzk ą
„napow1e

I

I

przerażenie.

,,Proszę

m1·

przysłac'

dolara ... ''

I
I

mione ruchem, gwarem i oświetleniem.
Oczywiście, ktokolwiek rzucił okiem . Tym razem tajemniczy Williams kateAle lada sekunda oszołomienie mogło . na to ogłoszenie, wzruszy t ramionami i · gorycznie oświadczył, że jeszcze tylko
minąć, a wtedy...
\ myślat, że chodzi tu o jakiś trick rekla- I ostatnie dwa dni przyjmować będzie doNagłe przed lwem stanęła piękna po· mowy. Po paru dniach w tym samym I1ary. Na skutek tego ogłoszenia otrzygromczyni, senorita Juana Gomez. Ubra Ipiśmie ukazało się następujące ogłosze- l mal on przeszło 200 tysięcy dolarów.
na w obcisłą purpurową jedwabną suk- szenie, podpisane przez tego samego
Tajemniczy ten człowiek słowa swenię wy gl ą dała w świetle lampionów, jak Williamsa:
go dotrzymał i we wskazanym przez
żywy płomie ń . Stanęła spokojnie przed
Uwaga! Tylko do 20 bieżącego mle- siebie terminie zamieścił w gazecie nastraszliwą bestią, a oczy jej z wyrazem siąca przyjmować będę przysyłane mi stępujące ogłoszenie:
siły nieustraszenie wpatrywały się we li dolary. Kto do tego terminu nie przyśle
„Otrzymałem przeszło 200.000 dola·
lwa.
. mi dolara, będzie ogromnie żałował".
. rów, za co z całego serca dziękuję. Wy.
Piękna Hiszpanka zdawała sobie
Ogłoszenie to wywołało nairozmait- ieżdżam do Honolulu, gdzie zamierzam
sprawę, że jeśli w zrok ją zawiedzie, żad- sze komentarze. Przypuszczano, że to nabyć sobie ładną wille i zyć z procenna siła nie zdoła powstrzymać twa od jakiś zwariowany filantrop. który każ- tów od łaskawie zaofiarowanego mi kaskoku. Wiedz i ał a ró wnież , ż e to ona demu, kto przy śle mu dolara, da cenny pitału. Williams".
pierwsza padnie ofiarą jego kłów i pa- 1upomin ek. Publicz n oś ć gubiła się w do- 1
a
zurów. Mimo to a ni ieden muskut na jej 11
...,
JiiliiJ&J!Włł
•
&&iMWMiJ
--tw a rzy nie drgn ał. By ła zup e łnie spokojna i opanow::i na. jak by z najdowała
się na a renie cy r"1rnw ej.
Lew już sprężył sie do skoku. Naraz

I

I

l

I

- najstarszym oficerem armii francuskiej jest major Canoz. Obchodził on
TJrzed kilku dniami setna rocznicę swych
1,mienin. Canoz brat między innymi
1Jdzial w wojnie lirymslziei.
- w Detroit odbyla si~ niezwykfa uroczystość. laklady Forda wyprodukowały 25-milionowe autn. 7, tei nkazji
Ford przeznaczył 25 milionów dolarów
na cele dnbrnc z.vrme d!r1 snn·ch robotników. Robotnic.V ze s1Vej strony postanowili ivystaivić pomnik. prz edstawiają
cy najstarszy samoch(;r!.
1v Pnry ?.u zmarf naite?.szy czlowiek Fronc.ii . !.11d1vik Ro.rthiniqr. W'ażyl
on ?45 Pf!r. . r~ .ieri:n ·0[J?nArl lV n(l .~ie ~v.vno-

Ni eście pomoc najbiedniejszvm111~,;~;;„~vcil

„

metra.
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ZZ·IBfnia Stanisława Borek chciała si~ zemścić za cztery zmarnowane
r:;~k:~~~~ r;!~~i o~~i:!ist:;z:;:r acU I Iata" - Sledztwo przeciwko nledoszlei zabójczyni Żostalo już okoń ~tona
J){)g~~~~Dz~~-1:tn~!~~zie~~g;~~i:zi~i~~~
0
0

wyros tka robaczkowego.

•

i

zes:~g~~~:, :i~:ss~~k:a~~~ ::~i::1~i Dnia 18
1

Odbędzie się

sensacyjny roces

.lód~, 14 lutego. gła jakaś młoda kobieta i oddała do
.
śledz- niego trzy strzały rewolwerowe.
dow1adu1emy,
J~k .się
Lipszyc, trafio~y w ram.ię i. poślat~o w związku z krwawy:n dra:natem
mąosnym, który r~zeg~a~ się ~ hstopa- ~ek, upadł. Gdy lezal na z1em1, p~dł
~z!e ub. r. n~ Alei ~oscms~k1, zo~t~~o . Jeszcze czwarty strał, ale. kula pr~eb1ła
iuz ostateczme zakonczone 1 w naJbhz- 11 skórzaną teczkę, którą Lipszyc się za~zyc~ dniac~ w .Sąd.zie Okręgowym ~v stonit, ni~ czyniąc mu krzywdy.
Na ulicy powstał poproch. Skorzyr..od.z1 .odbędzie się mezwykle sensacyistała z tego strzelająca, podbiegła do
ny I pikantny proces.
Dnia 16 listopada, około godz. 3-ej 1 stoJąceJ przed domem przy Al. Koścłu·
po południu, do przechodzącego Aleją szkł 17 limuzyny i rzuciła szoferowi
Kościuszki Władysława Lipszyca, urzę- krótki rozkaz, aby zawiózł ją do komi.
i
.
.
.
dnika 1edne1 z fabryk ponczoch, podb e- sariatu.

~~~~zk~zł~~~!~::1wcÓ~ządu klasowego

Kondukt pogrzebowy wyruszy dziś
2.30 z domu przy ul. Karpiej 19,
godz.
0
gdzie zamieszkiwał ostatnio Miniszewski. Zwłoki pochowane będą na cmentarzu na Zarzewie
w pogrzebie ud~iał wezmą delegacje
magistratu łódzkiego rady miejskie' p
J, •
P. s., o. K. z. z. itd.
Dowiadujemy się, że na miejsce Zyg.
munta Miniszewskiego jako radny z
frakcji PPS. wejdzie p. Władysław Kędzierski
•
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łac, jeili ar•ukułu Pierwszej
IJc:hwa•g no zebronioc:h
polfrz_ebg ni„ sioniejq.
w zw11qzkac:h zowodowgch. - Zorzqdzenie sfarosdv
o ujownioniu cen

i wgsdqpiiq o

~zofer, widząc rewolwer w ręce młodej kobiety, oświadczyt, że odwiezie ją,
ale pod warunkiem, że odda mu broń.
Nieznajoma usłuchała go i samochód
ruszył w kierunku ulicy Piotrkowskiej.
Podczas jazdy szofer obserwował w
lusterku sprawczynię strzałów, która z
całym spokojem zabrała się do pudro•
wania sobie nosa i karminowania
. .
.
. . .
warg.
W k?misanac1e młoda k.obieta <·~W1ad
czyta, ze nazywa się Sta~isł~wa Borek,
ma lat 22, Jest córka włascic1ela zakła„
du ślusarskiego przy ul. Legionów 42.
Jednocześnie wyjaśniła, że Lipszyca

poznała przed czterema laty. Wywiąza-i

ło się między nimi uczucie głębsze
Lipszyc zajął się jej losem, odwiedzając

~y':a~:.łym

mieszkanku, które dla niej
Borkówna myślała, że Lipszyc oźe
ni się z nią, chociaż wiedziała o tym, że
przyjaciel jej jest człowiekiem żona·
na zebraniach robotniczych rezolucje w skie, ślusarskie krawieckie i t. d. to- Itym i ojcem dwojga dzieci. Kiedy jed·
Lód.t, 14 lutego.
(k) Sprawa wystąpienia włókniarzy tej sprawie, prosząc jednocześnie o in· karki, szlifierki,' wiertarl<l \ t. p., skóry I ~~k zorjentowała się, że jest to niemozhw~, ~aczęła domagać. się od swego
wyprawione i surowcowe i t. p.
łódzkłch o podwyżkę płac. w związku terwencję.
Zarządzenie przewiduje karę admi· przy1ac1ela, aby zapłacił Jej za „zmar·
~·.
z drożyzną artykułów pierwszej potrzeW ostatnim numerze Łódzkiego nistracyjną do 1000 złotych lub I mie- nowane cztery lata".
by, staJe się coraz bardziej aktualna.
Gdy jednak prośby nie odniosły żadW ciągu ostatnich dni w poszczegól· Dziennika wojewódzkiego ukazało się siąca aresztu za nieujawnianie cen na
nego skutku, poczęła grozić. Groziła,
nych związkach zawodowych odbył się zarządzenie starosty grodzkiego w Ło- powyższe artykuły.
że zabije jego, siebie, że nie daruje
:~
dzi o ujawnianiu cen przedmiotów powszereg zebrań, na których uchwalono
zmarnowanych lat.
swoich
pieczycen
podwyższenia
Sprawa
użytku.
REZOLUCJĘ PROTESTUJĄCE PRZE· szechnego
Lipszyc zwrócił się wówczas do
Zarządzenie dotyczy składów, skle· wa, o co zabiega cech piekarzy w Ło· 1
CIWKO ROSNĄCEJ WCIĄŻ FALI
znajomego prawnika, który wezwał do
pów, jatek mięsnych, straganów i obej- dzi, nie została jeszcze załatwiona.
DROŻYZNY,
Jak wiadomo, piekarze domagają się siebie listownie Borkównę, oświadcza·
obniżającej realną wartość zarobków rnuje następujące artykutv pierwszej po
trzeby: pieczywo, mięso i jego przetwo· 1aby kilogram chleba kOl'ztowat 37 gro- 1jąc w li5cie, że przyjaciel jej gotów jest
robotniczych.
W rezolucjach tych robotnicy oś- ry, bieliznę„ gotowe ubrania, wszelkie szy (obecnie 35), a to wi:.kutek dalszej płacić jej pewną pensję.
List ten Borkówna pozostawiła bez .
wiadczają, że o ile ceny artykułów obuwie, kapelusze i czapki, piecyki ku· 1zwyżki ceny mąki.
Decyzja władz w tej sprawie tna za- odpowiedzi.
eime, wyroby stotarskie, maszyny i
pierwszej potrzeby~ a i>rzede wszystkim
Wkrótce po tym młoda kobieta oblaartykułów spożywczych, nie zostaną narzędzia, powrozy, przybory stolar- paść w nadchodz;tcym tygodniu.
ła kwasem solnym swego przyjaciela,
przywrócone i.io poprzednie! wysokości,
gdy wychodził on z fabryki, ale na
Łodzi·
PODJĘTA aj~iWt~CJ.A o PODszczęście nie wyrządziła mu poważnej
·
Związki zawodowe, da których zwró
swe Borkówna
drugi
. - Kon. mo od
_'
l1'
informacje,
o
I
ii
h
-iii
f
czyły, że w razie nieuwzględnienia tąr. ub.,
listopada
16
d~ia
zrealiz?wała
ODO
ZWO
e
D
€ZOS
Ql.WO'UC:
erenc:•~
dań robotniczych
na
rewolweru
z
~1pszyca
do
str~elaJą_c.
wtorku.
nadchodzącego
od
lutego.
14
Łódź,
WYPOWIEDZIANA BĘDZIE UMOWA
Informują nas, że w dniu tym roz- Alei Kos.cm~zk1,_ p~z ed gmachem PKO.
(k) Informują nas, że pojutrze, t. j
ZBIOROWA W PRZEMYŚLE WlóObrazema Jakich doznał Lipszyc
we wtorek, dnia 16 b. m. ma się rozpou •pocznie się także strajk szewców w
KIENNICZYM
1
się le~kie i po dwutygodniowej
okaza~y
zopodięta
również
gdzie
Warszawie,
szewców.
strajk
i jednocześnie wystosowa~e będą pod j cząć w lodzi ogólny
Przed ki~ku dniami w wyniku oclb~: I stała akcja elrnnomiczna. Str~jk ten zo· kurac.J1 w szpitalu ~ładY_sław Lipszyc
adresem organizacyj przemysłowców
żądania w sprawie wprowadzenia wyż. tego zebrama szewcy łódzcy uchwahh stał proklamowany w stolicy na ten wróc1t na łono sweJ rodzmy.
Niedosła zabójczyni osadzona zostaszereg postulatów w sprawie polepsze- sam dzień co w Łodzi z tego względu,
śzych stawek.
Przed tym jednak wyczerpane będą nia swego bytu. M. in. postanowili do- że dotychczas podczas strajków szew- ła w więzieniu przy ul. Sterlinga. Obec·
wszelkie środki, celem załatwienia tej magać się podwyżki płac w granicach ców w Łodzi obuwie przychodziło do nie zakończone zostało już śledztwo i
bolączki w drodze interwencyj u władz., od 30 do 50 procent, qbezpieczenla naszego miasta z Warszawy, przez co wygotowany został akt oskarżenia, któ
I tak pojutrze do urzędu wojewódz- wszystkich szewców chałupników it~. akcja. st.rajkowa ~ie mogła być dosta- ry. Bo[kówna otrzymała przed dwoma
dmamt.
Postulaty te zostały zgłoszone do m- teczme mtensywme prowadzona.
kiego zwróci się delegacja związków
Proces przeciwko 22-letniej StaniWidoki na zwołanie konferencji w
zawodowvch i przedstawi uchwalone spekcji pracy oraz do organizacyj pra• . , . . codawców z prośbą o zwolanie wspól- dniu jutrzejszym są bardzo mate, to też sławie Borek odbędzie się w dniu 18
•mem · •'M4t+ri
właściciele sklepów obuwianych i wy- lutego r. b. Obrony młodocianej oskarnei konferencji do dnia 15 b. m.
Ponieważ konferencja ta nie została twórni obuwia liczą się z tern, że akcja żonej podjął się adw. Gajewski. Rozpra
/(~~ ~~
wa ta oczekiwana jest z olbrzymim zadotychczas zwołana - szewcy nosz~ strajkowa jest nieunikniona.
_~ ... __
„
interesowaniem.
się z zamiarem rozpoczęcia strajku już

Stra;k szewco" w w

oświad- roz~oc:z 1_ć si~

ciliśmy się bliższe
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A~n~i~~~~.ł!:~~e~:~s:~:1~ :~~~~~rj;€fi~~f~:~~' katowanego bestialsko przez kapitana statku niami1cki1go. -~Wstrząsająca
8 8. 30c~i~c:~i~~~:· w I
OPD\Vieść ofłary sadysty na gdyński BI stacji pogotow~a
w~d~:~~~
teg~z~:~~llO~fe'd~~ę
lek i we wtorek o ~odz. 7.30 w1ecz. I
pcrn1ed~:a

szczęsnej załogi. Chtopiec już w czasie gdyf1ska .
Gdynia, 13 lutego.
pr.zemiła. k o.media Ve_bera ,,B~ben" . Do sztu~i \
Brutalne postępowanie z młodym
Na stację pogotowia ratunkowego postoju statku w porcie gdyńskim za ja. te1 spec1aln je zaangazowany został An ton i Ro· I
t kieś niezbyt wi·elkie przewinieine zostat chłopcem okrętowym spotkało się z pob b'
I ·
C
1·
ży ck i - rasowy amant teatrów stołecznych. Ro·
entra n~J w o rę 1e po_r u na rozkaz kapitana strasnie skatowany i wszechnym oburzeniem na terenie porlę , ,bębna" gra Zula Dywjńska, a dalej Chojnac· I przy u !CY
ka, Dąbro wska , Skwarsk a, Mroziński, Dejuno- , sprowadzono 15-letmego chłopca ze sla·
wi cl, Kond ra t i inn i. W poniedziałek i we wto- · darni dotkliwego pobicia. Po udzieleniu hroczony krwią zamknięty w kajucie. tu gdyńskiego.
mu pierwszej pomocy i nałożeniu opat- Kapi·tan odgrażał się że to początek ka- ··········~t••••••••••t••••••••
rek ceny zniżone
·· 0->~:>.a-.r..0~0 . . . .·~ ~~~<r>~lłO~CI runków okazało się, iż poszkodowany, ry która z całą surowościią miała być
PRAWO DO SZCZĘSCIA
jest chłopcem okrętowym, nazywa ~ę zastosowana względem nieszczęśliwego
MIESllĘCZNY
zyskuje nabywca losu z
dopiero po wyjściu stabku na pełne

a

KUR MASAZ. U LECZNICZEGO

Ointer Knapertt i pochodzi z Niemiec
z miejscowości portowej Kołobrzei.
Knapertt był ostatnio chłopcem okręprzez Mi ni.s ier!.tWO zatwie;dz~ny .z egzaminem
j tow ym na niemieckim statku towaro·
l rlrpl o~ em ~o1ewodzlHm.
.
.
„
15 bm.
Zg!oszema osobiste m ię dzy 4-5
nr. J. tIANDZEL. Sienkiewicza 20. tel. 141-41 , wym „Eazebert , który przed kilku dniami z awinął z ładunkiem do portu gdyńi ski ego. Ni eszczęśliwy chłopak opowieo
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Ranny chłopiec akrętowy dzięki ni·euwadze marynarzy zdołat się wydostać
z kajuty i zbiec na ląd. Tu jednak siły PRZYJD2
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Audiencje wyznaczone są na wcze·sne I która to pożyczka zal!warantowana zoprzez sejm. Radni socjalistyczni wszczęli
14.30 Reportat z życia.
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1~.oo .„Sprawa o Kwiczoła" kurant· n~cym z Nowego Jorku do Gdyni. wy- l podziemi", bogato i barwnie ilustrowa-,
16.30 sfaro~wiecki z utwo:ów Władysława Syro- ; darzyta się niesamowita afera, której bo- ; ny , poza tvm frapujący film z krainy . Godziny ranne przyniosą różne zawikłania
I przykre rozczarowania w związku z osoba.
d
' ,· .. "l . . . . . p
1 . I b· . --1·· .
'
·.,,, •
ko.mit ~ o~racowan1u. ~ade.usza ~opalew- I f
.iat~r.„.mt są CZ10~ rnw1e rn ~n -"1e3 ~a-!\\ tcczny~ 1 s~1eg10~: „ .r~ygo. y kapita- mi płci odmiennej. Do godz. 11-ei nie należy
skieg„ t Wiktor.a Trosc1ank1 (z Wilna).
17:UO - 19.00 Podwieczorek przy mikrofonie - peh Jazzbandowe] oraz - niesamowity · na Stanley f ran.<a . „1 aJemmce m1esz- zawierać związków miłosnych ani przyjaz1kaików Marsa" etc. etc.
nych. Południe sprzyja nauce i nadaje się do
transmi,sja z sali. hotelu „Bristol". Wyk~- karzeł o krogulczych szponach.
Ilustrowana opowieść Btękitny bry- zawierania umów. Od godz. 13-ei do godz. 15
Pasażerowie oraz załoga motorow-1
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19.15 _ 19.25 10 minut dla pesymistów.
1 wolnosctą zaleca. Się os.trnzność.. Od. ~odz. 17~eJ do
! jak zwykle, ucieszne „zawody narciar- 1 '
19.25 - 20.20 Muzyka tanecz.na w wykonaniu rową barwą.
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1csamow1 a a atera s < a a 1sę . as 1cgo, naJnowszą przy go G om1cz- w poważne dyskusje. Okres ten przyniesie tak
2 0.20 _ 20 .35 Wiadomości sportowe ze wszy~!- ; mac .
jna treść porywającej powieści dctckty- nego pana Kręciolka oraz dalszą serię ~e .~rz~kre. rozczarowania w związku z przy.
kich rozgłośni P. R.
wistyczno - morskiej. która ukazała się I1arcy komicznych awantur Pimpusia Bu- 11a7iotm1: Międz 11:okgz. 19-til 11:odz. 22-gą na20.35 - 20.40 Wfadomości sportowe lokalne.
ezy unikać osób, tóre nam są wrogo usposot · l k·
"
\V ecj
t t 1·
20.40 _ 20.50 Przegląd polityczny.
IJione. Pótniejsze godziny wieczorne zapowiaI 't t . . \k" k
. "
. I Ja s WICg'Od.
.1 ro~;caN ~WT 0.s a i: m llkUmbc~zc p"
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21.00 _ 21.30 „Na wesołej lwowskiej fali".
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.
Woytowicza.
Dziec~o d~iś urodzone -:--- mądre, d?br~czyn
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Wykonawcy: Orkiestra Tadeusza Seredyń- '
azdym lubi samotność, nie posiada pociągu do mal·
skiego i Marta Błażyńska _ sopran (ze powyzsza senS:łCJa. \V mcmmr.Jszym tylko 10 gr. Do nabycia w
żeństwa.
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Ojciec dziwaczat coraz bardziej, obojętne czy będzie żyl, czy też umrze.
majątku topniała w zastraszają- Ale w ostatniej chwili zrozumiał, że nie
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cy sposób, znajomi zniechęceni jego u- wolno mu odejść z tego świata nie po. porczywq melancholią, pozrywali z nim blogosławiwszy przed tym swoich dziekontakt. Cicho zrobiło się w salonach ci.
Kiedy mały Henryk znalazł się u jepana Lustingena, w których było ta~
Zańskieqo
Powieść
hardzo wesoto, kiedy to jeszcze przy go łoża, chory uczynił wstrząsające odfortepianie siadywała pani Maria, btą- krycie: że oczy chłopca są takie same
dzqc białymi palcami po klawiszach i jak oczy jego Marii...
Zbudziła się w sercu jego przez tyle
uśmiechając się do gości.
Ki1edyś kiedy byli jeszcze parą na1
STRESZCZENIE
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Mfody następca tronu książę Ludv lk -, rzeczonych, a i potem w pierwszych la- nemu fabrykantowi pozostał wierny tyl-1 czą uprzytommt sobie, ze umiera nie
fantasta i zapalony demokrata - w pogo- t:.i.ch malżef1stwa. przychodzi.t tu nieraz ko jeden -- putkownik von Ost.
zabezpieczywszy dzieciom przyszłości.
ni za uowymi przygodami miłosnymi„ za- ze· swoją Marią. Teraz po tylu latach
Uczuł straszliwe wyrzuty sumienia.
też - często dyskretnie i z daleOn
cien,istymi
wiązuJe romans z artystką z „Orfeum" - wróci! tu znowu i błądząc
Zapragnął żyć, walczyć rozpa,c zliopiekował się jego dziećmi.
-ka
Anita Luchesini. Pułkownik Meiers, głośny dróżkami · ogrodu, starał się · odnaleźć
Wówczas też zadzierżgnęła się ser- wie, aż.eby dzieci . jego - a przede
wynalazca zamordowany zostaje w swej zgubione ślady swojej mf.od,ości i szczęś
przyjaźń między młodą panną wszystkm~ ten ch!op1ec o oczac~ tak ~a
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Książę Ludwik ułatwia lei ucieczkę
Bardzo często rozmawiali ze sobą dza ~~eta sk.o~o - aczkolwiek lekarze.
coś żywo - jakgdyby obok si•edziat ktoś
granicę.
na najrozmaitsze poważne tematy i put- s~racih nadzieJe - przetrzymał zapaleilITny, sluchający uważnie jego stów.
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aż
W() Zaangaz. o wan ego kierown.ilka, . gruzhca, tocząc meubtagame wymszczo.
.
.
'
·
ny organizm.
usiOst
von
Zdarzało s~ę rneraz, ze.
wresz.d e okazal-0 się, że niie ma ani ka- słońce!. .. Może chcesz przesiąść się w
umiat ujednak
długo
jak
Lustingen
_vrzybiednego
swego
na
wp.tynąc,
~o~ał
zbyt
lubi1ataś
nie
pitałów, ani realnych podstaw, ażeby cień. bo nigdy przeciież
kapitulował.
nie
nogach,
na
się
trzymać
ze
wre~zć1e
:vyszedt
.ow
aze~r
1ac1e.la.'
rdziłaś
e
Twi•
słońca?
promieni
ostrych
prowad.zić ją dalej.
Pan LusHngen żyjąc wciąż jakgdyby zawsze, że ni1 szczą ci one twoją białą, swo~eJ ap~t11. 1 zamtere.sowat się _los~m Myśl 0 rozpaczliwej sytuacji jego dzieci
na innej planecie, ni,e bardzo przejął się deli1katną cerę ... A ty zawsze chciałaś swoich dz1ec1. Ale Lustmgen zoboJę~mał dodawała mu sit.
On, taki zazwyczaj nieprzedsiębior
ta~ b~rdz?, !1a wszystko co byto ziembankructwem fabry~i znajduj~cej się h:yć piękną: ażeby ~odobać się mni1e...
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Coraz bardziej pogrążać się zacząt
w apatiii, toczącej go niby szary czerw. i He nryk - obchodzity go bardzo mało, się podczas długiej przechadzki po par- ka mu jeszcze zostata jako okruch oZestarzat się szybko i zdziwaczał do- podob nie jak zre s ztą dorn. Si1łą rzeczy ku wśród deszczu i błota, nabawił się gromnej kiedyś fortuny.
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Do domu ~aglądat rzadko. Nie wia- wac. s ! ę mlodszym
domo gdz ie i Jak spędz,at czas? _Ba,r~z? w r;i1e.J p e wną ~am~dz1elnosc ~ rown?- l1~1 .1 ty~ko opiece. lekarsk1eJ 1 tro?kh.wo- manie, Lustingen mógt umierać spokoiczęsto w idzi a no go wl oczącego s i ę sc1ez czesme spra wilo, ze przywiązała się sc1 A111ty zawdz1ęczat chory, ze Jako nie
kami parku. notożone11:0 nad brzegir:rn ogromnd1e d,o Henryka, kochając go no- tal<-') utrzymywał się przy życiu.
(DalszJ• ciąg jutro).
Jemu samemu zresztą byto zupełnie,
dwójną miłością siostry i matki.
rzeki.

Miłość

I

Andrzeja

1

I

I

I

!

I

Napisał specjalnie dla „Expressu":

JERZY BAK.

I Sensacyjna powieść spółczesna

•
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POCZATKU
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Rozdział

Wśród przemy~łowców wielką panikę wywoł1ły listy tajemniczego Mściciela, grożącego

rłoc:ng

naweł śmiercią
z~sldwać swych
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doit

tym, którzy nie pru.słaną wypracowników.
Nazajutrz był już znowu sp·oikojny. , - Felksie!... $wiatlo!... Prędko.
· Jedóym z najbardziej znienawidzonych przez
wtasnego mazgaj- bo.„
Mściciela przemysłov:ców jest niezcierni( ho- Śmiał si.ę nawet z
galy wlaśc1ciel wielu przedsiębiorslw w Polsce, stwa.
Czarna postać naglym susem znalazła
Karol Halwin, posiadający żonę, c6rkę i s7na.
To
nerwy
...
usprawiedliwiał
się
przy łóżku. Jeden ruch ręką~ dzwoZa . wytropieni6 tajemniczego Mściciela lfalwin
ofiaruje zn1Wemu awanturnikowi Piotrowi Ru· s1ebi.e. - Ale tego łotra trzeba nauczyć. nek jest odcięty. Latarka oświ'etlila
dziakowi, pięć ty~ięcy do tych.· Ale Rudziak Wprawd'Z1e gwiżdżę na ni1ego i zdaję so- przerażoną twarz prezesa.
nie ·może sobie dać rndy z groźnym przeciwni- Me d!o-sk'Onale sprawę z teg,o, że on mi
-- Kto to? - jęcz.al ni:eprzytomniie.
kiem. Wtedy Halwi.n wra.: z innym: potentata·
mi angażuje słynnego detelr.tvwa amerykańskie nic ni!e może zrobić ale .... lepi•ej ta/kiego - - Odezwij się ... Kim jesteś?... Czego
chcesz?
Jlo Weba, który pod i:;uybraną nazwą Czarnegn po,zbyć siię odrazu....
Króla przy pomocy Tuu, swego sprzrmierzeń·
A po kiilku d1n'ia·ch zapomni•ał zupełnie
Tajemnicza postać nachyMa się nad
ca, rozpoczyna walkę z zagadkowym Mścicie o tej przygodz.i1e podczas pałacowej za- lóżk·i1em i s·zepnęla gr.obowym głosem.
lem na śmierć i życie.
bawy.
Jestem Mściici'elem
ludzki1ch
Jedną z najtragic:iniejszycb o~iar wyzyski; zinów rzudl s~ę w wi·r zabaw, pę- krzywd ... •
wacza - Halwina, i~st dawny jego robotnik,
St!lnisław Ziętek, którego Hahvin tak misternie dząc beztros.ki żywot...
- Aaaa!„. - wrzas·nąl Iialwin, lecz
usidlił. że mógł nim kierować jak pajacem na
Pewnej nocy wróciit z zabawy jak urwał natychmiast, gdyż ręka Mściciesznurku. Przy pomo1:y intryg i teroru uczynil Z\Vykle pijiany. f elilks otworzy! mu drzwi la zatka!!ia mu usta.
zeń
narzędzie w swych rękach i zmu- ·
szat bezwolne
go do zamordowania
niejakiego Aleksan- l wprowa d'Zi ł go na gÓrę d0 sypi1
a1ni.
-- Radzę ci zachować spokój... Jedra Arbuzowa, który znal jego kryminalną prze·
- „Ta noc, ta no•c i jej cilS'ZY śpiew, ste5 przede silnym czlowi1ekiem ... Masz
szłość. Halwin siedział bowie!Jl w An;ieryce t'.l. noc, ta no·c w c:ieniu sennych d1rzew" ztoto .... Cały świ1at należy d·o ci•ebie ... Po
w więzieniu za defraadacje.„ Dziwnym zb1eg1em
~ I ,
' d~~sz
. przecie,
·
· m'Ikt s1.·ę t.ob'i•e me
·
okoliczności Arbuzow dostał ataku serca i zmarł - po d''sp1·1ewywa1l so b'ie ua
wm oc·hryp- wia
ze
sw obecności Ziętka. Teraz podejl"!enie pada na lyrr. bas em. - fajni•e bylo, FeHiksi·e, po- o·prze .... Więc s1kąd ten strnch w twoich
n~cgo. Hal w.in nie ch~e ~o bronić, w~b~c czego w!~Jdmn ci... Życi'e to. pi• ę1rna rzecz, gdy. klam!i>wych ocz.ach? „. Patrz, ni1e mam
Z1ęte~. musi . ukry~ac s!ę ~r~<ld po,l1c1ą. G~y się ma dużo gotówki
Ta noc ta noc broni w ręku.„. Nie będę strzelat nie bój
był 1uz w mebezp1eczenstw1e, zaopiekował się .. , . .
, . . "
···· ''
'
·
N
·
: '
nim Mściciel, który przyjął g„ do swej gwardii, 11 Je; C!S•ZY sp1·ew ...
się„..
a ~a k'.J1ch, 1ak
ty, bron, n;epotrzebskład~jąt:ej się z dwóch zaufanych pomocników, . - Może dać panu krople przed spa- na .... TY .1 ?ez br.oni truchlejesz ... Masz,
_Alfa. • Bila.
n:em?„. _ zapytait feli'ks.
przyJrzyJ s.1ę sobte!....
· . Narzeczoną ~iętka j~st młoda\ przystojna
Nie trzeba„ .. świdni•e się czuję„.
Podsunął mu pod nos lusterko .... Iialf . n~ezwykle urodziwa słu~ąca, Jadzia Młote~ka Ale powiadam ci sam dziś wyp.i'tem dwie w:·n spojrzat na swą bia·lą twarz i zropos1ada1ąca w swym ma1ątku tylko medaho1',.
.
. 1,:1
·
,
·
stanowiący jedyną pamiątkę po jej mate~. z me- butelczyny szampa•na.... Moze
m1, me
1,;~10. mu s1.ę przykro.„ ProbuJąc się
dal}onem tym łąc~ą się dziwne '.VY~adki„. W no- w: erzysz, co? „.
usm1echnąć, rzekł lag-0dnie:
,te~1.e Ąrbuzow~ Z1ęte~ z~_lazł nal?1s: - „Uprze_ Wi erzę szanownemu panu preze- Proszę.„ Może pa1n łaskawiie siądz1c Ziętka, mech p1lnu1e medahonu!" Nast~p. t lk
.
b ę d·Zl'e
. 1as
I
Irn w dZ!'e.... zym ~?~ę pam~ ~·'~zyc ?
nego dnia Rudziak napada na Jadzię i chce jej s0w~, , Y·,o pap prezes
.. „
ten medalion zerwać z szyi. Jadzia obroniła się, wtozyc tę pyjamową marynareczkę .. „
- Teraz JUZ maczeJ sp1·ewasz„. Te!~cz po pewnym czasie 'lledalion znikł w taiem· O, tak.„.
raz już ni•e nazywasz mrui1e łotrem!.„ Taniczy spo~ób..
. . .
. .
_,
_ Troszkę mi się w głowie krc;ci, l~_iego ci napęd~i_lem strachu?.„ N,_iie bój
"' Halwin n1.e zadow?hł .się ~m1erc1ą Afbuzo+ riie można powi edż,'"'c ale to >est właśn:e sic; .... Jeszcze· me nadeszła chwifa osta'Na: Przypadkiem doW1edz1ał stę, ze jego · żone I
.
.
• .
J
•
'
t > ' • 1. .
k' ·. d
. A.k
~lłenata, kemutiikowa'ta ·się z AfbuzoWvin!•' l'otd 1 1:amrz.yJemme3sze uczuc~e...
~czneJ ?zgryw 1 mię ~Y nami ... :
Ja
lni~sce zmarłeiio Arbuzowa podsta~ł - więc I - Czy pan prezes }eszcze co roz- et smakuie spadek Jadzi Mtote-cki~e1 co?
fikcyjnego, swego • dawneg? !~kaja Jana, by kai.c?„.
j'
To .... jest omyłka„„ ja tego spadw. ten sposób zbadac talemmcę zony.
N'
J
.
.
„, d
t
ku
ni1
e
te... uz mozesz 1sc o wszys · otrzymałem
.
„.. .
.
Pewnego dnia pani Renata zdcmaskawała kich ct::.ablów .. „ Tylko zgaś przedtem
- N11e?„ .. A kto wuąl w taknn razie
łlk~yjnego Arbuzowa, który zdążył jednak prze· światło
dz;esięć milio'Il':1ków?„„ Nie drżyj ... Nie
liwtetlić jej tajemnicę i stwierdzić, iż była ona ·
f' 1.k···
.
,
,
szpiegiem.„ Halwinowa zagroziła mu śmiercią I
e !' s skl·Olllrl s~ę. zgasH swiiatło i wy zabiJ·ę
. . dę '>eszc ze! choć uczym··tbym .t o
u. wy~rycie t~jemnicy jej życia„. ~ani R.enata' szedł z sypialni. Na schodach si!iyszat z, dz.1ką saty~fakcJą .. „ Al~ .ty sam mus·1sz
~1ala 1eszcze 1e~nego ~roga w osobie swe1 cór· . jeszcze śpi.ew swego pana
s1eh11e ukarac za wszystk!ie wyrządzone
k1, Ilony, obydwie bowtem - matka i córka T
t
. . . .
, ,
ludzi1om krzywdy Sam będziesz swokochały tego samego mężczyznę - dyrektora
a noc, a noc I JeJ mszy sp1ew, .
d .
T
.„.
'
.
Władysława Wichronia.
ta noc, ta noc w cieniu sennych drzew, im sę 'Zi1ą..... ym :az~m będz.1.•esz
musmt
1
W tym czasie do Czarnego Króla zgłosił w blasku d1ni1a tak mi się często śni wie- ~lyc; sędzią spraw1 edhwym ... Ale o tym
się niejaki Martinez z prośbą o odszukanie jego czór ten i no·c ta i ty"....
Jeszs~e pogadt~my .... Pozwolilem sobie
przyrodniej siostry, którą oczekuje spadek w
Przewracał się z bo'ku na bok Ni·.e wrasc na chw1.lę do tegio pałacu, bo
· wysokości miliona dolarów. Martinez nill zna
·
mam tu pewne spr
d·
l t ·1 ·
·lei nazwiska, wie tylko, że w jej posiadania mógt zasnąć. Majaczyły mu się piękne
a\~Y 0 z.a a wierna.
znajduje się medalion z edpowiednim napisem„. tancerki w uszach brzmiiat gwar d'ancin- ' ie pr~e~zJkadzaJ. sołnek, ~~rzutiku zatra.
· .
eony, sp1J na raz~e spo• omue„.
Ale za 1ego sprawą Jadzia wraz z Janką goweJ sa1!„.
~ 1 ·
t
ł ·
· k
f b
Małżówną, pomocnicą Mściciela, dostaje się w 1 _ C~szej już tam! _ mówiit ni•ewiaua wm rzą~ . się Ja . W e rze.
niemic:ckiej. policii
1 domo do kogo._ Ja
i
wzroktorzy wywozą obydwie dziewczęta do Niemiec.
P
'k l
. ób
ł
, k1em patrzał na Msc1ciela który zabrał
...
.
.
.
rzym ną o•czy i pr owa zasnąc. · d
·
· '
k .
. Msc1c1el i Alf pod.stępnie zdkobyl1. o.dpowte· Ale z:nowu zbudzH go 3'aikrś śmi1ech To ssz1ęnuroemp.rzewiązywama mu rą i nóg
dn1e paszporty i pokry1omu prze radh się przez .
.
. .,
···
_
granicę, by ratować porwane kobiety.
Jeden z Jego przyJa>c1ol stłuikt flaszkę
_ Co pan zamierza ze mną uczy1

I

i

1
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win zmierzył go pełnym nienawiści
wzrokiem.
- No, pożegnamy się teraz, krwiopijco!... Ale uprzedzam cię, że jeszcze
się zobaczymy i to w najbliższym czasie!... Radzę ci więc szczerze: - oddaj
caly spadek Jadzi Młoteckiej, bo ona
jest właściwą i jedyną spadkobierczynią ...
- Nic nie wiem o tym ... - odpart
ttalwin. - Ja tego spadku nie otrzymatem.„
- Łżesz, zbóju!„. Ja ci dowiodę, że
korzystasz nieprawnie z tego spadku!...
Ukradłeś te pieniądze!„. Jeżeli nie oddasz dobrowolnie, to ja cię do tego zmuszę! ... A na razie bywaj!„.
Wyszedł i zamknął za sobą cicho
drzwi... Iialwin próbował krzyknąć, lecz
usta miat przewiązane chusteczką ... Cał
ą noc przeleżał więc nieruchomo, przeklinając w duchu tajemniczego Mścicie
la ...
D opiero
·
· · t eJ· z rana F el"k
o dziew1ą
i s
wszedt do sypialni swego pana i stanął
na progu jak wryty ...
- Rety!.„ - zawołał, chwytając się
t
·
t ?I
za gtowę.
- Co się
sta10
..
Iialwin nie mógt mu nawet odpowiedzieć, tylko ruchem głowy dawał mu
rozpaczliwe znaki, aby ciymprędzej
zwolnił go z krępujących pęt. Feliks
·
t
•
•
' •
ł
rozw1ąza1 mu ręce i nogi oraz sciągną
chustkę z twarzy.
Iialwin odetchnął głęboko i zapytał:
- Gdzieś byt przez całą noc , zakuty
ośle? ...
- Spałem, proszę pana prezesa!...
- A kto wpuścił do pałacu Mściciela?
Mściciela?
zapytał Feliks z
· przerażeniem w głosie. - Pan prezes
chyba żartuje ...
- tk
Ładne
· t żarty!... Nie widzisz,
d
óże
wszys o Jes poprzewracane o g ry
nogami?.„ A kto mnie sznurami związal?.. „
- Rzeczywiście ... Nic nie rozumiem.„
Ja nikomu nie otwierałem ...
- Dzwoń natychmiast po policję!...
k • ~ 1 .
I
. ść .
- roz azai ua wm. przyme mi
trochę czerwonego wina!... W gardle mi

zaschło!„.

W pół godziny potem do palacu przy
był. komisarz Wentzel z kilku wywia~
dawcami.
_ Mściciel dokonał w nocy na mnie
11
napadu'
oświ·adczył ~alwi"n
···· •
rę~e agentó~
politycz~ej,
chcę spać...
S~czękał zębami ,p_r~erazonym
- Jak wyglądał? ... Którędy wszedł?
- wypytywał komisarz.
- Twarzy jego nie widziałem ... Któi·ędy wszedł - ni"e wi"em... Feli'ks twi'erdzi, że nikomu w nocy drzwi nie otwieWicbroń został zastrzelony w hotelu.
~z.am pana i śmi:al się clio rnzpuku z; tego nić? „. - zapytał wreszcie Iialwin z lę-1 raL.
.
1d1otyczn
kiem.
Jadzia pracuie nadal w restaurac1l. Jest
Al g ego
.kawału.„
ó . .
.
ó ł
- A kt O bY1.• W nocy w pa ł acu ?....
1
szcięśllwa, bo odzyskała swóJ medalion. Spo·
e ua wi~ r wmez m~ m g po- Widzisz przecie, ośle dardanel- Ja, Feliks ,i Antoni...
tyka się ona z jednym z gości restauracyjnych wstrzymać s1ę od śmechu 1 parsknął ski!.„ Będzie ci tak wygodniej leżeć„.
- Czy mówił panu po co przyWłocłieru Maroni. którego policja podejrzewa 1g~cśno....
Dbam 0 twoje wygody ... Po co masz szedł?.„.
. .
8 zamordowanie Wichronla.
Iia-ha-ha!... To dobry kawał!... wstawać z łóżka?.„ Leż sobie spokojnie! . Iialwm zastanowił się ... O ty~ wcale
Na balu w pałacu .Halwin znalazł w swe! Ca.Ją flaszikę szampana ... Iia-ha-ha!... Do- . Teraz ttalwin rzeczywiście nie mógt me P?myślał..: ~le trzeba przeci~ W"!f~~~~2;~~z~~t ~~t:C:~~:!a.Cz~:::;~żK~l:,oleNi! 51l00na1y kruwat.
.
. . się ruszyć ... Ale mózg jego pracował in- }5om?m~wać ,J~k~ś powód ... P~zecie m.e
:wrdok detektywa Halwin dostał ataku szalu.
Nagle skrzypnęły d:rzw1. łfalw11n ni•e tensywnie„. Przede wszystkim zastana- powie, ze Msc1c1,el ~omagat się zwrotu
przestawał się śmi1 ać. Podniósl się na wiat się nad tym w jaki sposób Mściciel spadku .amery~a~~kiego„.
.
p1staniu
i
krzYkną!ft:
dostał
się
do
pałacu?
...
Czy
Feliks
go
Ządał
piemędzy„.
wykrztusil
- Wypędzę was wszystkiich stąd!.. ..
No, po coś tu przyla:zł, stary durniu?! wpuścił?.„ To niemożliwe!... Feliks nie wreszcie.
Ószukujeci1e mnve!... Mścidel musii być łfa-ha-ha!... Może też jesteś pvjany?.„ wpuściłby o tej porze obcego czlowie- Aha ... - podchwycił Wentzel. . z;;;nębli01ny!. Żebym więcej nie wi:d'ZLat Przecie pawied'zr~lem ci wyriaźnie, zgaś ka„.
Czyli innymi słowy, był to zwykły naswLatlo i i'd'ź do wszystlkich dilabłów!.„.
jegc !iistów!... Ni1e chcę!...
A jeśli Mściciel wdarł się sitą, to Io- pad bandycki!
Ha-ha-ha!.
..
On,
uważaS'z,
całą
flas'Zkę
kaj
musiałby przecie krzyczeć, wzywać
- Czy on coś zrabował panu?.„
Podini·óst ręce, jak gdyby bwnN się szampam1a...
pomocy.„
.
- Tak.„ W kasie miałem około stu
przed ni•ewidzi:alnym Mściclielem. Fe!ilks
Nagle urwał. Na tle jasnych drzwi
- Przypuśćmy więc _ myślał w tysięcy złotych ...
'dal mu znowu ·k<i1lkain:aścre kropel uspa- zamaj•a·czyta nlieruchoma, czaT1na p·ostać. dalszym ciągu ttalwin - że Mściciel
- I Mściciel zrabował całą gotówkajającego lekarstw-a. Iialwin przełkną,t ttalwi1t1 wytężył wz·rok
dostał się w inny sposób ... Którędy? ... kę?
- No, czemu si1ę nve odzywasz, Fe- Przez komin?.„
- Tak.„ - kłamał w dalszym ci3,gu
opadł na poduszki i zdrzemnął si.ę. Ale
L'ksie?.„.
Prz.
e
cre
mówię
do
ci1
ebi1
e,
do
Tymczasem
Mściciel,
upewniwszy
Iialwin.
.
.
jeszcze przez sen mamrotacl:
kroćset butelek szampana!... Chodź tu się, że jego wróg jest już unieszkodliwio
- Phi ... To ciekawe.„ O ile się nie
- Nie odchodźciie ode mnde ... Ja się dfl mni•e!....
ny, zabrał się do plądrowania całego 1 mylę,. Je~t. to pierwszy napad rabunkoCzama p· ostać nie rusza się z miej- mieszkania. Przeszukał wszystkie szu- j ':N y Msciciela.
go„. boję„. Czy tu jest Web?
sca Iialwi111 trnci oierpli'Wość.
fladki w sypialni, następnie przeszedł do . Dotychczas wszystkie jego występv
- Jestem ... - odparł detektyw.
- Feliksiie!. .. Zapal świ•atto!...
I
gabinetu, otworzył biurko, przeglądał mia ty podk tad· zemsty ... To ciekawe ..,.
- Podaj mi pan rękę„. O tak„. TeCzarna postać nie rusza się w dal- spokojnie i dokładnie każdy papierek i L
raz czuję s i ę bezp ieczni ejszy . . Pa·n mnie szym ciągu. Iialwin truchleje... Strach : co ważniejsze dokumenty chowa! do
Dalszy ciąg jutro
ohroni, gdyby on tu wpadł znienacka ściska mu gardło. Chryphwym głosem I kieszeni.
~
:Yt:OOc
P-o godzinie - :wrócił do sypialni. łlalprawda?„ ••
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ZA WIADOMIENJE.
Mistrz zawodu fryzjerskiego i wła•

Nowy wynalazek · dla dorosłych.
Sensaci a!
Nowy skuteczny, zuMARIAN LĘCKI
Zaplsujoie
nieszkodliwy
pełnie
powrócił z Paryża, gdzie ukończył
swe
„Al\\OUR".
~ przyrząd
ku·rs, zapoznając się z nowoczeniemowlęta
Nie ma nic wspólnedo
snym fairbowaniem i kolorowaniem
go z prezerwatywą,
Jom.
włosów uzyakuJąe dye1
maścią, olynem i pi·
ZAKLAD fRVZJERSKI
gulkami. Rat kuplotty
całe
LODŻ, ZOIERSl(A 321 TEL. 239-11
wystarczy na
Pełne zadożycie. w użyciul
wolenie
SMAK.OSZU PAMIĘTAJI
Przyrząd „Amour" lde
~. łh-ma
zal· ••••••••••••_,.••M••••••••••••••••••••~••••••DE~•aa
ałnle zapobiega
i dzięki 11•••••••••••••„JDUŻY POKÓJ frontowy, ladnie 1Jmeśclu w ciążę
BOLESŁAW
swej dobroci jest rozblowa11y, z nfekrępującem wejściem, z
lóeft - Il LISTOPADA 19. Tel. ?24~66
powszechniony na caSZYJĘ WYKWINTNIE
utrzymaniem lub bez, z telefonem wyborze
dużym
w
poleca nll.jtaniej
lytn świecie. Posiadamy mnóstwo
do wynaJecia. ul. Główna 5 m. 15. tel.
I najlepszych gatunkacł:
Cena ulgowa wraz
podziękowań.
106-69.
RYBY WĘDZONE
ze sposobem użycia tylko zł. 3.85.
po cenach bardzo niskich.
MARYNATY
GOTÓWKĘ i na RATY ubrania,
ZA
Płaci się przy odbiorze. Wysyłka
Przyjmuję również wszelkie
KONSERWY RYBNE
palta męskie I damskie z towarów
b. dyskretna. - Adr.: Goldwacer,
reperacje
1(aZ D OR S ZE, surowe
l:fa:Jskich l fo:na~zcw•,k1ch poleca
mrożone Wydz. PBO. Warszawa 1. Skr. 864.
ul. 6-go Sjerpnia 76
PIKLINGI
MAGAZYN Konf'?kcyjny O. .iOSKOm. 16, Ili p.
DETAL--·
1'.URT
WłCZ, 8 Nowomle!sk.1 8, w liRAMlf.
Przyjmuje się wszelkie obstalunki.
Dr. me:J.
DR. MEO.

Matki!

~c~ciel zakładu

·„

Mle~f

.Kropli

RYBACKI

BIELIZNĘ MĘSKĄ

Sło ś-t„ ~-~-i?L:i~;;,~z;~;;,:\:;:m:iin~.~,••~.~ .~ ~. E Je.~!!. ~!o~J a Cz;~
8

nauka odbywa się w grupach i poje14
dyńczo. _Ceny p_rzy~tępne.

WÓLCZAńSKA

62 ' .
"
LEG.JONÓW Il, tel. 115-27
przyJmuie 5-7 orzvimu)e od 8 - to r. i od 4-8 w. przyjmuje cyklinowanie, drutowanie, !ro
terowan '. e oraz sprzątanie biur, pokoi
LEK.-DTA
POWRÓCIŁ._
Czyszczenie szyb
PIOTRKOWSKA 44." telefon . 367-45,
I
~RRi~tJJ'~IA
1
Ceny k•)nkurencyine.
- - - - - -·
przylmuie od 10-2 i 3 i pół:-7
(Choroby kobiece i ciąży)
Tel. 242·99

w
Kop. (IQillSKA

Ginekologiczna F"'

Gdańsk a

ZGIERSK A 24

Dr. PRAPORT i Dr. FELDMAN
0

_

SIEłllllCIEWICZA

!11~adz~ill skórę, rozpuuczają

52

. •
Or• mnli ~• H

tel. 202-42
przyjmuje od 4-7 wiecz.

"' b k"' dow
L l ie es
Dr. MED.

~n

~H

1

:i
U

CHOR. DZIECI

wągry;

sięJ na11 10
przeprowadziła
~
Al • 1-go MAJ -~• 2 "·
te· 1 • ·

sc1ąga1ą pory; czynią po 3-ch dniach
z najciemniejszej i najbardzie; szorstkiej skóry,-białą i delikatną.' Kobiety
50-letnie mog11 osiągnąć świeżą i ślicz
ną cerę, z której byłaby dumna każda
młoda dziewczyna. Szczęśliwy wynik
gwarantowany lub zwrot pieniędzy.

PrzyJmuie. od_ 8-11 ~ano i od 5-9
w medzi=le 1 świ~ta 9-12.
fa) I

--. n
- ---m·-· -a
- --r·„ .-~--F--- ~e-. 1-- d
D AKUSZER-GINEKOLOG
•

l U ~ fd

cz
.

Chor. skórne I weneryczne
orzeprowadzi/ -;ię na ul
PIŁSUDSKIEGO 69,
~Róg Narutowicza). 1 el: 141-32.
od o-10, 12-2. 5-8, w niecJz. 9-ll.

or.o·us• ta

KOH·i

u.

~

~

ffi0"

.„

~a.1
,,-E•
11ua &m;.1'.111.
Zawadzka 9
.il!9h
Wejście p. bramę
;11

-------

---

SZKOŁA psów. Bezkonkurencyjnie wy
uczam wszelkiej tresury. Sprzedam
Bernardyna, Dobermana, Ratlerka, tre·
sowane. Szkoła Zgierska 47, Adelis.
UWAGA! Eleg;nckie partie! Nowo o two
rzona wypożyczalnia sukien ślubnych i

Stodolniana 10,
łł b~l?wych.
met Kutne•owa

·:

'.

.

WAZNE DLA PA~! W nowoczesnym
Zakładzie fryzjerskim przy ul. Pomorskiej 3, tel. 212-65. Po gruntownym wyremontowaniu Sąlon damski .
obiął p, Leon WEINROTH. Ceny
niskie. - farbowanie i tlenienie . we
14
,
wszystkich kolorach.
- - · · - - - · · ·· · · · -- · ·· ~.
ZLOTY tygndniqwo: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, portugals~i'. ~e.braisk_i. ~auq:ają WYtrawni s-pe~
c1ahsc~Ceg1elrna.na 6, m. 10.

z· •
' d I .
róg Zachod· 5 ZL • TRWAŁA on
u acia parowa. a
6-go Sier. kład fryzjerski. A. Szepes,

;3~~~ot~~~~rz~d~~~e~a~~~icksao11~~ pnia_nr. 56.

i Ili

specjalista

DOMEK do sprzedania. Wiadomość 14
Chojny ul. Grzybowa Nr. 57.

na sezon bie:l:ący
poleca Salon Mód

SpecJ. ćhor. wenerycznych, skórnych
l seksualnych
ANDRZEJA 5, telefon 159·40

M. Markowicz

z nich wazelkie nieczystosci gtt;boko
zakorzenione, których mydło i woda
nigdy dosifidnąć nie mogą. Inne cenno
składniki Kremu Tokalon, koloru bia·
łego, spreparowanego według ' orygin~lnegi:: przepisu znakomitego paryskiego Kremu Tokalon, odżywiaj11 i od-

K~~flU~l( ~AM~Kł(

_,or. Nlewmażski

3 6
0
1 1
d_
_ d0-__ _
DR. MED.

AKUSZERJA I CHOR. KOBIECE
Krem Tokalon, koloru białego (nie
tłusty) zawiera świeiy krem i oliwę.
Wnikaj, one do porów i wydobywają

IP•••••• ••••lll

3 7,

tet. 2a2-s5.

Z POWODU zmiany w stanie rodzinnym sprzedam domek murowany sk!a
dający się 2 razy po pokoju z kuchnią i 2 razy po I pokoju, plac duży
zadrzewiony drzewem owocowym 30
39
~z~~~[z~~g;rt~~i:;,ai;:c~r~i~~-iej •

ilkUSEel'-Ml~itGkOIO" I. piętro, m. 4· (Bałucki Rynek).

MAJSTER do fabryki sznurowadeł na

a

llHM•GllG*Qlł~fHt~~CMMttee wyjazd do Będzina· poszukiwany. Ofer
ty z referencjami skierować do BędziI
UL Plł . :-.Utl:;l<IEOO „1, tel. I 10-03. :
.
na, skrzyn. poczt. Nr. 72.
B\ŁY . KIER~WNIK FABRYKI
Przyjmuje 8-IO i 4-8 w.
,

•

,

_'ll!ll'

•

_

'Ilf

1

o
a
.
u„ -.-~- f'I'" , •• ee ~n~Jomoś~l:\, tkactwa; . 'S,fl.T~W · SAMOCHÓD,•ci żar0w . ltord" w d-0· 1'.1
•• I
I
KILINSKIEGO !'Sr. 113 (róg Nawl')t ~~ 'i
adn11_nistr~cy1ny.ch wypłaty. u~ brym stanie do ivrzed11J~ią· Pałacowa 12 1
OKAZYJNIE. do sprzedania s~mocho~
Telefon !55·77
' ·'
tel. 218 _23 przy Bałuckim Rynku.
dy na chodzie -:- „A~1stro-Da1mler" 1 aa, he~meczen ~flO!eGznycb Qraz ~ po.
datkowych
„BU!Ck", ul. P1erack1ego 10, godz. :
~
LEON RUBASZl\IN, Kilińskiego 44 po.
14 0
8-10 rano.
llr\i.
•
W
z
• leca na wypłaty: damską i męską konW/I
11
---- ·- ··-- - - --- „-CHOROBY Wt:WNI:TR NE
elekcję. Wełny, Jedwabie, Bawełniane
pACilł' Jłl ... . V
CEQIELNIArtA 4, tel. IOo-57 NIE ZAWIODA się panie, które stale 9
i ALLERGICZNE.
towary. Piranki I Kapy.
v•-~·
codziennie używają kremu, pudru i my
WZl'łOWlł. PR:ZYJĘCfE.
Gabinet Elektro- i światłoleczniczy
•
Wymagawyjazd.
na
być
Może
WY·
te
Preparaty
śnieżny.
Kwiat
wenerycznychldta
skórnych,
char.
Spec.
7
N~
ul. NAWROT
no
Singera,
maszynę
tanio
SPRZEDAM
200"
sub
Oferty
skromne.
nia
skórę,
odżywiają
i
wybielają
gładzaią,
seksualnych.
i
'-"'I.
8
trykotową, d·o szycia rękawiczek
Tel. 16" "
przyjmuje od 8-JI i od 4-9 wlecz. zapobiegają zmarszczkom i dają cu· 1~
llff9089eOOH889 S. . .M•H•· wych. Żytnia 20. W. Kwiatkowska.
' dawną cerę. Wszędzie do nabycia.
w niedz. i święta od 10-I-ei
Przyjmuie od 5 do 7-e~S!""Hfl!mil

tj

A

Dr. JA PobAK
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§ Gust aw FrCih lich i Elma Bulla

f

Dźwiękowe kino

9

Sienkiewicza 40

Dzl.S'

g·

Ig

w arcyzabawnej komedii

u

mówionej

śpiewanej

po niemiecku p. t.

ilości''

ze I

8 ''
P.oczątek
'8
f
dni· O!l:aSfapny"h
Na pierwszy
i'I · u
tel. 141.22

wiedeńskiej

(ES FLiiSTERT DIE LIEBE)

w dni powszed?ie o. ~odz. 4·ej po pot„
seans wszystkie m1eJsca po 54 gr.

w niedziele i

święta o godz.12 w pot.

...••„„••„.„„•••....,........~•••••••••••••••••••••l3ll••••••u•

••••mnęmam••••m•••••••••••••aem••~••11111••~••••••••••••••m••„„•

Najnowsze arcydzieło filmowe czolowe1 proa.uKCJt europejskie!
Potężny dramat życiowy, ilustrujący
miłość, łzy i triumf dziewczyny-stużacej .

''

W rolach

LUIZA ULLRICHt
OLGA CZECHOW A,
ADOLF WOHLBRUiiCI(
Niebywały nadprogram i dodatki PA l.

LEGIONo W 2
Dziś i dni następnych l

„........ .

Ceny miejsc od 50 gr. na I seans.
następne od 54 gr.
·
Dziś

N
o"

D.

głównych:

i dni

następnych!

Tragedle

WIELKI PODWÓJNY PROGRAM!

,,SE RC A ZE
=====================================
oraz

,,ZóL TV SKA RB'.' z GARY
Dził

arcyfilmu, osnutego na tle najpiękniejszego

I dni nast411pnych!
romansu miłosnego arcyksięcia RUDOLF A l bar0nówny VETSERY

AV ER LIN

w roli

głównej

'V

o

"!'

o
IQ

o

o.

N

Passepartout i bilety ulgowe pró~z urzedowvch ...
nieważne.

COOPEREM

..:i

.-..-LAL..11L.1-.-..-..-._•.,.„

BEZPŁATNY'
z
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Przez
ob~ekty~
fotografa~
t. MALAGA Z LOTU PTAKA.
Na zdię' .
ciu Malaga, Jedno z najpięknlelszych miast hisz· ,
państkich,
które zajęte zostało przez wojska'
powstańcze,
składające się z Włochów, Niemców i l'rlarokańczyków.
2. U-LECIE MILICJI f ASZYSTOV,rSKIEJ.
- Z okazji U-el rocznicy założenia milicji faszystowskiej w całej Italii odbyły sie uroczy·
stości.
Na zdjęciu widzimy defilad e milicji la·
szystowskiej w Rzymie -rzcd Mussolinim.

3. SUKCESY CHÓRU DANA ZA GRANICA.
- Na krótki czas powrócił do kralu po wielkich
sukcesach w Północnej i Południowel Ameryce
popularny chór Dana. Reprodukujemy zdjęcie.
przedstawiające chór Da\1a pod cyprysem
' Lavedo (stan Texas) na granicy Meksyku.

-

~.~ .............. ~.~

"".- ,... ,~~~

wprowadzono kartki żywnościowe. Na
widzimy .. oJ:;onel{u przed sklepem kOlO'
nialnym w Madrycie.

tu,
4. WIZYTA KRÓLA SZWEDZKIEGO W
BRUKSELI. - W Brukseli bawił z wizytą oficJalną
11 króla Bei>1;ów
Leopolda III-go król
Szwecii Gustaw V·ty. Zdlęcie nasze przedsta'
wla obu monarchów podczas wizyty bruksel·
skieJ. .
5. ŚLUB SYNA Tt\USSOLlNIEGO. - W iednym z kościołów rzymslii:::h odbył sie ślub svna szela rządu włoskiego. Victoria Mussolinie·
go z p. Bevoll. Zdiedc l!aSZ2 orzedstawia Ira!!·
men t z uroczystości fluou. w momencie, w Id,,rym młoda parn przechodzi pod swadami to·
warzYSz(lW broni pana młodego.
6. OBLĘŻONY r.!ADR\'T. - Celem zapew·
nienia wyżywienia ludności oblężonego Maary-

zdjęciu

7. OTW ARCIE PARLAMENTU fiŃSKIE,·
GO. - Prezydent finlandii Svinhuvfud dokonal
uroczystego otwarcia nowel sesil parlamentu.
8. 'POSEŁ ANGIELSKI LAMPSON SKŁADA
LISTY UWlfRZYTELNIA.lACE RADZIE RE·
GENCYJ l EJ EGIPTU. - Niedawno miedzl' Anglią i Eg;;>tl'm zo~tała zawarta umowa, na moc~'
której \~' ysokj Komisariat Brytyjski zosta!
przcl,sztafccl1.ł na Poselstwo.
Na fotografii widzimv moment. ~d" b. W\'
sold f<'lm:,,; '." /\,'-:m, r. Lampson. a obecny pa
set w lJarwnym rochodzie na ulicach Kairu ,:
dale się by złożyć listy uwierzytelniające.

i.
!

DODATEK' TYGODNIOWY

••EXPRESSU"
IIIEDZIELI, DM. tlf LUTEGO

'.SI

ROKU
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J K ZDOBYŁAM MOJEGO MĘZA
Z
milionera
pamiętnika żony

W

chc!al'b y sję d.owledzieć o moje chore
Jimmy był w
szystkie lwleżanki dziwią się i za kolano. Trochę mnie oburzy!a taka pro- lliiódmym niebie.
ze! roszczą mi jawnie lub skrycie, pozycja z ust 12_rostego człowieka __ ale Jeszcze począt·
że poślubiłam Jimma ·Crow.na. i rozśmieszyła zarazem - cóż mi zresz· !kowo zdawal się
Bo istotnie była to sensacja nielada, na- tą szkodzi. Dość, że przyrzekłam sta- nie
dowierzać.
wet na stosunki amerykaf1skie. Ja sama wić się na „randkę", odrazu po 5 tanawia· Umyślnie opow.ia
dług.o we własne szczęście uwierzyć nLe jąc nie przyjść.
dat ml ni1estw()l.
mogłam. Właściwie dopiero, gdy staGdv wysiadałam z auta, rzu~itam o- rz,one rzeczv o
nętam przed ottarzem, przekonałam się klem przelotnie na numer „15015'' łatwy ciężMch w~ru.n!
nareszcie, że to nie sen.
do zapamiętania. prawda? To też utkwil 1 kach, w Jak1~h
Jim jest najlepszym mężem, dobry, mi odraz u w pamięci.
I musi żyć:, .M~e
delikatny, czuły, bogaty i przystojny.
W diomu położyłam sie zaraz do lóż- ,to o.czyw1scie me
Jestem w nim istotnie szczerze zakocha· ka Przeglądałam stos ilustracyj, które zrazalo.
na. Aż dziwnie powiedzkć. że nasze pr~yniosta mi gospodyni. Nagle zerwa·
Już po pieny·
małżef1stwo byto raczej wynikiem dy- tam się na równe nogi. Jedno z ·~zaso- szym spotkamu
plomatycznej gry z mej strony, niż pł·o· l · lb J"
· mal
miennej mHoścL Opiszę zaraz, jak się pism podawało foto~r~fie z nowoJ.ors <Je_:- Y i:smy . me
go towarzystwa i wsrod eleganck1::h pan zarę~zeni.
·
to stało. bo pragne sie zwierzyć komuś i panów spostrzegłam ni mnki ni więM1~ęły_ trzy .t~
- przyjaciótkom nie ufam tyle, by im cej, tylko mego rzekomego ·szofera, a u gDdrne, Ja wc1ą~
móc się tak ze serca wyspowiadać. Pa· d,olu wi· dniał napis, że mlod?:~an ten, to trwałam w meJ
miętnik jest dyskretniejszy, nie wyda Jimmy Crown we wtasnej osob:e, znany roli i udal? misie
mnie, zwłaszcza, że go ukryję dobrze dziedzic miliionów. Czyżby to na praw- przekonac
na·
przed całym światem - a przede dę było możliwe? Szczęście było tak iwnego chla~a·
wszystkim przed Jirnmem.
blisko, dość rękę wyciągn<tć:. Aby się ka o mej be.zmRozpoczynam.
Mój mąż, Jimmy jeszcze raz upewnić, z.ate1efonowalam teresownośc1.
Crown, należy do najbogatszych ludzi do ie·dnego ze znajomych urv:clników po- Nadszedł wresz·
Nowego Jorku. Odziedziczyt wielki ma- licji. prosząc 0 stwierdzenie . .:zyją wta- ci~ , pamiętny
jątek po swym ojcu, znanym nafciarzu, snością jest samochód Nr. 15015. Od· . dzien w którym
Samuelu Crownie. fortuny nie- tylko, dzwonił po krótkiej chwili, że Jimmy I! J~mmv. wzrze:v·
że nie. utraci!, ale _jeszcze P?mn.ożyl ją Crowna.
mony 1 rozbroJoBezdomni
p:acą i roztr?pn.vm1 spel~u~a~iam!. Ocl~~
W lot zorientowałam sie w sytuacji. ny zrzucil maskę
J 1mn:v to dz·1elnv człowiek i świetny fi Oto typowy kaprys mł,odego milio:iera, 11 .powie~lz.i~t. ~i,
Na skutek tragicznej w swych rozmiarach powodzi
nans1s.ta.,
.
. .
Chce zagrać role kopcittszka pki me-, krm
własc1w1e
w Ameryce wiele rodzin straciło dach nad głową. Oto
Ja. z.as bytan: n:emal z~p~ln. 1 ~ bied~a. skiej. Zabawia się w szofer::t. szukając jest.
dwoje nieszczę~Uwców, którzy urządzili się tymczasem.
Rodz1cow straci~am wczesn~e. J Jako sie-1 ciekawych przygód. Ale p·oczekaj. mój
Odegralam po
na„. aucie ciężarowym.
rota stanąć musial~m wczesme na wla- panie; pomyślałam w duchu, chcialeś mistrzowsku kosp.ych noga~h. P1 ac? wa tam w banku~ l mnie zwieść, zwiodę ja ciebie jeszcze 1 medyjkę zasko·
Niezbyt lubię wspommać te czasy. Za ' 1 · •
czenia zdzhviejęcia dużo. a takie to wszystko suche, epi~l~zajutrz jeszcze przed umówioną ni.a, os'zot.omienia - nawet wahania. Za. ·prawdy - ale to chyba niemożliwe.
nudfne, ;nonot?nne
PJzyte~ hu~~{{- godziną pośpieszyłam na .spotk~nie. Sta· ~zęJam wys~wać wątpliw?ści, namy- Chyba potr~fię przed nim ukry,ć tę je·
s~e a, z1 e .mame~y 0 ~g V.:
rr.
rałam się być tak czaruJącą, Jak tylko slac - w koncu dopr.owadz1łam do tego, dyną ta3emmcę. Mogę to zrob1c z czykJ B(~gu, ze to si~ sk.oncz\ ło.
. b , możliwe. Patrzyłam słodko w oczy · że Jimmy na kolanach musiał mnie bła- stym sumieniem, bo przecież Jimmowi
J' Nie ~o pom~slen~a zda~a!o sięj·iJ szoferowi i szczebiotałam mu aajmilsze gać, bym zechciała jednak zostać jego nie stała się krzywda, ma we mnie w'erimmcv rown. ~g~ y, wy worn~h~g'~ komplementy. Oświadczyłam mu, że żoną, mimo że jest milionerem. Wyba- ną, oddaną. kochającą ŻO'nę, a czego in·
my royv'n. zwr~ci uwagę _na
' chociaż jest prostym i bied11ym czlowie- czytam mu to wielkodusznie.
nego nie pragnąl. Może zresztą po la·
steiptypis~ke. d Ą Jej'? ak tak sbę st:~r°' się kiern. to jedn~k podoba. mi si.e bardziej.
C?:l kilku już mie~ięc;v Jr.: :;tem jedną t~,ch przyznam m~ się do tej mistyfikakl e;.nebo m~ k~m~ za R~ mowa niż wszyscy mm młodzi ludzie, których z · naJbogatszych kob'1et No1,·;ego Jdrku cri . '. . . . · tymczasem Jednak wolę bvć ostrow · u ie wkgbrontie . 0J~gow.
"z ąt się znam. No i rybka połknęła haczyk z i żyję szczęśliwa, jak w b:t}ce. Trochę żna.
zeszła na o Je Y i . imm:y z~-z . . wędką.
~ , · drżę • tylko na myśl, · że · ~-lmmy tl'ówle' s]ę' '1'
w,
skarżyć że chyba mgdy się nie ozem,
.
bo nie ~ierzv w szczerość otaczających
g.o panien, które przecież myślą przede
wszystkim o jego majątku.
Wtedy jeden z przyjaciół wystąpił w
formie żartu z fantastycznym projektem,
abv Jimmy kiiedyś spróbował szczęścia
incognito, by wystąpił n. p. w roli wła
snego szofera. Gdvby jaka panna wtedy
okazała mu sympatię, miał by sto pm·
rozdział
cent pewności, że to nie rachuby i żądza
złota, ale istotnie tylko podziw dla jego
kochałem
inną
zalet zadecydował.
·
Niespodzianie Jimmy zapalit się do
Oto pierwszorędna sensacja, jaka w czn!c, że nic nie powie, że nie zdradzi· f\:::er z Tower" wprost z w'ęzienia uda!
tego pomysłu. Zaraz nazajutrz wyhral ubiegłym tygodniu obiegła Londyn, ca- p0d1odzenia listów ani pienit;dzy, aby nie , s!ę de redakcji, gdzie złożył sensacyjne
się do miasta w liberiri służbowej i kiern- lą Anglię. przeptynęta kanał La Manche skompromitować kobiety, któr4 kocha. wyjaśnienia, którymi obecnie zajmuje się
wal autem z miną niezbyt obowiązko- i dotada do nas. „Oficer z Tower" na
·
· 1prasa angielska.
we~o szofera. który korzysta widoczni~ wolności! W ubiegły czwartek zjawił W średniowiecznej twierdzy 1
z nieobecności swego chlebodawcy l się na dworcu kolejowym Victoria i raSąd wojskowy, który badal sprawę\
Odpowiedzi na pytania
wypożycza sobie }ego samochód na małą z.em z tłumem zmierzał ku wyjścin. KilStewarta,
nie
zajmował się tym; romanNiestety,
w tych wyjaśnieprzejażdżkę.
kakrotne błyski magnezji rozjaśnilv je- tycznymi dylematami. Prawdopod1Jbnie niach nic, coniewmamyśl
jego zapewTraf chciał, że natknęłam sie wtetlv go twarz, w dużych, rogowych okula- p1s;adat dowody, bo skazał nkfortunne· nień mialo „wyjaśnić" tę tajemn!czą
na niego. Btogostawionv traf. Wyd10· rach. Młodzieniec uda' sie do redakcji go porucznika na wydalMie z wrijska i sprawę. Raczej przeciwnie.
dziłam z magazynu Whole Wortha i na dziennika „Daidly Express", przywitał pięć :cit więzienia.
- Nie wyjeżdżałem do Iiolandii i
stopniu powinęła mi się noga, tak, że s ię z redakrnrem i powie.dział:
N'e pomogła kampania prasy, mtody Niemiec, aby sprzedawać tajemnice wojupadłam i stłukłam s·obie kolano. Ele- Jestem Norman Ba11łe - Stewart~ ofi~er zawędrował do posępnej twierdzy skowe. Ogólna suma jaką otrzymałem
gancka limuzyna zatrzymała się tuż kr:i!o zwany „oficerem z Tower". W teJ średniowiecznej w Tower i stąd p:1cho- wynosi zaledwie 85 funtów. Ale teraz iemnie. Szofer wyskoczył, pomógł mi :!!wili wracam z więzienia, skąd wypusz dzi przydomek więźnia: „ufker z To· szcze nie mogę powiedzieć skąd otrzywstać i zapros:ił do wozu.
Chci.a lam 7 0110 mnie na rok przed właściwym ter wer".
.
matem te pieniądze. Może za rok ...
odmówić, bądi co bądź był to tylko m~nem.
Prawdopodobnie nie p::i.miętanoby ·w
- Kim była Maria Luiza? To klamszofer. ale noga bolała dość dokuczliw.iei
Anglii o tej aferze, gdyby n:e tłusty, stwo c~ mi zarzuca! sąd. Maria Luiza
więc przyjęłam. Siadłam na przedn:m
Romantyczny porucznik
czamy druk na pierwszej stronic „Daily nie byla szpiegiem niemieckim. Ale i tesiedzeniu.
Sprawa Normana Stewarta, porucz- fxpressu", który oznajmi! powrót Ste- go nie mogę wyjawić kim jest Maria Lui·
Uprzejmy szofer zaczął blagov:ać, niki pie·cboty szkockiej emocjonowała warta z więzienia. Jako s:e rzekło ,;o- za. Życie moich przyjaciół w Niem~zech .
że jego chlebodawca wyje~hał do ~~1~a przed czterema laty caly świat. Młody
zależy od moich wypowiedzi.
go, a on wlóczv się z nudow p0. m•esc1e, i przystojny oficer wzbudził podejrzenia
- Marii Luizv nie kocJrnlem. Kocham
że zdaje sobie sprawę z tego. ze postę angielskiego wywiadu swoimi częstymi
dD~til'!f natomiast teraz jeszcze pewną niemiecpuje poniekąd karygodnie, jednak nie 7a- podróżami za granicę, szczególnie du
li ·
'lł\1.łHU ~
ką dziewczynę. Chciałbym ją spotkać jełuje bynajmniej, bo przecież dz;c:k1 swe- 11
l-'foland1·1· 1· N1'e·1n1'ec. PodeJ·rzenie to s.potęW ostatnich miesiącach, w niektórych miel· szcze choć raz w życiu. Ale narazie nie
m~ wykroczeniu służb-owemu mó~! po- gowało się i przerodziło niemal w pew- scowośclach Australli spadł kilkakrotnie czerwo- mam żadnych możliwości.
śpieszyć z pomocą tak m!lej p~m~n~e. ność gdy Stewart począł prowadzić nie· ny deszcz.
- Dlaczego jeździłem do Niemiec?
Deszcz ten J~st ?Iatelto czenyony, ponie~vaż Poprostu dlatego, że interesowałem się
Przedstawił mi się nawet, wym1e111aJąc zroz~miaJą korespondencie z jakąś tajem
jakieś tuzinkowe nazwisko. Zachowywal niczą Marią Luizą Ponadto otrzymywał ;iego krople zawieraią mikros~opiJne P~łkl pias· tym krajem i jego kulturą. A d0 łfolan•
k
. ·. .
j(m czerwonego koloru. Pyłki te · dostaJą się do d ·. . ·h l
t
b
·
tl , ' 7. rsię naprawdę, jak diżentelmen.
od czasu do czasu prze azy p1cmęzne z !górnych warstw powietrza podczas trąby powie·
1 . 11 .iec a. e~1 po o, a Y się spo me , m
trznel w pustyni. a stamtąd opadają na z.lemlę tm przyiacielem.
Byłam zachwycona tym sympaty.::z- zagranicy.
Kierownictwo wywiadu śledczego u- z deszczem. Przy czym zdarza się, że opadają
Jak widzimy, ,,wyjaśnienia" Stewarnym szoferem. Szkoda. ż.e to tvlko s~o
fer - myślałam w duchu z pewnym za- znało .wreszde za ko. nie~zn~ postawić po ~;-ielkiel odległości od pusty.ni, z które! pocho- ta nicze?'o ni~ wy~aś.ni_łv ;.~_aga_ct~a ;.p0z0:
lem. Jimmv odwióz!' mnie, po:mógl mi ruczmka w stagn oskjrzema. ,
Czerwony deszcz jest klęską dla rolnictwa, s~ala ~~-Jemrnc~a 1. l OZ\\ It1ZY\''. <IC :·~', ~o
Norman Stewart zeznawai bardzo gdyż Jeżeli pada długo, zamula pola C7erwonym b1e .111 ..i .r,n<1 c'.nHolrne, oostugu3ąc Sli;; Jewysiąść . a na pożegnanie poprosił o mo1
(s)
dvnie fantazJc._
żność spotkania mnie nazajutrz, bo mcmie. Wreszcie oświadczył kategory- piaskiem i mułem. niszcząc plony.
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powstawały

fortu ny wstarej

Łodzi

Jakie zyski dawała złotodajna zlemia łódzka. - Spekulacje
płacami i ogrodami. - Pieniądze leżały na ulicy !
lipszczanina ~er~ny za ~ilka tysięcy ru~li
Ba1·ońsk1-1 zarobk·1
w czasach obecnych przy wysokim opuszczali Lódź w pierwszych dwucb
odsprzedał ftrm1·e Sche1bler połacie z1ekursie placów i domów łódzkich - trud dziesiątkach ubierdego stulecia karano

n:ti ~a bUsk? sto tysięcy, zarabiając dzieprzygodnych pośrednlk6w
no uwierzyć, że były w Łodzi, w zara- grzywnami.
s;ęc11okrotme.
niu jej powstawania momenty, kiedy
Podobnie miała się rzecz z ogrodem
Stan dzisieiszego pośrednictwa w ŁoWłasność nieruchoma Łodzi w okreczynniki miarodajne, którym zależało
na powstaniu w Łodzi ośrodka przemy- sie lat 1&10 - 1860 kształtowała się dz: pozostaje w opłakanym stanie jeśli Paradyż, który sprzedany w roku 1870
słowego, nietyłko darmo dzieliły mię- pod znakiem uprzywilejowań, jakie chod•zi o porównanie z zarobkami i na- za dwa tysiące rubli, w ki1l:ka misięcy
dzy osadników naszych ziemie i place, obiecywano coraz to nowym pionierom sileni,em w czasach wielkiego Łodzi ro- potym odstąpiony został za 40 tysięcy
ale niemal przymusowo zachęcaqo osad- ; przemysłu i handlu w Łodzi. Wystarczy zwoju. Z większych tranzakcyj, o jakich rubli a wtaści1ciel - nowonabywca odników do zatrzymania się w naszym tu zaznaczyć, że pierwsi łódzcy osad- sobie opowiadano w latach 18.50-1890 sprzedat z·nów park w trzy mi·esiące za
mieście. Kroniki stare notują wypadki, 'nicy przemysł owi otrzymywali od rzą· wspomni1 eć tu należy o sprawie z Scheib 18U tysięcy. Tak rnsły fortuny łodzian.
że tych osadników, którzy samowolnie du darmo nietylko place, ogrody, ale i !erami i o tranzakcii z Tanh:.•:1im, właił
i fhabryk ściciełem Paradyżu, słynnego parku łódz
f f ' huł~ukliec na buhdowę do~ówk
ił&WłN'!MMVWiCU
ra- kiego.
w o enniczyc , w wy1ąt owyc
ten zostawał milionerem
firma Scheibler pragnąc rozszerzyć
zach kazano płacić naprz. za cegłę ale
Rozwój swój zawdz,ięczała stara Łódź
li to tylko po -cenie kosztu. Zwalniano działy produkcji wystąpi1ta z iniciatywą
POMOr. Z8 ~ 0 \J'lil
od podatków i danin oraz świadczeń, budowy nowych gmachów fabrycznych liieograniczonej inicjatywie prywatnej,
ł
ft
· od służby wojskowej, powstat przywi-! •)raz domów tamm;nych dla robotników którą otaczano specjalnymi przywiteZBR łB ue~ ED WYP~
;Jej, że połowa rajców miejskich musiała nrzy ul. Przędzalnianej róg Rokicińskiej. jami. Na tej glebie wyrastaly szalone
.
u. • .
i by.ć wybrana z p~śród osadników. Cóż Już przygotowano plany budowy, anga- małątki późniejszych nababów przemyZO.uO~ ąza~
dziwnego zatym, ze w tych warunkach zowam> budowniczych, słowem przygo- słu. Życie było w Lodzi niebywale ułat.
. Sły.szymy częst~ „ten a ~en .człowiek powstały w zawrotnym tempie olbrzyft towano wszystko do budowy nowych gi- wione. Podobnie jak w miastach amery1es.t dzcnt_elmenem, lu~ „taK się pastę- mle fortuny, powstała z rekordową gantów. Tereny, na których miały sta- kaiiskłch powstających w Podobnie bły·
Iszybkością klasa specjalnie uprzywile- nąć n.orne gmachy - przedstawiaty w skawicznym tempie, inicjatywa w kie.
pu1e ?? dzentelmenska . .
.c~z ozna~z~ ten ~ ang:els~u~go. :to: 1 jowan~ch właścicieli nieprzebrany~I~ owym czasie o_lbrzymie p.ola dzi,erżawio- runku powstania nowych warsztatów
~~le Lwa prze 1 ęty, a r.„ całv:r swieci_ u i obsz~row łódzkich., ??"'.stata, p~źn~eJ ne przez okolicznych m1eszkanców, ~~ pracy, nowych domów, urządzeń dawała
: spec1alna klasa wtasc1cieh placow 1 me- których częściowo siano zboża, częsc olbrzymie zyski. nl•otodajna ziemia łódz
Z) Wany wyraz?
ka dawała tyle, że n~e byto komu brać:
Określa on człowiek<'. którego c~yn_y j ru~~~mości. Z pośród ty.eh rodów do ~tanowily łąki i pastwiska.
Do jednego z kupców tutejszych przy wystarczy tu nadmienić, że nawet pesą zawsze z~odne z przy1ętymi na siebie , dz1s .ieszcze zachowały się rody Kopobo~;iązkam~. człowieka .. ~tóremu. zaw· 1 c~y.~ski.ch, Drewnowiczó"'.· LiJ?owskkh, ~echał wtedy pewien kolonista z Lipska, wne koncesje trzeba było oddawać ob~z~ i wszę~z1e, w.e w'zvs.[.inch okol1czn.0· L1p1;is~1ch .. S~dró~. Jezierskich, Bo- kt6ry zaproponował nabycie tych te- cym, gdyż swoich nie było.
Bardzo duże fortuny urastać poczęrenów. Kupiec tereny kupił. Kiedy namac.h, m~nna wierzyć, 1z to, co powie, 1I chensk1ch 1 wielu mnych.
zaiutrz do hipoteki zgłosi.Ji się petno- !y, naprzykład, na brukach utłcznych:
...
. .
. b
B d
bez- I
będzie tez stuprocentowo, z ..::ałą
•
. bru k owa ć zaczę to Lód"L dop1ero
dl d k
S h 'bi
. . f'
rano z1em1e zrazu
I
u owano
wziSlednością wvkonane
w ro k u
że mocrncy m~1y c . e1 era a. 'O .ona ma
jest, ucz
Charakterystycznym
. . , I hipotek.
·
.
,., :
N.1.e ł~czy się zatem. „d~entelmen: jeszcze w roku 1870 w Łodzi tylko oko- wpisu do h1po<tekł okazało się, ze stu- l 869. Oczywista tyl'ko śródmieście, od
stwo a~1 z. ~awode~ am ze sdnem,, am to 1700 posesyj mia to zatożone hipoteki, procentowe przekonanie fiirmy o pr~y- Kościelnej J1·otrkows'kim traktem do Naam z wvks~tałcemyn· reszta placów i nieruchomości hipotek należności do niej olbrzymiich. teren~"': rutowkza (dawniej Dzielnej). Od Dzielz z~moz~os~ią
Mo~e bv~ d~ente}m_e~e.m zamt~~a.cz u ic, nie posiadała. W związkn z tvm wlaś- na Przędzalnianej by!•o na1zupełme1 ne1 w górę w kierunku Rynku Geyerów
ab m7kbvc .mmfabwfaksc1c el kłam1~mcvk, ~o- , nie na porządku dziennvm zn-.:ijdowafy I mylne: tereny te dostał w spa-diku po biegła już szosa, zresztą bardzo podła.
~tm ~ m~ . rv. ant, ma 0 ~ 0 ·~Y m~ o· i się wvpadki w <>kresach póiniejszych. I swym przodku-koloniście łódzkim ów Układanie bruków na ulrcach miasta i
włc;śn i e kup iec z Lipska. Nic nie porno- chodników dało zaięcie szeregowi speI że rzekomi właściciele olbrzymich
teK a me. ziemtamn. I na odw:ot.
. Cho.dz1 o etvczne wartości, o zobo· renów dowiadywali się nieoczeki\va;ii~. l{!o, nawet to że firma Scheible~ przez kulantów i wiel'kiej masie robotników,
. !7.e ich tereny nie są wcale własnoscią 1 kilkadziesiąt lat pobierała dzlerzawe z którzy byli płoneraml robót sezonowych
wią zania mo..ralne.
Możemy w chwili obecnei również 1 ich a należą wtaściwie do kog 1 ;, catkiem' 11.7.ytkowania placów. Własność była w naszym mieście, roboty przy układa·
l bezsporna. ów kupiec który nabył od niu bruków w Łodzi były niejako rów
w Polsce czynić ciekr.we spostrzeżenia ; innego.
nież pierwszym robotami publłcznyml
na temat , ,dżentelmeństwa", szukać in· 1
Łodzi.
w
11
etycznych!
teresujących sprawdzianów
w miarę jak rosły cyfry, obrazufąrzez~ns
·
Opojęciu.
tym
w
tkwiących
wartości,
~ J ce wzrost zaludnienia miasta, rozdrabnia
r
•
u
' u u "!
u
akcja pomocy ziino·
kazji qostarcza„.
ł11 się si1 łą rzeczy własność .nieruchoma
I d
. I ół B ł ł d
p
• ł T
wej. Oparta została wszak na - oho·
przemysłowa, kurczyły się fortuny, niei
z
8
w
o
u
a
rzyJaC
OW.
wiązkach moralnych. A nie .1a przymu· Memoria
zupetnie ginęły. Jeszcze do dziś
które
niezwykły
wywOłują
_
przejazd
wolny
1
lutego.
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L6dź,
t~.r! alnych
sie, ni~ na .prawny.c~ czy
jednak zachowały się rody, w których
(v) Towarzystwo Przyjaciół Bałut hałas.
z~bo~v 1 ~zamach. ~01~1ato;zv aKc11 n3k~r:
Towarzystwo Przyjaciół Bałut zwraca posiadaniu z·najdują się olbrzymie teremienia ; pr~yodz1am:i- biedoty ludzkie]. zwróciło s'.ę do władz administracyjnych
p.oz?aw1on.e1 i;>raq~ 1 z.ar?bku, zaa~elo· z memoriałem w sprawie ure~u!c-wania się zatem z apelem do władz, ażeby wy· ny placowe, znam pewneg'O prz·e dstawi! dane zostało rozporzą~zenie, nakazujłłce ciela starej Łodzi, który posiada „tylko''
~al.1 do m1ł?sierd~1~, do mstv?ktu lttoś· I ruchu łicznes!o na ul. Brzezińskiej.
Ulica ta bowiem jest !!łówną arterią wolno poruszającym się wozOm, a więc 29 placów, przyczym jeden jest niemniejc1. i humamtamosci. .Wskazali na o~o-1
w1ązek mora~ny ludz1 sytych, oc~ronm- 1 wlotową od strony Brzezin i w dni targo i wOzcm wieśniaków - korzystania z szy od Placu łfalle:r:a.
JAN WOJT~SKI
nych ~r.zed. z1~nem w O!!rzanyr;h izbach. li wewe, wtorki i piątki, jest ona całkOwi- ulicy Dworskiej - r6wnoleitłej do Brzecie zatarasowana wozami wieśniaków, zińskiej.
I coz w1dz1mv? .
Przejazd wozów na tars! od strony
ł
Widoczna jest także pewne!!o rodz.a: j jadą.cymi na tars!owiska łódzkie,
ju „linia podziału". Są - dżentelmem, I Wolno jadące wozy, tarasują przejazd Brzezin odbywał by się zatem na nastę·
zJ!odne z : na wąskiej 'ulicy, zanieczyszczają jezdnie pującej trasie: szosą do ul. Przemysłowej
których czyny są zupełnie
przyjętym na sieb!e obowiązkiem moral-1 a nawoływanie woźniców, trzaskanie z następnie ulicą Starosikawską. do Dwor·
nym. I. są .niestety .drudzy.„ Ci, których batów i nieustanne dzwonki motorni-, sklej i st d dojazd do Bałuckies!<> Rvnku ADRIA: _ „Mayerling".
CASINO: - „Ogród Allacha".
zapowiedz.i pozosta1ą doty~hcz.as w sfe· 1 czych tramwajów, którzy usiłują zdobyć
CORSO: - „Regina".
rze właśnie tylko ... zapowiedzi.
EUROPA: - „Zapomniana Symfonia",
·
fł0404D
A zima nieubła ~ane prawo natury
GRAND·KINO: - Królowa tanca".
~ 1111
t•
8 · •
•
· b' t · '
.... · d ·
!
· l'
. ·
METRO: _ „Maeyrllng".
.
.
·
m; i7zy się. z zap.ow1e z:am~, o. ie n~ca-.
mi, n1e~pełmonym1 . deklar~c1~mi. Zima I Dz.iś obchodzona będzie w Lodzi 17 rocz·, W dniu dzl1Iefuy111 w lokalu muzeum ~tilo· MIRAŻ: - „Serca ze. stall" oraz„ „Żółty skarb"
W,. graficznego w todzl przy ul. Plotrkowakle1 104 PAŁACE: - „Dla Ciebie Mario .
sroży się szcze!!óln1e zawzięcie te~o ro- nica dofścia Wojsk Polskich do morza.
ku. Po ataku ostrvch mrozów - gq pa. 1zwllłZku z tym o Jlodz. 10-ej rano odbędzie się nastąp! otwarcie wystawy wyrobów wł6kleDDł· PRZEDWIOŚNIE: - „i:'od .~wierna flagami''.
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ODCŻYT WICEPREZ. PACZKA
bezrobotnych, J!dzie brak talerza gorą-1 rządu mielskieJlO.
U POCZTOWCÓW. .
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cej strawy, brak ochraniającej prz>?d na·
Staraniem referatu kulturalno-oświa
ł
Robotniczy Instytut 0światy I Kultury fm.
porem zimna odzieży...
kW
towego Pdcztowego Przysposobienia
Stop~eń k_ultury dane~o społ7cze~- Żeromskje~o organizuje cykl wycieczek zbioro· 1
w fabryce Skosowsklego
stwa m1erzyc mQzemy me tylko ilością wych pod hasłem: ,Poznaj ł..ódi - poznaj kraj".
Wojskowego, oddział 7 i IV - Żeński
Łódł., 14 lutego.
samochodów czy muzeów, nie tylko spra Pierwsza wycieczk~ odbędzfe 1ię dnia 21 b. m.
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·
·
d
k'lk
d
(k) D · śl'ś
wdzianami natury materialnej, d0hytku i 1 Obejmie ona teren naszego miasta przy czym
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war .osc1ami e ycznymt, rowniez i ym, 1! rycznym znaczeniem poszczególnych obJekt6w 1 kl ·
wiceprezydenta A. Pączka na aktualny
cza S teJ ·
co An)!lik okre śla pojęciem „d±entel- w naszym młdcte.
1S ego przy U ·
Zatarg. ten po.wstał .na tle. ł~manla u- temat „Obywatel wobec państwa".
meń stwa'' .
Osoba prelegenta - jako wytraw~owy zbioroweJ, ~ miat1"W1c1e obnifaH
To krvtzrium zast o sować w tej chwili
znawcy stosunków społecznych i
nego
„
.
ma staw~k robotmc~ych.
v
trzeb.a do orz ebie ~u i wvników akcji po- '
W dmu wczora1szym w mspekCJI świetnego mówcy, umiejącego z właści
DYżURY APTE,..
kó J
·
b f · k f
Nocy dzisieiszei dyżurują nastepujące apteki
mocy z i mo we ~ .
podejść
Mus. my okaz.a ć ś wiatu, że jesteśmy i Sadowska-Dancerowa (Z11:ierska 63). W. Gro pracy od Y a się ~->n erenc1a, .na t re wą sobie znajomością rzeczy
zaintc·
wielkie
wzbudziła
tematu
do
zgofirma
zlłkw1dowany.
został
zatarg
(Pił·
Karli~
społeczeństw em, w którvm i~s.t sto ,pro· szko\~ski (11-go Listopa~a ..15): T.
cent dżentel m enów t. j. takicn, ktorym l\11dsk1e140 54), R. Remhielmsk1 CA11drze1a 28). dzlła się wyregulować stawki ł wypła· resowanie wśród pocztowców, którzy;
.. Cha dzkyńs(kPa· t(Pkiotrkkows ka) 16051, s~_Gtro~do w· 1c1ć robotnikom odszkodowanie za okres gremialnie wybierają się na powyżSZYi
wierzyć można iż swe moralne zobowią· tJk
. ~ omew1 cz ubi I
10 r owa a 46 ,
s: i i 5 . a
• •
•
odczyt.
eg 'I'•
Pabianicka 56), J. Unieszow1k1 IDa.brow.ka
zania stuprocentowo spełni.a1ą.
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Pechowiec
Nikt zaprzeczyć temu nie śmie, .
Bo to prawda oczywista,
że największym Jest pechowcem
Pan Antoni, biuralista.

Potem spostrzegł - o rozpaczy! Że to własna była żona!

Los mu ciągle figle płata
I krzyżuje Jego plany,
Nic dziwnego więc, że biedak
Jest przybity i złamany.

w lecie chłodnię włoską
Za ostatnie kupił grosze,
Ale raptem przyszły chłody
I do luftu „bussines" poszedł!

zgasło światło,
Więc sąsiadkę wziął w ramiona„.

Raz na balu

Kiedyś

Lecz to wszystko jeszcze głupstwo,
Gdy personel cały w biurze
Kiedy pić~
- Gdyby pat1 przestał Nawiedziła grypy zmora,
Detal, drobiazg wobec tego,
wchodzi do gabinetu swego
Bimbalska
Pani
zdrowiem mój!łby pan żyć
spotkało go w konkursie~
Co
męża I widzi, Jak pociąga on z butelki.
został zdrowy
jedyny
On
siedemdziesiąt lat!
- Henryku! Co ty robisz! Przecież doktór
„NA PECHOWCA NAJWIĘKSZ.EGO!"
' I za. wsz:v.stkich zdrowo orał~
- Niestety, już jest za późnof
powiedział ci, że najwyżej możesz pić jeden kle·
- Nigdy nie 1est za !Późno.
liszek wódki po jedzeniu!
Bo choć pe~ był wygranej
- Ale ja już mam siedemdziesiąt dwa
j Pan Bimbalskl odstawia opróżnioną butelkę
Z·gniewu pótlliej aż się zżymał!
lata!
1 i mówi:
- Znów okrutny pech go spotk~
- To są banialuki! Przecież człowiek ~
l nagrody nie otrzymał!
może ciągle Jeść!
Bliźnięta
A. L'\•

Goąpoayni:
pić, tQ z takim

~
ojcem. Spotyka go zna. ••••••••••••••••••••••••••••••~tt\t•t•.,....
~
\ł
Jomy, stary kawaler, i mówi:
„{ 8 "fi ~i~".
Sg 8
- Słyszałem, że ci się rodzina powiększyła?
Sąd w Meksyku. Toczy się rozprawa o kraDo siedzącego nad wodą z wędką w I
- Tak. Żona mola urodziła bliźnięta.
Wyobrażam sobie, jaki wrzask panu!e ręku modzi1eńca podchodzi policjant i ka- : dzież. Sędzia wywołuje~
_ świadek Schmidt'
I
że mu zaplacić karę.
teraz u was w domu!
,,1.ilczenie.
- Dlaczego?
- Wcale nie jest tak strasznie - odpowiada!
_ świadek Schmidt! _ woła po raz dru~I
- Bo tu nie wolno lowić ry~.
Kolasiński. - Jak Jedno k.rzyczy, to drugiego
sędzia.
Ależ ja wcale nie lowię!
wcale nie słycharćl
Schmidt nie przyjdzie! - od·
Ale trzyma pan _w
:i:ywa się jakiś cowboy.
Trzy~am ale me 1ow1ę.
AloJzy wybiera materiał na płaszcz dla żony.
- Czy pan Jest ~ego krewnym~
. - Pan Jeszcz~ .zaprz~cza? Przecież
Kupiec pokazuje mu sztuczkę modnej tkaniny,
- N.ie. Jestem jego przyjacielem..
'N:dzę naw.et na meJ rybę._
zachwalając wzór i Jakość.
- A dlaczego świadek Schmidt nie przy!dzle?
- Bo Ja moczę śledzia.
- Czy to aby czysta wełna? - bada Alojzy.
- Bośmy go wczoraj zamordowali na uczcie!
- Najczystsza!
W OGRODZIE ZOOLOGICZNYM.
Nagle Alojzy dostrzega na materiale napis:
NIEPOTRZEBNA f ATY GA.
Państwo Blmbalscy sprowadzili sobie ze ':81
"bawełna" I zwraca się z wyrzutem do kupca.
służącą. Kasia Jest Już dwa miesiące w m1e-1
Dwa! włamywacze zakradli się do _mlesz~:i- Pan mówi, że to czysta wełna, kiedy tu ście. Któregoś dnia chlebodawcy, chcąc zrobić
jej przyjemność dal'1 dziewczynie bilet do ogro- r.la bogatego kupca. Korzystając z dłuzszel me·
napls:utr; że to Jest bawełna!
• · domowm'kó w, s k ra dl'1 w Ie Ie rze c zy.
•
- 9o specjalnie tak zrobione - wyjaśnia du zoologicznego.
o b ecnosc.1
,.Gdy obładowaaj tobołam I opuszczali mleszkanl,
.
Po powrocie pan Blmbalsld pyta*'
k~.lł - żeby oszukać mole!
1
- Jak się Kasi podobały zwierzęta w ogro. 1 leden z nich odezwał się.
NA WYCIECZCE.
A teraz, Ą~tQś, .walimy .do mell,ny, teby
_~
Nauczyciel: - Widz.icie więc, moje dzieci, dzle zoologicznym?
- Jakle to zwierzęta! - oburza się Kasia. i obliczyć zdobycz.
Jak wielką Jest potęga natu~y. Oto ten strumyk,
- Po co? - odpowiada drugi. - Kupimy
który niedawno tak wesoło pluskał, teraz po· - Ja wiem, że to tylko tak dla zabawy poka-1
Przecie takich zwierząt na· iutrzelsze gazety, to znajdziemy tam dokładny
zulą te pokraki.
kryty Jest grubą powłoką lodu!
rachunek!
prawdę nie ma.
Uczeń: - Wielka sztuka! W taki mróz!
Kolasiński został

l

F • I rz

l-

ŻEBY OSZUKAĆ.„

W r e

•

PRETENSJA.
mimo mowy obrończe}, skazany
został na trzy miesiące więzienia. Po rozpra·
wie zwraca się z żalem do swego adwokata:
- Zapłaciłem panu mecnasowl trzydzieści
złotych i dostałem mimo to trzy miesiące wię.
zienia„.
- A co? Może by pan chciał za taką niską
cenę dostać z pięć lat? I
Qskarżony,

świadek

wo~zie wędkę!

i

0

I -

BUJDA
Pan Kalasanty byl w cyrku i widziat tam, jak mtoda kobieta zostala
przecięta piłą na dwoje.
Wróciwszy z cyrku do domu pan
Kalasanty mówi:
- Bujda! Nie może być, żeby tę kobietę naprawdę przecinali, bo gdyby tak
codziennie robili, toby bilety wejśda
były znacznie droższe!

WŁAŚNIE DLA TEGO„.
Do pewnego mfodM:o malarza. któremu nie powodziło się naileoie.i. przychodzi pan Nowobogacki. oświadczając,
że chcę kupić jakiś obraz.
Malarz pokazuje mu swoia ostatnią
pracę.

i tajemnice czarnej i

Włosy stają dęba
a my w a c z o w I, gdy
ujrzy wycelowaną lufę rewolweru „Piorun" 6-cio mm
browning syst. „Piorun" to
szczyt techniki! Strzela do
celu specj. ostremi metal.
kulkami lub śrutem przyczem autom. wyrzuca wystrzelone łuski. Iiuk kolosalny! Idealna obrona !lrzed napadem lub kradzieżą! Wykonanie b.
cleg. w kolorze lśniąco-czarnym. Cena automatu z!. 5.95, 2 sztuki 11.50. Setka kul zł. 3.60.
Autom. „stop" (w/g. rys.) 27.-. Szczoteczkędaiemy darmo. Pozwolenie starostwa. niewymagane. Płaci się przy odbiorze. Przedst. „Montre·• Wydz. PBO, Warszawa 1, Pl. Napoi., skr. 8?.7.
wł

białe;

magii·

obecnie dostępne dla wszystkich. Nie trzeba mieć zdolności
ani wykształcenia. wystarczy jedynie przeczytać podręcznik. abr
móc stać sic 'niewidzialnym, określić charaktery osób znajomych.
zdobyć miłość ukochanej (go). Lustro magiczne! zadawanie ran
z odległości . Pozorna śmierć! Latający budzik. Tańczące jabłko.
Śpiewai4ca flaszka. Wywoływanie duchów i demonów! Magnetyzm! Jasnowidzenie i ieszcze 528 cudów i sekretów tajemnych.
Gwarancja wyuczenia wszystkich sekretów zapewniona. 9 tomów
z pieknemi ilustracjami wysyłamy za zł. 3.75. płaci sie przy odbiorze
Adres: Ski. mag. „Perfectwatch", Warszawa 1. skr. 453, Wydz. PBO.
UWAGA: Bezpłatnie dodajemy cenną niespodziankę.
Są
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DR. MED.

/Ooktór

REI CHER
RNYCH

~ ~PECJA~JSTA CHORÓB SKÓ ,
1WENER\ CZNYCH . i ~EKSUALN\ Cfl
•
CHOROBY SKÓRNE I WENERYCZNE Lecz~ńle promieniami Roentgena 93
T.el. ZOI- •
~ołu~nio~a 28
. .
.
od 8-11 rano t od 5-8
Przy i mu
(kobiety i dz1ec1)
Slf.NKIEWICZA 34, telefon 146-10 wiecz. \ niedziele i święta od 9-12
------------~·-Specjahsta chcr:n> skornych,
wenerycznych 1 se!rsualnych
TRAUQUTTA 9, tel. 262·88.
od 8-11-eJ I od 4 --9 ej wiecz6r.
niedziele i świtta od \I - p 30

Or.

N IT E

c

'A'

I

SPEC. CHORóB SKóRNYCH, WENE·
RYCZNYCłl I MOCZOPŁCIOWYCH
NAWROT 32, front I p. Tel. 213-18
przyjmuje od 8-9.30 rano I od 5.30-9 w
~-niedz._!_święta _ 9-12_w_ ool_._

J. HER

DSR. ZMEFD.,

NKl El
-

·r ·

1
przenrowa d z1 się na u.
ŚRÓDMIEJSKA 17, front I piętro
Telefon_ 111-87.
--

Dr

MIKOŁ~J

.
· •

od~~.-~~d~d

z STACHOWSKA

orzvimuie

3-4 oo oo!. -

1

akuszeria I choroby kobiece
PIOTRKOWSKA 153 , tel. 145 _10•
PrzyMjm. od

k'-:.'. ~;~

oooolodolo

=-r OWICZOWa

U

choroby skórne I weneryczne
MONIU.SZ~I 2. t71· 1'66-35
Godz. przyięć. 8-1 1 3-7 po pot.

DR. l\\E;.

·- ·--

Pl\Ubgłłł\
I

-;___-_

LEWI

łY

. •

Prywatna Przychodnia

WENEROLOCHCZNA

Chor. wenerycznych 1 sl.órnych
od 8 rano do 9 wiecz. \v niedz. 9--t
SPEC. chor. SEKSUALNYCH
Panie przyjmuje kol>1eta lekarz
wenerycznych i sklirnych (wlosów)
161
p I O T R K O W S K A
ANDRZEJA 2, telefon 132-28.
PORAl)A 3 ZŁ
Przyjmuje od 9-11 i 6--9 wiecz·
·
·

M$ GLAZER
SKó„RNf I WENERVCZNt
zCHOROBY
ac h0 dn1a 64 9 tel • 185 ~ 49

16llA[Y PDlrE.CHOWICZ
@~

AKUSZERJA I CHOR. KOBIECE
przeprowadzi! się na ul.
ŚRÓDMIEJSKA 20 telef. 10779
specialno<ć Akuszerja I chor. kobiece przvJmuie od 12--2 I cd 7-8.30 wie.::z.
Tel. 221. 6 1 w niedziele i świeta od 10-12 wooł pr~J.!nuie_o'! 8 - IO_w._.02_d 3-7 w.
GDAlilSKA 117 ,
.·

·

7

"';:·'~ :.~~;y
med.
spec.

chor. wenerycznych,
1 se k sua I nyc h

;;·;

skórnych

tel.· 238-02
Cegielniana 11,
t od 1
· d -

od 8-12 1. od 4-9

w nie

z.

1 sw1ę

a

9-

Dr. J. NADE l ~ ~~ ~ ~A· ~~ .~M,~~.~
AKUSZER-GINEKOLOG

4
ANDDZEJA
n.

Telefon
228-92

orzvimuie od 10-12 i od 4-8 wiecz.
- - - - - - - - - - - - ---· - ---·-

Przyjm.ują

lekarze we wszy<tkich spe
l{oe1tt"e"·
A.nalizy
" '"
·
·
Kwarc. Gabinet dentystyczny cnnny
-- _ _ _ Porada 3 zl

cjalnośc1ach-

OR. l\ifD.

D!.:u!!~~~!~~~tn
:
KlaczklllVih~:~::~~~'.·~~~,~~~~~~K~~
Dr.
H:K~~G~K~~~
BORNST_EIN ~id.tt-go
POMORSKA 7
Listopada 3~ POŁOŻNICTWO
Choroby kobaeca
i akuszerga

mleszlrn obecnie

Piotrkowska

~

292

Tel. 128-39
w no::y wejście przez Gdańską 12.

- -- -- -·-;...:::-med.

j CHOROBY
KOBIECE.
PIOTRKOWSKA 99, tel- 213-66-

Telefon

nerycznych
.
. ul. ZAMEN~OFA 6 .
przyimiiŚ:i~t:-;;~ ~'.:_c{2' r:n;,iedziele

127-84
Przyjmuje cd 8-10 r. I 4-8-cJ.
DR. MED.
'

.

- - - przvimdie codz. od 10-12 i 5-8 wiecz - - - - ~----~

Doktór
dł
f
(i
H
O
TAUBENHAUS
M
----r. utsz a ~ ~~~~~!~~c~~~~~~
~~d- s. 6A\V i t~ sKl
ZAWADZKA 1
PRZYCHODNIA

I

położnictwo I choroby kobiece
Tel. 148-80
BALUCKI RYNEK 3.
przyjmuje •.)d 4-7.

-

AKUSZ~R • CINEKOLOCi

I

AKUSZER-CilNEKOLOG

mieszka obecnie
ZACHODNIA 66. Tel. 129-52
246-09 Przyimuie od 9-11 I od 5-7 wie~

Przyjmuje uó S-9 r. I 4--8 w.
11 tel.
Ir
Zg.
JerS.n.a

telefon
122-73.
CZ}'nna ud 9 rano do 9 wiecz.
?ORADA 3 ZŁOTĘ,-

TREPMAtł

specJatlsta chorób wenerycznJ•ch.
skórnych, moczopłciowych
tel.
itr
W
234-12
n
<trzyjmuie od ~11. 2-4 i G·-9 wiecz
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ki braci M a r U S a r Z Y
Chamonix

p

w b'."egu z.lazdowym na mistrzostwach świata w

„

Białkowski

zdyskwa!iflkowany ·

tylko .„na 6

t~godni

POZNAŃ,

14 lutegp,.

w dniu wczorajszym Wydział Spor.towy PZB
załatwił częściowo sprawę głośnej afery bokser-

B!eg, jak już zaznaczyliśmy, zakończył się ' czasie 4:58,44. Schindler zajął 23 miejsce wraz . slciej Białkowskiego vel Kamrowskiego, wystą•
C.HA1'-!0NIX, 14 lutego. 1
.
.
Francuz6w, którzy obsadzm dwa ll Czechem Bracek .w jednakowym czasie pującego obecnie w barwach Warty.
W drugim c!n u narc1arsk1ch mistn:ostw świa triumfem
Wydział Sportowy PZB ukarał Białkowskie
I
,
! 5:10,1.
t~ Polacy s:ar5owal) po raz r-ierws.:y w biegu pierwsze mjejsca.
Zawodnicy polscy zamieszkali w Bossons pod go tylko.„ 6 tygodniową dyskwalifikacją za pod
1) Allais (Francja) w czasie 4:03,2. 2) Lafziazdo-wym.. !qcsicty. warunki atmosferyczne i
l~r;1'Mw 2• ~ e FC7;'·..-~!1ły naszym :i:awo.dnikom, forl(ue (Fr.) w czasie 4:16 4:03,4. 3) Sertorelli Chamonix czują się dobrze za wyjątkiem Slanj- ; wójne podpisanie karty zgłoszenia a równ-0n:cdzna1m1011ym 1 nieprzyzwyczajonym do bar- (Włochy) w czasie 4:16,6, 4) Per Fossum (Nor- sława niarusarza, którego stan jednak nie cześnie na wniosek Związku Strzeleckiego
d~o trudn~go terenu, na uzyska!l.ie dobrych wy- wegla) w cz.asie 4:20,2. 5) Steur1 (Szwajcaria) wzbudza obaw. Polacy oszczedzaią się do wtor , Tczew (a nie Sokoła Tczew) Wydział Sportontków. Nadom(ar złego padający bez przerwy w· czas'e 4.21.3. 6) Chierronnj (Włochy) w cza- kowych k cnkurencyj w kombinacjj norweskiej. i wy przeprowadził w ewidencji zmianę nazwii ogłosił
Białkowski
J ska z Kamrowski na
* * *
śn~e;! i z~dymka śn'eina, która się zamieniła sie 4:24,3. 7) Von Allmen (Szwajcaria) w cza- .
nawe! '': burzę śnieiną. ograniczyły wybitnie sie 4:24,3. 8) Morond (Francja) w czasie 4:27,4, 1 Bień zjazd-0wy pań o mishzGs\wo !:wiata wy- zwolnienie Białkowskiego z dn. l stycznia z po~ol~ vdclzenia, uirudn' ając zawoda'kom ich za- 9) Rudi Matt (Austria) w czasie 4:29,4. 10) ?,l'ala bezkonkurencyjna Niemka Christi Cranz morskiego OZB,
I w czasie 5:17 1 2) Arx - ZO<Sg (Szwaicaria)
c..t>.ma. Wszystkie te trudności dały przewagę Rud1 Cranz (Niemcy) w czasie 4:30,1.
~rz.ncuz~m, z~ającym świe~.n~e t.eren i orien!u- I Pierwszym z Polaków był Bronisław Czech, 5:21,1, 3) Gr;s~egger lNiemcy) S:38,4, 4) Heath 1
11
'f
i który sklasyiikował slę na 20-ym miejscu w (Ameryka) 5:57,1, 5) Steurj (Szwajcarja) 6:00.2.
Jęcvm si~ dab~~e na trudneJ t~as1e.
Be"'l;n·1e
polsk"ach hokeistów .„
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Do biegu z1azdowego zgłosiło się 4 Polaków: 1 tMt Hiji)l!j!IHWMWWt•
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Bronisław
Star.';1aw i An4rzej Marusarze,
BERLIN, 14 lutego,
ł
Cr-ecl.l I Sch!ndler. Bieg ukol:czyli tylko Czech
Pierwszy występ polskich hokeistów w Ber·
s~
_ r~
i ~c'.'ndlcr. Obaj Marusarze ulegli wvpadkcm.
linie, który, jak już podaliśmy, zakończył się
~ ~
~
UU U
U
Stan1s1aw Marusarz upadł na początki biegu '
wysoką porażką 2:7 z berlińskimi Kanadyjąy,
•
•
•
•
i cdn;ós! szereg kontuiiyj rąk i J?fowy. Kontuzje
kami, spotkał się z dość przychylną oceną praN1-espodz1ewan~r epllog walnego zgromadzenrn KOZPN
te „są;ocw~żM: niemniej nie będzie en mód sta
•
•
•
•
wania zawodów Kraków - Śląsk w Krakowie 1sy nie~leckiej.
l(RAKOW, 14 lutego.
CiO n!~d~~eh!ego ~onk!mu .~koków oiw?r·
~ruzyna P?l~ka. Jest ocen1~a Jako 51.lna. I
Wczoraj odbyło się w Krakowie drugie po. oraz Kraków - Bielsko w dniu 21 marca b. r. I
t: cl':~ w ktor~m~ \ 0 ko,;kt'r:·l~ mi-.ł sz.an~e ZaJęambitna, chocl:!z n:1edosłatecznie szybka 1 n1eh
•
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włoski narc!ar:.ic Sertorelli, za Y w prasie po. a resei;i p. . ury s .ar ni. _a
De· skonały
N' „mcy.
Jędrzełczylrn
zawodmka
oraz
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wach
pisodnosne
powiadomić
tanowwno
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KOZ~N
-jednak
H.ći~„ rMpncz:nł ~eri"' wvpatlków, zdołał
uke>·~ci:y1: bieg I wydostać sie na trzecią -o- ma, 1z p, Gura wystąpił na drogę sądowu prze· (daw111e1 Wł(" - Grodno) w barwach W,1sły.
Łodzi
Na koniec przyjęto na cdonków zwyczajnych
. ciwko b. kapitanowi związkowemu p. l(uczal.
zvcjĄ. „ .
' skiemu za podniesienie tych zarzutów na wah1ym KOZPN kluby: .Juvenia - l(raków, Dąbski •• 1
iWft
MM
1!1!1'·4!AA 1
zwycię!a reprezentację szkół
i(raków, Związek Strzelecki - Chełmek i KS I
i zgromadzeniu KOZPN-u.
,,,...
StOłou•ym
W
I
Przyjęto do wiadomości, Iż kapitan zwl:izko· Brygada - Trzebinia.
hnlnnftHł$11iin i
~"°'QWISD.j\ij,.; ! wy p. Delekta wystąpił z propozycją zarganlzo.
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a !\
„ ~
Łódź. 14 Iutegc.
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14 lutego.
iakie czynią uczniowie łódzcy w snorcie. nie
Termometr wskazu!e Jeden stonień powyżel
1era. Na ulicach śródmieścia odwilż. Zdawa- , w trosl'e 0 zdrowie moralne młodzieży i 1ej teiyznę fizyczną mo~ą oni jeszcze ~ ~adnei dziedzin_i.e dotr~Y:
mac pola „prawdz1we1" reprezentac.11 Łodzi l
·
, · ·
·
loby się więc, że o uprawianiu łyżwiarstwa w i
stanowić dla niej przeciwnika równorzędnego.
Warszawa 14_ l~teg_o.. . ca marca przejdzie ~kolo 3.000 m!od_zieży. .
.
·
Lodzi w tych warunkach nie ma obecnie wo-,
1
Okr. Urząd Wf 1 PW w rozkazie orgamza- 1 że tak się rzecz ma przynajmniej w ping-ponW trosce o zdrowie moralne mlodz1ezv 1 iei
I
góle mowy.
Jest jednak lodowisko, 0 czym nrzekonaliś" tężyznę fizyczn;:i Okr. Urząd WF i PW D. O. K. I cyjny:n wyJuszcza cel koncentracji: dać moż- / gu przekonał nas 0 tym wczoraiszy mecz
my się wczoraj naocznie, rta ldórYm bez orzer zainicjował koncentrację młodzie±y na Stadionie ność prowadzenia wycl10wania fizycznego mło- , po~iędzy reprezentacją Łodzi a reorezentacją
,
dzieży w warunkach naiodpowiedn ieiszyc11 tak 1· szkół średnich.
, wy niemal uprawiać można Piekny I zdro'\VY WP w soboty' i niedziele.
Reprezentacja Łodzi mimo iż wystapila bez
_Mł~dz'.eż pracuj_ąca, która ~ie m~ ~ostat~cz_ P~~ wzg!ędem ~rządzeń, jak i_ii:struktorów, rozsport łyżwiarski. Dzieki doskonałej olele~nac!i
i stałym staraniom kierownictwa Jlclenowa. lód neJ opieki do:no~vei czy orgamzac~mei, własu!e w : iać tęzyznę fizy~zną n:todziezy w okresi~ zi-: ' chorego Hoffmana, którego zreszta dobrze zalest tam przez cały czas w znakomitvm stanic, czas '":oln".'· _Jaki ma ~v s'.>boty 1 n1edzie!e, a. w mowym, wzbudzac zam1łowame _do sportow 1 stąpit Osiecki osiągnęła wysokocyfrowe zwy·
·
a ciepła pogoda sprzyja własnie unrawian lu szczegolnosc1 w okresie_ zimowym, marnuJe t11e- d~ć warunki spędzc:ma ca~e go dma pod _dodat- j ci stwo w st~sunku 8 :2
. k d . l'ł
kl .
. _ .
.
produktywme, wałęsa się bez celu. a często da- n·m w :i lvw em wychowawczym 1 zorgamzowa- 1 ę
O- razącei roż~icy w asie., Ja a . ~1e i .~
nym nadzorem.
tego sportu. Ciężkie mrozy, illkie zanotowąliś- ie upust swoi:n idym skłonnościom.
1
Program zajęć: zaprawa do gier i gry spr,r- oba te z.espoły, s.w1adczy mo~e bardzie.1 n;z
Tym więcej wspaniale rezultaty, jakie zosta·
my w styczniu stały bowiem na orzeszkotlzie
. ówka, lekcje gimna-1 sam ;vynrk, prz~bi~g poszczeg~Jnvch, spotkan,
w uprawianiu łyżwiarstwa, dając sle mocno we ty osiągnięte w obozach dla młodzieży pracuj;:i- towe - si atkówka i koszyk
cej w Lidzbarku. w Rozluczu, czy w Lnnano- styki. zaprawa bokserska dla grupy młodzieży w k'.orych ucwiow1~ v:ogóle !!ie byli dopuszznaki ludności.
Obecny okres ocieplenia sprzyia wlec upra wej, zachęcajq ażeby w dalszym ciągu mie~ kem :nęskiej lepszej kondycji fizycznej (młodzież pod- 1 c~am do_ głosu, tak . ze ich udz1a,l "'!' g_rze ogra.wianiu łyżwiarstwa, co też skwaoliwie wyko· takt z tą młodzieżą i nią odpowiednio kierow~ć. lega badaniom lekarskim), gry ruchowe-z:tbawy, I mczal ~ 1 ę w~łączme do roz.paczhwe.1 obr~ny.
Na wspólnej konferencji w Okr. Urzędz i e WF śpiew i aktualne pogadanki. Uczestn icy otrzymu_ j Zrozui;i11ale, więc, że w ty~h warunkach poz1-0:n
-rzystują łodzianie, zapełniaiąc tor helenowski.
Tor Jest czynny codziennie począwszy od i PW przedstawiciele Wydziału Oświaty i Kul- ją posiłek: w soboty kolac je, w niedziele - o-, gry me magi być wysoki, a walka zbytmo
l ciekawa.
tury m. st. Warszawy, Zakladu Ubezp. Spoi. l biad. Natryski przed i po ćwiczeniach.
wczesnych godz.fn rannych.
Jedyne dwa punkty zdobył dla o~kon,any<.:h
Niech mlodzież, ubrana w strój gimna>tyczorganizacyj z całą gotowością podjęli tę myśl
i przystąpili do realizacji tych koncentracyj mlo_ ny, rozprostuje się i rozrusza na salach Stadionu L_atoreiczyk (Tow. S~erz. Oś'!'. wśro_d lyd.~.
dzieży. Państw. Urząd Wf i PW i Zarząd Mia- niech posłucha żywego słowa i muzyki, n·ech pierwszorzędny matenal na pmg-porig1ste, kto·
~
i spędzi beztrosko a pożytecznie czas wJlny od ry wykorzysta! slaby dzień wicemistrza Łosta przychodzą z pomocą materialną.
Łódź. 14 lutego.
I _oto od dnia 13 .l~teg? b. r. sal~ ć_wiczeb~e zajęć - . taki cel .~rzyświeca organizatorom kon- dzi .Kantora i ~wyc.ięż~I go gła~ko 21 :13, 21 :18.
Przy udziale pięciu klubów: Raoidu, O ratoW mnych pa!tia,ch. ~istrz. Szk?I· Kowalc~yk z
rium, liapoelu, Legionu B. J i Gwiazdy, roz- Stadionu WP zapełma1ą się młodz1ezą 1 do knn- centracymych zbiorek.
Szkoły Salezianow, nie mia! mc do oow1edzepoczynają sir. dziś mistrzostwa ping-pongowe I
2
mu ?' 1.
i. ule.11:!
w_alce_ z
nia w w1cem1strz.
. mecz plng-pongowy riakoah B.
Klasy
Andrz~1ewszkol średmch.
13:21,
~
~
Towarzyski
s~1 z . Państwowe i Sz~oly. Przemysłowo- f~ch'
j
Legion B. J. zakończył sie nieoczekiwana prze
4
mczr:e1 przegrał z _Os~eck1m 11 :21. 14 :21. ~lu-ł
t!ł
graną wicemistrza drużynowego Łodzi w ~tapeck1 (Szkota Sale_z1anow) odszedł od stotu , P.~SHl!llę
Wie OQ ~D~H!i~'f~ O prze~:r_08Wll
sunku 5:3. Pokonani wystąpili bez swvch dwó::h
konany przez Pazie 19:21, 9:21. a z Zabroi.:k1m
ze ZW!EQZ "'~ wenn czes~ifi?UlD
11ailepszych żawodników: Joskowicza i Pytla.
wygrał w ładnym stylu mistrz Łodzi Za1de.
•
.
.
.
.
.
.
Przed kilkoma dniami wrócił do Czechosło· t 1ąc tenis czeski na łasce losu 1 słabvch rakiet. , man (l 5 <~1 9 .2l)
P. l(lomb (Oratorium). skarbm~. zarządu Ł. 1
1
Sędzi;w'at ·P Rotenberi;
Coś się jednak pokrzyżowały plany Menzlo- ·
! wacii jeden z czołowych w swo·im czasie tenl· I
O. Z. T. S-u, poda! się do dymisn
'
·
28 b. m. rozegra mistrz Łodzi. Makkabi, w 1 sistów europejskich Menzel. Tym samym złi· j wl w Ameryce i po paru miesiącach był w dro 1
sCzn~irrh
stolicy towarzyski mecz w tenisie stolowvm i : kwidowany został zatarg tenisisty z Czechosł.. dze powrotnei.
J:j ;i..U
Nie miał jednak śmiałości wrócić do Czecho .
wicemistrzem Polski. liasmonea wa~sza;vs·~a. 1 Związkiem Tenisowym.
An ielskl mistrz świata wa"'i muszel Benny
słowa:;Ji. Zajechał wie~ do Ausfrii i ood InsHistoria teg~ zatargu jest nastetmiąca:
Mecz Łódź-Warszawa do~hodzi denmtyw~ rok~ ubiegłym Menze.I, po powrocie ze li bruck1em. wygrzewał . ~tę na s!onc.u. nrowadzac : L nchg rozegrał w Glasgowie ~mecz boksl!rskl
nie do skutku 6 marca w stolicy.
Stanow Z1~dnoczonych, zamiast stanać .do pu- , potalemme ~ertraktac1e o ~ltk~1dowanle sta-1 YHisz anem Orteaa bijąc PO 12-minutowcj
"" •
k
p
Iz
charu Davisa - nagle spakował manatki I wró I rych zatargow ze swym zw1azk1em.
piłkarzy
• • •
S?ory te zostały u~egulowane i oostano~io- walce na pun ty.
do Ameryki. Podc~ai; tournee oo Stana~h
~
B. mistrz świata wagi muszel Small Mon·
Ziednoczonych zawad~tł o Holly~ood. gdzie no, ze. Menzel. wy1edz1e w naibliższych dmach ,
an11łelsk1ch w 8rU1'Seh
kl 'i tak mu się pl'.ldobało, ze postanowił pozostać w do l(a1ru, gdzie bronić bedzle tytułu mistrza tana 0 klęsce z Benny Lynchem spotkał się
'łl
ł
.
•
P
Egiptu a po tym powróci do Prad l weźmie
l(aliforni!
W Brukseli rozegrany zosta mecz Pl 'ars
Wszedł w porozumienie z ledna z filmowych udział' w wspólnych przygotowaniach tenlsl· w Manchester z małoznanym blkserem :ngiel·
I
nleoficialna
a
pomiędzy reprezentaclą Londynu
skiim Tiny ~ostock, przegrywa ac po 1 runreprezentacją Belgii t. zw. „Czerwonymi dla· ! wytwórni, która zaangażowała go na scena.rzy 1 stów czechosłowackich do 'meczu z Polską.
•
•
dach na pun ty,
stę. Menzel wyjechał więc z Pragi, p.0zostawia
błaml".
*
w stosunku
Zwyciężyll piłkarze angie 1scy
mistrz świata
murzyn
amerykański
Znany
LA
"
3:0 (1 :O).
wagi półciężkiej Hengy Henry Lewis po nieu~rbarn·1a
danym starcie w wadze ciężkiej wrócił do wa·
a
półclężk·ieJ_ w Filadelfii Lewis snotkał się
gi
"'fłkarzy
tr. zech n"'elepszych
na tu rniej do Hol""nd"11·
z bokserem włosko-amerykańskim Alettore.
....,,
u~
u
państw małej
bijąc go na punkty po 15-rundowel walce. Al
KRAl(OW, 14 lutego.
Roterdam, 14 lutego.
Znany piłkarz Garbarni Wilczkiewicz prze- . Ettore wytrzymał do lrnńca meczu. mimo, że
W czasie świąt wielkanocnych miał sie odWczoraj rozpoczęły się doroczne zawody
narciarsl1ie reprezentacji armii państw Małej być w Roterdamie międzynarodowy turniej pil- niósł się do Skarżyska wspólnie z bramkarzem ' w trzeciej rundzie znalazł sie dwukrotnie na
\Włodkiem I wstępują do tamtejszego l(S Gra- deskach do 9-ciu.
Ententy. Picrwsz~go dnia odbył sie bieg patro karski z udziałem qarbarni krakows~iej.
• • •
Iowy ze strzelaniem na 30 kim. Zwyciężyła I Tym czasem związek holenderski wyznaczył . nat. Garbarnia zostaje w ten sposób bardzo
Ostatnio Anglicy organizują coraz więcej
Czechosłowacja w czasie 2:56:49.6 sek. przed 1 mecz Belgia-Holandia na dzień 4 kwietnia w I osłabiona przed tegorocznym sezonem ligowym.
j Pomocnik Garbarni Lesiak zażądał również zwol- wielkich imprez bokserskdch. W najbliższym cza.
Rumunią 3:30:46,8 sek. i Jugosławią 3:38:33 Roterdamie.
sie projektowany jest mecz pomiędzy byłym mi•
Roterdamski związek odwoła! wskutek tego nlenia.
sek.
strzem świata Maxem Baerem, a Neuselem w
projektowany turniej i wyjazd Garbarni do Ilo.
Londynie .
landii nie dojdzie do skutku.
Angielskie ~inisterium pracy początkowo zaPorażka
ł
ł
„
rozegrania meczu, nie
aby na terenie Anglii walczyli dwaj cudzoz:em.
~
·
cy, ale organizatorom udato się z wielkimi truddo piłkarskich mistrznstw sw iata
W Innsbruck~. ba~iła reprezcntacia bokser- nościami uzyskać ze~olenie na rozegranie meI
PARvż U I
0
'
koronacyjnych.
Wiedeń 14 lutego. ska Wlrt~mbergu, ktora rozeitrała mecz z. re- . czu, po uroczystościach
Do piłkarskich mistrzostw św;'ata, .k~~~~ ~ię .
•.• *
wzmocmoną
'K. berle~', ['y • prezentacią
·
,,. - „
.
I
. d , k' i lnnsbrncku
. boksęrską
b0 k
Kanadyjska drużyna I10 keiowa 1m
odbędą w l i;58 r. w Paryżu zgłosiło się doty chW meczu bokserskim o mistrzostwo , rancn
.
. , .
seran,ti wie ens im ·
czas 26 pa1lstw: Belgia, Niemcy, Egipt, Elltonia, na:-i1 •ters rozegrała na swoim dotychczasowym
Austrtac(Y bokserzy pomesli ooraz~f w sto w wadze koguciej, dotychczasowy mistrz Decico.
Finlandia _ Francja, Grecja, Węgry, Irlandia. tournee po Europie 18 spotkań w Paryżu, Ham- '
6
przegrał po 12-rundo~ej ';'alce z Bataille.
spo~kan •
Włochy, Jugosła,:/ia , Litwa. Luxernhurg, ftolan· burgu Berlinie Wiedniu, Monachium, Zn~ychu . sunku 4 ~ 8 roz~g~·a~o tylko
*
W wadze c1ęzk1el reprezentacy1ny hokse: ,
dla, Indie Holenderskie, Norwegia, Au stria, p 0 1„ i Da vos wy;(rywaiilC 14 i remisując 2. !5tosnZnany amerykański bokser wagi pólśreU:1iej
s~a, Palestyna, Portugalia, Rumunia, Siwccla. nek bramek wynosi 97 :28 na korzyść K:madyj- Austri,i Lutz, który ma . walczyć w Pclsce z P1J łatem przegrał ze słabym bokserem nlemlec- Barney Ross pokonał w Detroit swego rodaka
Szwajcaria, Czechasłowacia i Stany Zjednoczone czyków
Al Manfredo po 10-ciu rundach na punkty.
kim Dubecklm na punkty,
Ameryki Północnej.
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Decgzjo
Siedzieli w restauracji, w znanej m1e1·
sc·owości kuracvinej. Ona - mł-0da, smukła blondynka, on znacznie starszy wiek>iem, lecz mimo to bardzo przystojny.
Orkie1stra grała smętne tango.
- Kocham p~nią - szeptał namięt·
nie mężczyzna, spoglądając w oczy swej
towarzyszce. - Kocham całym sercem.
- Słyszałam to iuz kilkadziesiąt razy - roześmiała się nerwowo.
- A iednak znów to muszę powtórzyć, bo bez pani nie potrafię juz żyć.
Dopiero przed miesiącem przybyłem do
kraju z Ameryki. Wyjezd:Z:ając z N·Jwemyślałem o
go Jorku bynajmniei nie
małzeństwie. I tu, w tej pięknej mie jscowości, spotkałem panią. Jeis.t pani pierwszą kobietą, którą prawdziwie pokocha1

Pat_a~hon:

~1.asz przeci~ż

~rochę. ;:,i~- I

- Marny widok! Ubóstdo-I .
Pat: - Widzisz?„.
Pat: - Jest wprawdzie.
nawo, ale to furda. Rozgrzeiemy się na , bry wzrok. Przeczyta1, co tu napisane. i wiam sl1zgawkę.
Niewiasta nie odpowiadała ml.!:
Pat: - Więc tymczasem zabawimy
Napis jest ledwo widoczny.
lodzie.
Dopiero po paru chwilach, gdy or.
. .
Patachon: - Za~az Poc~ekaj. „LóD, się trochę śniegiem. . . .
Patachon: - Co ty i:!adasz, czlowiekiestra zagrała angielskiej!o walca, u- ku? Tylko taka uferma jak ty, może się i NIE-PEWNY 11 • Tak 1e1st nap1sane. I po i
Patachon: - Uwaza1, zebys się ·me
śmiechnęła się i rzekła.
I złam(:l.ł jak się po śnie1g na kulę schylasz.
słowie „nie" jest kreska.
na lodzie roz~r. zać.
- Zatańczymy?
'
·
P~t: --;- Pe:vnie ten mala.rz nie br,ł pe- j
~at: - Nie. mówię, ~e się lodem rozAme·r ykanin p·odniósł się z krzesła. grze1emy, tylko na lodzie.
.
.
wny 1ak się pisze słowo „Niepewny .
Po chwili krązyli po sali, przytuleni do
siebie.
Gdy znów zajęli miejsce przy stoliku, amerykanin zamówił nową butelkę
•
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szampana.
0
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p·odchmie.Jona,
lekko
Niewiasita, juj
_,

łem.
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wyszeptała:

spotkaliśmy się
- Szkoda, 2:e nie
przed dwoma laty. Jestem przecież dopiero od dwuch lat P<> ślubie.
- I ja oczywiście żałuję - odparł jej
Uważam jednak, że
smętnym głosem nie powinna pani odrzucać mej propozycji.
Nie mo~ę zupełnie
- Nie wiem„„
odparła cbho.
skupić myśli„. - A widzi pani - roześmiał się My Amerykanie jesteśmy ludźmi praktycznymi. Chciałem więc zwrócić pani uMąż pani jest
wagę na jeszcze jedno!
zwykłym urzędnikiem. Nie p·otrafi zapewnić pani w zyciu teJ!o wszystkiego,
co daje możność korzystania ze ·wszystkich uciech świata. A ja posiadam w Nowym Jorku duże fabryki, będziemy podróżować, bawić się„.
Rozmowa przeciągnęła się

do

Palachon: - Górą nasza! N:ech żyje
Pat: - Teraz siedzi, Na mur siedzi. I
Patach<»n: - Ho'J;! I już mnie nie mal
Nim ty .się rozmachniesz, to ja kuli trzy'. I j~szc~eś s?bii:i. trochę śni:g~ świeżego lód! Z t~j strony jest l~d pe:vny. 'l\l/, każ
\ zazył, i buzię, n : emytą, w smegu wyką- 1 dym razie tak jest tuta1 napisane. 1ylko,
·
razy umknę!
.
~at: - Dotąd będzie·sz unikał, a~ c!ę pał. Czy wiesz, że tal~a kąp~el jest b~.rdzo : że też nie bardzo wyr~źnie.
Pat: - Jazda, łyzwy na nog1. Je•
zdzielę, ale tak w samo sedno. Am się zdrowa. Pewna mo1a zna1oma gwiazda l
1
kinowa nic nie robiła ani kremu, ani . ró-,, dziem, ale to już!
·
spodziejesz!
Samochwara w kącie żu - tylko śnie~.
Patachon: Patachon: - Na pomoc! Na pomoc!
stała!... Nie trafisz mnie!... Pow:adam,
I
że mnie na trafisz!„.
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późnej

nocy.
-

Zostaję tu jeszcze dwa dni - powiedział Amerykanin, zegnając się czule
z mlodą niewiastą. - Cze1k am na ostate.czną odpowiedź. Mam nadz : eję, że pani potrafi zrozumieć moie uczucia„.
Nie odpowiedziała mu i udała się do

swego pokoju.
cie

Musiała zostać sam.a. Rozstrzygnię
było bardz-0 trudne.„

Czy kochała męża? - W okresie na·
bezsprzecznie. Ale później
ich uczucia znacznie ochłodły. Działało
już w głównej mierze przyzwyc'lajenie.
wyje·chała
· Obecnie· poraz pierwszy
sama na zimowy wypo·czynek. Mąż z.ostał w mieście. Nie mógł pozwolić sobie
na wyjazd.
A Ame,rykan.ip? Nie, stanowczo nie
był jej obojętny. Zdawała sobie f.prawę,
s,z cze dłużej w tej pię
że jeśli zostanie je1
nie potrafi mu się
knej miejscowo·ści,
rzeczeńskim

oprzeć„.

Do świtu nie zmrużyła oka. U snęła dopiero o szóstej,
Gdy obudziła się na zegarze. hiła godzina pierwsza po południu. Po krótkim
wahaniu powzięła de·cyzję.
-Nie wolno mi tu dłużej poz.ostać powiedziała sobie - Musze wracać do,
męża. Jestem uczciwą kobietą„.
Nie pożegnała się nawet z Amerykaninem.
O godzinie siódmej wiecz·o rem uregu·
lowała rachunek w hotelu i wyje.chała do
domu.
O pierwszej po północy znalazła si.ę
w swym rodzinnym mieście. Gdy otwierała drzwi mieszkania własnym klucżem.
serce biło je·i bardzo mocno.
Jeszcze moóę wrócić - myślała Gdybym najbliŻszym pociągiem pojecha-·
ła do Jerzego jeszcze·b ym go zastała„.
Nie, nie wolno mi tego uczynić„.
Weszła cicho do korytarza. Otwo-1
drzwi
rzyła
Stanęła,

pokoju.
wryta. Jej mąż miał go·
jak

Patrz, co się stał-o! Przecie·ż
napisane: „LóD NrE.,.PEWNY'' - tylko myśmy akurat kropnęli
kulą śniegową to „NIE'· i zostało „LÓD
PEWNY".
„myśmy·',
„Myśnw",
Pata.chon: Tyś trafił kulą w ten napis, ni~ ja. Zawsze mam z tobą urwanie ,!!łowy. Drągal
taki w~rósł, a rozumu ani za s!rosz w tym
łbie nie ma! Kataru dosfanę przez ciebie!
Pat: tutaj te,ż

gdy

sobie

było
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Po paru tygodniach, gdy przeprowa·
Otworzyła cicho drzwi wejściowe.
ścia!.„ Obejm~wał ~zule jakąś. k?bietę. mu, b~, choć na krótki okres odzyskać
Po godzinie sie·działa iuż znów w po- dzili formalności rozwodowe wyjechali
słyszeli zadnycb wolnosc.
Na szczęście me
do Amervki.
Nie, ciągu.
A ona mu tak ślepo wie1rzyła!
szmerów i nie zauważyli iei.
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Młoda mężatka nagle wszystko zro· teraz już nie powinna

zumiała. Henryk umyślnie wysłał ją z do· skrupułów!

mieć

żę.dnych

I

W południe spotkała
Georgiem.

się znowu z

I

DOL.

~~~~-:-:-~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~-----

wyda wca: Wydawnictwo „Republika", Spółka z Ol!:r. odo. Stefan J>i~trza k f?rdak tor odpowie·dzialny: Stefan Pietrzak. Odbito: w drukarni wlasnei. Łódź. Piotrkowska Nr. 49 I 64.

