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Bruksela, 26 lutego
· Wczoraj wieczorem doszło do ·
KRWAWYCH STARC
między rexistamł a policją. Grupa fa.
szystów belgijskich, złożona z około

naście osób odniosło poważne rany.

Jej

ny i przebywa nadal w areszcie. Proku
Rząd wydał ostre zarządzenia ce·
den z rannych został odstawiony do rator wytoczy mu proces o wywoływa Iem
.
szpitala, gdzie walczy ze śmiercią.
lnie awantur i demonstracyj. Grozi mu
NIEDOPUSZCZENIA DO PONOW·
Przywódca Degrelle jest aresztowa kara do dwuch lat więzienia.
NYCH ZAJŚĆ.
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wiał szef rządu

ied!:~icja zatrzymała rexłstów,

którzy

-

nie

udała sie.-Rz~d wiedeński
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walczy energicznie z hitlerowcami

STAWIALI SILNY OPÓR.
. Wiedeń, 26 lutego
JPorozumienie
austriacko • niemieckie wypaczone i użyte do celów propagan
Policja zmuszona była użyć pałek gu(Pat) „Reichspost" odpiel'a ataki · będzie wymagało jeszcze czasu i nie dowych. Pojęcie wspólnej kultury nie·
mowych, a nawet szabli, aby rozpędzić 1j prasy niemieckiej na prasę wiedeńską 1 można tego załatwić z dnia na dzień. mieckiej jest błędnym określeniem i demonstrantów. Podczas starcia kilka· spowodu potępienia przez tę ostatnią de 11Pismo oczekuje ze strony niemieckiej co więcej - Jest sztucznym wynalaz·
• • • • • • • • • • • • • • • monstracyj narodowo • socjalistycznych „więcej taktu", zwłaszcza„ że „do cza· kiem. Nawet w granicach dzisiejszej
w czasie pobytu min. Neuratha. Pismo su zawarcia ugody lipcowej Austria by Rzeszy nie istnieje wspólna kultura fe.
twierdzi, że niesłuszne są głosy prasy · ła stroną atakowaną".
miecka". W razie pojawienia się jakich
niemieckiej, jakoby demonstracje były
„Echo" w artykule wstępnym na· kolwiek prób przesączania idei nąrodo·
_nałistów
wyrazem woli narodu austriackiego i , wołuje do ostrożności przy wprowadza wo • socialłstycznej drogą umowy kul. Bejnit. 26 lute.go.
jakoby przez ich potępienie prasa wie- niu w życie niemiecko • austriackiej u- turalnej, „Echo~· r(awołuje da zastosow,a
(PAT) Z okazji świiąt Bairanu naci<>· de1iska szkodziła sprawie porozumienia mowy kulturalnej. Dziennik twierdzi,, riia naty.chmjastowycb śfoilków zapo·
naliści syryj·s·c y z<>·l"lgan~ziowa1i w Ładi- austriacko • niemieckiego. Austria ma że „należy uważać, ze względu na pro- biegawczych. .
· ·
:
kija _(miasto po:rtoiwe w Syrii} demon· już doświadczenie, jeżeli idzie o polity- pagandę narodowo • socialis!yczną w
„Neues Wiener Tageblatt" cytuje
~trac1~ m~?dz1ezy, przyiby!e1 z Dama·s·zJku kę austriackich nat·odowych socjalistów Austrii, że pojęcie kultury me zostało głosy prasy włoskiej, ubolewające z po·
1 Antiio7h11.
pem0in1sitrac~a, początkowo
.
wodu demonstracyj narodowo • socia·

Krwawe demonstracje nacjo- .
syryiskich ·

l
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organizacji i człolllkalllli ziwia:tiku „żeilaz~:~.koszul''. 8 manifostaltl!tów odnio·sł<>

ORAN, 26 lutego.
. ~odczas bójki, ja~a 'Y'Ywiązał.a s\ę, w
S1di bel Abes pomiędzy komu01stam1 a
członkami f'-'ancuskiej partii ludOwej 9
osób odniosło ra1D1y. Prefekt wydał zar~ądzenie, za,pobie~ające powtórze.niu
się P·0 dobnych incydenitów.
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Brało

nieł udział

Fala strejków
.

PODZIEMI -

wielki film sensacyjno • kryminalny.

TAJEMNICE MIESZKA~CóW MARSA -

uczonego. Polaka I jego asystent·
· ' ki na innej olanecie.
przeżycia

WYDERKO I FAJTALSKI -

czyli: raid z przeszkodamf.
Humorystyczne krótkometrażówki:

NARESZCIE

PAN

KRĘCIOŁEK

POKAZAŁ

SZTUKĘ.

PIMPUSIOWI ZACHCIAŁO SIE WAGARÓW.

Cen,lll numeru tylko 10· gr.

Do nabycia

.

'

.

' Wyj~zd żon. Of!cer·ÓW

.

I urzędn1k·ow

włoskich

do Abisynii

.

._
. . " ·Genua, 26 lUJtegG.
· (P Ą. T} Z tultei1isz~,go 1P 0 1'1t~ odjpłyinął
paro~ec „Col~o . z o;yigui,aLnyim. !a·
?~em„n~~OO zodn .ohcehro~•. udrzędniiko:;:
i r,~'?otin~Ko:w, u. a1ącyc się o . swy:ou
męzoTW .w Afryice. Jesit to z!l{Początiko·
di
· k.· „ ·k 1 · · Ln ·
·
wan.ie rzą owe11 a: q1 ·O oma e1, ma1ą·
ceij na celu w pier~szyin ,rizędzie tworzeinie włosikiioh <>siedJH w imperium oraz
~bieżenia zwi~Zikom miesiżattlym z
·

w Ameryce l

wysuwali robotnicy - przemysłu sam<>chod-Owef1o.
SANTA MONICA, 26 lute.go.
{PAT) 400 strajkujących robotników,
którzy od trzech dni okuJl'(>wałi wielkie
zakłady samolot<>we „Douj!las" <>puściło
warsztaty na wezwanie policji, która w
razie niezastos<>wania się do tego roz·
kazu groziła użyciem silv.
Opuszczenie warsztatów przez straijkujących odbyło się b~ żadinych incydentów;

Tajemnicza zbrodnia w Hollywood

Słynny pisarz scenariuszów znaleziony bez życia
Holllywood, 26 luite~o.
tetlną ra.ną postrzałową. Obok łóżka,
(PAT) Literat i autor s·cenarius,zów na którym za!k<>ńczvł żyicie, leżał porzu·
fi;lmowych populairny w kołach Ho'1ly- cooy reWlO~we,r. Dotvc:hczas nie wy·
wood Hu1m1prey Pearson zo:s>tał zinale- jaśni-ono czy Pear,s on p1oipefoił samobój·
ziony dzisiaj rano bez życia w swej <>do- sit wo azy te,ż padł ofiarą Z'brodlni. Zona
sohnione·i willi w Palms1p ring w Kali- pisarza doznała szoku nerwoiwe1go i dq.for,nii. Polic.ja we0wana ;przez służą- ·tyćhc,za:s- nie '·molgła tiJdZiel!ić żadn'7'ch ·wy

wszę.ie c~J. zaia,iLazła :rJwlł:dkii - misat'..za. - Zł! ~- ja~~il.

w: •Wiedniu.

.

M:>i1sy~ami.

27 tys. robotników porzuciło pracę

I

listycznych

żołnierzu

Naval Carnero, 26 lutego
narodowa i kilka innych oddziałów
. . (Pat) Korespon~ent Havasa .twier~zi przewyższających ogółem liczbę 10.000
1z podczas onegda1szego natarcia wo1sk żołnierzy.
rządowych na froncie madryckim były
Stambuł, 26 lutego
zaangażowane w walce bardzo poważ(Pat) W okresie od 16 -· 23 lutego
ne siły. Straty wyniosły przeszło 2.000 przeszło przez Dardanele z Morza Czar
zabitych i rannych.
nego do Barcelony, 12 statków sowiecGłównym celem ataków była dziel· 1k' h
·
·
k
k •
·
1 IC •
•
mca umwersytec a,
torą bombardoW tym samym czasie 10 statkow so
·
"'
k
b
I
•
.
ł
":ano. ~rzesz. o 5 go d zm.
ata u ra Y i w1eck1ch przeszł? przez Dardanele w
rowmez u~zrnł s~molQty rządowe._ Poza i drodze powrotneJ z Barcelony.
30 tankami podązala brygada między. i

NOWY JORK, 26 lutego.
(PAT) W chwili Obecnej w Stanach
Treść numeru:
Zjednoczonych stra}kuie ok. 27.000 ro„UPIÓR NA POKLADŻlE „JANA OBRACHTA" botników w różnych gałęziach przemy„okręt tysiąca przygód".
słu. Strajki obecne są, naogół biorąc,
JAK STRACH NA WRÓBLE NASTRASZYŁ skutecznie 1°kaJizowane i nie trwają
CALA WIEŚ
długo. Przewidują, że przed 1 kwietnia
ucieszna historia z Psie! Wólki.
nfo będzie żadnego szersze20 ruchu
WśRóD JEZIOR i GÓR KANADY -.
barwny film z życia Polaka na drugie! s,t rajkowego w przemyśle, a to wobec
tego, że dopiero na dz. 1 kwietnia zwiąpółkuli.
PRZYGODY KAPITANA STANLEY fRANKA- zek robotników przemysłu stalowego
wystąpi z żądaniami pOdobnymi, jakie
film z krainy wiecznych śniegów.
WŁADCA

ł

·
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·Pobór w. -Aus.t rn ,

~iedeń. 26 lu.te~o. ·

~PAT) W1 rponiedziałek . rozrp<>czynają
swą . dziiałalność na te,r enie całe1 Austrii
ikomi,sje pobo1rnwę .dla roc:mika 1916.

W trybach maszyny
Lódź, 26 lute.go.
rano o godzinie 7-e.j wy·
darzył się tragioc1zny wyipadek we fabryce
Rassalskiego .Przy u.l. Na.pió1'1k<>·Wi~iego
lld'. 12.
Zatruc1n1ona . ;przy ma:s-z yna.ch
29·letinia Władysława Glhiska (Przyboro.ws1k~e1go 8) pochwycona zóstała pirzez
wiła'sną nie.os1tir-oż,ność .przez pas. trainis·
miisytjny tak niie1szozęHwie, iż rzucona <>
zi>Eimię, ' <>din i<>·sła izłaimanie ram<ienia i
poitłuoze-nia krę~osłuipa.
Po.gofowie Cze1rwonego Krzyża prze·
wiozło <>fiarę w)llpadiku do szpHala Ube1z
pdeicza'1nii Sipoł·e·cznej. ,
•

(gr) -

Dziś

Konfiskata „RepUbllkiH

• •
Dz~sie1siy nuUter. „Republiki". został
--· ,. skoniiskow.:any_,.
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królDWij.„ kuchni
ekranu
królowejI nlazwykla
Z
gwiazdy Iii·
metamorfoza
Burzliwa
przaszlośC

mow1J.-Klara Baw

WOLNA TRYBUNA

awanturniczeł
znalazła spokoin~ przystań u boku kocbai~cego meża

(~) żadna chyba z ~wia,zd filmowych
nie Pf!U~yła w cią.gu krótki~go atc-aun·
kowo cizasu tyle wzlotów i upadków, co
Klar.a Bow, uz.nana ~lś za „kr6l<>wą

sex-appealu".

Kto pamięta dlzdś tę piękną kobietę
o fasC'}'\tllUrjB,cych rud'VICh włOISa~h?
iKLtra Boiw prze.tyła s.wą sławę i ohec·
nie l'\Zadlko prizyrpomi:na o sobie. Zresztą
dzi.sieijsze życie Klairy Bow w niczym nie
przyponUina bUJr.z!ilwych przeżyć, które
stosunikowo niedawno je1sizcze bvły żywo
komenrtowane przez wsz'Y'Stkich wielbi·
cieli eikiranu.
Dziś „kirólowa sex·appealu" fest 'd'O·
akio.nałą gospodymą i nikt nłe może z
nią WIJ>ółzawodn&czyć w przygotowywa·
n!u smacznych, pikanitnych i oetrych pO
traw 11 arizońskicli0 •
Pie-r:w!SlZY debiut Klatv Bow w filmie
był nieudany. Zdobyw!S'Zy na konkutsie

fofo,-enicznOści pierwszą nagrodę, mło·
dziuiłika Klara miała - t-radycyjnym -rwy
czajem - wvstwić w filmie. Lecz itdy

przysda 111«6loiwa sex·a.ppealu'• przyhy·
ła w t<YWa.rzystwłe przy,jadół na premie·
rę Hlmu, okazafo się, że ze względów
Uchnicznych wycięto wszystkie te:eny z
jej udzWem.
• Nieipowodze.nie to tak' roz~zar{)wało

pnyszłą znakomitość, że po~tanow:ła na powiedzia1nośc'i i ta została ska lMla n

za:waz.e zrezygnować z pracy f:lmowej.
Nieibaweim iednak zmieniła swe pierwot
ne positanowlenie, a_w 1924 r ., ~dy sław
na wówazaiS Glorfa Swanson odmówiła
wziniQ.wieJnia z wytwórnią „Paratrtouril"
kontraldu, refyser ELmer LiHon, k.tóry
widział pr~e zidljęcia Kla.rv, zapropo·
nował ją na miejsce Glorii.
Nieibawem Klara Bow zdobyła sławę
i to nie tylkio jako ait"tystika, ale i ja~o
kobieita. Pl!'1Ze.z pewien czaiS p.ra•s a ciągle
zami'0S>Zlazała wiadomości o bliskim ślu·
bie gwiazdy. M. 'iln. jedn-yim z jej narze·
czonych był Gary Cooper, z którym na·
kręcała film p. t. „Dzieci rOzwodu". Ojciec Gary kategorycznie sprzeciwił
się małżeńshwl syna ze ,zn.aną ~e siwych
awamurek arlys1!ką i te<n nie pobrafił
oprizeć się woli ojca.
Dużą sensację wywołała zmina bi~o
ńa szalDllażowego procesu, którego b0ha
teriltą, obok Klary Baw, była iei przyja·
cióIDGa i selk'retarl<a, Daisy Woe. Przywłaszczyła sobie ona mianowicie pot,dną
korespondencję swej chlebodawczyni, źą
dając za jej wydanie 125.000 dolarów,
pod groźbę opublikowania najbard:T.iej
k.Ompromitujących ustępów. Klara Bow
poci·ąig,nęła swą byłą ~kiretarkę do od·

rok więzienia. Po oitłoazeniu wyroku, w
prasie a.meryikańsld~j poczęły się uka·
zywać ustępy z miłosnej korespondMc)i
sła'Wlne.j 11•królo'Wlej sex-appealu".
Nieiktóre wyij~i pt>Slłutvłv ro%maity
Ligom do walki w obronie moralności,
jako broń P'l'Zeciwlko IO.arze Baw, jako
kobiecie, której wkazywaniie się na ekra
111ie wywołać mu;si pubiiicme ZJ!orszenie.
K:lara Bow pod w.pływem tei kampa.ni
zerwała kontrakt i zretznnowała z dal·
szej pracy filmowej. Cał.kowLci~ roZ'blta,
opusz,czona pirzez przyjaciół, piękna ar·
ty.stika przedstawiała obra'Z nędzy i roz·
pa·czy.
W taildm stanie znalazł ją Rex Ball,
mł·ody arityista fiLmowy, wyts.tępujący w
rolach kowb-oyów. Zailłł się Klarlłf za·
brał ją do swej ranchy w Aritonie i wraz
ż matką otOczył &rt19lkł lak naftroekliwszą opieką. Pod wtPłvwem szczerej mi
łości Rexa, Klara WTóciła do równowa·
gi i niebawem z0$łała jego żoną.
Dziś, Klara Bow jest IZCZęśliwą matką i Żoną. Częsbuje 9WYCh J{ości potra·
wami, kltóry.ch tajemnicę poznała w Ari·
zonie i z dumą n·o st tytuł „królowej
kuchni'',

NAJWESELSZE ·WIĘZIENIE ŚWIATA.„

,,BEZNADZlEJNIE ZAKOCHANA IRENKA"
W LODZI: Niestety, odpowtedź nie dotrze do
Pani przecl krytyczJUł soboł4f ale mam wrat•·
n.ie, że tu bal n.le zaważy na Jej losach, ani
na uczucie. Nie powinna Pani sprawiać przy•
krośd znalomemu, kt6ry obdarza J11 uczuciem,
kt6re Paał oclwzaleDlllta. Mam wrażenie, ff
czułaby tlę Pani bardzo nieszczęśliwie, gdyby
znajomy flirtował w JeJ obecn.o,cl z łnnit nl•·
wfast11- Moł.e Pani aobfe zatem wyobrazfć, te
i Pan.i postępowanie lest dla nie~o bolesH.
„Nie c&yń drugiemu, co tobie niemiłe.„'• powia•
da mądre przysłowie, do kt6rego należy tlę :ta•
stosować. Znajomy fest nieśmiały, ponieważ ••·
dz!, że fest Jel obojętny I woli fuż stan n.lepew·
n.ości, aniżeli narażenie się na odmowę. Tea
stan niepewności będzie Jeszcze dłu~o trwał
jetelf aię Pani n.ie zmieni i nie zaprzestanie łliir·
Łów z mnymL Niech Pani będzie dla znajome·
go dobra tak, Jakby chciała, ażeby on był dobry
la Nief.
„NA ROZDROŻU" w LODZI: Dro11.a mola,
mam nadz!eję, że nie zechce Pani sprawić bólu
Oczywiście po.
człowfekowf, który Ją kocha.
brać się w tych warunkach narazie nie motna,
ale Paai powbl11a dopomóc właSllą pracą. i włu
nynd ~tobkami. Minęły fuł t• euty; "' W•
eh kobt.ł. był• tylko fotp0cłyai4 cloti, tir•
zanit na dochody męża. Dziś kobfeta zdobyła
pod każdym względem te same prawa do pracy
I zarobków, ale fednoczeu.J• wzięła ae 11ebłAI
I czę'ć obowiązków. Niech Pani zatem dopo·
może narzeczonemu materialnie l włan, pracit
przyczyn.I Się do zbudowania własnego ogniska
dać może
Milo'ć w małżeństwie
domowe~o.
tyle szczę,cfa, że warto aię trochę po1114czyć
ażeby zdobyć to, co tlę pragnie.

,,PLOCHA SARENKA" w BIELSKU:

Każda

praca powinna mleć swofe ~ranlce. Powinna
Pant przy omawiania warunków ustalić dla st„
ble dzfri wolny od pracy, względnie wołnlt nie·
dzielę raz na dwa tygodnie, jeźelf może Pani
wieczorów. Znam
korzystać ze awobodnych
wiidowiishowgcb.- mniej włęceJ rodzaj JeJ pracy i wfem, łe to feet
możliwe do osfęgnlęcfa, Pielęgniarka bowiem
sip.acer", 'J)l"Zyno.sili siwvm fowarzysrom mote być w dzie6 wolny od pracy zastęplona
przez kogokolwiek. Młoda, pracująca kobfeła
prezenty, wino i karty, tak że życie
wiię.zieniu miijało w~ys11kim bardzo pr.zy· nie może alę w ten 1pos6b odseparować od
ła l luclzl. P()Za tym zbyt mało napisała ml Pa·
iemnie.
Obecnie sziczeg6ły życia w orygiml- I o praq I trybie życia.

1-okaforzg domu karnedo w Andiii sp-:dzali bezfrosko
wie€zorg w

lokoło€h i

no imprezach

Powróf do 1:eli z no1:nej hulanhi ...

(z) Dzi'Wfn.e sfusuniki pa.no.wały w wię·
zieniu w Harnsey, n.a iedm.el z niewielkiich wyise1Peik rw pobliżu brz.el!ów AngHt.
Nowy ina<:i2:eilnik tego wdęzienia pod·
czas obchod.IU noonego naflmął się na
przeikot"adaisteego przeiz korytarz czło·
W'k!Bła, k · ym ~kazał się iedetn: z, więt·
mów. Cela 1-ego leżała w Zlll.pełnie innej
„ p,ię~l ~hu.
Naczeln~k przyip!Uszczał, te ma -do

robili wszystko, co chcieli. Chodzili do
kin, szynków i na zawody sportowe. Za
każdym razem Wll'acali do więizie.nia, cze
mu się zre,gztą wcale nie można dziwić,
alhowU.em odbywanie kary w takfoh
warunlka~h nie sprawiało naimnie)sizej nym więzieniu stały
.., specjalnej komisji.
przyikrotd.
.Aresztainci, którzv w·v-chodzili ,,na

'wt.t-

się

.przedmiot001

„s.o.s. -

POMOCY ZREDUKOWANEMU

URZĘDNIKOWI (miejscowość
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nie podana)1 Ser·
decznfe boleję nad Jego tragedię, tym bardzl•f,
że nie Jest Pan fedynym, którego tak bardzo
doświadczył loa. Niech Pan, nie zaprzestafe
1tara6 o otrzymanie Jakiegokolwiek stanowiska
nie tylko w służbie pa6stwowef, czy aamorą
dowef ale nawet na posadzie w prywatnym
rzedsięblorstwie I przemyśle, postara się fednoczdnle zabrać do Innego rodi:afu pracy, stworzyć sobie samemu motllwości zarobkowania.
Niech Pan nie cofa się również przed możłl·
wo'clę znalezienJa na razie zaJęcia w char~kte·
rze robotnika. W wielu instytucjach zatrudn•en.ł
tłą pracownicy fizyczni, posiadający malurę, a
nawet niejednokrotnie wyższe wykształcenie.
W Jednym z przedelębiorstw komunfkacyinyc'1
zatrudniony fest były student, posladaj~cy p61
doktoratu na stanowisku„ konduktora tramwal6w. Nie narzeka, albow1~m ma zarobek. Jeżeli
się Pan zgłosi w urzędzie pośrednictwa pracy,
powie o swoich kwalifikacjach, wskaże na nędię
bezrolJotny
wyjętkowę ł urejestruje się jako
pracownik fizyczny - kto wie, czy n.Je dostanie
jakiegoś odpowiedniego zajęcia. Na razie 1edk niech Pan się weźmie do czegoko\w1ek.
Do handlu domokrążnego naprzykład. Niech Pan
zostanie agentem jak!eiś firmy jakiegoś arłyku·
lu. Są to stanowiska mi~ernH: płatne, ale lepJei
Io niż n.le. W pismach często znaleźć moż.na
ogłoszenie firm, poszukuJących agentów domokrążnych dla sprzedaży tego, czy fnnego arlyułu. Ojciec głodnych dzieci nie powinien wstydzić się żadnego zajęcia. Przecle:i zdaje Pan sobie sprawę, że to jest tylko okres 1>rzejścfcwv1
lepiej. Narazie jed,
że później będzie fnaczej nak trzeba przetrwać.„
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rodu, Warwick,
nego
· k
d
rocznym pożyciu małżeńskim ze swą
Pomysłowa Kalifornijka znalazła liczne naśla own1cz I
młodą żoną. Dalej lord Jersey, hrabia
Jak wiadomo, pomarańcze i jabłka · dziewczyny i napisał do niej obszerny
Bangor, siostra lorda Elys, oraz wd~wa
po nieżyjącym magnacie okrętowym Sir kalifornijskie rozchodzą się niemal po Ilist. Nawiązana w ten sposób koresEdwardzie liultonie, która po jego śmier całym świecie, docierając do najbardziej pondeneja ciągnęła się przez kilka miesięcy, aż pewnego dnia Joe • zdecydo·
. ~i wy~zła P?~tórnie .zan:ąż - P.ragną oddalonych zakątków Europy.
Anna Pringle, pracownica pakowni ' wał się pojechać do Kałifornh, by osoJak .na_Jszybc1eJ uwolmć się od więzów
tych owoców, wpadła na niecodzienny biście poznać Annę.
ma łzcnsk1ch.
Młodzi pokochali się i po pewnym
NajpJpu!arniejszymi kandydatami do pomysł. Oto na bibułce, w którą zaw_I·
uzy ::.kania wolności są sławna lotniczka jała pomarańcz, wypisała pewnego dma czasie pobrali. Anna znalazła rychło
. Amy i\follison, której małżeństwo z rów 1swe ·imię, nazwisko oraz adres, zaz~a- dużo naśladowniczek, które również ponież znanym lotnikiem rozbiło się osła- 1czając, iż jest młodą i bardzo przystoiną wychodzity za mąż przez ogłoszenia,
teczaic, oraz piekna jasnowłosa aktorka ' dziewczyną i pragnęłaby wyjść za mąż. zamieszczone na bibułce pomarańczy.
Pomarańcz ta wpadła przypadkowo Po~obno w roku ubiegłym wyszło za
Gladys Cooper, ·która w przeciwieństwie i
do licznvch swych koleżanek nie wystę- w ręce Joego Bcrnatti, Włocha z pocho- mąz w ~en sposób sto kilkadziesiat
puje na · ekranie. wskutek czego nie jest ldzenia, mieszkającego w Nowym Jorku:, dziewcząt.
Zainteresował się on osobą mto_deJ .
znana publiczności nie-angielskiej.

C:zq w~etr.ie~ ~e.. ~
- organizacje mzzrzyńskie w Ameryce wystąpiły do ministerstwa voczty
z żądaniem wynv.„zczenia znaczków
pocztowych z podobiznami murz.vnów,
którzy prz.vsluż.vU sie Stannm Ziednoczonym. Początkowo vrośbe te odrwcono. obecnie jednak ustosunkowano sie
o niej przych.vlnie. snodziewaiac sie wy
wof ać now.vmi znaczk(Tmi zainterPsnwa'lie filatelist.vczne wśród nu.zrzynów.
- no raz vierwszy overowano na
!est nia oranrt:u~levą kiszke malpe.
1rmr< ..T,otte" z ogrodn zoolof!icznego w
"(olonii.
- nalcennielsz.vm. na .~wiecie obra-oem jest rT7ie1n Tvcirlnrr . vtk1mione
r>rzez rrnlerię obrnzów w T.onrl.vnie za
sum<: 122.000 funtów. szterlingów.
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D
zdWr1ie<niu, że człowiek ten poprostu
ramatyczna scena
, „wracał . do dOmu", t. j, do swei cell, po
(z) Marynarze nie znoszą pasażeirów
spędzeniu wesoł~o wiec7.0J'U w jednej
·z miejscowych oberż. W kieszeni za. na gapę. Zdaniem ich ślepi pasażerowie
trzymanego, opr6cz kluczv od wszysl· nie tylko narażają na przyikrości załogę
kich drzwi i bram więziennych, z.nala:oł QII'az kierownlictwa sitatku, 1ecz 11 przy·
się nawet bilet wstępu na mecz piłki ciągają nieszczęśde".
Mimo to zało~a niemi::~ckie~o okrę·
noinej, kitóry miał się odbyć w kilka d.ni
późniei na jed!nym z bo'!Slk sportowych. tu 11 Ilsensitei.n", który przybył prz.?d pa·
. Korzystając ,z podrobionych kluczy ru dniami do portu no·w ojorskiego, opo·
i mając możność o każde.i p·or>ze o,p u· w.iada o odkrytym na statku pasażerze
ścić wię2'ienie, areisztatnit bvrnaimnieą nie na J!apę z wielkim szacunkiem i żalem.
nooił się ~ zamiarem uciecizki, Je.cz tyJJko
11 Ilsensteitn'' znajdował się już 36 gonle chciał zreiz~nować .z małych uciech dz~n na otwartym morzu, gdy ~łówny in·
ludzikich, w rodza.ju krwfla piwa lub żynier, Adolf Willmab, usłyszał donoszą
W,r eszcio
ce się skąidś sła·be dźw:ięki.
skro.mny·ch ,r ozrywek sport·owych.
Dalsze do.chodzenia wyka·zały, że wię rozróżnił syl!nał, znany telegrafistom o·
zienie w Hamsey było ilnstytucją, w któ·j krętowym całego świai:a S.O.S. - syg·
więźniowie nał, wzywarjący pomocy.
rej z małymi wyjątkami ~
++•~o~•~H•••00$9"...,•••••~•o••~•~•
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Wi·Llman zapukał w odpowiedzi, py·
tając, gdzie zna.idu.ie się osoba, potrze·
bująca pomocy. - W węglu, - rozlega
się odpowiedź.
Marynarze, którzy udali się do :.:kład
nicy węgla, pracowali 12 !!odzi.n, zanim
dokopali się do pasażera na gapę. Był to

przypominający
olbrzymi mężczyzna,
antyczną figurę.
wzrostem i postawą
Człowiek ten doznał iednak bardzo po·
ważnych obrażeń, J{dyż został zasypany
węg:lem, który złamał mu 8 żeber.
<>krętowe.go,
Za1brany do SZij)liltaJa
nieznaiomy odzyskał na chwilę przyto
ność i zdążył powiedzieć, że nazywa się
Dawid Berger, pochodzi z Cze~hosło·
Ameryki,
wacji i chciał dostać się do
gdzie mieszka jego ukOchaną, której Io·
togra{ię i adres miał przy sobie.
Proszę jej powiedzieć, że mi się
nie udało - rz.ekł Berger i po tych sło
wach wyzionął ducha. Został On pocho
2500 par pragnie uwolnif się z okow6w małtetisklch
wany w mOrzu, z~ie z obowiązujeą
Li~z?_a spraw r~zwod?WY~h, które tradycją.
(z) W ostatnich tygodniach Londyn
- Był to pasażer na gapę, - mówi ·
opanowany jest prawdziwą gorączka w naJ?hzszym ,cz~s1e zna~dą się na w~,rozwodową. W każdej niemal rodzipie kandzie I::mdynsk1ego „d1vorce court , marynarze z „Ilsensteiinu", -- lecz uma.rł
jak mę~zyzna.
. aryst::>kracji, finansiery i ciężkiego prze- wynosi 2.500.
•••••••
jakiś
toku
w
jest
myslu angielskiego
proces rozwodowy.
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Obóz narodowy nie

brał udziału

opuścił salę

„Nie jest obrońcą robotników ten, kto zrywa posiedzenia, by nie
dopuścić do uchwal, mających na celu przyjście z pomocą
najbiedniejszymi''

Łódź, 26 lutego. 1 - Panie, to co t>an mówi, jest smi- ·ski, który złożył deklarację w imieniu
Oświadczenie to przyjęto oklaskami,
. Jakkolwiek wczorajsze posiedzenie chu warte! ..• Daj pan to lepiej do „ Wol- l większości socjalistycznej, proponuJąc po czym przystąpiono do oddawania
poświęcone byto wyłącznie ~owtór-1 nych Żartów", napewno wydrukują!... !na prezyd~nt~ Lodzi po ra_z drugi _Nor- 1 ~artek.
.
.
.
nym wyborom prezydent~ Łodzi, w"'!A jeden z radnych socjalistycznych berta ~arhck1ego: P?d komec swe1 de-j
W głosowamu wz1ęlo udział 4~ radwołało ono ogólne zamteresowame, krzyknął pod adresem radnego Szw:lj- 1klarac31 r. Chodynskt daf ostrą odprawę . nych. Oddano 41 kartek waznych.
gdyż spodziewano się ze strony Obozu dlera:
.
Obozowi Narodowemu, za złoż'Jne na j Wszystkie głosy ważne wypowiedziały
Narodow~~o no'"'.'e~ de.m~nstrac~i. ~adni
_ Wesołek Nr. 2!....
j wstępie . oś'"'.'iadc2:enie. ~adny_ Chodyf1- się za kandydaturą Norbert.a Barlickie„nar?dow1 nadz1.~1 .teJ me zaw1edl!, alWywotało to ogólny śmiech na sali , ski powiedział między mnym1:
.
go. Wo,be~ tego ~rzewodmczący Walbow1em rzeczyw1sc1e przygotowah no- i na galerii
j
Muszę zapro testować przeciwko czak osw1adczył, ze
wą atrakcję. Oto, gdy przewodniczący
··· .
, .
. ! oświadczeniu radnych
narodowych, Norbert Barlicki wybrany został po·
oznajmił, że wskutek niezatwierdzenia
Po odcz~tanm swego oswiadczema 1 którzy chcą siebie uważać za obrońców
wtórnie na prezydenta Lodzi.
przez pana ministra spraw wewnętrz- radny SzwaJdl~r dat znak 3 '~:v~ to_wa- j ludu pracującego ... Nie jest obroticą ro·
Pod koniec wczorajszego posiedzenych na stanowisko prezydenta Łodzi rzysz.om partyi_nym, b_Y opuscąi .sa.lę. 1botników ten, kto zrywa posiedzenie, 1nia prezydent Godlewski wśród uroc;i;yp. Norberta Barlickiego, wybory mają Rad~i naro~ow~ wyszh, żegnam <lrwią- by nie dopuścić do uchwał, mających 1 stej ciszy oddał hołd pamięci pochowasię odbyć poraz drugi, radny Szwaidler ,. cfymt okrzy~~a:11 1 ·
Ina celu przyjście z pomocą najbiedniej-I nego wczoraj zasłużonego obywatela
z Obozu Narodowego wstał i złożył
Po ~Jscm r~dnych narod?~ych 1szej ludności naszego miasta! •.. Nie jest : naszego miasta, adwokata Piotra Kona.
oświadczenie, które wywoł~ło na sali przewodmctwo obJął radny socJah_sty- 1obro~cą rob?tni~ó~ ~ó.wnież ten. kto ?d , .Radpi i publiczpość uczcili pa~ięć oogólną wrzawę. Oświadczenie to wy- czny Wa_lczak, po czym przystąp10no 1 mawia radzie m1e~r.k1e1 prawa do zac1ą- . broncy bohaterow. .w walce o Niepodle•
mierzone było przeciwko większości do powtornych wyborów prezyjcnta: I g~ięcia pożyczek na wczesne rozpoczę„ li głość przez powstanie. (e).
socjalistycznej w radzie miejskiej, a \V
Na trybunę wszedł radny Chodyn- cie robot sezonowych!..•
konklużii zapowiadało, ze Obóz Naro·
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nych padfy okrzyki w rodzaju:

.-...------.-- na grzywnę przez starostwo grodzkie w Łodzi.-Niezwykle
p.
sensacyjna rozprawa odbyła si~ wczoraj w referac~e karnym

Imieniny
woiewody
ksandra Hauke-Nowaka

Łódź, 261utego. Iwan~ch na spacerach przez licznych lmi Jenne po,strzelił b. ciężko i.akiegoś
<k). - Przed referatem karnym sta. obyw at,ell.
. .
osobnika, ~tory .napadł go na uhcy.
rostwa grodzkiego w Łodzi toczyła się
B~on ta została na wczora3sze3 roz~ap~st~1k zaządał od Janneg 0 wyw dniu wczorajszym niezwykta spra- . prawie ~a?e_m?D:strowana, . przy czym ?ama p~em_ędzy, a gdy. ten oś~tad_czył,
wa.
i Janne obJ~smł JeJ ko~stru~cJę.
z~ zrobi uzytek z brom, rzucił się na
.
.
.
l Laska 1est wydrązona 1 stanowi ro- mego, zadaJąc mu rany tępym narzę. Na lawie oskarzonych zasiadł s.ta- dzaj lufy, szerokości trzech ~ntyme , dziem. Wówczas Janne l)Qdnió łl
ą
msław Jane~, zamieszkał}' pt~y ulicy . trów. Naboje wkłada się u nasady la- ! laskę i.„ wystrzelił z niej do napastnika
Obywatelskiej 36, odpo":lada1ący ~~ ski po 11p1·zednim odkręceniu rączki. W r_aniąc go ciężko całym nabojem ~utu
nielegalne .posiadanie brom palneJ.. Nil.; rączce tej zaś mieści się precyzyjny w brzuch:
1
nie byto?y nkd~'Y"ycz~J~ef 0 • , mechanizm, służący do naciągania łgliNa wczorajszej rozprawie Janne zog Y Y me sensacyme 0 0 icznosct, 0 - ; cy i do iei spuszczania.
stał skazany na 100 złotych grzywny
warzyszące temu przestępstwu.
Funkcje cyngla spełniał ruchomy 1za nielegalne posiadanie broni. Niezależ
Oto Janne skonstruował osobliwą monogram, umieszczony na rączce teJ I nie od tego czeka go niedługo sprawa w
iuzję z•.. zwykłej laski, która zupełniej laski.
sądzie okręgowym o zadanie ciężkich
nie różniła się od tylu innych lasek, uży
Z tej to broni przed kilku tygodnia- ran.
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Czy włókniarze wypowiedzą umow~?
Decyzja w tej sprawie zapadnie w dniu dzisiejszym

I

Lódź,

26 lutego
sytuacji w przemyśle włókienniczym. śle włókienniczym, celem wysunięcia
posiedzenie
Na posiedzeniu tym przedyskutowa· żądań w sprawie podwyżki płac w
zarządu głównego klasowego związku na będzie sprawa ewentualnego wypo- zwłąiku z drożyzną artykułów pierw·
! włókniarzy, celem omówienia obecnej wiedzenia umowy zbiorowej w przemy 1szej potrzeby.
Wojewoda łódzki, Pan Aleksander j
Jak nas informują, wypowiedzenia
Hauke-Nowak, obchodzi w dniu dzisiej- . SJRAJK MAJSJR'W
WIDZEWSKIEJ JRWA umowy zbiorowej domagają się przede
sz:ym sw~ imieniny. pzień te_n nie~a~ I
wszystkim robotnicy z prowincji, gdzie
zbiega s1_ę z czteroleciem _dz1ałalności
_
...
_
_
_
.
są duże u ust od cennika łódzkie · I
Pana Wo1ewody na tereme naszego
~O'ft'U
zafol'd
•
l1kWllducJa
sloref!o
· t jpd yk
b'
goi
województwa.
•
._
. mimo o e na umowa z 1orowa n e
.
. l' . . be P , dnł sto.
Lódz.' 26 lutego. , dw~bnych Ra1sfelda przy ul. Południo- J Jest przestrzegana przez przemysłow·
Żywy,
wm 1( 1 ~Y 1 z osre
.
(k). - Stra1k okupacy1ny majstrów weJ 65.
·'
sunek ?a~a Wo~ewody do .wszystkich fabrycznych w zakładach Widzewskiej
Robotnicy występują przeciwko jed• ~ców.
spraw, Jakie m~ J~go wyso~i urząd na- Manufaktury trwa.
nemu z majstrów, który niewłaściwie
Na ostatnich zebraniach delegatów
strę.c~a, s~rawia .• ze. okres 1ego czte.ro:
W dniu wczorajszym nieczynna by- ~ mial się zachować wobec robotnicy.
wskazywano, że stawki. w fabrykach
le,t~ieJ dztafalnosci. Jest o~res~m _ wie1 ta w dalszym ciągu cała tkalnia, zatnl-j
***
włókienniczych w okolicach Lodzi wy
kieJ popra:"Y w wielu dziedzmach ha- dniająca ponad 1.000 robotników. Nie
Lokaut fabryki czekolady „Patria" . noszą zaledwie 70 procent stawek stoszego b:iycia.
· · ponowneJ.
· kon f e- 1, przy u.1 ż eroms k'1e~o 50 zos t a ł w· dńiu 1sowanycb w fabrykaćh łódzkich. '
t_ .
. ty jne
od" te
a wyz~aczon? t erm 1nu
. R 0 0 Y 111 wes cy
' P Ję
n rencJti gdyz dyrekcfa firmy me chce wczorajszym zakonczony.
i
, •
•
wielką. sk~lę, zwlaszc~a . ro?o~y. dro.g~- wziąć udziału w pertraktacjach dopóki
Na konferencji w inspekcji pracy
Jesh na dzisieJszym posiedzemu za·
we, dzięki ~tórym zmiema się Juz. opmia , majstrowie nie opuszczą terenu fabryki. właściciele fabryki , Patria" zgodzili się padnie uchwała o wypowiedzeniu umoo. dprzysłow10wych
*,.,*
· A. zawar t ą prze
' d k'lk
· · u- 1 wy ibiorowe1• - zwołana zo. stalue
•
.
h szgsach
. 11 ·ehlódzk1ch
t 'p to
po dp1sa1;
1 u dmami
na·
Je
na
z
p1erwszyc
wie
n
zas
ug
aW
d
j
·b
hł t 'k
b"
·
d
,
·1·
b
t
'kó
I
1
na Wojewody. Stała osobista kontrola
n u wcz::ira szym Wy ui;; s rai mowę z iorową I opusc1 I ro o m w. stępule tni(:dzyzwlązkowa konferencJa
nad budżetami samorządów miejskich i okupacyjny w fabryce wryobów Je· do pracy.
włókniarzy, celem powzięcia odpowied
powiatowych, z uwzględnieniem nalak- •
.
.
.
nieł rezólucii.
tualniejszych i najżywotniejszych po~ l<INO
łilper-egzotyczny film tysiąca przygód
Gd b
bi
t ł
y y umowa z orowa zos a a wy
trzeb ludności - ~O drugi Wl~}kt z~ąb
pó\Vledziatta W tym nilesiąCU na dzłeli
zasług Pana Wo3ewody. NaJzyczhw'
szy stosunek do spraw gospodarczych Pacz. 4, 6. 8. 10 ' '
l marca ...... przestałaby ona obowiązy·
okręgu przemysłowego; wielka rozwa- POWTÓRZENIE
L
.
.. .
wac 'W dniu 1 kwietnia.
ga w ujmo waniu zagadnień, jakie wy- PREMifRY!
W roll tytu!oweh Dorota
amour KOBIECY TARZAN
suwa świat pracy i zawsze życzliwa
(k) -

Dziś odbędzie się
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sktada~y
najlepsze ży~~enia _d~l.sze~j
owocneJ pracy dla Panstwa 1 Z1em1
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już i Sąd, że żona była w południe Jesz-

a w nocy nagle zmarła,
więc otrucie talem wykluczone, gdyż
nauka wyklucza nagłą śmierć od talu.
- Więc jeżeli znajdą tal, to jeszcze
lepiej - wtrąca brat. Zaskoczył mię!
Słusznie! Byłby to dowód, że każdy organizm ma tal. A tego przecież dowodziłem w Sosnowcu.
Paweł Grzeszolski zachowywał właściwy mu, a tak podziwiany w Sosnowcu, „kamienny spokój". Długotrwałe, bo
już blisko dwa lata trwające więzienie
pod tak straszliwym zarzutem nie zdołało w tym żelaznym człowieku poczynić tych spustoszeń psychicznych, do
których w takiE!m położeniu przywykło
Już oko kryminologa.
Zapytany, czem się to dzieje, że się
rozpacz do je~o duszy dotąd nie zakradła, odoov1bcfa z uśmiechem:
- Pan wie, mecenasie! Z Pańską
wiarą i moja nie upada„. a zresztą„.
nec Hercules.„ Dla mnie to problem,
zagadnienie, i to dość interesujące.
Proces sam zdaje się go całkiem nie
interesować jako ostatnia próba powrotu między łudzi. Otoczony książkami,
„rozgryzł", iak mówi, ostatecznie teorie
Einsteina. Uczy się chemii. Robi wrażenie człowieka wałczącego z kamieniem
mądrości, który leży u dna tego „zagadnienia".

Wybraliśmy. się z bratem, Wilhel- cze zdrowa,

stwem. Zdrów jestem ..• a zresztą świat
z perspektywy samotnych rozmyślań
sto razy piękniejszy. Książki„. oto mój
dzień, moja noc, moje towarzystwo.
A gdyby trzeba rozprawę odroI czyć? Dużo rzeczy nieprzygotowanych
należycie.
- Ha cóż - poczekam!
O truciznach, śmierci, zabójstwie, ka
rze, hańbie„. nie było mowy. W kłębach dymu z fajek znikła za ciężkiemi
wrzeciądzami „kamienna" twarz „zbrod
niarza".
ważonych więźni.
OpuszczaJąc więzienie, długo nie
- z Piotrkowa przywiózł mię jeden
mogliśmy wyrzec słowa.
· policjant. Nawet mnie nie zakuto.
- Wiesz - rzecze wkońcu Wilhelm
A tutaj? - pada pytanie.
- Naprawdę po ludzku się ze mną - TEN CZLOWI.EK JEST NAPRAWDĘ
obchodzą. Koszarowy system i dyscy- NIEWINNY. Żeby mu Jeden muskuł
plina wcale mi nie dokuczają. Zresztą.„ drgnął, żeby mu choćby powieka drgnę·
la.„
- ?
- Żal mi ciebie bracie! Jak poznasz
Dłuższa pauza.
Powrót między ludzi? Tak, me- I akta. nie będziesz potrzebował nic więcenasie.„ czy nie sądzi Pan, że dla mnie cei obserwować. Grzeszolski będzie za
dwa tygodnie w domu!
, już zapóźno?
Powiedziałem, to prawda, wiara mię
Nadzieja.„
Vanitas vanitatum! A zresztą„. mię- zbawiła, ale dziś wolałbym, żeby go
dzy ludzi wrócę, ale Już Jako cień. Co byłł zatrzymali aż do ostatecznego końbyło ludzkie we mnie, wypreparowano. ca.
Nie dźwigałbym dziś tego ciężaru
Została mi myśl, a ta bawi, zajmuje,
smutku.„
ale„. I męczy.
- Czy nie początki więzienne).„
1
DALSZY CIAO JUTRO.
- Psychozy, myśli Pan? Boże broń.•.
Odpor.ny mózg może też być przekleń-1
Na pytanie moje, czy ma jakie życzenie, odpowiada, wskazując swój kitel
więzienny:
- Pragnąłbym na rozprawę stawić
się jako obwiniony, a nie skazany.
Może Pan mecenas postara się o
zwrot mego ubrania. Pozatem jednej
rzeczy mi brak bardzo.
- No, no?
- Pióra i atramentu! Nie mam czem
pisać. A myśli tak dużo, ulecą, a żal mi.
Należał do „spokojnych", zrówno·

mem, do więzienia, w którym przebywał Grzeszolski. Usiedliśmy w głębo·
kich, plecionych fotelach rozmównicy i
czekamy.
Drzwi .się otworzyły i strażnik wpro
wadził Grzeszolskiego, ubranego w kitel więzienny. Po raz pierwszy go w
tern przebraniu widziałem. Wstrząsający to był widok, tego tak infernalnie
ściganego przez ogary ludzkie człowieka· filozofa w.„ szarożółtym zadużym
i nieforemnym kocu, mnącego denko z
otokiem bez daszka w rękach.
- Aa! - wyrzekł i usiadł na stoiku wskazanym przez strażnika, ktory
się zaraz dyskretnie usunął.
- Mój brat Wilhelm, który będzie
Pana bronił.
- Bardzo mi miło, Grzeszolski jestem - podali sobie ręce.
Na wymizerowanej twarzy biedaka
widziałem niepokój.
- A mecenas? - pyta on.
- Prawdopodobnie także - odpar·
łem, nie chcąc go wtajemniczać w perynetje własnych spraw.
Usiedliśmy i gawędzimy.
Nagle brat się odzywa:
- Wie Pan, gdzie jest najsłabszy
punkt sprawy'ł .
- ??
1
- Smierć pierwszej żony.
Panów pro- A
„~ J.
sić o postawienie wniosku, aby jeszcze
'(.(,(,Q.
•
U
raz zbadano zwłoki pierwszej żony i to
·1
Wszyscy pracownicy zostuli zwolnieni, jednak
Przez tego samego p. Olbrychta. Na inPIĄTEK, 26 lutego 1937 r.
•
•
•
ne trucizny już przy pierwszej sekcji
me przerwa 11 om praey
była badana. Niech Olbrycht Poszuka
12.03-12.40 Muzyka polska w interpretacli ob·
Łódź, 26 lutego. 1ZOSTAJĄ Z MIEJSCA ZWOLNIENI cych - płyty. 12.40-12.50 Dziennik południo·
talu!
(k). - Na terenie szpitala dla urny- GDYŻ NIE ZASTOSOWALI SIĘ DO wy 12.50-13.00 ,,Hodujmy króliki na skórę" - A jak znajdzie? - zapytałem.
f~.~da~~ś-dl;'{~je:.~a ~~t~w:!a~ły~!l~
ZARZĄDZEŃ KIEROWNICTWA.
Widziałem w tętnie żył na skroniach słowo chorych w Kocłrnnówce wybuchł
14.00-14.57 . Przerwa.
zrtowu zatarg, prz y cżym w-szedr on z ~ ~ Pracownicy: nie opuścili jednak tereduże n acięeie. . •
\.nu szpitala i zawiadomili wtadzc adnii- 14.57-15.00: Łódzkie wiadomości gfełdowe.
- No to cóż? --=- rzecze ze spokojem miejsca w niezwykle ostrą forme.
Jak wiadomo. -pbtlćzas ltt«widowania 1'l!istrncyjne i ińs~kejt" pra::y, 7e nie 15 ·00-15.15: Wi adom6ści gospodarcze.
Grzei::?:olski - a w dzieciach nie znale• \
reklamowy.
Koncert
·
d yre k·c1a
t
?
•
spędzić ,wi~to?
15.40-15.45 . Jak
szp1't a Ia mog~ pozos taw i "'~ b ez op ie ki ch orych , a 15.15-15.40:
J ·tu
os a t m·ego k om'J'k
.
·
z1ono.
Puccini _ płyty.
•
Rossini
- No wie Pan. w każdym co u Pana zgodziła się wprowadzić tytułem próby : nowl pracownicy nie zostalł na łeb 15.45-16.15
18-godzinny dzie1i pracy, jednak przed miejsce zaaągażowani.
16.15-:16.30. Rozmowa z chorymi ks kapelana
umrze, miałby być tal?!
Ld;?w~). 1 t
Person·;! szpi~ ~ ·: w Knchant':wcc. li· 16 M 1 ~~~ ~ękak
- Przecież mnie to wszystko jedno! kilku dniami pracownikom oświadcz9- !
Będz.iemv dalej dochodzić, skąd się tam no, że z asada 8-~odzinnego dnia pracy : c..:;:<wY około ;.;oo oscib, pracuje n<tllal P'J 11:00-11:15: .. s~i:za~ _a Dy~~~1o;-P~rfu~~lii" _
Inie może być dłu żej utrzymana z po- ' 8 ~odzin dz~ennie, wykonywując nor- felieton - wygłosi ~oman Fajans.
•
• • .
mógł wiłą~.
17.15-17.?0. K·oncert sohstó~ Wykonawcy:. ina me funkcJi:!.
wodu trudności iinansowych.
Tu musiałem s1e JUZ wmmeszać.
Jadwiga _ Hennert
k.
.
. d om_.1011~· o za t arg~. zw1ąze
p ow.ia
.
. szpitala
, . dyrekcJa
obój. - śpiew' Seweryn Śn1ec•
kowski
weJednoczesme
1 p ana o to nie o •
-: Nonsens.' N'kt
mówiona - w opra·
Encyklopedia
17.50-18.00.
~·y1
11stym
;
1
k:utntillalnycn
. •. zwała personel , aby praca odbywała się · pracowmków
•
skarza!
cowaniu inż. Stanisława Brooiewskiego publicznej, w którym
użyteczności
- No tak, prokurator me, gdyz !UZ przez 1o godzin dziennie
Mimo <to jednak nielę.gniarki, pielęg- zrzeszeni są pracownicy Kocha.nówki, 18 00<z 1K8r1a0k.?wpa).g d k kt 1
w trzy miesiące po śmierci umorzył
o a an a a ua na.
„
. l
. I
k ..
d
ł
.
.
'
• • t a n'e
1 spoczywa'• niarze itd. pracę koftczyli
Śl e d 7. two.. Al e opm1a,
u yre CJI szp1ta a, a e 18.10-18.16 Poradnik sport1>wy ogólny.
I' mterwemowa
po 8 godz.
W związku z tym w dniu wczoraj- bez skutku. Wobec tego związek zwr6- 18.16-18.20. Poradnik sportowy lokalny.
Zirytowałem się!
- Panie Grzeszołski! Posłuchaj Pan szym dyrekcja szpitala w Kochanówcc cit się do Okręgowej Komisji Związ- 18·20- 18·50 · Mozaika muzycz;ia ,;-- płyty.
lat wo1ny - pogadanka
18.50-19.00. ,,Sześć
'b
I
z d
kó
.
. · . personel, ze
W Sosnow • zawiadom1ta
•
p
· i ·
popularna .:._ wygłosi red. Benedykt Stefa!\·
w awo owyc 1 z pros ą o wszczę·
uwazn e, co anu powiem.
ski.
cu broniłem Pana przeciw ulicy, rozu- WSZYSCY PRACOWNICY SZPITALA cie interwencji w tej sprawie.
19.00-19.20. „Kłamstwo" - fragmenł noweli
-.
Warszawie to niepomie Pan?! .
. „
Jerzego Andrz~iew~kiego.
llE'
trzebne. Ja tu pracuie blisko 20 lat. Zo·
19 2
· ~ro1!·:J~i ~;0 t1it:c!~isł~~ 1R~H~owsktudycię
.._.
baczy _J>~n. że Pawełka (adwokat Ku· 1
Nr. 5 w dniu 15-ym grudnia r. ub. wywołał 19.45-20.00. Reportaż z marszu narciarskiego
OBYWATELSKI KOMITET NIESIENIA
czalskiei) nawet -nie dopuszczą, a bzdużuł6w - Wilno. Hołd zawodników Sercu
zajście w biurze Funduszu Pracy przy ul. PoPOMOCY NEJBIEDNIEJSZYM.
rami Kuczalskiej nikt się zajmować nie
Marszałka Piłsudskiego na Ro.ssie (rz Wilna).
w poniedziałek dnia 22-go b. m. 0 godzinie morskiej Nr. 7, wreszcie obraził ooliciantów
bedzie. Wniosku 0 badanie zwłok pierw
.
20.00-20.15. Pogadanka muzy~zna.
d · dz'1s' wie 19-ei w sali Ochotnicze · Straż Pożarnej cd- pełniących służ be.
t ··
i
·•ż ·
Kubicki za czyn POwYższv skazany został · 20.15-22.30. Koncert symfoniczny Tran.smisJa
l k 't ~
b .
b 1 .
sze] Qn,Y n e J>OS awimy, g YZ
1
z Filharmonii Warszawskiej. Wykonawcy:
na 3 miesiące aresztu z zawieszeniem . na trzy
t
Y Wo s ięb ze rśa~ie wa ne o:ni: u.
Orkiestra Filharm. Warsz. pod dyr. Kazi·
o ecno Cl p. stairosty 1 w1cestaros Y pow. 1 t
mierza Wiłkoru1rskie!!•o i Emile Sauer _ for
O O
óC NI
Łaskiego zagaił zebranie prezydent miasta p. a a.
tepian.
E E SP K .JU,
ZAKŁ
.
. .
futyma. . .
W przerwie koncertu: Dziennik wieczor·
Rybińska Helena zamieszkała orzy ul. Bugaj
Poszczegolm prze.dstaw1c1ele zdah SDrawozda
.
ny ; Pogadanka aktualna
nie z dotychczasowej działalności. Pozatem pre Nr. 22 zakłóciła spokój oubHczny w biurze funzes Wydziału Wykonawczego p. Wallas 0mó- duszu Pracy przy ul. Pomorskiei Nr. 7. Poli- 22.30-22.45. „Narkotyk" _ skecz Tristana Ber·
narda w przekładzie Kaa:imierza Bukowskie·
wił całokształt sprawY, zaznaczajac. że bmi- cja spisała protokul.
go (ze Lwowa).
powziął zamiar za1kuDić ubranka i obuwie
tet
2
22.45-23 OO. Muzyka salonowa - gra MTtła Or·
REPERTUAR KIN.
dla dzieci bezrobotnych.
~ LUTY 1937 r'. .
kiestra P. R. pod dyr. Zdzisława Górzy!\·
P. Goliński w imieniu sekcji zbiórkowej OSWJATOWE: - „Czarny Amor".
W~zesne godziny .ranne sprzyJaJą pracy u~yskiel!o.
s~o~ve1, wynalazcom .' sztuce: W -~pra~ach pie- stwierdzi!, że dotychczas wplynelo do kas ko· NOWOSCI: - „Judei gra na ~rzypca~h".
męznyc~ do południa . nale~y dz1a.łac bardzo mrtetu zł. 54,000 pozosta je jeszcze zł. 46.000.- LUNA: - „Papa sie żeni".
AUDYCJE ZAGRANICZNE
ostrozn1e. Koło !! 0_dz 11·.e.J d~.1 ała1ą pomyślne Ze składkami zalegają głównie sferv przemy20.00 BELGRAD. ,,Kniaź Igor" - opera Borowpływy dla r.uc~u 1 k~munikac1 1 · Od. go-dz. 12 siu średnie.go (o\:olo 20,000 zł.). przedstawiciele
dina.
do _godz. 14-_eJ me nalezy kupować an1 sprzeda· rzemiosła i wfaściciele nieruchomości.
20.10 HAMBURG. „Fra Diavolo" - opera Au·
Pan starosta Rosicki na zakończenie, dzię·
wac przedmiotów . drogocenn".ch. O te1 porze
bera.
gr.ozi ~am także mepowodzen1.e . w. zw1.ązku z kuj ąc komitetowi za intensywna prace, zaape21.00 DROITWICH. „Ministrele z Kentucky" miłości ą. · G~dz. · 15·ta . przyniesi~ 1?ee .1 pl~y !owal do zebranych, aby rozwineli agitację
radiorew1a murzyńska.
na przy~złośc, któryc_h Je~ak w zyc1u me moz· wśród radiosłuchaczy by ci wpłacili ofia·ry za
21.30 LILLE. ,,Tristan j Izolda" _ opera Wag· ·
K'
.' d · I
t
na będzie zastosowac. M1 ~dzy godz. 16- tą a go- 1 h . k
nera.
Brygada"
na
„Tai
ADRIA
ego
i
l
iepury
ego
n
zie
nie
u
dziną 18-tą dobrze jest .ubiegać się o pra ~ę i s uc. am~ oncer
24.00 RADIO PARIS. Koncert nocny.
CASINO: - ,O czym marzą kobiety".
• •
nawiązywać stosunki z osobami wpływowymi. malzonh
CORSO _ I. „Zemsta Johna Ellmana". Il. „Ca-,
. .
.. * . .
. .
Okres ten· sprzyja także Wszelkim nowym po·
D
W ostat?1eJ chw1h dow1a<lu1emy s1e .. ze W·
czynaniom. Nas t.ępne godziny przyni osą przyyżury a ptek
dla b.ezr. obotnvch . cu.k1er któ- liente, Miasto Miłości"
kre rozc zarowania i· n1·eporozumien1·a z osoba· . stal przydz1el.ony
~
Dżugli"
EUROPA - „Królowa
tyc h dmac h na<l ei dzie d0 p ab.1 am~
dyżurują nash;pujące apteki:
dzisiejszej
Nocy
Tarzana"
„Ucieczka
GRAND-KINO
w
ry
·
21-ej
godz.
Do
mi starszymi i. przeło ż onymi
D
k
d
S
d"
B
T
należy także un ikać osób, do których nie ma·
I a ows a • ancerowa - zg1·ers ka 63 , W. Gro·
METRO - „ aina ryga a
. . _ ZAJŚCIE ~ BIURZE.
my zaufania. Wieczór zapowiada się dobrze,
szkowski - 11 Listopada 15, T. Karlin - Pił·
n~daje si ę do rozpoczyna~i a P.odróży oraz za· • . K~rolmsk1 Jozef zam1es.zka!y przy u!. ?ien: W!~1~E: „Trędowata"
sudskiego 54, R. Rembieliński - Andrzeja 28,
wieran ia trwałych zw;ązkow miłosnych 1 przy- kiew1cza 14 zachowywał s1e niestosownie 1 ha 1 PRZEDWIOśNI~la Ci\Zje bra~lo". 1 . "
. Chądzyńska - Piotrkowska 165, E Miller J
~J!Sa
.si
u
as
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k
."
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RAKIETA
.
Poul.
przy
.
Pracy
funduszu
biurze
w
e
laśliwi
.
'aznych.
J
a · się onczy
· Ia orotoko· 1· spisa
·
· uro dzone - powazne,
·
Piotrkowska 46. G. Antoniewicz - Pabianicka
ś · " m1 os"
·
i:i
RIAL TO
ora k· 1mors k'JeJ· Nr. 7· p 0 1·!CJa
dziś
Dziecko
- !' ~1ec1 szczę ci~.
t czne, o zamkniętym charakterze, nadaje się
nr. 5~.
. . TON - „Je1 pierwszy c.a.łus
ZA OBRAZĘ POLICJANTÓW.
n~ stanowisko odpowiedlJialne. olca7.„ uu•ło ,,o~uP~ki feliks zami~~Y. P..tv. ,aL ~- ..
ci'g~ do małże!\~w&:
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- Policja odnalazłaby przyjnajmniej wiek ... Od razu widać Z kim się ma d'O
skiemu pomoc również w innych dzieczyni·e· n1·a.' Ter.az, skoro pa\Il J'est, raf.:
·
ło·~-·
b
z·
poradz'lem
tez·
dzfr1ach . Dlatego
' a e y zw !\.! ••
I·
'
I
zwinął czym prędzej manatki i uciekł · - Moze jeszcze znajdzie„. Ale to mi niej zabiorę się do r.oboty!... A więc panasuwa inną myśl.. Musimy w takim r.a można zawsze zastać w pałacu,
stąd...
- I ojcrec mój wykona:! pańskie złe- razie wpaść na trop tej bandy. Czy nie prawda?
- Jest em do pańskiiej dyspozycji w
I ma z.· a.dnych danych co do kryjówki
ceniie?
r•
.
każdej chwili!..
.
.
Zdaje się, że tak ... Wszystko w- , Mśc1•c1ela?
Detektyw schował do ktes2~ni ząDetektyw zmrużył jedno ok-0 i odparl
sta'~o wykonane tak, jak postanowiliśmy. !
liczkę w sumie dwustu złotych i wysze'dl
-n'żając głos·
d
b'
•
t
p
· . 'an prezes przy~o owa1 so 1'e uprze nio „ 1
paszport zagrarnczny na zmyślone na- . -- Mam wrażenie, że panu również zadowolony Jerzy pe jego wyjściµ za...t
.·
zwisko i urządził w swym pałacu wiel- · będę mógł si,ę przysłużyć w najbliższym p1lił papterosa t stanął przy okn~ie:
Na pa1l1acowy ogród kładły się tajem
kie przyjęcie. Wszystko oczywiście by- ce;asie .. Sam nie miatf;em prawa dyspo1i~wać pieniędzmi i majątkiem pa!lla pre- ni,cze cienie. Drzewa szumiały żał·o~nie, t
.
I.
'
l
.
~
o z ~o~y up, a?owa.ne 1 ?rzygo ~o"'.ane.
:•
targane jesvennym wk:hreqt. Nagle ·
Przy3ęc1e gosc1 odbyto s1ę umyslme w zesa ... Ternz...
'
- R:O'zumiem do czego pan zmierza. skrzypnęły drzwi. Jerzy odwrócW. sie
parterowych salonach pałacu, by tat•••.
wiej było symulować porwani·e... Ja cze- - · przerwał mu Jerzy - Chodz'i panu raptownie.
ost"O
zapyta•
tam?
'Kto
n~grodzen·e? Będę panu p•ac1·•
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o wy a.
,ca em JUZ w aucie prze pa1acem...
pewnej chwbli rozległ się brzęk i ckhy niemniej niż ojciec!... !Yl.ko niech, się , To ja:·· - _pozn~ł głos .felilksa okrzyk. Przerażeni goście zaczęli szu- pan postara szybko o Jakie sz,czegoły! • Lzy podac pa1mczowi kolac}ę?
- Dobrze ... - odparł sz.orstko Jekać gospodarza ... Okazało się że go nie Musimy przede wszystkim znaleźć ko~~~ł A~bu:gw:,'k1;>ó~0 ':::;aje::ie 1;!';~!al!~e~~::: ma ... Kilku śmielszych wpadł~ do sąsie- . go~. z. tej bandy! W ten sposób po nitce rzy - Dru~im razem zaipukaj, felilksie,
zanim otworz;rsz drzwi ..• Przestraszy·
szłość. Halwin siedział bowiem w Ameryce dni ej bibHoteki... I tam się dopi·ero wszy- doiazremy . do ktębka...
- Rozumiem ... Z pa-na to swój czlo- łcś mnie ...
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gdyż zastano otwarte f
w w!ęzie~i~ za defraadacje„. Dziwnym z~iegiem stko wyjaśnilo
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okohcznosct Arbuzow dostał ataku serca 1 zmarł 0 k
Rozdziaa 150
.11o, a na po '10 'ze toś zna azt b1atą
w obecności Ziętka. Teraz podejrzenie pada na
·
niego, Halwin nie chce go bronić, wobec czego muszkę i brylant.o.wą spinkę.„ Stało się
~d„•e
Ziętek musi ukrywać się pned policją. Gdy rzeczą jasną że nastąpiło porwanie ···
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&D
"1J.I
N 1· ' d 1 '?I
był już w niebezpieczeństwie, zaopiekował się
O, CO a eJ · .„.
ntm Mściciel, który przyjął gv do swej gwardii,
Wieść o przybyciu z zagranicy Je- j lorh piwniczny. POdroga była drewnia- Zawezwano poHcję, która wszczęskładając.ej się z dwóch zaufanych pomocników,
i równa. Związanymi ręk·oma odnata w tej spraw11e dochodzenie. Podczas, ·rzego łialwi1na wywQil.ała w mi·eście o-\ na
t •
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tę a es m o a, przys 01na
arzeczoną
ok no z przym· k mę
r Ówmez
służąca, Jadzia Młoterk~ g .Y PO 1c1a przes1uc iwa a gosc1, Ja· o - gl'·omne zacre aw1eme.
urodziwa
niezwykle
1
drzwi.
są
gdzie
Wiedział
okiennicami.
j
gdyby
że
ucho,
na
sobie
już
szeptano
wsadzii
posiadająca w swym majątkll tylko medaliol'lol w10złem prezesa na dworzec
sta~owiący jedyną pa.miąt~ę po jej mat~~. Z me- łem do pociągu berlińskiego .. Po kilku prezes Karol łialwin był osiągalny, Nieraz już wierzchnią częścią dfoni do· z.a.ryglowa· · ·
· w1ęz1emu.
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się dziwne wypadki." W DO· dn' h
tym łączą
dahonem
ty ka ł kl am k'1, a le o ot warc1u
Ziętek zn_lazł napis: _ „Uprze- •. 1ac prez~s m1a:1 n~ es a z .e~ ma znalazł y się JUZ
Arbuzowa
tesie
1
mairzyć.
nawet
mógt
nie
drzwi
nyrh
za
ęc
wi
uważano
syna
jego
dzić Ziętka, niech pilnuje medalionu!" Następ· nst... Wlaśme na ten list czekam JUZ od Przyjazd
Bo jakże? Nre miał żadnych narzęnego dnia. Rudziak papada. na J11:diię i c~ce jej uwego dnia lecz hez·skutecznie... Nie wydarzeni.e wielkiiej mia1ry, związane z
'
•
•••
' .
'
•
Wt Ś ' '
ten medahon zerwac Z szyt. Jadzta obroniła Ste, "!!"em CO s' St f
, . . dzi 1 w dodaitku te ręce do niczego meia ciwie wiem, perypetiami_ OJCa. . .
~ o...
. · ię
lecz po pewnym czasie medalion znikł w tajem- "'
...
Przebąkiwano iuz coraz wyrazmeJ, zdatne
tylko me rozum1·em...
niczy sposób.
Ile to razy siedział na ziemi i my- Co pan wi1e?„. Mów pan prędzej? j.e prezes Karol łialwin z jednej strony
Halwin ni~ zadow?lił .się ~mi~rci' Ar~uzo\ldawał ~i~~·ęg.o SP,Ole·cznika i filantro- <'hl·
_
wa: Przypadk1e!D dowied~1ał się, ze 1ego zona, -- nalegał Jerzy.
4L.i·ib I 'l'i;i1'
rt '"kó' . k" • 'ff<:r.T~ '
,~:'t
,:11
•
·li - "
.
.
-N.
Renata, komu111kowała się z Arbuzowr.QJ· Na
ie czyta! pan gazet?, .. TeJ sameJ i pa, z uru 1e źa11 strónY' up! S . Tę z a- .· Skąd się tu wziąłem?... Jak. . :s1ę Jij
miejsce zmarłego Arbuzowil. podstawi! więc
....
. ,,, 1
rPkę nawb ~ta!o? ·~
rPOd
fikcyjnego, swego da\\·neg<" lokaja Jana. by 111Jc.y WrPOc;iagu dokonamo porwania ..• Na ·Ad~ , )s:+n mu. si~ r tvlko
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uprowadzono ł 1121.
stacn„ · w Grzyma10Wl'Cach
z a ac a1emntcę zony.
w en spos
Jego przesz O CI Y a Ja a U a,t
k l' .
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·
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Pewnego dnia pan• Renata zdemask0>wała
· . szyscy cze a i. więc na o, co po- której ntle mógł wypełnić żadnym fak-·
?I
fikcyjoego Arbnzowa, k~óry zdążył jednak prze- P'll1S iego OJCa...
wie ~yn skompromi~owanego prezesa tem. Pamięta! tylko, że urządził bal w
, .
- K!o g~ porwał· ·
świ~tli.ć jej tajemn.icę i stwierd~1ć, iż był~ o1!a
pałacu ... że oprowadzał dyrektora He.
- N.ie wiem .. V'( tym własme sęk ... łfalwina?...
szpiegiem.... H~lw~owa. ~agro.z1ła mu .sm1erc1ą
·t
tk' h k · h
A:. Jerzy łialwm rozp·oczął przede ·
z~ wy~ryc1e t~1emn1cy 1e1 życia... ~ant ~enata Sądzę, ze ktoś musiał o tym wi·edzieć...
B 0 t ~mga po wszys ic PO OJaC pa aco. k' , .
k' · 0 d
. .
D . 1• l'ś
miała 1eszcze 1edneito wroga w osobie swe1 cór· Al kt ?
1
.poszu .iwan OJC~. . . .ę wych, bo gość tak sobi e życzył... Pozia. ~ my .w zupełneJ ta- wszyst im
. e . o.···
ki, Ilony, obydwie bowiem _matka i córka 1
kochały tego samego mężczyznę _ dyrektora Jemrncy.„ Umów1'1 śmy się nawet w ten ~prawę stuszme uwazał za naJwazmeJ- tern łiening wszedł na salę balową a on
. spC'sób, że. ja tu spieni~żę cał~ nieru- sią. Zwrócił się do policji i oświadczył: 3 kry~ się w bibliotece.„. za okne~ czeWładysława Wic~ronia.
wszystko ' 1-rn ł c zarny Kro'! z au t em.... W k"1eszem·
_ Jestem' gotów uczynić
. ~. ty.m cz~s1e do C~arnego Krola .zg~os1I chomy maJątek prezesa 1 przyw10zę mu
.
. .
, . .
tó k
Się n1e1ak1 Martinez z prosbą o odszukanie 1ego
prze- miał już paszport zagraniczny na jakieś
Jestem
...
OJca
mego
aby odnaleźc
przyrodniej siostry, którą oczekuje spadek w go w ę na U1!10WJO?e mie~s~e...
J~rzy przyJrza'~. się uwazme ?etek.ty- kona-ny, że ojci·ec mój zdo!a odeprzeć tam zmyślone nazw~sko ... Wszystko to
~sokoś~i milion~ dolarów: Ma~li.nez n.in z1!a
Nawet i'11ż
mu Czarny Król
1e1 .na~w1s~a, wie. tylko, ze "'! 1e1 pos1l!dan1u wow1. Na twarzy Jego ukazał się dziw- wszystkie plotki jaki'e kursują na temat za'atwil
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·
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.iaptsem„.
zna1du1e się .medalton z edpow1edn1m
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Ale za 1ego sprawą Jadzia wraz z Janką
Więc szylYko zdarł biatą muszkę
m eres w,
. e e Y,W. o ga w1. •oczme znacze- stc y,; me z_na~ . u IS yc.
Małż6wną, pomocnic' M~c.icielai dostaj4: się "'!
ręce agentó~ niem1i;ck1e1. pohcii pohtycz~eJ, nie tego us~1echu,. gdy~ ~~dał. s.zybko,: · a~e v.:1erzę, ze OJC1ec móJ me mógl popeł- i C"isnąl ją na ziemi•ę. Potem podrzucił .
ż b
. k
p d tót b 1 t .
- Pan Sl'ę pewme dz1w1 ze OJCtec pan mć me złego...
ktprzy wywozą obydwie dziewczęta do Niemiec.
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lk' spunBę...· e Y ·upa
... - odpar ł mu o s , 'lrydan ową
- I Ja
po ~ ępn1e z o Y 1. o. P wie- s l powierzy m1 ca1y sw J maiąte ...
• Msc1c1e i
o maczeJ y
s a y wa F...
wen t ze:1 - Al. e có.z na t o po- z-0rowac
.
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.
. . o
dnte paszporty i pokry1omu przekradli stę przez N' 1 '1
r. ie mogło ....
:>m~sarz
. n ·me mia
„ iec 1 Się P,a'~ me• d'ZlWJ...
granicę, by ratować porwane kobiety.
t ć p
ógt tu dł . .
N'1
Jadzia wraca szczęśliwie wraz z Ziętkiem do rnnego WYJSC1a ... Lada chwilę do pałacu radzimy, skoro me moz,emy odszukać
Ml\lZt~J poz.osda ·:„ ł r~~'e md :
kralu, lecz tu dowiaduje się, ie Halvin został mr1gła wkroczyć poloicja, aby go aresz- pana prezesa .... Jakgdyby zapadł się w ,:
tować... Ojciec pański byt sprytnym ?:iemię .... Przyznaję ,że nasze zabiegi w ~ ,e praw ~iwy 1 ar mez 0 na 1az s~e
.
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. .
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.
porwany.
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.
epowo- 1 zaczął działać....
W ty~ cz~sle zmkł rowmez Msciclel, ktory c:zlowie'kiem ... Wolat uci•ec bez gotówki tym kierunku zakończyły się ni1
z ,nim nawet
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pozostawił pozegnalny Ust.
. . Karol łialwin ni1, n•ógt
Pewnego dnia do opustoszałego pałacu wró· ll!Z cze ac U na go W ę 1 QS a się C::zemem.... es esmy popros U ezra m.. ,~
Czy łialwin rzeczywiściie zapadl się '.'~nąc. do .walki ... Zrezygnow.ał.„.. W1ecił z zagrani.cy syn ~arot:i Halwina, .Jerzy. • za kraty...
Czy C1z11at, ze me tylko będJZJ!e musmł zwró_ Widzę, że i pan nie jest w ci.emię w iemię? Co się z n'm stało?
<?zarny .Król .w~1emmcza go w ,1nteresy 1e·
sa
-., ,,
n ma' tek ale 1·
. cić rabo
• .••
l
. ...
z
.
.
ł
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Al
b'
go OJCa, przypommaiąc spraw~ Jadzi.
esz1..iL W
wa. Y. .Ją '
z
e co się stc: o z ~·01m OJCem? ... żył jeszcze?„. Jeżeli tak, daczego Siię nie
- Zdradzę panu pewne tajemnice - mówił •ity...
Czarny Król: _ Nie wiem czy pan prezes ko- Ja go muszę odnalezć!... Nie mogę prze- odzywat?... Dlaczego ni1e przysłał li- dzą go do w1ęziema.
Więc wolał czmychnąć ... Reszt( ju7;
stu zg.odniie z umową, zawartą z detek~unikował ~ię ~ _pa~em - jeżeli tak, to powi- ciie tej sprawy puścić p1 l~azem!
Król zafatwi... A więc.„
Czarny
- RO'zumiem pańskie oburzenie i de- ttrwem Webem?
nienk.lkpan w1edz1ec1 zbe ti>an pretzesh ~ląttanyóbył
.'J·
. , .
• •••
"'
.
lll eres w„.
czys yc
w 1 a, no„. ntez y
Otworzył z huk~em okno, wys~ c.:-zył
A przede ws·zystkim: - czy żyib jeszWspomnę tylko o jednym, ostatnim.„ Otóż dzi'l· szę się, że znalazłem w panu sprzymiedo ogrodu i pomknął wstrooę o ~zelmi:\ki pewnym_ machinacjom_ udało ~ię panu. P!ez.e: rzeńca ... Proszę mi wierzyć, że przeży- cze?...
Ta'k, Halwin żyt.. Gdzte był w takim rego auta.
sowi .zdobyc spad~~ ktory nalezy stę nie1akie1 tern ostatnio bardzo ciężkie dni. Dlated o pa- razie.?
.,
· przyc h od·z~1em
·
Jadwidze Młoteck1e1...
Wszystko posz!iO jak po maśle .... T nk
go t ez· co d:z1e~me
- przynajmntej wydawafo się Karnlowi
- - - - _Któż to jest ta Jadwiga Młotecka? la~u, by ,st.w1erdz1ć, czy. me nadeszły Ze wszystki1ch stron otaczał _ go lialwinowr...
w1adomosc1... Ale napróznio... Prezes
'"'"- zapytał Jerzy.
Bo w pośpiiechu prezes lin.Iwin nie .·
nieprzenikniony mrok. Choć miał oczy
_ Młoda robotnica ... w jej posiada- przepadł jak kamień w wodę...
Jerzy począł spacefować szybkimi s7eroko otwarte, nic nie wridzi·ał. Czuł zauważył jednej rzeczy .... Oto za parkaniu jest medalion, który ma stużyć jako
dowód do przynależności bogatego ro- krnkami po pokoju. Wreszcie zatrzymał się ja·k człowiek, 'który rękoma mocno nem ogrodowym skryty si•ę jakieś dwie
!1fZyci1ska zamknięte oczy. Cza'Sem miał ~kulone postacie .... Jacyś dwaj męicżyJu meksykańskiego Martinezów. Ojciec się przed detektywem i zapytał:
jest na wielk~ej pustyni< ··n·
\\i rażenie, że
zni'kże
przypuszcza,
nie
pan
Czy
jego
że
zdawało,
si~
nam
żyJ·e,
nic
.eJ·
z !].... Kt'oz· t o b y ł?.
~
J
łialwin ich nie zauważył... Czarny, ,
syn również nie żyje, tymczasem wy- nięcie mego ojca może mieć coś wspól- wśród czarnej nocy. Zdawało mu się, że
przestrzeń, na której siię znajduje, ni•e ma Król zajęty byt autem .... wręc również
szło na jaw, że ten lotr żyje cieszy się 11ego z tą Młotecką?..
- Bezpośredni o- wątpię ... Ale Mło- granic .... Że mógłby tak iść bez końca nic nie widział...
iaknajlepszym zdrowiem i szuka wtatecką opiekowat się Mściciel... Możliwe, przed siebie ...
.
śn ie swej siostry...
Gdy auto z łialwinem ruszyło, dwaj '
Ale ledwo posuwał się o kilka kro- Czyli innymi slowy ojciec hanieb- że on przyszedł jej z pomocą...
To wszystko jedno ... Dla mnie jest ków, a już wpadał na śdanę„. Tylko w młodzie ńcy skręciH za róg, gdzie czekanie wpadł! - zawalał Jerz y, którego ta
. ;ednak rzeczą jasną, że ta ba·nda musiata ten sposób móg:t sobie uświadomić, że Io na nich również auto. Pojechali więc .
;1istoria z aczynała interesować„.
- Tak, ojciec pański wpadł, ale nie- maczać swe palce w tej sprawie ... Ale 3.::st wśród czterech ścian, a · więc w ja- za łialwinem na dworzec ...
zupetnic.„ Wprawdzie moje zadanie po- w takim razie jedno mnie zastanawia: kimś pomieszczeniu.
Dalszy ciąg jutro
Sciany nie byty zimne, ant wilgotne.
legato tylko na walce z Mścicielem, ale --·co oni zr·obili Z moim ojcem? .. Czvżi
jest
nie
.to.
Z .tego .wnrosko:wał da.lej, że
\V miarę możności okazywałem ojcu pań b:v. g0; zamordi~aJ,~?,

STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIE5CL
Wśród przemysłowców wielką panikę WJ·
wołeły listy tajemniczego Mściciela, grożącego
nawet śmiercią tym, którzy nie przf'staną wyzyskiwać swych pracowników.
Jedoym z najbardziej znienawidzonych przez
Mściciela przemysłov;ców iest niezciernk hogaty wła§c1ciel ·.vielu przedsiębiorslw w Polsce,
Karol Halwin, posiadający żonę, córkę i syna.
Za wytropienie tajemniczego Mściciela Halwin
oliaruje znanemu awanturnikowi Piotrowi Rudziakowi, pi~ć tysięcy złotych.' Ale Rudziak
ni~ może sobie dać rady z groźnym przeciwniklem. Wtedy Halwin wraz z mnym5 potentata·
ml angażuje ~łynuego ctetektvwa amerykańskiego Weba, ktory pod przybraną nazwą Czarnegn
Króla przy pomocy Tu:i.a, swego sprzrmierzeń· i
ca, rozpoczyna walkę z zagadkowyVl Mścicie·
.Iem na śmierć i życie.
Jedną z n~jtrag~cznieJszych _oHar wyzys~iwacza - Halwma, iesl dawny ;ego robotntk,
Stanisław Zietek które.SI) Hahvin tak misternie
usidlił. że mógł' nim ki°'crować jak pajacem na
sznurku. Przy pomocy intryg i teroru uczynił
zeń bezwolne narzędzie "! l>w.y~h yękach i zmu-
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strzelaniny na ul.
b'
zEcha
a ZiJ

ojcami „towarZYSZ(I pracy"

t9a7 ~~-~~~~~~~~~ Mr. Sf

rozpisała

TEATR MIEJSKI.
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Kulisy nieporozumień pomiędzy członkami bandy kasiarzy
h"
•
• b•łeO 1•ICY t 8CYJDYC
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„

komedii Bałuckiego ,,Grube ryby" w reżyserii
Kotistantego Tatarkiewi c~a. W rolach głównych.
J. Mtozji'iakl I K Tatarkiewicz oraz De_browska
wy~ Ltti::ka, Górecki, Modrzeńaki, Snay, Matuszkie:
pala wicz i Żeromska. Dekoracje B. Kudewictza.
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u ego. (czy , me O tys awszy przytomności dzy- sobą kłótnię, a w czasie ostrej
. -~·
.
. .
miany słów doszło do użycia broni
(g1 .) Wcz?raJ_ donos1hsmy o . krwa- ł zmarł · o godzinie 6.45 rano.
Stan drugiego rannego nie budzi ża- nej.
w~j rozp~awie, Jaka ro~egrala się p~Wszyscy czterej byli znanymi w kił·
1.Gd7;Y. kliku osobnlkam~ na ulicy. Roki· drtych obaw. Rana kluta obojczyka, po
większych miastach Polski kasiarza·
ku
1
zbyt
j~st
nie
trunku,
?Pa
mu
n~łożeniu
u~1~1sk1e1. W czasie ostreJ strzelamny
hczn_ei, ~~ted domem nr. 2~ padł t~ałlo• m~9ezpieczna. 1 prawdop?_do~me w naj- I ml. Caly szereg wypraw złOdziejskich
uy ~t! la~m rewolwerowymi jeden z PO• bhzszych dmach Madalmski powróci I i rozpruć kas ogniotrwaf:ych · był ich
I dziełem, względnie przy ich pracy or~
wasnwn~ch, . Stefart Rat~jczyk, ~am. do zdrowia.
Jak ustaliło dochodzenie wydziału I ganizacyjnej.
przy ni. Zelaznei 17. RataJczyk trafiony
1
Wszyscy byli juł wielokrotnie kara·
z0 s ~~t czterokrotnie . w szyję i pona~to &le~czeg~, s~ra'Y~ami krwawej zbrod~i
o~n~os t szereg ran g.towy, zadanych Ja- byh dwa,1 n~,Jblizs 1 towarzysze i ,twspoł ni i uchodzili w świecie podziemnym za
pracowmcy. _zabitego Ratajczyka i ran· 1wybitnych facłtowców.
knns tępym nar~ędz1em. .
.
• .
Oprócz RataJczyka pokłuty został nego .M.adahfiskiego, Aleksander Krze· ! . P· b .
~ ?cznym żaJęciem kasiarzy, był
nofami Jego towarzysz, Zygmunt Madaa mbiski i Bronisław W~ttiak. Obaj I
sprawcy zabójstwa zbieglT i ukryli się l ró_wmez udział w J_icytac_Jach, urządza„
liriskł. zam. przy ul. Nowej 42.
nych pr~ez komotmków I ludn_?ść _ob·
Kiedy sprawcy krwawej zbrodni wi- przed. władzami bezpieczeństwa.
darzy•.ła ich mianem „hien hcytacyi·
"'a·1
DowiaduJ'emy się, z'e ·roze„•ano
dzieli, ze jeden e; rannych już dogt>l'Yuych
Ol
1
.
.
.
.
.
1
jeobecnej
chwili
do
gończe,
listy
nin'ii
z
Nikomu
ucieczki.
wa, rzucili się do
prz~chodniów, mimo 1 iź aw~ntur~ i strze dnak - bez rezultatu. Krzemll1ski i Woź . ~Asyst_o~ah oni przy większych hcyIa.n·1rna powstały w bi ały d.zteń, nie ):)l"ty- nial{ zbiegli prawdopodobnie z Lodzi i 1 tacJach, r11e dopuszczając bądz . sposos~lo na myśl, by zbrodniarzy ująć., Do~ ukryWaia. się na terenie Rzeczypospoli- ! bem ptow~dz~nia kupna pr~edrń_i~tó_w,
p~:zez P~?b1Jan!e c~n lub umemozhwia:
piero po kilku minutach, kiedy ktoś we- tej Polskiej.
Strzelanina wynikła na tle sporów 1mt; brama udziału mnym osobom, bądz
zwał pogotowie ratunkowe, przechodnie
o~rzytomnieli .. Sa!lli bow~en_i, w Dba- 0 rozliczellia pi~niężne pomi~dzy zabi· j tez .wręcz _systemami terorystycz_pymi,
wie o własne zyc1e, skryh się do bram. tym, rannym 1 ich kamratami. Zabójcy, groz:tc krwawa zemstą za przeszkodę.
· Pogotowie przewiozto Ratajczyka niezadowoleni z podziału łupu, pocho„ j Obecnie władze śledcze badają kar·
w ·stanie beznadziejn1:'m do-·szp_itala ś~. dzącego . prawd~p?d?b_nie z o.statn~e] I tote.ki, ł rejestry przestępców? gdzię ńa
Józefa. Po catonocneJ męczarni RataJA wyprawy złodz1e1sk1e1, wszczęh mię- traha1ą ..i:!a -~_azw1ska czterech bohate·
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8.Jo w.iect. ukat4 się w da.lśzym ciągu świetna
w~~~:n·~errtarda Shaw'a P· t ,,Profesja pani
TEATR POPULARNY

Dziś w

(Ogrodowa t8l.
Pia.tek i dni imt~pnych o gótfa.

s.1,

wieez. c!es;z:ąca się niesłabnącym pbWodzeniei'l'l
ko.m edia Al. Fredry „Dan:tt i huzary" w wyko•
naniu doskoflttle zgranego ze&połu Teatru Poi)u• · ·
·
lamego.

rów strzelaniny przy ul. Rokicińskiej.
Litania przestępstw Ratajczyka, Krze
mltiskiego i Madalińskiego jest tak du„
ża, że badania tych spraw zajmą dłuż„
szy okres czasu.
Poszukiwania za Krzemińskim· 1 Wot„ ·
niakieńl prowadzone są niezwykle 'irt•
tensywnie.
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TEATRZE MIEoJ•

o godz. ii-ej w południe pcranek w Teatrze M!ei~klm dla n.a jszerszych sfe~;
Dana będ.z.fe ko1nedfa_ ,aa~ 11 ckleJ!o „Gtube ~yby
w reiyserl! K. Te.tl.rk1ew1cza, Ceny naJn1tue.
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eioT„~KkJ~SlU ~o. re.el()!! 12Q·45.
skle
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skórnvchI
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chor.
Leczenie
wie'"~
7--.8.30
od
I
-2
1~·
od
Przvimuje od 8 -- 2 i od 6- 9 wiecz. orzvimuie
py mogą_ doskonal~ zarobi~ na· no~
tele!on
w nie_d~iele ' ~wiern 11d c;i~2 oo ool. w 11 ii><hiPlP ; hvipt:i oo ill - i? wnlll
wym vozytecznym 1 niezwykle P~kup
ll 2 73•
SPRZEDAM aparat radiowy bateryisl szWACZKI. Potrzebne szwaczki do
nym artykule. SJi:,zeda~ na raty 1 ~~
CZ}'fma ud 9 rano do 9 wlecz.
ńy, smoki11g nowy i pierzynę prawjelszycia rękawiczek trykotowych ~
gotówkę. ,,TA~S , .P1óttkowska 200
PORADA :ł ZLOTE.
nową za bezcen tanio. Oferty sub: \ wlasnemi maszynami S. Markowski.
_ 26
~w godz. oct 9 do 10-eJ..
-•
27 - · -26 Nowomiejska
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Młoda pan~a nie była tu po raz_pi.er- ko trzymać si,ę ostro i wytargować dla
wszy. Oic1ec Jej utrzymywal kiedyś -= siebie jaknajlepsze warunlki.
Ale Waltmanus był gta·c tem twarw okresh~ swojej depresji - żyWe sto' s1mki ze starym Hchwi.arzem, który ńa dym i n~eublaganyrn. 1
Rozumiejąc, ze ml oda panna przy . .
b?-rdż·o wys,okie procenty pózyczał mu
pada je~t do muru, jBJk mógł wyśrubo~
pieniaclize.
Nie trzeba dodawać, że bankrutują- wywal sWóje waruntki pewny, ze i tak
Powieś6 Andrzeia tańskisgo
.
' cy JH'zernystowiec wychódzrł na tych zc•staną one zaakceptowane.
PomHamy tu r-ozliczn.e targi, wśród ·
albowiem
tra11·ż3!kCjach jaknajgórzej,
których chH>drtHI. chciwość Waltmnnusa
z. -b
" ct · ' m · pi · d
W lt
. ~ O to ni·e·ch Grę już głowa n.i1e boli! 1 , a ma·nus, _ aJąc . u . en1ą ,ze, ai -!~ · .' ::l~ra,Pa się ż ró·zpaczl!wym oporem AniSTRESZCZENIE
Miody następca · tronu l(slążi: Ludvrlk - ... , przerwa.ta .mu szybko. ~ Kiedy rtaj„ I p1eczat się zaWJ'ze w ten s·~us~b! ~e wr~„ ty, bróinia,cej się przed skrajnym wy„
raty one do mego co na1mnie1 ze sto- zyskiem Hchwiarza. faktem jest tylko
fantasta i zapalony demol<rat~ - w pogo- p6tńiej musi·sz mi• eć pieniąch~?
jedno, ze w ostateczności przyjąć muni za ilow"ymi t>rzygodami miłosnymi, Zt\•
-= W P·Ortied:ziale'k przed południem. krdtnym prCJ,certt~m.
.. Anita: . zak!lna·la z.a\yś~e . ojca, a~eb_y siała warunki, jaki·e jej podyktował: bó
wlązuJe romans z artystką z "Otłeum" .... 0 tym czasi·e bowiem muS:tę wpłaci· ć su"
me ut~zyn:ywait kontaktu .z tyrri _br~~- czyi mogła postąpić m.a„czeJ, skoro przy~
Anita Luchesini. Pułkownik Meiers, gfośn)· tn~ tę w kasi1e domu zbOiówego.
= Dobrze ~ oświa„dczyfa poważnie. nym h~hwi.~rzern . . T~~a~ Jednak ~~n:a. sięgl.a sobie, że za wszel'ką cenę zdowynalazca zamordowany zostaje w swej
\Villi prze! bancie: szpiegowski!. ókHało ·~ Do poni:edziałku Wy.Staram Ci s!e o me :U~łąc_ inne~~ wyJscia, postanowita będzie pięćd1zi· esh\t tysięcy, potrzebnych
0 P?moc. _
1
jej do uratowania Rysziuda.
.
się, ie lia Cżele tiattdy h:!l stoi koclUiOka pięMziresłąt tysię-cy ..• Ty mi jedmak przy · z-,v~o.Gic ~ ~ . d? ~ie.go .
811
Warunki te wygląda.ty następująco :
Nie b·a~iąc ~ w d.tug>ie wstępy, zasiegniesz, że rezygnujesż z myśli o samn
księcia ..... !llt:kiia tadcetka z •• Orfeum".
na Anita Lustińgen wyśtawHa Walt„
Pa.n·
· cięta odraz.u:
Książę Ludwik ułatwia Je) uclec:tke 11:lia hójstw~e.
· gtanlcQ.
- P.ot_tzebulę gwattowniie Pieniędzy. nmnU.śóWl wekslł na s·zesćdziesiąt tysi'ę-:
. W niredzielę rano Anita z bkiem ser„
ca zadzwoniła d:o mi1esz-kania l'lie}akiego · .....,. Ile? ~ spojtzat na nią uważnie cy, zabe-zvlecwny-ch na pi·erwszyth rl\l„
W Jej ocza.ch zami g·otaty błyskawice: vaina· Waltmanusa.
merze hipoteki ]ej nieruchomości. Poło„
liichwiiarz.
up·stwa! -'---- prze
-~Prze.stan mówić giV
wa t tej sumy\ to znaczy trzydzieści
tysięcyl
~. Pię~d.izieslia,t
Cze-kala bardzo długo nim wreszcie
t\t a.ta rtu.t ostr.o. ~ W·olatbyś wie~ u·
podskoczył na swoim ły~,ięcy, prattHt była w cia,gu pierwszego
WaltmamiS
skrzek:
s1·tł
legl
z
O,
I
l.'
drzwi
a
.
z
po;
z
mierać śmrercią z!1odzi,eja i defraudanta,
roku, druga w następnym W ratie nie
krieśle.
- A kto tam?
nlz przyjąć pomoc od ~o·oi1 ety, która cię
1~ćtlt1eSi;\t tysięcy? O, ~o dużo, wywiązania się w termfriie z z o b ow ią zań
Pi
~
zaanon.-.
~
Lustiingen
Anita
ja,
To
kocha .. ; Tei tnf ooobHwy sposób pOJ&
bartfa·o dużo pienil)d:zy!„ Skąd·też we· przeż pannę Lustingen, posesJa jej przesowaiht się d!zH~wczyna.
mowan1ia honoru.
faki kawal grosza? ..• Pańi przecież ;;iiodzHa na własność Waltmanusa.
zmę
taiki?
Kto
=
· Przygwożdżony logiką jej słów poOdpowiednia umowa podpiś a:ha zote czasf są ooraz ch;zsz·e i cora:z
wie,
ciyrekw
Córka
Lu&tilf1gen!.„
Anita
.....
rucznik opuścił gtowę. Ona zas; obją.w·
stała między str·on:ami u notariusza w
g~t6wk~.
ą
n
płyn,
o
trudnitJ
pana.
do
Przybywam
Lustłngerta!.„
tora
szy g-0 ram:!cmam~ zacżęła juz banito
Panna Lustl!hgen rtie przeJ•ęła się 1Ptlrtiedzia•fek rnno, pocżym Waltmahuś
w watrteJ sptaw!e!
łagodrn!1e i cłepł·o:
liarpagooa. Wi·edziiała bowiem ~ = pewny, że zrobll dosko,tlały h1teres
~kargarni
\i•
drzwi
t.amktt;
w
klucz
krzypl.aJ
g
Za.·
artrzebnym
p
ni.e.
- Daj spokój tym
jego stały system. · Azeby ~ wyplaci'l Anicie plęćdz i·e si ąt tys i ęc y,'
to
fest
ze
pomiędzy
z
w~jtża:ta
i
0
nLec
się
d1y1Hy
skrupulom!.„ Cz.yż nri.e k·ochamy się? ...
przedwstępne targi tzu- dziesięć tysięcy bowiem zaliczy ł sobie
skrócić
w;ęc
WaHrnanusa.
twarz
Hsia
na,
b
·
o
dr.
nich
C·zyż n,fe Jesteśmy mężem r fortą , zła.·
z:i procent.
szybko:
c!ta
WS.$kie
zmruzył
-=
parti
tó
Ach,
~
czeni z sobą droią, zl!ą i dobr<'\? Bogtt
Kwadrans potem Anita zJawna s ię
~ Dam panu dobry procent„. i tle·
dziękI, że zjawiłam s i ę w ostatniej chwi- oczy - Proszę, proszę do Srod'kal
zkaniu Ryszarda.
mies·
w
moja
Kamieniiea.
zabezpieczeni·~.
wne
młodą
wpuścił
h,
C
ticU·
a
l:
y
z
Zdj~ws.
li, prz)"Ms·żąc ci po.mod Ptzyi.mU ją
porue:Ynik byf tak zdetlerwoMłody
najmniejobci'l\iiona
otychczas
d•
jest
nie
prMd.pokoju.
d·o
kobietę
.więc, poni·eważ ofi aruję ci ją ze setca!
wany, że nt.e poca!owal jej nawet na
~ Pozwoli pani do pokoju ~ zapra· śżym nawet dliUgiem hipotecznym.
Miał dwadz i eś ci a siedem lat. byt za~hy_tre ocż~ star,ca zab~ysl~. Z~a! powitanie. , Ocży płonęły mu gorą c zk o"'
kochany, życ i e u ś mie chało s i ę do niego szitl ją. pozamykawszy tros·~łi":'ie clrz~i.
.
Lustm~enow. W1 edz1ał więc wym bla_sk 1 e~.
katmen1.cę
starcsc!.
1
plesni
zapach
uczula
Amta
ponętą wszystki.ch swoich obietnic. Nie
~ Masz p ie 1tiądze? ~ zapyta! Stlt1 Izdebka Waltmanusa zawalona by la 1· 1e gra 1e~t wtlrta stawki.
i:m i ał opierać się dłużej.
Anita poznała po jego minie 1 źe pro~ micrtym głosem
- Dobrze - zgodził sie - lecz sk:>i m11óstwern !!przętów ...... panował w. 11!e.i
lDalszy ciąg iutrot
Jej odpowiada mu. Należa:f.o iy.J.
pozycja
•
·
n~elad.
i
brud
·w e źmiesz taką sumę?.
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wyrnf ałnprzebieg
~Ol~~a
meczu Anglia-Szwajcaria. Sensacyjny

·W czwa·r tek pó:bnym wieczorem wyjechali do Londynu na łyżwiarskie mi·
strzositwa świata w jeździe parami zaDrugą sensacją był przebieg i wynik bramkowy, nie świadczy dobrze o for- wodinicy śląskiego Towarzystwa Łyż·
Londyn, 26 lutego.
. Wczora~szy dzień mistrzostw hokc- meczu finałowego Anglia - Szwajcaria. mie obecnego mistrza świata i <1limpia- ·wiarskie~o Stefania i Erwin Kalusowie.
Jalko sędzia międzynarodowy wy·
Jowych świata w Londynie przyniósł Anglia coprawda odniosła ostatecznie dy, drużyny angielskiej.
Kanada - ieżdża z nimi dr. Kazimierz Skulic~
Drugi mecz finałowy
zwycięstwo w stosunku 2:0, jednak w
dwie wielkiego kalibru sensacje.
· Pierwszą z .nich byto niespodzi~wa- normalnym czasie gry wynik był bez- Niemcy zakończył się pewnym zwycię- ł
łyiw1arze
ne wycofame się Polski z dalszych roz- ur:unkowy i Szwajcaria była przeciwni- stwem Kanady w stosunku 5:0 (l:O, 2:0,
jut są w Rydze
gr.ywck o 5-te miejsce w klasyfikacji h:iem zupełnie równorzędnym. Również 2:1). Wynik ten jest dla drużyny nie- 1
IJllStrzostw. Polski Związek ttokejowy i pierwsza dogrywka nie przyniosła mieckiej stosunkowo dobry zwłaszcza,
. Ryga, 26 lute.~o .
zawiad?mił o wycofaniu swej drużyny zmiany i dopiero w drugiej dogrywce że wystąpiła ona bez reprezentacyjne~ c~W;artek wteciz.orem pr~ybyh ~<>
. w czoraJ . wieczorem Międzynarodową uda!o się Anglikom z trudem zdobyć I go bramkarza Eggingera oraz tez BalFederacJę ttokeJową, motywując wy- dwie bramki przez Brenchlera i Dave-1 Ja, Urbanoyskyego i Jaenecka. Bramki . Ryg·i łyzwiarz.e polscy pod .kieirowmc·
dla Kanady zdobyli Forstay i Reddings I t'!.em .prez~~ Po1'!;1k:ieigo Zwiąllku Łyt·
cofanie się z turnieju przemęczeniem 1ya.
wiars~.iego in.z. NehrlJillf!~· W skład e.ks·
fakt, że Szwajcaria potrafiła w cza- po 2 oraz Kemp 1.
zawodników. W związku z tym nie doj-1
Meczowi przyglądało się 9 tysięcy pedyc11 wchodzą: Neh~~·l! 0 ~a.. Chach·
dą do skutku z~powiedziane mecze Pol- sie przepisowym, a następnie do drulewska,. Kalba~czyk, Li;sieiclu 1 Theuer.
giej dogrywki utrzymać wynik bez- widzów.
ska - Węgry 1 Polska - Francja.
Zawodinicy nasi, 1ak ·wiadomo, rozegra•
.

Kanada Pokonała NI. em CY 5•.Q

I
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Polscy

I
I

I

I

I
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bwów

Wiedeń 11:5 ~i~Jr:E:b::i ·:::m: :~:~
nieoczekiwanie
lwowskich
sukces

pokonał

Piękny

pięściarzy

I

pn.ez prezydi·Ullll łoteW1Skiego związku
sportów zimowych. ~ 0 kró~~ od·w ·
c.zyn:ku. za wodnicy nasi odb:y1h pi·etrwszy
kautował w dru~ieij rundzie Szkwarkow tretti1ing. .W arunki lodowe . są, jak dot)·chczas, zupłe.nie dobre.
skieJ!o.
Sędziował w ringu p. Moskal z Kra·
kowa. Widzów ponad 1500.
będzie mówił

.
W półciężkiej Baranowski wygrał
'3/ czwartek wie·czo·reim roze.grany przez k. o. w pi.erwsz.e.j rundzie z Schwei
międzynar·odowy feriern (Wiede·ńl.
zcsitał we Lwowie
W wadze ciężkiej Lutz (Wiedeń) znome-cz bokserski pomiędzy re,prezentacjami Wiednia i Lwowa. Mecz zakoń
zwycięstwem
czył się nieoczekiwanym
Lwowa w stos·unku 11 :5. Pięściarze wie
deńscy, którzy w przecią~u 5 dni roze·
grali w Polsce trzy mecze, byli wyraź·
N:espodziewana porażka naszej tenisistki
nie przemęczeni. Najle.pszym ich za6:i. 6:1. 6:0. ttughes - łiare pokonali
Monte Carlo, 26 lutego.
~<>?n~ki~m ~vł Matha w wadze koguW turnieju teniso"'.Y!11 w .l\\ontc Car- Ma! tinelli. - Romano~i 6:3, 6;3 .. 8:6. Pecie1, ktory 1ednak. przegnł .sw~ wa!ke
z. powodu. nadwagi. Pod~bał się rov-;- Io dotychczas najlep1e1 z naszych te- . tra - Pehzza wygr:i!I z par:.i f'1scher -meż Be~nc~.. Z lwow~kich zawodm: nisistów powodziło się Jędrzejowskiej, I E!imer r.·2, 6:2, 6:0.
k~w .na1~epie:1 :va1czyh Bar.anowskt, która - jak już donosiliśmy - po do- I W grze podwójnej pań o ,mc:har Bcrtchntewic~ 1 ?oreck1. Przebieg walk kr.maniu w 'redę Angielki Did~ens za- la:maont~ 'Maibieu• -- Bo~~;neT wygrały
k . · kwaiifikowata się do ćwie~l'.11alu tur- łz narą szwedzką Roeberg - ~orsell 4:ti,
. G
-nast~~1ący.
yłW
"
·
wauze mu~ze1 , rauer wypun t-0- nieju. Zdawa}o się, że i w ćwierćfinale 8.(„ ~:6.
W grze pojedyńczej P3.nów; Crnmm
Jf;drzejowska poradzi sobie z niezbyt j
wał Lethnera (W.ied~~).
W wadze koguc1e1 Olbert . wygt'ał groźną Boegner. Tymczasem w dniu . N~ stroem 6:4, 2:6, 6:2. Sc.o!·~i - Br:1~·
wa~kowerem na skutek nadwaJ!1 Matha wczorajszym Jędrzejowsk.:t . zupełnie l'uJJ 2:6, 7:5, 6:2. Baworowsk.~· -- Or,niespodziewanie mecz z Boc<;T,ner prze- lcpve 6:2, 6:0. Medecin - Journu ~:G,
. .
. .
(Wiedeń).
W W8;lce towarzyski.ei zwyc1ęzył zde- grała w trzech setach 7:5, 2:6 i 7:5 a 6:1. Boussus - Metaxa 6:2, 6:1. ?eliztym samym została wyeliminowana z za -'Ordregue 6:2, 6:4. ttecht - o~el.
cydowan~~ Mat~a. .
hand 6:4, 6:4, Borman - Robenson 1 :6,
. W p1orko~e, ~oreck1 wypunktował dalszvc:i. rozgrywek.
Wynik innych spotkań były nastę- z parą szwedzką Roeberg - l"'orsel 6:2,
Bnoknera (Wieden).
6:2. Satterwarte - Peters pokonały pa
W lekikie~ Swatosch (Wiedeń) zn'.>· p:tjące:
W grze podwójnej panów o puchar rę Iribarne -- St. Ferrco 4:6. 8:6, 8.6.
kautował w piel'W!Szei rundzie Spruni,!a.
W grze pojedyńczej pań: Boegner --. W półśr':diniej Biłyj zremisował z Be· Putlera: Cramm - ttenkel pokonali <1;1leppe -- Medecin 6:2, 6:4, 6:3. Hecht - Weeks 6:0 6:3 Grioni - Stewart 7:5
dr1chem (W1e·deń).
W średniei M'.chnierwicz znokauto- Cejn:u pokonali parę Peter& - Butler 3:6, 6:3. M~thi~u - Ingram 6:0, 6:0, Li~
6:8. 3:6, 6:4, 9:7. 6:3. Pet~a - Pdizza zana - Aubin 6:2, 6:1, lribarne - St.
wał Lehnera (Wiedeń).
polwnali parę Sd1rc·eder - Nystroem Ferreo 6:1, 6:1.
·

Lwów, 26 !wte.go.

Jedrzeiowska wyelim!nowana wMonte-Carlo
I

I

Mecz

piłkarski

Niemcy-Franc la

Hfo wuUro w

niedziel~ł

Petkiewicz

o lekklejatletyce

W dniu dzisiejszym t. J. w piątek o godzinie
17.30 w dużej sali K. P. Zlednoczone przy ul.
Przędzalniane! 68 odbędzie sle ciekawa prelek·
cla bawiącego w todzl trenera PZLA Stanlsła· .
wa Petklewlcza, w której prele1tent omówi trening, zaprawę I zawody lekkoatletyczne.
Zarząd Lódzklego Okręgoweii:o Zwlazku Lek·
koatletycznego uprasza wszystkich zainteresowanych a przedewszystklem kierowników sekcyj lekkoatletycznych, zawodniczki I zawodni·
ków o liczne I punktualne przybycie. Podkrelló należy, ~ eJścle na pr•kclę J.ei.t bq
płatne.

Trener Petklewlcz pozostanie w Loózl t:Vl· ko do końca bldąccgo tygodnia ł ~nuścl nasze
mlstto Jut w niedziele.

Dziś walczą bokserzy
Hakoahu z Geyerem
W dniu dzisiejszym odbedzle sie w sali Geyera przy ul. Piotrkowskie! 295 o 2odzinie 20
towarZYskl mecz bokserski rezerwowych drużyn Geyera I Hakoahu.
W programie meczu odbeda sle następujące
walki: waga musza Welman (Hl - Sarnecki
(G) I Hauszplgel (H) - Bednarek (G), wasta
kogucia: Tauber (H) - Pawlak (Gl. waga olór·
kowa: HaJet (H)-Dolata (G) l Goldberg (Hl-Troszczyński (G), waga lekka: Zylberberg (Hl
- Golański (G), waga półśrednia CwaiJ?:enbaum
(H) - Gawin (O) I waga średnia .Jabłoński (H)
- Jaskuła (G).

Odwołanie
piłkarskiego

meczli

dwóch

Sląsków

W dniu 21 marca w Stuttgardzie rozegrany
Mające się odbyć w dniu 14 marca b. r. w
Iołeresu,jące mecze bokserskie o mistrzostwo
zostanie międzypaństwowy mecz oilkarski Niem
Bytomiu spotkanie piłkarskie Śląsk Ooolskl zawodnik łódziki znaczmie więcej szans, Górny Śląsk zostało przez Niemców odwołane,
Lódź, 26 lutego.
cy - Francja. Sędziować bedzie Wioch Bariasina. Na mecz ten już obecnie wykupiono ponad
Po kilkutygodniow~ przerwie sp-0- niż w kogudei. Nie jest w tej chwili gdyt w tym samym czasie odbywala się koń
70 tysięcy kart wstępu.
wodowanej me.czami n;iiędzypaństwo·.vy· pe<Wrte, czy d<>jdz.ie do pojedynku Chmie·· cowe mecze o mistrzostwo Ślaska OoolS1cie1to.
Pisarsk-i. Prawdopodobnie W związku z tym Śląsk Onolski mieć bedzle
mi z Niemcami i Austrią wmowione ze· lewiski z zestawieniem drużyny renrezentaChmielewskie.mu trudności
przeciwstawi
piłkarski~
staną w niedzielę roz~rywki o drutyno· Okęcie
.
cyjnej.
Matuszewskiego, Hczą-c na to, że Pisarwe mistr.zostwo Polski w boksie.
o puchar Anglii
Wobec tego w r. b. odbedzle sle iedno tył·
Na ringu poznańskim sfaną do walki ski w wyższej kategorii będzie miał wię ko spotkanie pomiędzy wymienionymi repreWe środę rozegrano w Anglii mecz o puchar
Anglii, w którym Wolverhamoton Wanders po- rywale lokalni Wlielokrotnv mi.strz Polski ceij iszans. Nie iest :rÓWlllież zdecydowa- zentacjami - na jesieni.
W:arta i beniamiinek mistrzostw droży- na sprawa, w jakiej kate,~orii startować
konali drużynę Grimsbv Town 6:2.
O mistrzostwo pierwszej ligi anl!:ielskiei - nowych HCP. Mec.z poznański posiada będzie Pie-trzak. Możliwe, że IKP prze
Arsenal - Charlton 1:1. Derby County - Man- doniosłe znacz·e nie dla Warty, .która w sunie się do wag-i cięiilciej, Hcząc się z
o mistrzostwo w grach
chester United 0:5. Bolton Wanderers - Li- razie z,wycięstwa będzie iuż miała za· tym, że Pietrzak wygrał już !l: Gar.stecverpool 0:1. Preston - Stoke City 0:1.
niedzielę odbędą się w 1tmachu YMCA
W
pewnionv tyituł mistrza Polski. Trzeba kim, podczas gdy w wad~e ipółcięż.kiej od godziny 14-eJ do 18-ei dalsze mecze o ml· .
bowiem wziąć pod uwagę, że pozostałą w wypadku startu PiisaMkie~o szanse na strzostwo klasy A w piłke koszykowa - żeń·
.CI.
2
mecze roze~ra Warta na własnym tere· zdobycie punktów byłyby minimalne. ską i męską. W koszykówke żeńska odbedzie
nie. Mimo, iż znana jest zaciętość i bo- Niew~liwie iistniedą ieszcze inne kom· się mecz IKP - Zjednoczone. zaś w męską
walczyt będą W Łodzi
LKS - HKS, IKP - WKS i Tur - PSG. Przed kliku dnhiml donosiliśmy 0 nawlaza- jowość młodej drużyny HCP, to jednak binacje, które trzymane iSą. ~edinak w ta· Mecz IKP - WKS w koszykówce mesklel za·
e·
z
.
nlu pertraktacyj przez Polski Zwlazek Piłki Warta uchodzi za stupr·o centowego fa· jeilllilicy tak przez jeden jak i drug.i
decyduje, która z tych drużyn bedzie renre•
spół. Wi każdym t'azie trzeba zauważyć, zentować Lódź na mistrzostwach Polski w PoRęczne! ze związkiem austriackim. w sprirwle woryta meczu.
Drugie s.poitk.an.ie rozef,!ran.e zosta·n ie że kombinacja z pr.ze1sunięc:iami w wadze znaniu, tak że mecz ten zanowiada sle b. cie1>n:yjazdu na tournee do Polski renrezentacyJnej drużyny szczypiorniaka. W rachubę webo· w Warszawie mię.dizy Okęciem a IKP. k.a11ku:luje się bardzie; drutvnie !KP. W kawie. Ceny biletów propagandowe: o.d 15 dzlła również m. In. Lódź I PZPR zwrócił sle Wynik me.czu warszaWISlkie.Ao nie spo.sób normalnych bowiem wan.1tt1lka<:h w.ięcei' 25 groszy.
"
do zarządu Lódzklego Okręgowei.to Związki Pił
łO„
ki Ręczne!. 0 ewentualne wyrażenie zgody na przewidzieć, bowiem szanse drużyn są szal1$ na .ziwycięst.wo posiada drużyna
u.
~
•
wyrównane. Niemały wpływ na wynik Okęcia.
przyjazd austriaków.
na walne zebranie PZU~
Jaik nas informują pięściarze obu ze·
Sprawą tą zarząd .LOZPR zaimował sie _na będzie je.dnak miała dyplomacja na wa·
Na walne zebranie Polskleao Zwiazku Lek·
ostatnim swym zebraniu, przyczvm oostanow10- dze. Niewątpliwie też będziemy świad· społów p.rzy,gotawywani są b. starannie
,..
Ci ,_
,___
• d
· d · I A
d
d
k ·
d ·
no zaakceptować zaproponowane warunki I wy k . .
do Warszawy w dniu 28 b. m.
koatletycznego
e1Ka:we
yn!W..
po1e·
ne„o.
~le
me
o
.
m~„
prze
1e~cze
z~anei
me~po
ami
razić zgodę na organizacje meczu w szczypior-i
Okrę:::owe
Łódzkiei.to
delegaci
niaka reprezentacji Łodzi z drużyna austriac- cze.m. Nie ule)!a bowiem kwes:L11, ze Jednak, ze po meoczek1wane1 porazce wyjeżdżają Jako
orezes p,
ką. Mec'z ten odbędzie sie w naszym mieście i drużyny nie wystąpią w swych norma!· Okęcia z Wartą me·cz mimo swe.i a trak- go Związku Lekkoatletycznego pod nazwa Łódź - Wiedeii w dniu 13 czerwca. I nych składach a dokonają s•z eregu prze . cy1tiości nie wzbudził większe•l!<> zainte· 1 Szumlewski I wiceprezes n. Sochacki. DelegaPozatem postanowiono również zorganizo- I sunie~ IKP 1·~1{ już dono:siliśmv przesu-! resowania wśród miłośni'ków boksu .....,j. cl łódzcy głosować mają za wnioskiem o odnowlenle umowy z trenerem Ceiziklem oraz
. • ! _,.
. . d
. •.
·'-·
wać mecze piłki siatkowej i lcoszvkowei w Lo- i
przeciwko wnioskom Pomorza I Poznania o wy
dz! w dniu 21 marca z mistrzowska drużvną wa Spodenk1ewłcza z ko~uc1e1 o p1or-l stuu.1·cl'•
eliminowanie klubów bdowsklch z PZLA.
kowed, Jiiaac na tQ, ie w ioiArikowej sna .
f.stonl;.
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LOT Z AMERYKI DO PANAMY•
.„:;;;:;;;

:~1- }·

--- .„

ym
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.. ···.·.···"·"·-

•••

Kalasanty zdenerwował sri: wreszcłe 1 nap!.
list do swego wierzyciela, po czym
wraz ze swą połowicą udaje ~ie: na pocztę, by
list ten przesłać Jako „polecony". ł :rzędnlk rzucił list na wagę I oświadcza:
- On Je;t zbyt ciężki„. Musi być dopłata.„
- A widzisz? - strofuje po cichu małżonka l(ałasantego. - Mówiłam, że ni~ można takiej ciężkie! obrazy w Ustach wypisywać!„.
sał groźny

.

"'•

Dwa! kieszonkowcy rozmawiają przy wódce
- Wisz, Antoś, miałem wczoraj fajny ka~ał!.„ Wyobraź sobie, bracie, że Idę ułłcą, na·
gie patrze; - na ziemi leży dizesięć złociszów!.
- Serio?!„. To znaczy, że masz forsę, draNa zdjęciu widzimy wspaniały tot ame·
niu!
rykańskich płatowców w drodze do
- A właśnie, że nie!„. Odniosłem znalezioPanamy.
ne pieniądze do komisariatu!.„
W Anglii oddano do użytku nowy wielki samolot komunikacyjny, który kur·
- Co?!„. frajerze, kogo będziesz bujał, że
sować będzie na szlaku Londyn - Australia.
odniosłeś znalezioną forsę do komisariatu? Na
POWóDż W PARYŻU.
głowę upadłeś, czy co?„.
llllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllU
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1llllllll
llllllRllllM!lllll
- Nie... Zrobiłem to z rozmysłem.„ To się
może potem przydać w sądzie Jako okołlcznoś~
rumuńsł\leeo następry
łagodz.ąca.••

tronu

Pl*zylazd

•
•••

Mayer zwraca się do olcar
- Tatusiu, co to Jest meteor?„.
- Meteor?.„- tłumaczy Mayer. - Meteor
Jest to mała gwiazdeczka, która pragnie się usa·
Młody

modzlelnić.„

.••
,

ferdek I Merdek.
- ferdziunlu złocluśkl, czy nf e mógłbyś ml
pożyczyć dwudziestu złotych?„. Zostawiłem u•
ważasz, portfel w domu„.
- Jak można być tak nieostrożnym! - o·
burza się Merdek. - Co będzie, Jeśłł twola żo·
na znajdzie go I.„
- Bądź spokojny., Przecież I tak był pusty.

.•.
**

I

w czasach naprawdę zawrotnych.
Oto rozmowa podsłuchana w przestworzach:
- Hallo! - zwraca się Jeden lotnik do dru
l
,
giego, mliaJąc go w powietrzu. - Dokąd kole·,
·
ga tak spieszy?„.
zaczęła wyle·
· Se k wana po d p aryzcm
·,
,
Na zdjęciu wł··
powodzią.
grożąc
wać,
ciężko,
zacburował
zagranicą
pobytu
czasie
Rumunski następca tronu, który w
Na bl~~un północny
powitany został w Bukareszcie z wielkim entuzjazmem. Na zdjęciu widzimy · dzimy posąg żuawa na jednvrn z moPo co .. „.
- Mu~zę sobie zrobić okład z lodu!„. Spa· króla Karola mmwiskiego oraz jego matkę królow<1 .Marle, oczekujących na I stów paryskich którego nogi zalewa
, .
cut woda.
~
dworcu na przyjazd następcy tronu.
rzyłem Się w palec nad Wezuwiuszem!"'
Żyjemy

=

„.

I

I

l

Wszedł do pokoju, w któryttn spaczy.w a· .dzW10n°ił pan ·do lekarza. Pan chciał się

Codzienna nowelka „Expressu•11

sprytnie
~tej chwili iprzed oczami iprzesU!tlął stwo. Pan nie
.-..
1
,
O Po 0 0
ohraz:
mu
Slkoczyła na go domu o tej
Komisarz He-lbig Wll'acał z komisari.a· godziny. Komisarz ujrzał mło(:leigo męż· rktoś :przytłacza do Oikina.
ły zwłoki.

~'9

tu poHoji.
Przechodził właśnie ulicą św. Malgorzaty.
Na ulicy tej mie..szikali spokiojni obywatele, którzy o tei porze już spali snem
sprawiedliwych.
Tylko gdzie niegdzie jeszcze !Pionęły
w oknach światła.
Komisarz Helbig zatrzyl1ll.ał się, chcąc
usłyszał
za palić cygaro, - gdy nagle
brzęk tłuczonego szkła po drugie.j stronie chodn~ka.
W tej same·i sekundzie stało się coś
straszne.go.
Z okna wypadło jakieś ciało lud:zJkie
i runęło na chodnik.
Helbig w pierwszej chwili oniemiał z
przerażenia.

Spojrzenie jego padło na p<rzeciwile-

gły dom.

Na dirugim piętrze ie1dn-o okno było
otwa.irte, choć je. dnoczeiśnie .zasłonięte

roletą.

Komis;arz HeLbi_g prze• szed~ na drugą
stronę ulicy.
W tej ,w;łaśnie chwili .nadbie~ł .z~dyszany pohc1ant. Obydwa1 nachyhh się
nad postacią, leżącą ina trotuarze.
Była to młoda kobieta. Miała rozstrzasikaną czaszkę. Nie żyła już.
Komisarz wiszedł do bramy. Pobiegł
Na
górę.
na
szyibko po schodach
drziwiach widniała karteczka: Karol Gorda.
Zadzwonił. Zdawało mu się, że słyszy
jakiś męski głos.
Po tV'm wszystko ucichło,
Gdy drzwi otwarły się, słychać je·
szcze było ostatnie uderzenia dwunastej

się następująicy

Kiobietę

parapet. Ktoś ją pchnął i •OOa utraciła
- Stało się nieszczęście _ powie- równowagę.
Rozległ się
Upłynęło kiLk"a minuit.
dział HeLbig - Z okna pańskie.go miesz·
dzwoneJk. To przyszie·dł lekarz, którego
kania wypadła kobieta.
Goinda wezwał telefonicz.nie przed kilMężczyzna jęlmął głucho.
kunastu miniurtami.
- Moia żona!...
Komisarz wziął !!o na stronę..
Usiadł na krześle i wk.rył twarz w
- Czy ta pani była chora?
dłoniach
- Nic o tvm ni~ wiem. Zn'3:m pań- C~y pan nazywa się Karl91 Garda.
Zagadnięty skinął pota.kująco głową. stwo Gord": ~·d dłu.zszego czaSIU i byłe1!3
- Pańska żona nie żyje - ciągnął j bardzo. zdz1w10ny !!dv. Gard~ za~z.w:omł
dalej komisarz - lepiej będzie, jeśli pan ~o mme w nocy, oś~1adcza19iC, ze 1ego
zona dostała ataku h1sterycmiego.
dowie sie odrazu.
- Kiedy Gorda do pana dzwonił?
Gorda westchnął ciężJko.
wybijał godzinę
- Zegar właśnie
- Domyśliłem się tego - odpowiebyła dwunastą.
dział złamanym !!losem. - Ona
- Ale pan słysział tyl!ko pierwsz~
chora. Próbowała iuż raz rzucić się z
okna. Dzrsiaj był krytyc:zmy dzień. Ner· uderzenie?
- Tak jest. Pa1n Gorda przerwał na·
wy, wie pan. Prze.słiraszyłem się, dzwoniłem do lekarza, ale już bvło za późno. gle w środlku zdania i krzyknął: Przyjdź
pan natychmiast.
- Kiedy pan dzwonił do lekarza?
- Dzięikuję panu - od.'Pa.rł komi·
- Gdy nie mogłem jej uspokoić. Biegała po wszystkich ipokojach. U cieikła. sarz.
Odciągnął nia stronę policjanfa i po·
Stało się to w chwili, gdy rozmawiałem
przez telefon z leka!'lzem. Słyszała pe· czął mu coś sze-ptać do ucha.
Gdy naSll:ępnie komisarz wszedł do
wno, co mówiłem, gdyż krzV'knęła: poikoju, w który1Jl1 czekał na niego Gor·
Nie chcę lekarza i u:cielk.ła do pokoju.
_ żona pańska musiała wyskoczyć da, policjant przyłożył ucho do dziurki od
dwunastą, - prawda? klucza i -poc.zął nadsłuchiwać.
przed godziną
- Panie Gorda mówił komisarz Gdy wchodziłem do pań&kiego mieszka·
chciałem pana o coś zapytać. Gdy pan
nia, właśnie biła dwunasta.
Karol Gorda wzruszył obojętnie ra· dziwonił do lekarza, żona pańSka była w
tym samym pokoju i chciała panu przemionami.
Wytężył słuch. Na schodach rozległy szkodzić? Czv takr
- Tak jesit.
s·ię jakieś kroki.
- Pan kłamie! - odparł spokojnie
P,rzyniesiono zwłoki młodej kobiety.
Komisarz kazał ie zanieść do drugie· komisarz - Gdy pan dzwonił, żona pańgo pokoju. Zwłoki ułożono na kanapie. ska leżała już martwa na bruku. Pan ją
Po tym dopiero za·
samego. zepchnął z okina.
Helbig pozosfawił Gordę
czyznę.
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U1rządzić i urpozomwać samobói·
przecież p<rzewi·
mógł

dz-ieć, że będę przechod~ił ikoło wasze·
właśnie godzinie. Przypu·
szczał

pan,

że dużo

wody

uipłynie,

zanim

wł1adze przyibędą na mie·isce wypadku.
Gdy dzwoniłem do pańsikie,go mieszka·
nia, rozmawiał pan jeszcze telefonicznie
z doktorem. Doktór słyszał mój dzwonek

i uderzenie ze$!ara.
Karol Gorda podniósł się z krzesła.
- Jan pan śmie w ten ..sip'Osób mówić!
Żona moja jeszcz·e była w tym pokoju!
Podczas i!dv rozmawiał.em z lekarzem
on.a pepołniła samobó}smvo. - zawołał.
- I pan za nią .nie pobiegł? Nie sły
szał pan brzęlku szyby?
- Ależ proszę pat111a - wybuchnął
Gorda i urwał naJ!le.
Do pokoju wpadł policjant.
do
- Panie ikomisarzu - zawołał
Odzyskała
Helbiga - Ta pani żyje!
przed chwilą przytomność. Ona właśnie
zeznała„.

Policiant nie dokończył.
W tej chwili G01'1da wyciągnął z kieszeni rewolwe!l".
Komisarz i positerunkowy rzucili się
Nie
nań, by mu wyrwać broń .z ręki.
zdążyli iedinak
wystrzału i Gorda
Rozle.gł się huk
padł na .ziemię.
Posterukowy nachylił się~
- On już nie żyje. - szepnął
- Te~o nie chciałem odezwał się
ciclro komisarz Hdbig - Kazałem panu
powiedzieć, że jego żonę udało się przy·
wirócić do życia, bo sądziłem, że w ten
sposób ułatwię sobie dochodzenie. Nie
miałem wątpliwości, że on iest morder·
cą . „

Na zegarze wybiło WJpół
szei„.

do pierw·
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