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admirał angielski Jeden ze
Traktatu
współautorów
Wersalskiego, zmarł we

franci I.

ców w Niemczech.

Trzykrotnie

Dramatyczn y

strzelił
pościg

z zasadzki do rywala

przez ciemne ulice dzielnicy górnej

sqdeDI
'Jliedosslv sa6ójc:o sianie DJflrólie prsed
ul.,

Łódź, 28 maja.
(.g;r) Około gonzlny. 11 w nocy, rozlegly się wczoraj pn;y zbiegu ulic f.d,jałlkowskiej i Wólczai'tskicJ ~lwa sfa·~ały
rewolwerowe. liuk WYStrzałów zaalarmował okołicznvc 11 mieszkańców i :nieli'OZIIliych pri;e~hodniów ciemnych i cichych o tej porze ułk. Nim ~ię przechodnie zdążyli zorjentować. ulrze'li
'dwiie bl.egną~e syJwetk1. Niewątpliwie je· den z biegnącyc!J, pył .ofiarą, a drugi prze
. _
.
śladowcą.
Na szczę~cle przez ulke przech<>cfaił
policjmt. Na od~d•)3 strzałów policjant
pi.erw'SIZY. ,rzuc'.l się w pqgoń za strzela. .
jącym.
W trakcie p0goni rozległ sle Jeszc~e
_
_
. .
]eaen strzał.
W1reszcie .,_ iuż na $Z'>Sle P.abjanickiej - udało stę ująć człowieka, któn~
strzelał. 0JHzwladniouo gd i rozbrojono. Wd.dząc, ż.;i prześladowca orzestal
zbllfył !!ę
być groźniy, ao poli~janta
równiet i ten, na którego 'Zyde ~zybał
pierwszy• Okazało się, ze
w.szystkte trzy kule na szcześcle diyblly,
L V, ko.ml sari. cie z :rezn fi Q~ w;iszto
•

·

oto najlepszy materjał

-

lekturowy dla szerokich mas.

11

- jest najtańszym tygodnikiem lekturowym, gdyż
kosztuje tylko

I

SO aroszy ::

Do nabycia u wszystkich
sprzeda·wców i we wszystkich
kioskach na całym t erenieRzeczypospolitej.

.

l

znajomą

I·

niebezpieczny handlarz
cztery
warszawska osildzila

•
I•
••

żywym

towarem
Policja

młode kobiety.
go w więzieniu

-

Grynberg pozostał w ~rgentynie kil- sprzedał w :Argentynle. Po oolionatilu tej
Warszawa. 28 maja.
„
W ręce policji warszawskiej wpadł ka lat, poczem powrócił do Polski. 1Tu ,.tgmzakcji':. wróci~ on ponownie d<;> Pol-

Książ-=

każdym nuzakończoną
całość powieściową.

- zawiera w
merze jedną

11

klasy gimnazium krakowskiago postrzlłil swą
i pozbawi sit: zycla, rzucając i~ p d poc·

ucz1ń 8-mąi

poszukiwany od dawna handlarz żywym
towarem, Moszek Grynberg.
W. roku 1928 „ożenił się" on i tliciał
swoją młodą żanę wywieźć do Argentyny i tam sprzedać ją do jednego z domów rozpusty. Młoda kobieta zdołała sie
jednak w pore zorientować z kim ma do
czynienia i zbiegła.

oto wybór dobrych, warpopularnych
tościowych,
powieści i nowel, opowiadań, artykułów i drobiazgów
literackich.

„Co tydzień powieść

Ponura.tragedja miłosna w Krakowie

I

-

„Co tydzień powieść

ao

chciał wywieźć zagranicę

„Co tydzień powieść"
1

wdr-

Tłem trage'1JI Jest praw'1opoootinłe
Znalazła Ją matka I siostra. Jak słe ł
Kraków. 28 maja.
. .
Wczoral rozegrała się w Krakowie okazało, dziewczyna była postrzelona nieszczęśliwa miłość.
Przypuszcza się, że Bieńkowski
w lewą skroń. Ranną przewieziono do
tajemnicza traged)a.
STRZELIŁ DO DZIEWCZYNY,
·
O godz. 4.30 rano zawla'1omlono ~o-i szpitala w groźnym stanie.
Wszczęte przez władze docbodze- potem pobiegł do toru _kolefow.ego, o(f.
sterunek połlcJI w Bronowicach, że na
nie ustaliło, że oba te wypadki pozosta- ległego o kilkaset metrów i
torze znaleziono
I RZUCIL SIĘ POD POCIAO.
Ją ze sobą w związku.
ZMASAKROWANE ZWŁOKI.
Należy zaznaczyć, że na terenie
Bieńkowski I Ruszkiewicz6wna wyJak się okazało, było to ciało ucznia
8-ei klasy Jednego z glmnazJów krakow brali sle poprzedniego dnia wieczorem Bronowic w. ciągu ostatni eh kilku tyskich, 23-letniego Władysława Bien- na spacer, z którego Już wlecef nie wró godni zanotowano
JUŻ CZTERY WYPADKI
kowskiego, zam. przy ul. Orotgera 30. clU.
SAMOBÓJSTW.
Wobec tego po kilku go(lzlnacli WY·
O godz. 6 rano zawiadomiono pogoWiadqmość o traged)I młodych lułowię ratunkowe, że na polach obok brali się rodzice zaginionych na po~zµCichego Kącika leżała 23-letnfa Zofia kiwania ich. Ponieważ nie wiedziano, w dzi wywołała w Krakowie wielkie po„
Ruszklewlczówna, zamieszkała przy ul. którym kierunku oni się udali, nie wie· ruszenie.
dziano gdzie łeb szukać.
Kazimierza iWlelkłe10.

11owieit''
11

Mada1lińSlk!i, mlodszY'

od Sobruli i znacmie od niego !Pr.Zystoj- dzi·ał, że rnie j<Uż IIllie wSkóra,
postanowił zemścić sle na rywalu.
nicjszy, odrazu przypadł do gusotu młoPrzyczaił si~ ikolo mieszkalliFa Maidladej dziewczy1t1de. Odlv zaś ta ostaitnlia
dowiecLziała się, że Sobala ją oszulkiiiwał, l'ińslkiego. Z odbezpiecZOilYlm rewolweże jest fonaty i że rugdy 'D!ie mógłby się rem w ręku czekał za węgłem a!Ż Madaz nią ożenić- odwrócifa siię od niego ziu- lińskii wyJdzie z domu. Wite-dział, że
MadaM·ski tego wieczora miał zadrzeć
peł111!ie.
I
Ma- do któregoś z sąsiadów.
Sobala paczul głucha nlenawl~t
Dwa strzały przeszyty cisze ulicy Fl/ałdalińsklego.
_
kowskleJ.
Wyrzucał mU!, że to on wła<śnde zarad~l
wobec dziewczYm' jego tajemndoę, że mu Na szczęścle oba były inieceLne. Sobafa
strzelil potem IPO rruz trzeci. I tym razem
ją odbH·
~ łatwo.
1K'Lllkak,ro-tnd'e
na tern tle 'dooliodlzlfo nie trafił.
1Tak~ stan rzec.z.y trwał dość clłuigo ·flilnał tej erotlY'CZIIlej sprawY rozegra
'dokładnie zaś db tej chwiQi, gdy owa miiędzy nimi do bójek. Ma1dla1llflńs'k1t 111anliewfaJSta ipozinała najibl!~szego znajome- próż.no zapewniał Sobalę, ~e nie jest wi s1ię rprzed sąidem. Sobaila odpowiadać
1go Sobala - Wacława Madalińsilciego, nden tej :zimuainy w dziewczY1I1de, że stalo będzie za usiłowanie za!bójsrtwa.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

lle~
J
o
''
„Co tydzień powieść

fijałkowsldej 15.

~
omal 'Illl.e skończyłc sic tragicznie.
Stainisław .3obala żonaty, z zawodu
tkacz, zam! ·~ ;zlrnły przy ul. Pięknej 63,
podc~as ostat·ilego karnawału poznał na
jednej z zabaw młodą d1ziewczy11ę. Sobala - jalk to :cż_;r w zwyczaju nlcktónich
małżonków - przedewszystkiem zataił
przed nową znajoma, że jest żonaty. -Począł jej nad'S'kaikilwać, ;Jrzebąkiwał \)
małżeństwie, zapewiniał ją o swyrh poważ.nych Ziamiarach Md„. Co miały na ceI.u tego rodzadiu zaloty - tego domyśleć

•

Ilustrowany tygodnik powieściowy ukałe sit: po raz
pierwszy za kllka dni

się to wbrew jego wold.
Wreszcie wczoraj Sołia!la, iktÓl!'Y1

na jaw dość os-:·óUwe tło zagda, kt6re,1równdeż tkacza, zamieszkałego przy

zaprzyjaźnił się z jednym ze swych zna- sk}, ską~ miał zamiar po raz trzeci wy-

.
.
Jomych, któremu uwiódł żonę 1 namówił
ją do wyjazdu zagranicę. Wraz z nią
zabrał Grynberg jeszcze trzy nieletnie
dziewczęta, które zaangażował jako siu.
.
żące.
M'szystkie te niewiasty handlarz

rosyjski

wieźć większy transPort żywego towaru
Na Grynberga czekała już jednak p,olicja.
Wczoraj, gay przybył on do Warszawy, został aresztowany i odstawiony
do wiezienia przy ul. Dzikiej.

skradł biżuterj-=,

warszawski ego. Ponure dzieje zrujnowane go arystokraty

stanowiącą własność inżyniera
1

Warszawa, 28 maja.
dniu wczorajszym stanął przed są·
dem grodzkim w Warszawie książę Aleksander Drucki-Sokolnicki.
Książę Drucki-Sokolnicki jest synem
b. gubernatora na Kaukazie. Po wybuchu rewolucji bolszewickiej zdob.ł on
zbiec do Polski i zamieszkał w Warszawie.
Sokolnicki nie miał z czego żyć i zo·
kan1lizacyj·
stał wkoćcu robotnikiem
~

nym.

.

pracował w zwyikłem robo·
czem ubraniu, a wieczorem ubierał swój
stary smoking i szedł na rozmaite przyjęcia, podejmowany wszędzie z wielkim

'Sili dzie1i

I

I

Policja zdołał,a ustalić kto jest spraw
cą kradzieży i aresztowała księcia. Na
wczorajszej rozprawie przyznał się on
do winy, oświadczając, że uczynił to z
powod nęclzy, jednak miał nadzieję, ie
wykupi -późn;ej klejnot i podrzuci go

.
szacunkiem.
Między in.nemi dostał się książę rów wła ~cie :elce.
Sąd skazał. księc~a na trzy miesiące
r.ież do. r.iies.zk~nia _inżyniera T., gdzi~
skradi Jego zonie piękną broszk~. Klei- aresztu, z zawieszeniem wykonania kanot ten zasb.wił on następnie w lombar· ry na dwa lata.
dzie.
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pocałunku'„:)::~~~::~~~=:~:::
Brylant w„przeciijgłym"
do Stanów Zjednoczonych? ~5;:~~:11r::1r=~J>~~~

Jak przemyca

się

· ·
·
·
(x) NaJostrzeJsza na św1ec1e kontrola
celna odbywa się przy wjeździe do portu newjorskiego. Obostrzona kontrola
celna ma zapobiec nielegalnemu importowi do Stanów Zjednoczonych, drogich
kamieni i kosztownośc~, na które rząd
Stanów nakłada wysokie cła.
Wskutek tych wysokich stawek celnych, kosztowności w Ameryce są bardzo drogie i różnica cen pomiędzy Arne·
ryką i Europą Jest tak znaczna, że wie·
le osób ryzykuje cały swój maJątek,
usiłując przemycić _~uplone w Europie

· kosztowności.
Rząd Stanów Zjednoczonych nie
ograniczyl się jedynie do ostrej kontroli

celrtej w porcie. Istnieje bardzo wielu
detektywów, mieszkających stale w
Europie, których Jedynem zadaniem Jest
śledzenie · amerykańskich obywateli i
zawiadamianle urzędów celnych o każdym zrobionym w Europie sprawunku.
W głównej mierze dotyczy to oczywiście klejnotów. Wszyscy więksi lubi·
Jerzy w stollcach europeJsldch są stale
pod dyskretnym nadzorem ameryka1iskich detektywów. Amerykanin, który
zaopatrzył się w kosztowności w Europie bywa zarówno w czasie podróży,
jak i w czasie lądowania poddawany
svecjalnej kontroli.
Pewna amerykanka, któreJ cudem
udało się przemycić wspaniały sznur

klejnoty

- płócien m. in. obraz p. t. „Wspomrnema
k I d b ł
·
Pewnego razu urzędnik podszedł dol owego urzędnika w cze o~ ce Yo c0 s z 1914• r~u" przedstawiający n.ędzę i
niej niespodzianie i zabrał jej chustecz- twardego. Bez żenady WYJął z ust nad· cierpienia niektórych uczestnilków wiel,
kę. Letał w niej wspaniały i bardzo gryzioną czekoladkę i wyc1ą.gnął stam· kie. wo 'n '
1
Prz~\:c;drrriozący lkomrtetu or.gam1za·
kosztowny brylant. Innym razem, inna tąd spory brylant. .Naturalnie bomb~znów scena wydała się celnikom po dej- nierka została skonftskow~na, a podr~z- cyjnego ozn~jmit malarzowi , że wszystrzana. Wśród pasażerów znajd~wała na zde~a~kowana. PokoJówka utraciła 'k:ie jego prace, opr'Óc~ jex:lnl~j, mianowicie tej ostatniej, wstały przez jury przy.
si~ elega~?ka .dama ze ws~amafym swe za1ęc1e.
Pewnego r3:zu na sta~ku wraca1ącym jęte. Wystawienie „Wspomrnienia" zaikapsem, pekmczyk1em na ręku. Pies okry:
ty brt od chłodu malą derk~. Elegancki z :Europy zna1dowała się dama w gru- zane zostało przez.„ komisarza policji
n;ięczzyzna czekal n.a podr~zną, z k.tórą bej żałobie, kt?ra towarzyszy.ta zwł~- tej d~ielnicy, w !której mieści s.iię wystasię .czule zdaleka w1tal. . Pies na w1~ok kom swego mę~a: przewoząc Je ~~ OJ- wa.
Malarz pobiegł do komisarjatu. gd:zie
m~zc.zy~ny zdradz.ał me~:vykte OZY_- czywy. Mąż 1e1 zmarł ~ Europie, 3
w1eme 1 w rezult~c1e ~odrozna po~taw1· wdowa chciała. aby zwłoki spoczęły w całe nieporommienie wyjaśnione zostało
la psa n~ po~ła~z1e .. Pies ~a.tyclm;nast z rodzinnym grobie. Uparty urzędnik cel· w dWlU!ch słowach: o'kazało się bowiem,
o~n,akam1 n.a1.wyzsze1 radosc1,, pob1egJ .w ny uparł się, aby trumnę ohyo~zy~. W że to nile komisarz wYdał zakaz wysta~1erunku m~zczyzny. Podrózn.a pr?s1la trumnie spoczywały zwłoki 1ak1eg~ś wienFa obraro, lecz przeciwnie. zwrócił
Jeszcz.e, aby pan był tak ~przeJmy I za- młodeg? mężczyzny'. który wcale me się dcmiego przewodniczący komiJtetu
telefon<?w.ał d<; Heleny, ze. przyłechała był męzem rzekomeJ wdowy, a w s~a: orgainbzacyjnegQ z prośbą 0 przedsię
szc~ęś!Iw1e. Pies udawał stę w slad za tach zmarłego pełno było kosztownosc1. wziitęcie środków w ceL'UI niedopusvczelllia
Przemytnicy urządzali się jeszcze płótna A:ndre Chappuys do Salooo, jedmęzczyzną. Jak się okaza!o w derkc
psią wszyte były perły t brylanty, tak sprytnie, te pakowali przemyt w na'kże komisarz odirnówil swej ilnte:rmałe paczki nieprzemakalne, zaopatrzo- weocii w tej sprawie.
ogromnej. wartosc1.
Otrzymana przez malarza od\pow!edt
Innym razem podróżna trzymała w ne kOrkowym pływakiem i rzucał! do
ręku wiel~ą bombonierkę z firmą cu- morza. Współmcy wyławiali pózniei spowodowała burzliwą U'tarczkę słowną
pomi1ędzy nim a przewodniczącym kokierni paryskiej. Bombonierka byla przemyt z morza.
Urząd celny zaopatrzył się jednak mitetu organiilzacyJnego, w czasie której
otwarta. W pewnej chwili podróżna dala bambonierkę do potrzymania sweJ obecnie w małe, bardzo szybkie moto..: mala11z w niezibyt parlamentarnej formie
pokojówce. Ta ,o statnia nie mog.ta się rów ki, ·które · wytawiają takie korkowe powiedział swemu przeciiw:nvkowi, co o
powstrzymać od małego flirtu z urzędni- pływaki jeszcze zanim zdążyli to uczy- nim myśli.
Incy1denit ten będzie miał swój epi1log
· f
kiem celnym, którego poczęstowała nić wspólnicy przemvtników.
w sądzie.
czekoladką. l(u wielkiemu zdulł)ieniu

M• T ••'J
b
k d
s
an a1.przy wy orze „ 1ss ·.urc11
Errrąc~~~~1~~~~Vc;:~::t~~~~~
do opery na

przedstawienie „Toski".

Oczywiście szyję jej zdobił wspaniały
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sznur pe·reł.
I<u wlelklemu zdumieniu amerykant t
~ na sto Ie 1· na sz ł os wyc h wata Il ~~
n./. •
(z) Wybór „Miss Turcji 1933" obfi- sympatia pu bli cznv:!CI
Jeł zjawił się po pierwszym
w
kl
~i za e y,
s kl on il a się
Jakiś nieznany pan, który przed·
akcie,loży
stawił się Jako urzędnik celo"' 1 na pod.. rowal w roku bieżącym w bardzo sen- stronę blondynki, która, jak to ogólnie domagając się anulowania uchwały Ju·
oczekiwano. winna była zająć odpowie· ry. Atmosfera byta tak naprc,;żona, iż
sacyjne epizody.
"'
Wzorem lat ubi·eg·l ych otganilacją dzialne miejsce przedstawicielki ·urody zdawało się, .że lada: chwila wyniknie
stawie posiadanych dokumentów, do·
wiódł jej, że perły, które on~ n.osi, ku· wY-horu najpięikniejszej turczynki zaję- łureckiej da ogólno-europeJsldm kon- bójka. Widząc , to Aka-Hundus-bej wr,az
ze swymi zwolennikami opuścit pole
,
pio ne z ostały w P a ryżułu} ćnle zostafy la sie redakcja w1ellkiego dziennika kursie.
Wbrew wszeMdim oczekiwaniom walki i wlkrótce wielka sala opustoszaoc1one. arna mus1a a ~c 15 tysięcy stambulskiego „Kungur.it", która dla zapoznania publiczności z kandydatkami, jury przyznało atoli palmę pierwszeń- la.
dolarów cła i kary.
Na tern jednak kampania się .nte
Wszystkie stare tricki przemytników urządiziła olbrzymi five-o-cliocik w jed~ stwa Nazir - Chanum, która uzysk :
skończyła. Nazajutrz wszystkie pisma
kosztowno·ści, Jak kufry o podwójnych niej z najeliegan1tszy,ch restauracyj sto- tern samem tytuł „Miss Turcji 1933"·
Decyzja ta wvwolala oburzenie sfambulskie og!osi!y nie·l wykle napastlidnach, wydrążone laski, puste rączki licy. Tutaj przed zebranymi przed.emood parasoli, sztuczne obcasy i wiele in- wały wszystu{lie kandyidart!ki w liiczbie wśród obecnych. „Leaderiem opozy·cii" we artykuły przeciwko redak<;ii „Kunnych, wyszły Już dawno z użycia. Prze- 40. Następni1 e kandydatki, Jktóre uzyska- był wvlywowy poseł, literat Aka-Hun· !gurita". OSkarżając ja o sfatszowanre
mytnicy muszą się nieraz porządnie gło- ly największą ilość głosów zostały dus-bej, jeden z bliSk1iich samego Karne- wyniku konkursu i nadużycie dobrej
wić nad sposobem przewiezienia prze- przeznaczone do ponownego lkionkursu. la-paszy. Oznajmił on, iż decyzja jury woli członków jury. Cała prasa stanęła
mytu, po to tylko, aby w rezultacie na którym jury miaiłio dokonać ostatecz- była niesprawiedłłwa. że wYbór padł p0 stronie Perigi-Chańum dowo,d ząc. iż
nie na najpiękniejszą turczynkę. na co ona jedna winna reprezentować Turcję
nego wyiboru „Miss Turcji".
przemyt wpadł w ręce 'celników.
Drugi konikurs 'bgromadzil okofo opinja publiczna zszOdzić się nie może. na konikursie urody kobiecej.
Przewożenie brylantów w mydle,
Do protestu tego przyłączyli się
w tubie kremu do golenia również zna· 3000 widzów. Na samyim wstępie nie- W odpowiedzi na to, jury ogłosiło, iż
ne jest dobrze celnikom. Pewien oficer bawem stało SQę dla Wiszystkich jasne, decyz,ja jest osta~eczna i nie podlega re- również niektórzy cz.f.onkowie sądu
konkursowego, którzy oświadczyli, iż
pasażerskiego statku, trudniący się Je- ł.t walka rozegra się pomiędzy dwiema w1zi1.
Skandal przybierał wielki~ rozmia- wynik glosowania byl niespodzianl}ą
piękną brunetka Nadnocześnie przemytem wpadł na orygi- pretedentkami nalny koncept. Celnicy zauważyli, że zir - Chanun i iei wsp?łzawOdniczką, ry. Na estradzie stała samotnie nowo- dla nich samvch. Na temat decyzji jury
ilekroć statek, na· którym służył ów <>fi- uroczą blondynką. Fer12a • Cbanum. mianowana królowa i zalewała się łza- 1poclęły krążyć naifarnfasrtycznieisze pocer, przyjeżdża do portu na pokład Aotnimo. że dMe pięk:ności doznały jed- mi. A tuiż obok zwolennicy urody Peri- głoski, m in. wtajemnkzen:i twierdzili,
wbfega Jakaf pani, prawd~podobnle to- rnakiowo entuziastycznei:ro przyjęda, g-i-Chanum ustawili swą kandydatkę ina iż „Miss Turcja" przed dokonaniem WY
boru oznajmiła komu należy, iż rezy2na oficera i rzucając mu się w obfecla
nuje z przeznaczonej dla zwyciężczyni
zamłenia . z ~im długi I przeciągły J>Ocapremii w kowcie 1000 funtów tur., którą
łunek. Po tern czułem przywitaniu, koto sumę wyasygnowała redakcja nisma
•
U
H U U
·
b!eta opuszcza statek i oficer w ślad za
mą wola, aby iaknaiprędzef udała się do Wiród papierów W'. Sardou znalezio· .. Kuing-urit". w sprawę tę ma być rzekiomo wmi1eszany nawet gubernator
a...,.j
._
domu. a on po rewlzfi I wysadzeniu na
9ta~builu, któ.ry przyimowat .czynny
no r-:-opBs nweznone sz.u-•
· ląd pasażerów, natychmiast przyfdzle.
ł w sa.di:1e konkll;rsowyil'P;- !. zawa·
~1dzta1
z.godził'
który
Sardou,
do
pomoc
ę
i
s.
s,pr:zedo
przeznaczooo
Paryżu
w
(z)
dziwnic
tern
w
byłoby
nie
zasadzie
W
0
nego. Urzędnik celny zwrócił jednak daży foolekcję rękopisów V11Ctoriena sję na przerobienie szt!.1ki wespół z jej zyl na wvdanm stiionmczej opmJ1.
Ze źródet „miarodajnych" donoszą,
uwagę nao to, że zawsze Po czułym po· Sardou, autora nieśmierte'1nej „Madame auitorem. Jednaikże domiruują,ca część
pnzy,padta w udziale Sardou, który na iż w związiku z a"Perą .,Miss Tur,cji" kilcałunku, kobieta wyciera usta chu· Saills-Gene".
Syn slaw:nego dramaturga, Jeain Sar- 190 skonie napisał 183. Okoliiie1ziność ta ku czl,0111ków parlamentu tureckiego zasteczką.
diem, lekarz, który· byl dotąd właścicie- .upoważnia do 1UJZnawan!ia Victoriena Sar- jęfo się jakoby opraoowvwaniem prolem kolekcj:i, przyszedł do przekonanda, dou a'Ultorem sztuki „Madame Sans-Ge- jektu us1awy, którnby na przyszłość reg-ulowała wybory „Miss Turcji", uniei!ż należy ją oddać do 'L!iŻYfiku !kolekcjo- ine''.
Kolekcja Sardou zawiera szereg cie- możliwiaiąc równocześnie powtórzenie
nerów i znawców Htera<:Jkkh.
· Iiilstorja powstania „Madame Sains- kawych dokumentów histbryczinyich, się nadużyć na konlkillfsach urody kobieOene" jest dość niezwyQda. Pierwszynn muędzy innyimi· 36 listów samej Rejean, cei w Turcji.
(z) Sporząd·rona przed paru dniami jej auitorem był nie Sardou, leaz Mo- w którycll znakomi'ta artyistka opisuje i••••••••••••~':".,~
statys~yka wyka~ała. iż DarnJa poshda re.au, który po na,pisan1i1ll! sztuJkli. przeczy- powodzenlie „Madame Sans-Gene".
Sairdou ·111trzymy-wał przyjacielskie
najWiększą i'iolść aparatów radiowyich, tał ją slawnemlll j'u'ż pocl!ówczas mi'strz·odj
p
gdyż na 100 mieszkańców wypada 16 wi Sardou. Szmka mpisana by!a spe- stosirnnki z szeregiem z1nanych artystów,
0
cjaLn:ie <lla artystki francuskiej, · Rejean. kompozytorów i literatów. Kolekcia jego
odbiorników. Uczba ta zwiększa się
Amerykańska stacja ~krowa W.S.M. (U.S.
Po wysłuchaniu sztwki Victorien Sar- zawiera listy od Offenbacha i Sai:nt·
dnak z miesiąca na miesiąc. gdyż cteJest Saensa, ·dla których autor pisał ruiejecLno- A,) zainstalowała w swem studio kompletnie i
szą.cy się wielkiem powodzenlem zwią- dou zrobił niezaid•owolo.ną minę. nowocześnie urządzoną ltllchnię, w któref dwa
k1rotnie liibretta.
zek radJosłuchacly organizuje ·stale ro- zbyt ponura dla ·naszei Rejean.
Wreszcie w papierach Sardou znale- razy na tydzień odbywa się pod kierownictwem
Niespeszony tą kry~yiką a1u1or przyzmaite imprezy, przeznaczając czysty
dochód na zakup odbiorników dla nie- stąpi·t do przeróbki s•ztuQd, lecz i tym ra- zi1ono rękopis jego sztulki p. t. „Marki- ; wykwalifikowane} gospodyni pokaz przyrządza
zem spotkało RO niepowodzenie. Sardoo za", napis<t'nej również dla artystki Re- uia rozmaitych potraw, przy::zem kierowniczka
zam oż nych.
Metoda ta sprawi 11ic ..:-.1y:·1.ie, :7 w był niezadowolony w nicnvszvm rzcdzic Jean, lecz dotąd niewystawionej. „Mar- „opowiada"· przez mikroton ra,J;osłuchaczom
wydobyta z archh"n~rn i rr:eto;ly i sposoby pn:ygot ow1mia lakiego a tabędz ie
naihliższym czasie nie będzie w Danji z typu ~amej bolt::itcr :: i sz tuJ~i. w kt6rcj kiza
:' ni jcd1;ego mieszkania, w \l{'tórym 'l a- ll!ie mógł się dopatrzyć rlOdoibielistwa hi- w najbllższym czasie wystawiona na ldego to dania. Pozatem abonenci maią i·•·ewo
1,nietylko zł~żyć os?~iście wizytę w hc!wi, ale
sto:y·czn.ego do żony marsza tka Lcf~- I jednej ze scen paryskich.
l , :' 'nt :c radja.
kosztowac na nueJSCU przygotowau>: fe>lrawy.
vre a. Zrezygnowany rvioreau zwrócił
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znalazłem pański majątek"

„Ja

Niezwykła przygoda uczciwego dozorcy,który zwrócił
prawemu właścicielowi znalezione na ulicy banknoty
Lwów, 28 maja.
(d) Michał Przepiórski, dozorca piekarni przy ul. Żółkiewskiej około 8 godziny wieczór znalazł na chodniku przed
swoją kamienicą pakiet, zawinięty w gazetę. Otworzył go i zgłupiał na widok
pliku banknotów, jakie w nim były.
pierwszym momencie wszedł do
bramy, chwilę walczył ze soba,, splunął.
aby odpędzić pokusę i jak stał puścił się

w

Nie odzyskał ani temat pijaństwa. dał mu jeszcze 50 zł. i
innych właścicieli.
odprawił go z domu.
.
jednego.
Dziś Michał Przep!órski przysiągł u
Następnego dnia rano Michal udał
się do pana K. i z płaczem żalił się, że swego proboszcza przy kościele św. wer,
które od niego Marcina, że już nigdy w życiu żadnegQ.
między banknotami,
TEATR KAMERALNY.
otrzymał, byt prawdopodobnie jakiś .• in-1 trunku do ust nie wefmie.
i dni następnych wiecz. w dalszym ci~·
Gatunek uczciwych dozorców nie gu Dztl$
kluz", skoro go wszystkie tak nagle
baiwi widzów arcywesoła do5ko.n.ała ko-media
wiedeńska Ebermaycra i Cammerlohra „Gotówzaginą! jeszcze we Lwowie.
.
..
.
opuściły.
w
\il!wree&
Ka". Cenv z.niton~.
Pan K. palnął M1chałow1 kazame na

I

I

bii}i~~~O, aby tam Umysłowo
~?oż~~m!~~~a:~n~
W pobliżu rampy kolejowe} zauwa01

żył grupę

ludzi.

W

środku tejże

TEATR MIEJSKI.
D~iiś j dni naetępnych w:.ecz. tak b. aiklua.lna
dmś w Oikresie rozpa,n .o szeni,a hitleryzmu w Niem
czech sen~<:yjna sztuka J. Tepy „Fraulein Dok.
tor". Pod•obnie jak w cał~j Poli;ce faJ'Łomon·
taż ten z.dobył w Łodzi rekordowy su.{Ce&. W rolaich ważniejszych graią: Skr.zydłows}ta,
Chojnacka, Brodniewi~z, Dytrych,, .Gur.ynow.1cz,
Ma,cher.ski, Mo.dr.zeńs.k1, Lenk, śliw1tislu, W1t11a·

chory

zamordował

stał

z·ons:a"2

~r:a~Yon~~Ł~~~:e~~~łt!u~·c~·~0 ~ó~f. i dwuch synów.-Po dokonaniu potwornej zbrodni
i poderżnął SObie gardfO
ciężko zranił (Ófk~
Przepiórski stanął także i wnet dowie~
dział się, że panu K. wysunął się z rąk

Lublin, 28 maja.
pakiet, zawierający ponad 2000 zł. w
Rzadko notowany wstrząsający wy·
banknotach 20 złotowych.
- Ja znalazłem pański „majątek"!- padek miał miejsce w dniu wczorajszym
Krzyknął radośnie siwawy już dobrze we wsi Kocudza, pow. biłgorajskiego,
Przepiórski. zadowolony, że nie potrze- województwa lubelskiego.
huje iść do policji. - Masz pan pieniądze, a dai pan tylko na piwo, żem tu aż

prz~~~sk zawolal uczciwego znalazcę

Wczoraj o koło godz. 2 w nocy, urny
słowo-chory 55-letni Franciszek Góra ze
rwał się nagle ze snu i uzbroiwszy się w
siekier-;, zamordował śpiącą żonę swą,
45-letnią Wiktorję, poczem tem samem

narzędziem rozpłatał głowę synowi 28·
letniemu Andrzejowi, który na micfscu
wyzionął ducbai.
Następnie szaleniec udał się do są·
siedniei ubikacji, gdzie ostrzem siekiery
odciął głowę 9-letniemu synowi swemu,

zam i ast sp ód nic~ szara wary cycrd~i:~z~~-t:f~~ j~~:k: ~~;~~YD:~~:
Pawłowi.

ta, usiłowała uspoko,ić ojca, ten rzucił
się na nią, zadając kilka uderzeń siekie,.....
-.
rą w plecy. Po dokonaniu tych ohyd·
mod_,, WZOtrOWODQ DO zaeronic:g.
przypominające noszone piżamy. Ubra~ nych czynów Góra wybiegł na podwó·
Lódż, 28 maja.
(ak) Ody we wszystkich niemal nia takie będą przewiewniejsze, co z rze i udał się do stodoły, gdzie w przydziedzinach konkurujemy z przemysłem punktu widzenia higjeny posiada donio- stępie szału, pOderżnął sobie gardło
kosą.
zagranicznym, - w dziedzinie mody ste znaczenie.
O tragedji dowiedzieli się sąsiedzi
Również i kolory towaru winny
uzależnieni od
jesteśmy całkowicie
być inne, niż te, jakie obecnie nosimy, do.pi ero nad ranem i zawiadomili policję
zagranicznych „wyroczni".
Krawcy nasi postanowili zmienić do· w naśladowaniu zagranicy. Kolor towa- Przybyły lekarz stwierdził zgon ofiar
tychczasowy stan i noszą się obecnie z ru winien być dostosowany do właści· szaleńca, zaś Górę oraz córkę jego w
zreformowania wości klimatycznych naszego kraju. stanie bardzo ciężkim przewiózł do
ciekawym projektem
Spodnie również będą odmiennego niż szpitala.
strojów damskich i męskich. ·
Chcą mianowicie zaprowadzić zu- dotychczas kroju. Zamiast kamizelek ••••••••::1111•11!1lll•1S1a•11•BElll*łiif!B!ill•WWS~
pełnie nowe i odmienne od zagranicz- proponuje słę zimą dżempry. Latem
DzieCI~ ga·ną
nych, kf1ofe męskich ubrań i damskiej ubrania będą szyte bez kamizelek.
~
Prawdziwą rewelację gotują nam
·
toalety.
Dwaj chłopcy błąkają si-=
Krawcw wychodzą z założenia, że krawcy w dziedzinie mody damskłeJ.
do ulicach
ki:ój marynarek, jakie nosimy, Je..st wiei- Proponują oni mianowicie
.
.
miast spódniczek szarawary
ce niedogodny i nieWgienlczny. Miast
Ło~lź. 28 ma~a.
ciasnych i opiętych marynarek krawcy szczególnie dla kobiet pracujących.
(gr) W dnm wczoraiszym _.zagin~łO
Celem dokładnego omówienia tychchcą wprowadzić inny, całkiem od zagranicznych magazynów odmienny krój. spraw zwołuje się ogólnopolski zjazd dwuch chłopców. ~ro~pacz~111 1rodz1ce
Zdaniem ich wygodniejsze i mniej nisz- mistrzów krawieckich, na którym usta· p~oszą n~~ o padan1.e powyzszego do
.
lone kroje zostaną przesłane zagranicę wiadomosc1 ?ubllczneJ.
cza.ce byłyby
M~ły Cha,1m Kohan, 1:anrcsflrnły przy
celem propagandy.
marynarki luźne,
r:odz1cach przy uil· Ber:ka Jcsetcw!cza 14,
!J.czy lat 5. Ubrany był w czame ubran}e. łest brunetem. Chtopiec zapodizi::if
ą
się OJCU podczas spacem.
Drugi zaginiony - siedmioletni Szym
naj"bliższych
odbędzie się
~~(j)liJli]fjJ[•lft!~ieJl•W
sze Srebrnilk. jest niemowa. Nieborak wv
ski. Obronę wnosić będzie z urzędu p. szedł z domu na 'Uilicę i nie wr6cił do póiPiotrków, 28 maja.
Piękna impreza „Patronatu
na wieczór. Srebrnik mieszka przy ul.
Donosili§my przed kilku dniami o pe· mec. Sz.afnicki.
Nad Więźniami".
· Cechy popełnionego w tym wypadku Solnej 9.
wnych szczegółach, dotyczących śled.z·
K•toby wiedział o tych dwuch chłop
twa, w sprawie morderstwa, dokonane· przestępstwa, według nowego kodeksu
,,Dzień
go na osobie handlarza trzodą chlewną, karnego, przewidują dla mordercy karę cach cokolwiek, zechce powiadomić rodziców.
Kępy, przez Wilhelma Wildem.ana śmierci przez powieszenie.
"' 111i~zienia1:fl łódsflif:li. Jana
z Bełchatowa. Wskutek nowych szcze·
W ubiegły czwartek, z okazH Swięta gółów, termin sądu doraźnego nad morMatki, Towarzystwo Opieki nad Wlęt dercą Kępy, przesunięty został na dni-e:
niami, Patronat w Łodzi, zorgamdzowalo 1-go i 2-go czerwca r. b.
podndosłą uroczystość na terenie obu
Sprawa ta, która w swoim czasi.e za
Krouzer prolinie ponownej 'ft'olhi
W ciężka, atmosferę jęła umysły całego społeczeństwa piotr•
więzień łód'Zikich.
więzienną wprowadzono mrl'sze, serdeczz Budru•em I Proha.shq
kows"kie.ito 1 wzbudza nadal zrozumiałe
niejsze myśli. Matki, przebywające w zainteresowanie.
Wina mordercy nie ule
Przy szczel t11ie wypełndonej widowni, wanowi z. miażdżącego 'Uścisku śląskiego
na chwi'l.ę oderwały się od ga żadne,j wątpliwości, bowiem w cz.asie zmierzyli się wczoraj w pierwszej parze kolosa przez chwYcenie liiny. Natomiast
wj.ęz.ien~u.
smutnej rzeczyWistości, przeniosły się śledztwa, w krzyżowym ogniu pytań, rosjainilin Oromow z gruzi•nem Kwaria- gdy Grabowski założył mu vonownie
duchem ku swym dzieciom, przebyWaja,- Wildeman przyznał się do inkrymht.owa- ·Illirn.
nelsona - Kmvan osłabiony zwalił si~
cym na wolności. W spomi•nały radosne nego mu przestępstwa.
na varter.
'Kwarianii wobec bmtalnle walczące·
chwi'le, wspólniie spędzone dawne jrusine,
Ora:bowski w bezwz~lędny sposób
Zeznał on mianowicie, że zamordo· .go Gromowa zachował się po d1żente1...
·
lepsze dni.
wał swego byłego spólnika, gdyż posia• meńsku, jednaik wYProwadzow z rów· „masował" mu głowę. Ody Kawan nie
Uroczyistość zagaiła p. dr. Stachowdane przez jego ofiarę pieniądze, w su· inowagl począł stosować wobec orzeciw- mógł oswobodzić się z morderczego
ska, poczem członkowie „Patronatu" inie 800 złotych, potrzebne mu były na nuka chwyty walki wol,noaimerYika:ńskiej. chwYtu
przystąpili do roz.dzielenia między matki
uderzył głowa,
Walka ta nie dała irez.'Ulltatuwyjazd zagranicę. To te.t po dokonaniu
kwiatów i słodyczy zaofiarowan~h na moTderstwa, Wildeman, będąc już w po
Brota1ny Prohaska me zwafając na Grabowskiego w nos, któremu obficie
ten cel przez Komitet Obchodu Swięta siadaniu potrzebnej gotówki, szykował to, że jego przeciwnhk Ujbo jest znacz· pociekła krew.
Matki. W więzieni'll śledczem prey udi- się do opuszczenia kraju.
Wytrzymały ślązalk nie rozluźnił jenie słabszy - nadużywał siły fiizycznej.
cy KopernLka przy wybiitnem poparcil\l
dinaik chwytu i tak dluiw mączył wiedeńGdyby nie sprężysta akcja pościgo• W 4 mLniucle podl\vój.nY\111 nelsonem
p. nacz. Umgeltera zorganizowano po- wa, piotrkowskich władz bezpieczeństwa
czyka, at ten poddał sie.
rozcia,ga on
nadto piękny koncert. Program objął które zaledwie w kilka godzin po mor• Ujbę na dY'Wanie.
Walka trwała 40 rnirnrt·
pieśni o ma,tce, pieśni ludowe. oraz kilka
Budrus pokonał Biernackiego w 3 miPulb1ilcz,ność „roz.grzała" się należycie
derstwie zdołały ująć bestjalskiego zbrod
utworów Szopena. Wykonawczyniom niarza - Wildeman un~knąłby niewąt• podiczas walki Blelewtcza z Krruuzerem. nucie.
programu PP. Blumi1nówniie, Marksonów pliwie odpowiedzialno§ci za swój nie· Spotkanie to obfi<towało w szereg plęk·
Ogólną sensację wywołało WYS'tąpienie i Zolbelównie Towarzystwo Opieki ludzki czyn.
nych . chw-yttów. Trudno okreś1l~ć. którY nie Krau1zera, który
nad Więźniami za naszem pośrednic
wyzwał wczoraf Budrusa do walki •
.W imieniu prokuratury, oskarżenie z Za!Paśniików był lepszy. Stopniowo
twem składa serdeczne podziękowanie· popierać będzie p. prokurator Mojkow· wa~ka przyjmuje
Krruuzer chce walczyć ponownie z niemcem, który go obrazit Poza tern czech
ostry charakter,
jednaJlc mLmo wysiłków obydWl\l - re- Prohaska domagał sią svotkania z GraWYSTAWA OBRAZóW P. KARP.
i'rnl.m•~ur•• op4e-w nadchodzącą sobotę w salach towarzystwa
bowskim a Gromow z Krauzerem.
zUJ!tatiu n.ie uzyskano.
• , -· .
~~w~-.. . :- .
humanit.arne~o pr.zy ul. Pie>trkowekiei 90 o-twiera
Dz.iiś wylosowano następujące pary:
zwy-1
wczorajszem
Grabowski
Kolos
apteki:
Nocy dz;is!e1s.ze1 dyz'\lrup\, 1llltstępu1ące
p, Estera Karp wła1sną wy&tawę o.brazów. .P:
Gromow - Bielewicz Karp m~eszka sla.J.e w Paryżu, .gdi.te . ~race J~J , J. Koi:r.owsloefl.o (Noworn.1e1ska 15), S. Traw· cięstwem nad potężnym Kawamem W'Zlbu· W'ieloch cieszą się z.aisłużomem powocłzen.1em .. Niewalpl1- 1 k~"".sk 1 e1 (Brzn1ńBka 56), M. ~oa:enbluma 1 (Śród. dził postrach wśród zapaśników. Walik a Kwariani oraz decyduja.ca walka !(,rauwie p ;>el"'WS>ZY pokaz prób ta.lentu leJ artf9fk1 wt nue1 s-ka 2[) , M. Bartoozewski.ego (P1'0tr.wwska ta oMit owała w diramatyczne momenty. zera z Prohaska,. Pozatem swtkanie do
Ło-dzi spotka s·ię z z.aiintere.si01wainiem m~ło·śników 195), J. Kłu.pla (K:1;t1lla 54), L. CryńS>kfog.o (Roikiszczc~ólnie, gdy toczono ją bez przerwy. rezultatu - Grabowski - Budrus i wreciń&ka 53).
malarstwa.
Raz jeden udaje shę oswobodzić Ka- szcie Uibo - Szczerbiński.

do bramy najbliższej kamienicy. Przeliczył banknoty, a skoro przekonał się, że
nic nie brakuje, odrachował pięć banknot6w 20-złotowych i wręczył Przepl6rsklemu jako „znalefoe". Na pożegna
nie masarz uścisnął uradowanemu dozorcy rękę i odszedł.
Przepićrski, mając w ręku .tak wieiką sumę, pijany był prawie z radości.
aby się więc otrzetwić, udał się do restauracjl na Podzamczu i wychylil kiellszeczek za zdrowie swego dobrodzieja. Po jednym, poszedł drugi f trzeci
kieliszek, potem piwo, miód t wino.
. O godzinie 10 wieczór iµstynktownie
podnósł się Michał z lawy, zaplacil i
dobrze, by reszty nie zgubił,
Pilnując
udał się O.o domu.
_ Zamknął bramę, obuC:łzil zonę i Jął się
do licze~ia p~eniędzy. Niestety! Czyżby mu s1ę śmto to wszystko? W ręku
miał tylko to. co mu szynkarz Jako re
~ztę wydał. z 20 złotych. Oprzytomniął
1 pod?h~yc1w.szy klucz od bramy, otwo
rzyl Ją 1 wybiegł na ulicę.
_ Kilka osób, świecząc zapałkami, szukalo czegoś na Jezdni. Stalo się! Cztery
banknoty 20-ztotowe które pijany Mlchał po drodze pogu'bil, znalazły fuż
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W dkres'ie letnim wzmag a się czyn- obyWateł!.
A że potrzeb y w tej d~iedzinie są wielmość różnrych instytu cyj filantro pijnych ,
świadczyć może o tern, chociażby
kie,
ifarna
Human
opiekują·cych się dziećmi.
ta praca winna się spotkać z uznanie m następujący fakt:

Humor krzepi I

w
marzył o karjerze adwukata
z · potrżeb w tej <lziedzi·nle, ale cych ·do szkół powsze chnych , badania
że
się,
sprawie ich odżywiani.a. Okazało
(lu) Wśiród aktorów coraz bardzie j
róW1I1ież
na 15 tysięcy dizieci szkolny ch było 2219 wybija się na czoło świetny artysta
z ofiarnością na ten wielki cel·
amerY1kańsk1i, wlUbieniec kobiet - Clive
Czyni się starania , aby jaknajwięcej takich, kt6rE:
jadły ani razu
nie
ia
tygodn
ciągu
w
Kaw:ieś.
na
ło
Brook.
wyjecha
dzieci
h
biednyc
chleba
sv Choryc h, posiadające sanator ia dla
Artysta ten przyszedł na świat w
dzieci, wysyłają je w miarę wolnyich i 3.514 taildch.
Angljii. Matka jego była znaną śplewaczktóre w ciągu tygodnia nie miały
mieJs·c. Wytężają swe siły w tym kie·
ka operową. Clive marzył początkowo
ustach.
kropli mleka w
mnlm wszystk ie instytuc je społecz-ncro karierze adwokata
Następnie - 6.530 dz!eci nie znalo sma·
filant~opijne.
się w tym kiemnilru. Jednakł
kształci
[i
ciągu
w
miesa
jadło
nie
9.739
~1rno to Jest rzeczą więcej, ruż pew- ku cukru,
materjail·ne jego rodzicó w byJ
waimruk
że
tygodnia, a l 1·427 - nie iadlo jaj.
.
ną , ze .
kie, że chłopiec musiał wYkiepsi
tak
tv
posię
należy
nie
tym
Czy dzieciom
wszystkich biednych dzieci nie uda sic
szkoły.
ze
móc, by przynaj mniej odetchnęły świe- stąpić
·
wyslać w tym roku na wieś.
Trzeba było szuJkać posadly. Clive
1
żem powietr zem i wzmocniły swój nadlatem
ną
pozosta
które
ch,
Aby ilość . ty
wkrótc e stanow isko sekreta rza
walazł
m?...
organiz
zimv
podcza~
wąrJ.ony
w miastac h, była jaknajm niejsza , trzeba
St.
wielkiej ofiarności ze strony wszyst kkh
w pewnym kluibie. Była to niezbyt impo·
nująca :posada bi!U.rowa. OLive martwił
się og:r-omnie, że musiał
_
_
~
pracować na TJosadzte.
17.55-18.oo Odczyta.n.ie progia.mu na dzieli naLODZKIEJ
śNI
ROZGLO
M
PROGRA
e na zdrowiu i szef WY·
wkrótc
Zapadł
&tępny.
„POLSKIEGO RADJA" .
do południowej AnglJi.
kurację
na
go
słał
aneczna.
t
•
i
lekka
Muzyka
.0():
18.0()-19
Cl'
NIEDZIELA, dnia 28 maja 1933 r.
• · t
•
hł
..
\
,
W
ci.
Rozmaitoś
.15:
19.00-19
!Ve za9.00-11.1 5: Transmisja z Korpusu Kadetów
YuUC a WO]'lla swia1owa.
Łod:d,
z
sportowe
ci
Wfadomoś
.25:
19.15-19
polowej.
mszy
j
Nr. 1 we Lwowie uroczyste
of. ąga się do pułku s.trzeleckiego. Wkrótwa.
Lwo1
ze
audycja
Wesoła
.55:
19.25-19
etycz11.20-11.55: Transmisja zawodów lekkorutl
z.ostaje do baterji prze20.00---2?.00: K·o.ncert wieczorny. W.y~cm.a~cy1 ce przenie siony
nych.
krótkie m wYSZikOlen:iiu
P.o
i·czej.
ciwlotn
ueg?',
Oi:l~1ński
J.
dyr.
.
Orkiestra P. R. pod
siprawę

W Krynicy spotykają się dwaj starsi panowie.
-A.a·a-a ·a!.... Panie Adamczewskli!„. Jak
się miewamy!.„ Co słychać?„.
- Niech mnie pan tak nie nazywa.„ - prze·
rywa mu tamten. - Wie pan,„ to brzmi tak
obco„,
- Przepras zam, panie Adamczewski.„ Jak
Ja mam pana właściwie nazywać?„. Przecież
znamy się dopiero od niedawna,,,
- Niech mnie pan nuywa „panem Pietrzykowskim ", bo tak brzmi moje nazwisko .„

**
.
*
spotykają się

l

dwaj przy-

W tefże Krynicy
jaciele.
~ Wiesz, żenię się... - powiada jeden
z nich.
- Dlaczego?„.
- Co znaczy „dlaczego"?„. Bo zakocha-

Ha l mo' Tu rod1-o•}.

łem 111lę.„

- To jest usprawiedliwienie, a
'
o powód!,„

la pytam

**
*

- Rozmowa dwuch znajomych w kawiarni :
- Czy pan pali?„.
11.57-12 .05: Sygnał crzasu z Wa~awy, Hejn·ał·
- Nie.
z Kaia.kowa.
_ Pija pan?„.
12.05-12 .10: Odczytaniie progN!J!llu na d'Z.ień następny.
- Nie.
12.10-12 .15 Komunik at meteorologiczny.
_ Gra pan w karty?.„
z Filha~I
12.15-14.00: Porainek symfoniicz.ny Ork.
_ Te:i nie
Filhann.
Warszaw skiej, Wyko.nawcy:
,
•'
· ·
Wa·rszawsKiue;, pod dyr. J. Ozimińskiego,
- Chodzi pan często do kina, do teatru?...
Adam Dobosz (ten0tr), Leokadta Nowacka ·
- Nie.
Ilska (fort.), Chór MiędzyszKiolny Rady Szk<>l
_ świetnie!„. To przecie pan może mi pom. st. Warrszawy pod dyr. · Tadeusiza
nej
„
życzyć 100 złotych!.
Mayzner a. - W przerwie: „WspółdiU.elcu
o·rganLzacja pra.cy za.rohkowej•• - wygł. P·
*.*
Jam Wolski.
Pietrek podchodzi do tatusia i prosi:
14.00-14.20: Odczyt/ .. t. ,,Baśń i legenda o Ło.
- Tatusiu, daj mi 2o groszy,..
c!JZi" - wygł. re . Stan. Rachalew ski.
- Poco ci 20 groszy? - dziwi się ojciec.
14.2()-14.50: Audycja p. t. „święt<> dziecka" w wyk. Artystów Terutru Mieiskiego.
- Chcę sobie kupić jabłka u tej kobiety
~~~;. Tt_:,~k~eigsoia. zabawy dzi~cięcej z Par
14.50k111
co stoi na rogu.„
~~ V"~
Drażnij
•••
?
kupować
masz
.•• Poco
- Głupi!
15.15-15.30: Muzyka.
•
b
.
· t
_,
Transm. zaiwodów lekik.oatle-tyoz·
.()0:
15.30-16
... ę z ma, o ona etę o rzuci Jabłkami!
.
. ·
.
nych.
f.
,,
117
0
1~:~g=~~::~; ?~7[ra:~1~ J~ziety:• Audycja
ku uczczeniu „Dnia Mat.le.i'• (zorgan~OWMIA
~ przez Kt;>ła M}a;,~ieży Po,~•. Czerw.. Km:yża)._
10.4~.;~·~t~fJ~: $!~~~hlwy - prelegen t pro

I

s; ' 17.00-17.55:
-;:t;=
E
1

''

Clive Brook

Wjedny m z powiató w śląskich przecałego społeczeństwa i nietylk o z uznazono wśród dzieci, uczęszczają
prowad
sobie
zdaje
chyba
każdy
niem, gdyż

Redtail

Łukasiewicza.

rort~iaoowy Fra.ncisz.ka

'I
yc"
z·
m
na
·e
lc1
"'
Pozwo
I

•
P owieśt sensacytno-społeczna.

sTRES~CZENI~ POCZĄTKU POWIEśCL.
Halma ~aiecka, bezrobotna. st~notypt!>tna środków do 7.VOUI• p06taka, pozbawto
n.owiła z roozpa~zv utopić się. ·
Przeszko dzi! iei w tern szofer Paweł
Przybor. u którego ~nalazła chwilow y przy.
.ś h fi 11 otrzymu ie
tulcpk.
a na
o w 1e1u przei c1ac
posade wychow awczyni u 4.tetnlei Reni
Zbaraskiej, a Paweł wstaje &łynnym bokserem.
Kuzynka młodego hrabiego Zbigniewa
Zbaraski ego odnosi sie niechetnle do Raieokiei.
flalina wYwarla na Zbigniewie olbrzymie wrażenie, co ńie uszło uwagi hrabiank i
Izabelli. Izabella jeszcze mocniej nienawi·
dzi łialiny,
Paweł Przybor, który w międzyczMie
zdobył sławę aisa boksu po!&kiego, w decydującej walce z Leforchem pooosi klęskę.
gablotkę i uW pala~ Zbaraski ch rozbitoi inną
bituterję.
łańcuszki
.„ .. :Jziono z nieja złotekradzież
Halina zostaje aP0&ądzon 0
resztowa na, lecz detektyw Petrot1 w-y<kaizal,
że dziewczy na padła ofiarą intryg Izabeli.

Przywitał go cieplej, aniżeli zamierzal, a potem kazał mu dokładnie zdać
s prawę z wypadk ów, jakie mzegrały się
w pałacu podcza s jego nieobecności.
Młody hrabia uczynił zadość jego
nolecen iom - bynajm niej nie szczędząc
lzaheli, sprawc zyni całego skandal u.
Gdy skończył, sędziwy arystok rata
siedział jakiś czas w milczen iu a następnie zapytał.
- A zatem Izabela · wyjechała„. Myślę, że nie mogła zrobić niczego lepszeg-o„. A co się dzieje z Rajecką?
- Co ma się dziać? Jest tutaj w pal:! rn przy Reni.
Witold Zbarask i zaczerwienił się.
- Tu? u nas?„. Ależ to przecho dzi
wszelki e granice przyzwoitości!
Syn spojrzał ze zdziwie niem.
- Nic rozumi em cię ojcze! - za wofał. - Czyżbyś uważał, że powinniśmy

''

d . .
!gna.cy Dygas (te:nor) i pt"of. Ludw»k Urstew
(a.komp.). - W prze,rwie: wi.aicfomości ~r.t- U a1e s1ę
na francuski front.
towe.
jąca
Jego karjera wojsko wa była impontt
.
22.~22.55: Muzyk~ tanecz.na.
k
b i Cli' B
J
.
22.:io-23.00: Komun.iikaty meteorolog1cz.ny i po- W ChWl.1I. zaw1esz
roo
LVe
ron
a
1
en·
Hcyjny.
miał i'uż rango mai'ora.
23.00-24.QO: Muzyka taner.:zn.a.
"'

I

AUDYC JE ZAGRANICZNE.
12.40. WIEDE N· Koncert. symfon iczny.
Recital klawes yno,
15.0Q. STRAS BURG.
k" ·
W d L d
.
IeJ.
ow~
ain Y an
WY
17.25. MOSK WA (Stah.n). „Dama Pikowa" - opera Czajkow skiego. Tr.
z Teatru Wielkie go.
l 7.25. MOSK WA (Dośw.). „Rusałka" _
opera Dragom i·rskiego. Tr. z fiłJ'.i
Teatru Wielkie go.
20.00. PRAGA~ „Piękna Helena " - ope.
retka Offenba cha
~
20.QO• . WJ.EDEN. Aud. p. t· „Ojczyz.iia
'
austrja cka".
28.J.0. MEDJO LAN." ,;51berfa'' "..::. opera
.
Oióidan a.
21.05. DAVENTRY. „Samso n" - orato_!Lum .Haendl a.
nieco szyder cw
odparł
·samo sformułować

stary. - Monieco spokojto
ją ze służby.
m
wydala
tu:
Popros
niej„„
•••
Młodzieniec rzucił się.
·
.
- Mniejsz a o określenie„. Ja wiem
· Napisał Andrzej Zal\skl
przysl~dze, jaką
oddalić ze służby dziewczynę, która do- tylko ~yle: po wiel~iej
i Zbaras domow
Halma
dczyla
wyśw1a
I
em
znala od nas tyle przykrości?. S"dził
· t neJ· zas~ d zk'I b an dY·
· parnię.
' k. h w cza~1e
•"
.
. . . nawet 3ak1es
.
.
}C
zadośćze na~ezy się JeJ
tow w lesie dernb1almwsk1m, byłoby
uczyme me.
czarną niewdzi~cznośc!ą wyda_lać j~ w
je_
odparł ojciec
- Niestet y wiem,
ych okohcznościach. bNie
podobn
mo-j
Nie
zdania'
o
stem zupełnie inneg· k o.I'Id zie
·
k
t
b
d
.
.
.„
.
.
ę
m~
.
.
teJ dziewc zyny tolerować dłuzeJ czy po o ny pos ę;>e
zerny
nenerJą,
pod naszym dachem nawet i godziny . dować z rycerskoś~1ą i dzentelr
ród Zbaprzez
chętnie
tak
ą
głos~on
brak
hany
niesłyc
za
m
uważa
Wogóle
· wró - rask1ch ·
· · Iił a się
· · s t rony, że osmie
t a kt u z JeJ
- Nie tobie uczyć mnie zasad rycer
cić do dornu, który pokrył się przez nią
i dżentelmenerji„. Za młodyś na
skości
tak wielką hańbą!
się zaś tyczy przysługi, jaką
co
A
to.„
Teraz zk·olei zaczerwienił się Zbinam Halina ,nie zaporndczyła
wyświa
gniew.
nie: oddalając ją
- Pozwolę sobie sprostować, że niałem o niej. Przeciw
azową odprawę
jednor
jej
daję
służby
ze
sprawczynią skanda lu była nie ona,
jej pensji„. Zaiej
dwuletn
ści
wysoko
w
powrónaszego
domu
Do
.„
lecz Izabela
na miesiąc
złotych
sto
my:
obliczy
raz
ciła nie przez swój nietakt --"- jak to podwa tysią
lata
dwa
przez
razem
czyni
zwoliJ sobie określić ojciec, lecz na usilzmy, że
Powied
.„
złotych
ta
czterys
ce
ona
prośby,
nawet
a
ia,
ne moje nalegan
tysiętrzech
do
sumkę
tę
limy
zaokrąg
bowiem nie miała zamiaru zostawać tu
jeśli taka bona otrzym a
że
Myślę,
cy„.
dłużej!
to dla
Zbaras ki spojrzał bacznie j na syna. podobną sumkę na rękę, będzie
em.
majątki
iwym
prawdz
niej
nazbyt
aż
- Widzę, że bronisz jej
.
Zbignie w pokręcił głową.
gorąco.
warś
oceniłe
wysoko
t
Niezby
- Nie bronię jej osoby, lecz spra-wy
mej
zając
wyznac
głowy,
mojej
tość
I
w.
Zbignie
ł
odrzuci
wiedliwości zresztą
Lecz
sumę.„
ą
raz jeszcze powtar zam, że nie rozumi em bawicie lce podobn
o pieniądlaczeg o mielibyśmy ją teraz oddalić mniejsw. oto.„ Tu nie chodzi
moralność.
pewna
o
raczej
idzie
tu
dze:
ze służby!
domu, da
- Zrozum iesz to - odparł gwałto- Zatrzymując Halinę w naszym krzywza
kcję
satysfa
pelną
jej
libyśmy
startrochę
z
wnie ojciec - gdy będzies
ją - naszy. Co do nmie wiem tylko tyle, że dę, jakiej doznała. Oddalając
dowód
dajemy
waną
obdaro
suto
wet
trzymając u siebie w dalszym ciągu
się z
y
yzujem
solidar
duszy
głębi
w
że
ła
ściągnę
io
pośredn
dziewczynę, która
hańb ę na nasz dom - będziemy kom- lzabełlą...
Starszy słuchał niecierp iiwie tych
promitować się w dalszym ciągu. Oceów. poczem oświadczył:
wywod
panny
zalety
e
wszelki
niam wprawd zie
- Bardzo to pięknie z twojej strony,
Haliny, niemniej oświadczam kategokruszys z tak energic znie kopje w
że
.
trzymał
rycznie , że nie będę jej dłużej
swej protego wanej. Ja jednak
obronie
.
na
ją
asz
wyrzuc
ojcze,
- Zatem
cię, że decyzja Dioja jest nie
am
uprzedz
bruk?
1
dziś zażądam od fialijeszcze
a,
zmienn
nie
- Bardzo demago giczne określe
69

-

żna
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Po zdemobiiHzowainru Cliive nie chciał
już wracać do pracy biurowe j. A żyć
trzeba było„. Ponieważ uchodził za bar<ltio przysto jnego, przycz em odwacz al
silę już wtedy aktorsk iemi zdolnościami.
więc z.nalazł odpowiednlią dla siebie praC" w teatrze.
.
_
"'
Występy na deskach scenkz nych
"""""!el
sła ,.. Wyt w ómia ....
...,. w.,..
przyimos ły. I?U
Betty
a.
partner
jak?
go
ska aniga~u.Je
Compson. PMm ten cieszył Slie w1ellldem
powodzenfotrt.
Ostatni m jegó sukcese m 6yl „Szam,ghaj-Exp ress", gdzie Clive Brook wYStępował obdk Marlen y Dietrich i Anny
May Wong.
ny, aby niezwłocznie opuściła dom, V/
który wniosła tyle zamiesz ania.
Zbignie w powstał z fotelu.
- Jak sobie ojcze życzysz - oświadcz yl stanow czo. - Uprzed zam jed
nak, że osobiście nie tylko nie przyłożę
ręki do tego bezpraw ia, lecz w dowód
dom razem z
t
pro t estu, opuszczę en
Haliną.

- Czy oszalałeś? - zawołał ojciec.
iubie jeden,
- A może„. a możeś„ żółtodz
t ·b · ?
h ł ·
zak oc a się w eJ ome „.
- A choćby nawet! - odburknął nic
grzeczn ym tonem młodzieniec.
· k'1~·
· czas Ja
1·I się
·
Ob aJ· panowi·e mierzy
wrogie m spojrze niem, wreszc ie Zbaraski senior rozpoczął ugodow o.
my jak dwaj mężczyźni„. Zauważyłem ,
my 1'ak dwa1· mężowie„. Zauważyłem.
że zalecas z się do Haliny i - przyznaję
przymykałem oczy na ten flirt„.
się Cóż zrobić: tak już jest w świecie, że
młodzi panicze lubią romansować z guwernan tkami i odwrot nie. Taki to już
zwycza j„. Lecz istnieje również zasada,
że gra ta kończy się wreszc ie tern, że
młody panicz odchod zi od dziewc zyny i
oddaje swe serce - i to już nazaws ze
- komuś, kto z urodzen ia i majątku god
ny jest podobn ego daru„. Zbignie wie, wi
dzę, że zapędziłeś się trochę zadalek o.
że zapomi nasz, iż uczucie , które cię rozptomien ia, może być tylko krótką przelotnością.
- A jeśli,

ojcze, nie podziel am two-

jego zdania?
Stary Zbaras ki potrząsnął głową.
- Wiem, że sam nie wierzy sz w to
co mówisz !... Chcesz mnie tylko trochę
podrażnić i zirytować. Lecz ja ci powia
dam: żaden jeszcze Zbarask i nie zapom
niał o tern, co należy się nazwisk u, które nosi.
- To było dawnie j - upierał się
Zbi~J?.iew„. - Dziś nastał} inne czasy:
mnie1 konserw atywne , bardzie j demokratyc~ne!

(Dalszy cl~UE

futro},

- Przepraszam - odparł. - Pani
Ela poczęła się niecierpliwić. Za·g raEla za te słowa o mato go nie rozSTRESZCZENIE POCZATKU POWIESCL
mnie niewłaściwie zrozumiała. Ja miaEla Robertson, piękna woltyżerka I Rex całowała. Siedziała jak na sz,pilkach. la w otwarte karty.
niei;ro jaki'e . - Panie Zdzisławie, proszę mi po- łen1 się przenieść·„
słynny akrobata, przygotowują sie w wo- Chciała już wydostać
zie cyrkoWYm do WYStępu. Oboje sn o- Chyba. że tak ...
wiedzieć szczerze.„. Jakie pan ma
gromnie szczęśliwi. gdyż Jutro ma slę od· ma dowody.
Następny warunek.·.
Ale Lewański też byt sprytny. Nie względem mnie zamiary?„.
być Ich ślub.
- Więc jeszcze są jakleS warun·
- Wali pani prosto 'l mostu„· ZnaW pięknej woltyżerce kocha sle skry· powiedział odrazu.
Najpierw chciał otrzymać za·t>łate. my się od niedawna, trudno mi więc ki?„.
cle klown rriko . oraz pewien stały bywa·

oo

I -:-

- A oczywiście„. Następny waruNie wiem w jalki g.p~ób da się to odpowiedzieć na to pytanie, nie wzbunek brzmi: - nie wo~no pani spotykać
dzając pani podejrzeń~„
Po występie Eli na areno wpadł lek· z.robić.„ - odparta smutme Ela.
- Już zachowywał się pan w ten się z malarzem Stegą.„
- A ja pani powiadam, że to bardzo
kim, sprętystym k~okiem Rex. Akrobata
. - Więc cóż to ma być?„. Więziełatwa sprawa·„ Tylko mam do pani jed- sposób, ż~ zaufanie moje do pana wiele
zawisł na kotwicy pod kopula cyr!ru.
·
Rex spada nagle z trapezu wśród ogól· na maleńką prośbę„.
me?„.
na tern me zyskało„.
·
· · wczoraJ.·.
· ł pan o meJ
Wspomrna
n~go _przerażenia.
- Pros•zę mnie o to nie pytać.„
powiem szczerze„.
- Mimo to
Zaibieiaja, go do apitaila, gdzie akrobata
Chce.·. abyśmy potem we dwoje wyje- I prosLę zawsze pamiętać, że czynie to
Cóż to za prośba? „.
tnci ob~~e ręce„.
dla pani dobra... Wyłącznie dla pani
chali zagranicę„.
Lewański podsunął kielichy.
M!oc!Zi~ „ze ez~e.'' IY'l1 '!1a.gm.ata
NapiJ'my się inrzedtem'.
_
lśąsk1ego, Edmund Stan~~ odWl.edza z
spuścila glo- dobra„.
Ela
i
tark„.
A-eh.
:· •
. • .„
.
· Elą ra.nneto abobaitę w ~u, gdzie woJ"
- Jak dłuR'O ma trwać ta rozląJka„.
we.
Ela wzięła kWehch do reki.
tyterb przeko:nywujfl ~ o eweJ miości.
- Na zawsze„.
- Za pomyślność moich życzeń!„· · · - Ciy barozio to panaą pneraża?.„
Po kmm tNOdmlllCh Rex podniósł eię z
- Nie„. Za~oczyto mnie to tylko, Chciała mu odpalić prosto w twarz: h · l i.
k'
St k
ł61:1ka
P
uAnet i się . ieh'l!C a~i.
Frh n.uuwa mu podej1'Zenie, te nie był
- „Panie, to niemożliwe, bo ja„· ~o.„
eraz mec Pam s uc,.Ja„. r~ nic więcef„.
to nienc:zęśliJwy wyipadek, le<:::z uplanowana
kocham"„. Aie słowa te nie przeszły
nie
Lewański
ciszy.
chwila
Nastała
zbrodnia. Nieszczęsny akrobata przypomi· szę nie przypuszczać, że pro]by IrioJe
na. oobie, ~ owego fa<tahi~o wieol)OI'U przy mają na celu dog-odzenie mym instynk- spuszczał z n1ej zachwyconego wzro- jej przez gardł·o.
Spuściła tylko głowę i odrzekła
nie:" Chodzii ~ coś zu~etnie ku.
t:Ll~~ Jon.ny, kitóry ru JUt był karany za ~„·
·
głośno:
serwetkę.
papierowa
gniotła
Ela
. Po kiJ<ku tygo<lmach Rex Wll'ódł do c~- mnego„. J eśh zwracam Się do pam z tą
Teraz przynajmniej
- Dobrze„.
- Czekam na odpowiedt„.
ku. Czuł się jednak tle wśród koJeg6w. prośbą. która na pierwszy rzut oka wY- Proszę mi dać przynajmniej wiem co mnie c1,eka.„
dać się może troszkę bezczelna, to czy.
Miał WTMtecie, " Jed niepołN>ebny. .
Lewański poruszyl się niespokojnie·
odparła.
Tymczasem do Stanleokiego zwróciła si~ nie to jedynie z myślą 0 pani · nie o chwile czasu do namysłu„· '
ć
. ·
p
.
dawna fego i>rzyJaciólka, Ren Szy·b ska,
- Przykro mi bardzo, że pani S.pra- Pros1,ę. bardzo!... Obawiałem się
roszę mi \VU!erzv „.
córka bogatego p.rzemysłowca. CzYl!I ona mme„.
t:Y1lko, ż.e to .milczenie mogłoby być o- wę tę traktuje jako konieczne zło„. Ale
- Włerzę panu„.
mu wyI'7)11~, te · nawiązuje znajomości z
~~c s~~~ą„~tórego nazywają „młodzieńcem

I

r ·

r

o.

- To dobrze„. Chodzi o to„· chodzi
9lllM1 _,A
„cyMówką~iu 1icb ~
cyrkua!:~ Sba.ni~ckiego;';dz.De ~o~ o .to. że _musi się pani wyprowad1,ić z
.
miesztkama Stę"1.„•
ezyna się iHa n'me1 nowe tycie.
Ela spodziewała Solę tego, słowa te
O)clec namaw!Ja Edmunda, lllby ZH1Wał
na niej Zibyt wielkieg-o
r; cyrkó~ą. i otenil aię z ~egą • &rbską, nie uczyniły
gdyt to mu 1est potrzebne do 1.ego .:interea6w. wrażenia· Ponieważ jednalk wYPadal<>
l
k
· ~~..i
·
d · 'ć
Pewn~o W'J/ece0<m1, itdy S1oectziiala w aa· •
vvuS1 ocz:y a na
10'.llilcu z ksiątku na kofana·ch, tab.; zaimel· się z ziwi . więc az
krześle.
dowa~ przybycie Jaikiejł paań.
Dlaczei;ro?„.
Była to :Rega Szybska. która ®rzcd.tlla
- Tego wvmaga panł interes·„ Pani,
Elę. te Stamecki z nią się żeni I wygnała ją
f.:. ~1tafee.sm~~~~a ~i ~:J~~1~ i>o- a nle m6J..: Proszę o łem .Pam~eta~.„
Odzieżbym w takim razie za·
Edmund Stanleoki nałe~ał do komitetu
Nie mam tu przecie nikolionoroweg<>, urza<lza!acego wielki konkul"S mieszkała?
· '
.- ~ ._ ~.~
Pieknoścl na całą Polske. Na .kQQku.r~~-.~ ;go...
_ Już ja wys-tarałb„,m się dla nani
miała być WYbrana Kró1owa P'le1cń.01ct, d:'ra
. · "' ,
,.
.
.
.
kt6ttf rótne 1-awarzystwa · przeznaczyły
Jaczn11. na~ę w-·sym~ -lJ0.4}00„ik>!fGIJ. 'C' , ~O· ogpo~edme pnes~ani}co„ •. To Jest ko0"Refa &ybska .taA .tę o uzycka!l.ie niecme„.-Pólt:uej pam wytłumaczę, dla-·
pierwuei na.grody na kiooku.rsie piękności. czego to jest tak bardzo koniec.me ...
uliczm.y fotograf WY9yła za .pośred.niictwem Jest to pierwszy warunek. Jeżeli nie
Ó
1..&...
d t
·
od ·
Hkładu fobogr~ ..Aida" łotograflę
Eli rowmet na ów kollkiur• Zd.j~ie tio do- z.g zimy Sllę oo o eg-o punĄ"•u, w wcała sprawa może przepaść z
kQll.ane zostało w czasie, -łdy Ela po oipu· czas„·
111Zczen.iiu pahicu błąkała eił po ulicach sto- kretesem„.

1

„.

dla mnie niezb:Ylt przychylną„.
O ile s~ę nie mylę . .milczenie był·o
dołychcza·s zawsz.e znak.iem zgody...
- Wiec tak? - zawołał uradowany. - Więc pani się zgadza ?·„ Doprawdy?.„
:Ela milc'z.ata. Drogio kosz·t owala ją
ta podwójna gra. Ale przek·onata się. że
do "Prawdy trze'ba iść przez kłamstwo.
- . 'Jakże się cieszę.„ - mówił dalej
zachwyicony Lewański, cafując ją po
ręlkąch. - Jalk ogromnie się cieszę!. ..
zaraz Jutro przeprowadzi sie Pani do
mego pokoju! - „ .. _ • -·- ---- :Bła spojrzała nań surowo.
- -;- Q Pątfakim po_koJu ni,e było rn0·
wy„, to miał' być pokój wyłącmie ty!ko dla mnie„.
· Lewański spes1,vt się nieco.
znaką

-

Rozdział

1

czterdziesty

dziewiąty

. osirzelenie.

:Eodfa za~tadn~Wllć-ałSat się. kNie łwiiedf ~iat~
Ba l R•n Szył>ska
eu co powie zie . ęga aza e :igo
otrzymały Po r6wnej ilości głosów.
W tym samym czasie, gdy Lewańbronił zaciekle wle!dcl feJ wielbiciel. artysta- dzić się na wszystko. byleby tyliko dowiedziała się od Lewańskd.ego w jaki ski omawiał z Elą sprawę ich ewentumalarz Grześ Stega.
d T
·
j d
Pewnego wieczoru Stęga . podałucliuje w sposób mogłaby w szybkiem tempie 1_
a~uego wy az u za-grarucę, prze „ rolma.jpi• r01Z~ę dwuch <!ra.hów. z kt6rr;ch dowieść swej nieWin.ności.
Ze słów Lewańskie"'O wnioskowała cadero" ·z.a.trzymała się taksówka, z
Jeden ~'e tię po p'ijanemu do Jaik~ektórej wysiadł swfer i podszedł do
.
"' •
.
goś mo.~ za latóre odpowiMla me·
Jednak, ze dziś nie . dowae si~ Jeszcze portiera, zamieniając z nim kilka słów.
winna cY'!'kówka.

łlcyPodceas koołrunu

pani jednak przyżwY~zai się
do mnie„.. Nie jestem przecie talki
strasz.ny, prawda?.„
Próbował ją objąć, lecz dyskretnie
·
odsunęła jel{o ręce.
- Q, pan mnie źle zrn"LUm1at ...
Wcale nie myślałam„.
- Mniejsza z tern„. Grunt. ?,e . pani
zgodziła się na moją propozycje.„ A teraz zdradzę pani do cze~o zmierhm.„
Chcę panią odseparować od S·tf~i;i„.
Żeby sie pani przy1,wyczaila„. Żebv
potem dla pani było lżej. ~dv wvjedziemy razem zagranicę„. Dokąd chciado
Może
laby pani wYjechać?···
Włoch ?„. Bytem już we Włoszech.„
Cudny kraJ„.
Ela zda się nie słyszała . Zajęta była
swemi myślami.
sądz·ę , że

- lnnemi słowy: - postara się pan
dowieść. że bo nie ja 'labiłam Staniek'
c iego,·
- Tak„. I dowiodę tego.„
-Jaką mam na to gwarancję? ..•
- Przecie nie wyjedzie pani ze mną,
Tego .•aim.1_! włecziora Stę«a u~Je eię wszys'ilkiego„„ Lewański ~ył o~troż.ny.„ Rozmowa ta nie trwała długo, poczem zanim ta sprawa nie zostanie zatatwloChoć w duchu zgodziła się jut na szo!fer zajął swe md.ejsce w aucie i za- na ... Zobowiązuję się w ciągu tygodnia
~zypjdk.ie!I!01J100 „c~ Guliw:Frłt' i
Po przejściu na nowe mieszkanie oczyrozta.ą 'le Stęgą dl~ dobra palił SJPokojnie papierosa.
chwiliow~
raiµ~; ~
0
Co chwilę spoglądał na drzwi weJ- ścić panią z wszelkiej winy ...
i-eh sprawy, oficJalrnie me chciała się
.
uozęśliwej m.Uośoi.
- Proszę o tern pamiętać„.
Ele ZO\S'tał.a IW_, W cliwilł otł.oeze- it:dnak do tego :orzyznać, to Łeż odparła ściowe. jakgdyby oczekiwał gości. Mia- Pamiętam„ Pnecie od tego uzalo się wrażenie że czeka na kogoś
m. wyroi~ przybywa do se.du Stęga, lctóry! na.ezdecydowarnie:
- Jeśli nie wiem o co właściwie Gdy ktokolwiek ·~bliżał się chcąc otwo~ leżnione jest szczęście ... - odparł z
:aAW-e
..
pozn:ię~. t
1
rzyć drzwiczki· szofer odpowiadał oho· przekonaniem.
go, k~óry za~ł;u;13!1-: &;,bskiei: chodzi. tr~dno mi si~ z~odzić.·.
Taksówka zbliżała sie do kresu.
Chciałbym wied<zieć dlaczego ~-1 jętnie:
Dzięki staraniom Stogi E'ła WYchodzi
- Więc pozostaje jak posta11owiliś- Zajęte„.
więzienia pod warunkiem, te nie wo\no iei m t:ak trudno„. Czy trudno rozstać ~e
Wreszcie po oolnocy z .,Trocadero" my? - zapytał mężczyzna.
pam z tym. malarzem?··'
wyieżdtać z Warsza'WY.
- Tak„. - odparta kobieta.
wyszła jakaś parka. W tej samej chwd.li
Chociażby.„
Za trzy dni ma się odbl'Ć ostatec2llle PD·
-A więc czekam na panią jutro o
p0 drugiej stronie ulicy skryta się w
Lewańsk! '1,agr:yzt warJrf.
~\~~~~1 rr:~u z~~~f0·abys::to~
- W ta:kim razie. trudno ... - odpa,rł. cieniu bramy jakaś postać hlidzka. Szo- szóstej wieczorem pny roiku Marszałcliodztli z domu. Listy te Podpisał talemnl- Czy Stę~a stoi panu na przesziko- fer taksówki stojącej naWl})ros·t wefścia kowskiej i ttożej.
czY „Zw!azek Krwawe! RMy'•.
_ Będę punktualna·„
otworzył sz~bko drzwi
w tym czasie iw:vbywa Rex I zamiesz- dzie? „. - zapytała otwarde.
·
W 1 ?
......... Tak! - brzmiala kategoryczna
kule u Stegl.
- I proszę pamiętać, że jutro spęo na - zapytał mężczyzna.
h i
w przeddzień rozstmygnlecJa konkurs.u d · dź k ótk'
dza pani ze Stęgą ostatnle g-odziny „.
- Tak jest.„ - odparł szofer.
oo r iem _wa an u.
dwal młodzieńcy, przedstawlafą.cy się Jako 0 ipoWile
·
- Wiem 0 tem.„
Wsiedli oboje i mężczyzna podał
To co. inn~go„. Nie. 1?rzyipuszczawywiadowcy, 1>0rYWala Stege.
_ Potem nie wolno pani będzie więJedn-0cześnie ktoś dzwoni do HI. aby tam. że móJ na1serdeczme1sz:y przyJa- adres
_· Cudna noc . _ szepnął - Daw- cej się z nim widzieć.„
przyb.:vla do kpniki ohinuntic:zttel przy rogu ciel jest pańskim największym wro·
J -"
f • · b t t. ·k · kn · ·
Alei 1 Smocze1. Ela Jedzie i tak samo zo- giem
- Słyszałam już raz i przyjęłam ten
l , no uz me Y o a pię eJ nocy„. e~L
. d
..i.~ ik śl .
staie porwana. Rex udaJe się za n!a tawarunek„
życia„.
mego
noc
~ ?. r~ erua „°:a1ser ~CZIIl. er to najpięlkmiejsza
ksówka.
_ Bard~o dLiekuję.„
Rex , e ,PIIZeiz bamdyt~ mmQI'Óo· szv prz:yjaci~l me ~g:ę me POW}edziteć· A pani?„.
Taksówka przystanęła. Mężcżyzna
Kobieta nie odpowaedziała. Skinęła
~ 1jtę~ ~Ją ~!t. a1l~ w sprawie d!'llgie~ dkreślema ,.nafw.ainy, ·lecz
wYSiadt pierwszy. Za nim wysiadła ko.
_ tylko lekkio ~t~wą.
~:St~~!!n:~. bywa się posie<!zecme H,· ,wieikszymć wrogiekm•: musz~ stan°',V'CZ'0
11
- Właśc1w1e chciałam pana o coś bieta.
Ela uzyskuJe 111erwsza nagrodę pod wa- Laroaczy · że t wi w mem wie 'l\.a
Oboje stali jeszcze we wnęce, rozzapytać·:· - .rzekła wres~cie po dłuż.
.
nmk.iem, ż~ ~yści się z z.aTZUtu z.a.mordo- przesada„.
Wl'e c n~e rozumiem dlaczego nte szem milczemu. - Zg-odziłam się oPU- mawiają:c półg-losem. Szofer co chwilę
.
.
wama Stameok1ego„
Nast.ępneńgo dnRia .ElLa Sll>OańJ~ma wsie_.~ mogtabym pozostać tam, gdzie miesz· ścić mieszikanie Stę~ i przenieść się zerkał w ich strone
'
. j
. k tó re pan mi· wskaze„.
· k ama,
do miesz
·
b
k
1><1U.1
spr.zyrmerze cem eg1, ew "" 1 ,
brame·
Wreszcie doz.orca· otworzył
. .
.
necie restaura·cii „Trocadero''. Lewańs~i am o ecn_ie·.. .
:rrzY;i:e.~a. że . . voJ?Oże iei w uzyskam u . - Pam ~?St m1~szkać oddzielme.„ Zg-odzilam ~ię również wyjechać z pa-, Kobieta znikta. Mężczyzna wrócił do
wygodnie,
k k; e- Nie .być ~ mk1m zw1ą~ana ..: A zresztą, nem 'l agramce po otrzymaniu .na l! rodv„. taksówki i rozkładając się
szy bK1 ei reh ~b 1htaci1 ..
A czem pan zobowią'lał się wob "'"' c rozlkazał·.
B1a _w yraza w atoh wość, czy uzysLa · . musi pam być pod moJa opieką„.
•
.
. _
•
•
.
dykolw1ek przyzn ana n agr odę, lecz ewan- Na Iiożą!„.
01,y sądzi pan, ze panska omeka mn1e?„.
ski odipowiada:
Maszyna potoczyła się 00 lśniącym
- Ja? ... Ja POIDO!YP pani odzyskać
__ Roz11miem„: .s a~ konkur~ow y. pos t:i-1Wil jest lepsza?„.
,
Bo pani przecie asfalcie.
całkowitą wolność„.
- W tei chwili napewno tak!-..
warunek.„ .Rehab łl :taqa_ „ Pani mu ~t wpierw!
k
J
1
t d 'ś
•
•
•
•
· t
· ta
R
oczyścić się z clazącego na pani halik:aoh
przecial?"a!a się mepo- me Jes z1 wo na„. eszcze cze: a pa- (Dalszy ci·ąg jutro).
ozmowa
zarZl\ltu zamordowainia Stan.ieckiego„. Tosie
. nia sprawa sądowa„.
trzebnie,
da zrobić"

'°

mi!, zopo::d:f
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może otrzymać drogą premji K A ź D Y kupujący materjał na ubranie. lub palto
z najprzedniejszych fabryk bielskich i tomaszowskich w składzie
CEl'IY PRZYST~PNE I - - DOQODl"IE WARUNKI! - - Honoruj~ a•ygnaty Sp. nPosto"
l"ła telefoniczne iądanie wysyła alę kolekcje do domu.
10 10

Najpotężniejsze arcydzieło filmowe ·wytwórni „Sowkino-Moskwa"

C. 61TLINA

pod tytułem:

,,BE DOMNI''~
,,ROK 1914''
oraz

Dzli

o

c
~

ul. Sienkiewicza łiO

Rolę

tyt. odtwarza mistrz charakteryzac1i genjalny KARLOF
Partnerka Jego piękność węgierska ZITA JOHANN
Uwaga: Luksusowy ·budynek teatralny zabe;pieczony w razie niepogody i chłodu

Tel. 141·22.

Jedyne letnle kino w ogrodzie

Dr.

PolakaChorzvnarupturyiróinekalectwa PensJonat „Zdrowia" ,,Czystość"

w

R 0 T l'łr. 7
„~ .,,
T
1
e1• 1
·
1>rą~ wysokiego napięcia I frekwencJI,
rad1um, lampa Helium, DIATERMJA
iampa ~ł'cowa, womienie 1>0zaczell'·
wone (caeJ)lne) ialwmmacja, fua.dY·
zacla. QJasue I l d.
l'ł A

i dni nasłe1tnvcll!

-·* •

I H. SZU CHER ł
DoMkłóAr

Choroby skórne
I wenerpczne

Piotrkowska 44.. telefon 1117-45
RUPTURY lakotet kalectwa. nie wo!- S. Rapa porta na Wiśniowej• Górze
orzYlmuJe . cykti:nowanle, ~rutowanie.
po gruntownum remoncie JUt OTWARTY.
no zanledbyWać, gdyż skutki dla żY·
froterowarue oruz sprzątaine biur. D0„
cla Iud.zk!ego są bardzo niebezpieczne
Lfczne ulepęzenla 1 inowacje: radjo, telefon, fortepian, koi. Civsiczenie szyb.
k
--' "·
t l
n..
"'
1
- ------------•
sportowe.
1
towarzyskie
gry
rótne
"'"'11tura s a e se wlema la głowa
LAPmSKI ANtONI
Ceny kryzyaowe.
_
ludzka. spowodować może śmiertelne Wykwintna kuc1tnla. OBRO!'iCA.
·
Informacyj udziela·
))Owiklanla kiszek. Specjalne lecznicze
Załatwia sprawy: Cywilne, karp~. hi·
.
•
.
battdate ortopedycz,ne gumowe moieJ
M. RAPAPORT, ut. Piotrkowska 9 I na miejscu poteczne, notarialne, skarbowe 1 adl . b
d k
l
tod
1
m!n!stracyJne, oraz o zmian~ nazwisk
me Y usuwa ą ra Y' a n1e na nie ezPorada prawna 2 złote. Łódź, ulica
plecznJejsze ruptury u mężczyzn, koZ K i e r s k a 95 m. 5.
biot I dzieci bez weracii. Na skrzyT O zdrowie
K
wlenle kręgosłupa, Drzeclw tworzeniu słe garbów I
.
,..
, " '
szanuje
1rutlłcy kości lecznicze gorsety ortopedyczne. Dla
Rozmaite
"'
··
a"
O
T
s~ionych nóg płaskich I bolacych stóp wkłady or~'
en
toJ>edl'OZCle. Sztutiizine nogi I ręce.

...,„.............................„„

Zakład

56
PIDTRKD\VSKR
tel. 148·82

I. I. ,,..

„

ortopedyczny

SDec. I. R A P A P

~

.

· ·

kupuje!

Przyjmować tylko w oryginalnem
opakowaniu z banderolA l

R T

)

' (
ail

I r RBornste1n.

l''iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Ili

ZłofO BliUTER.JĘ, SRfBRO
ortQPocl. ze Lwowa, Lódt, ulica Wólczanska Nr. 10,
kwity lombardowe kU·
~
f.ront. parter tel. 221·77.
pule i płaci na!wyższe ceny Za•
UWAOA.i Osobiste zlawienle s!e chorych !est konlec~ne.
kład Jubilerski 1. flJALKO,
Ubezpłeczonyich w Kasie Chorych m. Łodzi przyimuJe.
Ceny lecznlcowe.
~
PIOTRKOWSKA 7.
PODZU::KOWANIE.
'
T• droca wyratam mole najserdeczniejsze podziękoDOKT6R
KANCELAIUA obrończa Piotra La• .„
wanie wielkiemu specJałiście W. P. Dyr. J. RAPAPORsocklerco mieści się obecnie w ' s:-ma·
•
w . Łodzi P.rzy ul. Wólczańskie) za um!elTOWI,
l N t0
·
p
h H t
•
scow!enfe ~l przepukliny, na którą cierpi ałem przez
I
c u 0 e1u~ 0 1onia przy u · aru •
wiele lat. JlroziłQ mi uwfzgnięcie przepukliny, dziś je115-15.
tel.
38,
nr.
wicza
li
li
ś
·
d
b 1
J •
d k
POTRZ"'BNE wYkwal1'fikowa11e cerona czu e su~ za ezp eczonYTI?- prze . tern meszczę.
M'n
"'
,
ciem I w dowód mel głębok1el wdzięczności wYrawaciki !p f~rdi~rki dlS formiarni poń·
DW. „ORMUZD'
żam mole publiczne podziękowanie
telefon 31'·'9.
0
•
u mowa
czoc ·
(-) I(. Drelich,
·
Specjalista chorób wenerycznych
ZA_ TRA~N~ tirzeJ?owiedn!e dużo po.
t.ódż, Napiórkowskiego 88.
moczopłciowych I !llk6rnych
PRZY JMU.JB OD GODZ. s-z. s.-t flllllfillllf.1]!11[i]'i11ł!I111iJltJIIJ!iJliJllJ!j]!i]fj ~[!lliJlil!IJijjlllliJ~lj]~f.111ilfi]IArnflJr.rut dz1ękowan i uznam!1„zdobyla słynna
~ ~i chiromantka z Oahc11. Piotrkowska
- 1%.1
w NIIIDZIEl..E 1 ~WJĘTA oo oo.
. ...:1.;..9_ _ _ _ _ __
CHORE NERKI
LEKARZ. DENTYSTA
UKARZ• DĘNTYSTA
DZINY J-1.
1_N;.;.;r:.:..·..;;2;;.;23;.....:;m:;..

i
i
;

od l 1 pół -

4, 6-G wieoz1 w :aledziele i świ~ta od 10-1

•
I
.
HW
Ołk O\Vys k
4
·1eln1·ana

I

zam.

,„.

Ceg
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CJEZCHOCJNl!K

~w I p KDP"l.O\VSka .Oddajat on~l>::~t~~!:!1 °~i:lz~i~ ~!~!~Nt ma~~yn:.zt~~enk~~:wif::i~
• k • I•nu~ 11uM
• .
0

Dr. med.

U

.filtrowany, wplywa1ąc przez to al- do sprzedania. Bałucki Rynek 9 rn. 1.
b? ·na zatrucie org.anizmu wskut~~ INTELIGENTNY, młody z 6 kl. wyprzyjmuje codziennie od 9 do a m. 80 mewy.dalanla szkodliwYch substa~c11, kształceniem, posiadający wolny prze
przyJmufe 00 a-..7 J>O 1>0l.
pozbawiając organizm Jazd na tramwajach m!eJsklch i doczy też „
Sł
w I kl jazdowych, przyjmie Jakąkolwiek pra
cenTnyclkh skliadlnikMów .. t
Y „o z o .a . ag1s ra dk os śl~go ce. Oferty pod L. 23.
U
tel 23„ 58
telef• 121·23
Ch Or. k Obi ece I ak USZer a
z
,
„ rosa , zaw1era1ące rza a ro me
. „.
Gł6 wna 41' t e I • 237• 89• - .
od 4-el do 7-ei w lecznicy, Ploirkow• indyjska Ortosiphoniac dala w krót· CHIROMA~'lTKA. Łodź, akątna ?S,
kim czasie skuteczne wyniki w cier- !11• ~3. 3 piętro front. Prosze przy1ść
ska 294. tel 122·89.
DR. MED.
Przyjmuje 1-2 i 4-8 wiezo.
le""'.- - - - - - ać.__s...
~---· ----- - - - - - - - pleniach nerek, miedniczek nerko-1•1_,o_,r~z-ek...o_n...
WYCh, pęcherza i wszelkich dolegli• DLU~OLETNI !achowie.c i monter oo·
Dr. med.

H• ZeIIC II p•IOI' k OWIk a

GOTLIB
A
• • bur. kob'
Jlk uszer1a
e

tfl

I[

•

włi

DOKTÓR

~el• .246·09.
P.rzyJm. od 4-8 w.

.- .-• Dr ·Jan Polak
k·I

1

ul. NAWROT Nr.

30-2 ZASTARZAt..E, różne KASZLI:!, PRZY·
. BJ;L PAPcrl~LO~
w1~gritN cHi1ó~
3000A 1· ó
WULEMI d E902
1st Vf PO·
r. .
1
o
chwalnych Jest do przeirzema, na
miejscu opis leczenia na żądan i e
bezpłatÓy. ST, śLIWA~SKI, Ł6dt,
7

ch~roby w~!t~~~ .'1
21

Brzezińska 33.

alle:rg!cz.:ie,
re-u.
(astma. POkrzY"Wka, mi&'rena.
POWROCIL
matyzm)
CHOROBY SKORNE. WENERYCZNE
Ooddn.v orz:vJeć 11--7.
I MOCZOPLCIOWE.
Oahłnet · Roentgeno • lec.&nlczy,
~rzyjmuie od 8.ao-1.0 r„1do21.pót
Pi:trkows•ca 70, tet.181·83.

PORADrtlA

' „ ' „, ~~§~.~:~:]"''"""' Wf Hf U l ~ fi I[ l ft A
(„Ud\Vlk Pl\LK
U
Choroby skórne i We•
nery czne
łH\\VRDT 7, teł.1ZB·07

LECZENIB CHORÓB
WENERYCZNYCH I SKORNYCH
ZAWADZKA 1.
Czynna od s-el rano do 9.eJ wieczór.
W niedziele i świeta o4 O-ej do 2-ej.

Porada 3 zl.

Od 10-ej do 12-ej i od 5-ej do 7-el
Dr.

-

wo~cł~tA d~~g z::1ai:z~:fu.:h·„urosa" do ~~~~~~11 1be~;~<>~~~h.m0 f~tret~ ~cibv „K~·
1

nabycia w aptekach, skła(iach ~tecznych, drogerJach lub w WYtwórni:
Magister Wolski, Warszawa, Złota
14a. ObJaśJ?lające broszury wYSyla-

•e rs ka 11
O'J
Z ...
'
.

CHOR. l<OBIECE I AKUSZERJA

IBCB

2łUUDO\VS

11

AsTMy
-

t1• TAUBENHAUS

PIC~trkOWSka 26, fel.117-50
Przyjmuje od 0-10 i od ł--6 po poł

. ..

Gd ans ka 37

mv bezpłatme.

2 MAGLE elektryczne z mieszkaniem
do sprzedania zaraz, Andrzeja 58. 23
pr;.)SZUKU JĘ pokoJu z kuchnią słoneczne nie wyźej II Pietra. Of. do „~eZ1
publiki'' s.ub: •. Słoneczne 333".

Eleganckie damskie _,rl'IALNIA :i: drzewa jaworowego, 0 •
i ubrania. tom. ana i inne r~e7zy z gospo.dar~twa .
domowego oka.zy)nte do sprzed.am.a.towary do prania na damskie suknie. Gdańska
43. m. 10.
k' i
d
t ·
I f k'1
!
. sz a ro • we mane ams 1~ mes • - - - - - - - - .- - - - - - kie towary, i>oolowery, obuwie, firan- TAKSOMETR ma1e Argo za 75 z!. oka
ki. poleca Leon Rubaszkin. Kilińskie- ZYinle do sprzedania. ~lad.: .~lotrkow27
ska 45, m. 23 u P. M1chalsk1ei.
4-ó-2 go 44.
NA WYPLATY!

płaszcze. męskie płaszcze

··············••llłlllll•B•••
~~"

NAJMODNIEJSZE
I NAJTA~SZE

~

kWiGfY

l

LEiY w WASZYM
powi~kszyć

pujflcycb.

znacznie sfery ku-

Osiągniecie to tylko, dzięki celowej
reklamie, przeprowadzonej j:'Jrzez

AKWIZYCJĘ oatosuf.J

flJCDS~a

med.

. . .,~1-1

',,.~\',_,,

AKU S:ZER~ f.HfłEKOLOO

Zawad;di;a 10. Tel. 155· 771tnl.
prz ~j m uie

9-1 2 i od 3 - 6 popot.

1:!8- 97.

.
''

'•I~·. tl•~Yl•
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!~~t~~ zo~!ł?~::JTURYS_C~ - M~KK~BI 2:1 (Ob· ~1k)

:~~~~;tefe~~~te~e~~ó~~:~~~~-a:.Dobra

gra ben1am1nka - N1eszcz~śl1wy wypadek na .ens u
Inować..
. .
.

sportu motocyklowego.
!
O~tatni d1a 1ob~ zespo~łów .~ee.z pier·
Wreszcie rzecz się wydala Wyszła WISIZeiJ rU111•dy z.a~onczył się c1ęzk:o wy·
na · jaw prawda wręcz potwor~a. Pod- waLcz.onem zwycięstwem Turystów.
czas, gdy prawdziwi sportowcy naraDo .przerwy był.a Malkka:b1 zespo~em
żali życie i zdrowie dla przejechania zna·c~~~ l~pszym a .Pr~edew_s~ystk1em
największej ilości kilometrów, _ jedy- szvhc:teJ ·~ra·~ącym. Zm1en10na linia napa:
nie miarodajnych dó zdobycia pierwsze dui w ktore1 brakło tym razem Frekla i
go miejsca _ gdy nie 1szczedzili trudów Goldberga I ~twarzała .groźne sytu~cje
i sportowej udręki. by wreszcie pobić pod ·W:amk~ faoletowych 11_ tylk~ s.zozęscm
tego niezw ciężonego rywala _ pan zawq~ęczyc 1!1ogą T17rysc1,. źe ta część
Buckley w~jeżdżat 0 kilkadziesiąt kilo- gry me ~akonczyła s~ę ~1yzszem cyfrometrów od Łodzi i w cieniu drzew lub wo zwyc1ęstw~m ?~a~u;ka kla:sy A.
przy dobrze zastawionym stole _ '
. N~ oopraw1eidh~en~e. furystow n.a.
,
•·
lezy Jednak podać, _z e 1uz n'a początku
. fabrykował zwy~ięst.~o na p~p1erze. gry uległ nieisz.częśliwemu wypa,1~wl
I wracał w. o~pi0w1ed~ie1 c~wi11. do me- Frankus 1 do któriego we·zwano pogoto·
ty. Byl świezy, uśmi~chmę~y 1 V.:-YP~- wia rahnkowe. Turyśc\
grali więc Y'ł
c~ęty. _Jego konkurenci byh pólzyw1. dziesiątkę i grą swoją nie mogli zJ·rnpo·
Nic dziwnego: Buckley byt fenomenem
- ta.mci byli tylko zwykłymi motorzy-

sta~~~ra

Buckleya jest oczywista zjawiskiem odosobni.onem, ale tylko w pewnej mierze. W sporcie jest bardzo
wiele afer, w sporcie roi się od wszelkieg;o rodzaju krętactw, matactw i szacherek. Ale naogół rzeczy te wykonywane są nie indywidualnie, a zespiołowo. Klub X zabiega o zwycięstw(}, o
przesunięcie z jednej kategorji do drugiej, o zdobycie tytutu mistrzowskiego
itd za pomocą środków nic wspólnego
nie mających z etyką. Klub Y. który od
czuwa metody klubu X. na wtasnej skórze, broni się temi samem! sposobami i
pr,óbuje się „odbić" na klubie. W ten
sposób powstaje łańcuch „machlojek'' --

łań~o~c~:~ ~:c~e Prancji,

~nglji

w
lub Stanach Zjednoczonych wiele rzeczy dzięki zawodostwu jest postawionych na wtaściwej płaszczyźnie_ t. j.
na p.aszczyźnie przedewszystkiem interesu - u nas owija się tę samą prawie
sprawę w bawełnę „ambłcił klubowei''.
„przywlążanła do barw swego klubu"

\ t. d.

1

ł.a s.ię yr'7ewaga

fii.ol~towy.ch,

któ~;zy

grali mezwyikle. .ambrtin1ie, wywalcza1ąc
z trudem. zwycięstw:~· .
.
~ .
~r.ze.bieg $ry dosc mt.eresUJJ~cy. Mak
kabi 1uz w pierwszych mmutach gry :z:do
bywa. bramkę ze s.trzału .samoJ;>ójcze.go
J?urk.i. PJ:"1owa<l:Zi~le docla1~ . ~iafo·n!l~~ie,sk~ch otuchy a co.11az. częs01~ z~graza
Ją o·m braD?'ce przecn~1111~a. ŚMetme d'}"ł
ponowan.y 1e~1 s·z.cze,goln~e Rotapel, który
~oskoina1e ki1er1;1'1e ata~1em, wypuS"zcza·
Jąc często w b-01 szybkiego lewoskrzyd·
łowe,go.
Okoł,o 20-·ej minuty Durka wpada na
z1111aj. dują.cego się w podslooku Fr.ankusa.
Zderzenie okazuie siię tragiczne w skut·

SUROWE KARY NA

PIŁKARZY

?o

LE6JI

.kel~~ 'fu:k~~ .\ta~lk~ ·~~~~t p~I:_

rJej sędzia, ipr.agnąc widocznie ~rehabilitować , się Makk.abi za wyrządzoną jej
hrywdę nie umiaie zrupefoie prawldło
wo strzeLo:n-ej, n:awi:asiem mówiiąc najład·
niejszeij bramki dnia prze:z Stawickiego.
Jes.z.cze kilka wy.siłków Makkahi i
miecz kończy się utratą dal1szych pmkt6w ipl'IZH ambitnie grający zespół żydo·
wski.
U Turystów wyróżnUi się: Blumberl!,
Staw.icki i Nykel. ,W Maikkabi najlepsiPomerancenblum, ' Rotapel i Basin. Sęclz:iował P· Grajwoda.
Pnedmeoz Tezrw
zakończył się
mvyoięstwem Turystów w
stosunkn

Zarząd klubu zawiesił Nawrota, Szellera, Cebulaka i Ziemian&
jalkde m~ało fw.aich członika Klubu na ip~z.eciąg dwuch
1W, zwJąz.ku z zajściem,
miejsce w dn:iu 14 bm. n.a terend.e WKS. j lat, oraz · ew,olniić z ZCl!jmo·w anego 6 t.atlo•
Le~ji między członkami SekQji Piłki Noż wiiiska w Sekretarj.acie Klubu.
nej - zarząd Klubu przeprowadził do3) Powtórne eW1enW.alne
preyjęeie
cho~nie, na podstawie któr.ego pow- powyż·szych osób na c.z:łoników
Klubu
.z:iął n.astępującę decyzje:
iwależnion.e jieist od ich lojalnego zaoho·
1) P'P· Nawrota J6ufa 1 Szallera Mar _wa.nii.a się w stosunku
do zar.ząd.!zeń
ja.na d Cebulaka F.r.anci'S'.Zika - za pobi· wł1a<liz i całego KlUJbu.
cie czł:oxtka sekicj.i, siwego
koliegi Zie·
4) Zarząd Klwbu oistrze.ga, iż w przy•
miana zawiesić w prawach członków szŁo&ci ka.ż·de n~ewłaściwe rzach-0wanie
Klubu na 'P'r,zeciąig dw.uch lat.
sdę gracza luih se'mc~ri będzie j.aknaj,s.uro·
2) Ziem-iiaina Józefa :z.awiesić w p~a· wiieij ka·r,ane.

Program
/

)

-

uroczystości
„

polsko-belgijskich "

. .

.\~M Skład reprezentacJI piłkarsk1eJ lany, a w niedzielę po meczu jadą do
Selg31 na ~ecz z Polską zosta} ustało- Krakowa.
· py następuJl\CO• Jłrae~ (Brugeo1s), Dede
Sędzia p. Cejnar zamieszka w hote--

80 8
: ( :0).

·'

1 · W al a Si e Wi Cz ÓW O a
b

ł

k

,

C Ce Z88 8 OW8C
ken (Antwerp), Hoydmcks ~PC łfasselt) lu Angielskim.
rekord jwiatowy na 50 metrów·
Van lngelman. (~. B. Dadmg), Heli~- Drużyna. lekkoatletyczna BelgJ przyje
m~us (fC Mahn01s), Claes~ens (St. Gtl· dzie do Poznania w piątek popołudniu,
Dzis.iaj zgłosiła się do organizatorów

·
101se); Torfs (Darm.y), Br1chaut (Stan. .t.y t: k- ·~· 'd i:
.d . d ar d) , V oor h oo f (Liersc h e), „ Saeys _·W i m i ę Cu s ąumą ue~wzg1e me (Brugeois).
., ·
szczrtnych h~set. wykupuje się boksera
Zapasowi: Van.derberghe CDarfng),
do siebie, of1aruJąc. mu dobrą . posadę? i Nouveus (Malinois), Declerc (Antwerp),
cho~ p~ bokser umie praco.wać tylko 1 Versyp (RFC Brugeois).
wytączme na ringu: ~' imię tych saWraz z drużyną przyjeżdża p1ęcm
mych _haseł „kombmuje się zwoln_Jenl~, członków zarządu Jouveneau, wicepre
wystąpienia I ~kreślenia :-- . robi się zes, Dellier, Defalle 1 Konig, Hause, Goe
wszystko, co się da i co s1e me da.
tink, oraz dziennikarze rluche i Van
Na czele kluMw stoją lu.dzie powaz Praag.
ni, szanowani i istotnie szacunku godni. Belgowie zamieszkają w Warszawie
Jednak ci sami panowie, którzy ze w hotelu .Europej::;kim, w ciągu soboty
wstrętem o·dwróciliby się w życiu pry- zwiedza~ będą Warszawę, CIWP, .i Bie
watnem, w życiu zawo'dowem i na

do Warszawy zaś w niedzielę rano i ża
· k a w h o t e lu p olOnJa.
·
miesz
Dziennikarze, przyjeżdżający na kon
gres prasy, ulokowani zostaną w hote
lu Angielskim. .
Obrady kongresu toczyć się beaą w
sali Tow. Wioślarskiego w sobotę rano
popołudniu dziennikarze udadza się na
Bielany do CIWF, w niedziele i paniedziałek będą zwiedzać miasto. Ponadto
podejmowani będą obiadem w sobotę
przez PZD i PS, herbatką w l(adJu i
bankietem przez PZPN.

mistr.zostw lekkoatletycznych s~Dlicy,
które
gt- . ł.odbędąW się
. . w .dniu jutrzej.szym,
b
i.anis awa
atasiewiczówna, z proś ą,
aby do pr<>gramt• zawod'lw wstawiono
bieg dla kobid na 50 metrów,
.Walasiewiczówna zamierza b ~,wiem
pobić na tym dystansie dotychcr:asowy
rekord świa!c·wy,
n.'llP. ~z; ... Y do czeszk!
Mejzliko:rcj, któf1' wylosi 6•4 sekund.

.Polscy

piłkarze

przybyli do Wiednia
W sobotę rano przybyła do Wiednia

polska robotnicza drużyna pilkarska,która walczy z drużyną Austrji o mistrzostwo Europy.
.:
Nietylko prasa socjalistyczna, -ale
dniach od 8 'do 18 czerwca r. li wym.
także i prasa innych odcieni politycznych
wita życzliwie gości polskich i
·dbędą
się
w
Budapeszcie
szermiercze
Drużyna
szpadowa
pojeazie
w
skła0
mistrzostwa Europy.
dzie młodym, a mianowicie: Franz ze przypomina serdeczne przyjęcie, jakieZawody obesłane będą barazo Ucz- Lwowa 1 Sobik ze Sląska, Krupski - go doznali w Pol~ce przedstawiciele au
nie. 'Już dziś wiadomo, że u·d zial wezmą przebywający w Wiedniu na studjach strjackiego sportu robotniczego.
przedstawiciele następujących _państw: oraz Krzyżanowski (Legja Warszawa).
Austrja, Italja, Jugosławja, Węgry, DaWyjazd z Warszawy nastąpi w dniu
nja, Anglja, łiolandja, Rumunja, Szwaj- 1O czerwca. Możliwy jest jednak wyCzeski sędzia piłkaris.ki, CejniaT, sę·
carja, Czechosłowacja, Szwecja, Pol- jazd wcześniejszy, gdyż Budapeszteń
ska, Bułgarja.
· . · ski Oficerski Klub Szermierzy zaprasza dzfować ma, jak to wia·clomo Polskiemu
Polacy startować b'ę.dą w turniejach polaków gościnnie na przybycie wcześ Zwiąizkowi Piliki Nożnej 1 mecz piłkarski
na szablę i na szpady. Szabliści pojadą niejsze. Z zaproszenia zawodnicy nasi Polska - Belg.ja w dniu 4 c·z erwca w
w starym, wypróbowanym składzie: skorzystają tylko w tym wypadku, o ile Wanzawie.
Obecnie prasa wiedeńska po-daje, że
dr. Pappe, Friedrich, kpt. Segda i por. gospodarze zgodzą się na rozegranie
ma w tym
Suski. Jako rezerwa wyjedzie poraz meczu przedturniejowego z polakami. ten &am sędzia prowadzić
samym
dniu
4
czerw.ca
zawody
pierwszy junior Sobik (Sląski K. PoliKierownikiem naszej ekspedycji be01a~ow Rangers - Rapid wiedeń
cyjny) oraz por. Zabielski, który będzie dzie dr. Pappe.
m w Wiedniu.
zarazem rezerwą w zespole szpado-
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ciu sportowem stają się iakbdy innymi
ludźmi. Zdawałoby się. że w sporcie
przestają ich dotyczy'ć normalne kryterja i normalne zasady.
Władze sportowe - Jakby w przewidyWaniu tych wszystkich rzeczy rządzą się surowemi, oczywista przepisami, nad któremi czuwa komisja gier i
dyscypliny - rodzaj urzędów prokuratorskich i sądów zarazem. Te same prze
pisy nie pozwalają skier.ować żadnej
sprawy na droigę sądową, ani do urzędu
prokuratorskiego - nim rzecz nie przej
dzie przez centralny związek danej galęzi sportu. A więc trudno jest wdrożyć
akcję powodowaną „zwykłą" etyka w
sprawach wykroczeń przeciwko etyce
sportowej.
~ ru pfurwuy dz~ h~ ro&zju
macherki, dokonywane - jak wspomnie
Iiśmy - w łonie licznych klubów - wy
szty na jaw jako wyczyn idywidualny,
jako rekord znakomitego rekordzisty.
Ta bomba, której eksplozja odbita się
glośnem echem w całym kraju jest
symptomatyczna nawkroś. Trysnąl gejzer tam, gdzie wrzato i wrze już od
dawna.
Huk afery Buckleya powinien obudzić poczucie etvki niechybnie zawsze trzeźwe w innych wypadkach - a
jakby zamarfo u n.iektórych kierown·i-

kach! g4yż Frankus pada nieprzytomny
,
·
·
.
·.
.Wezwany lekar;; pogotowia 1?~. udzie
le11:tu mu pierws·zeJ pomocy odwiozł go
do domu.
.
.
Dal~z.a. g.ra Jest . ~~str~nme b. ~er·
wowa i me przynosi 1uz zmiany wymku.
~ianie stro"'.1 pocz~t~owo prz~
:waza znow ~akka:b11 T~rys,Cl opanOWUlą
1e<lnak powoli 1p.ole gry 1 . ~zęsfo podchodzą pod bra.mkę ~akka~1. Jeden .z atak?w 1:urystow konczy się w.reszcrn wyrown~i.ącą bramkę s-trzelon~ ?ardz? pr~y
tomme przez N;ykla. Turysc11, mim.o ~ż
gr.rują w dzie·siątkę są -teraz
zespołem
z:.n.a.cmie lepsz)"tll i atakują z furiją. Szerag doskmiałych p·o.zycji taprzepas,z.c.za
w .tym okresie .Nyk.el, nie trafiając do
bramki dwukrotnde z kilku kroków.
Wreszcie na 12 minut przed końcem

.

Dop1e.~o w drug1e1 'Połowie uwyda.n!· na z1em1ę.

na uermiemnh mi1tno1twalh [nroDJ

Walka o sedziego Cejnara
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ków naszego sportu wtaśnie, gdy chodzi nić się od etyki ,,na codzień" - od etyo sport.
·
ki, gdy chodzi o sprawy zawodowe. o
Nie wolno udawać, że się nie wie o życie publiczne.
tych lub innych szacherkach, jakich się
Taka jest lekcja płynąca pod adrez uwagi na wyniki sportowe, na spor- sem naszego sportu ze sprawy Buctowe stanowisko klubu dopuszcza ten kleya.
lub ów mener„. W tym wypadku trzeNajsmutniejsze w tern wszystkiem
ba być równie wrażliwy. jak w każdym jest to, że tutaj mowa jest o sporcie,
innym. Nie wolno często wręcz zezwa- którego zasadą naczelną i podstawo-wą
lać na różne .kombinacje' i drżeć. by sięlideologją jest fair play. Ale z tym smut
któraś z nich nie wydala. Etyka leadera Idem już sie wszyscy nawet prawdziwi
klubu. jeśli o sport, o klub i jego rezul- sporto w cy jakoś zżyli.
GI.
taty chodzi, nie powinna ani na jotę róż

Zamtast

Czechosłowacji

prawdopodobnie

Węgry

W dnia.eh 4 i 5 czerrwca br. o<lbyć się
miało w Ciechodnku spotka.inie Polska
- Czechosłowacja w meczu na szable.
N.ieist,e ty, s,z ermierze czescy na spotkanie przybyć nie mogą.
Wobec tego
Pols:ki Zw. Szermierczy pertraktuje o·
beC11ie z Węgrami celem uzyskania dru
żyny węgierskiej, która by w wymie·
nionym te11mm.i.e mz,eigrała me.cz s zablo·
wy z naszą reprezenitacją.
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Codzienna nowelka „Expressu"

'ff fron10Joju.
Leonja jedzie tramwajem do domu.
W nowym, granatowym kostjumie i ma
l~m f~lcowym. kapelusiku wygląda prze- \
śhczme. Leon1a wie o tern doskonale i
jest w świeinym humorze.
Gdyby teraz spotkała Tadeusza! Od --------~-7!-----. ~
~
~rt
trzech miesięcy ani razu go nie wi-

Ucieszny

dz~~~nego

dnia bez

żadnego powodu

zerwał z nią stosunki i nawet nie napi~

sał żadnego

listu. Dopiero

później

„Expressu"
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dziewczynie, że spotyka ją każdego
wieczoru, tak jak poprzednio oni się wi'>Me
dywali.
. Leonja nie mogła zapomnieć o Tadeuszu. Nie traciła jeszcze nadziei, że
do niej powróci i ciągle marzyła o tern,
że zetknie się z nim przypadkowo i
znów go zdobędzie. A przecie to było
bardzo możliwe. Tadeusz wracał z biuPat: - Przedstawienie było ładne„.
Magik-cudotwórca: - Siaoowna pu-;,
Patachon: - Patrz co za bujda!„.
.
i
j
t
ra t
się {~d!~~~~a ~~~tl;:tm, w ęc mog11 „Magik - cudotwórca!"„. Ciekaw jestem bliko!... Oto fenomenalne wyciąganie I Ale co z tego?„. Żeby zostać magikiem,
Tramwaj zatrzymał się na jakimś co taki cudotwórca może dziś pokazać żywych wężów z buta!„. To nie jest I trzeba się urodzić ...
Patachon: - I ja tak myślę„. Zdjąłem
żadne nabijanie w butelkę, ani, broń Boprzystanku. I na.gie Tadeusz znalazł się za jedne dziesięć groszy...
Pat 1 - Jak znajdzie w mojej kieszeni że, w karafkę-„. Za jedne dziesięć gro- but i co?.„ Dziura w I>.ode.s~waglt at
w wagonie.
Tadeusz spostrzegł ją dopiero wów- dzie~ięć groszy, to mu uwierzę, że jest szy każdy może się przyjrzeć jak się wstyd, a węża niemal
wyciąga różne żywe istoty z pustego
czas, gdy zajął wolne miejsce, naprze- magik.„
1bucika!... Uwaga!.„ Zaczynamy!.„
.--'
ciwko niej. Leonja błyskawicznym ru-r
chem oQ.wróciła głowę. Gdy się jej głę
boko ukłonił, nie odpowiedziała mu. Udawała, że go nie spostrzegła.
Gdy wyszła z tramwaju, Tadeusz
pobiegł za nią, choć mieszkał znacznie
dalej i powinien był przejechać jeszcze
kilka przystanków.
·c::i
- Dlaczego tyś mi się nie odkłoni
OCl
Czy już doprawdy
pytał ją. ła? o
Dlaczezapomniałaś o mojem istnieniu.
go nie odpowiadasz? - Co się z tobą
dzieje?
Leonja nie oopowlaaała mu. To było przecież najlepsze. Niech wie, że jeJ
wcale na nim nie zależy, że nie chce go
Szewc Dratewka' - Co to. u Uclial?
Patachon: - Jeszcze nic nie mzu-1
Patachon: - Człowieku, co ty roznać.
Ale nie wytrzymała. Ody już stanę bisz?.„ Przecie szewc wywiesił ten but miem.„ O, tu drugi taki sam but!... ,T u Gdzie mój but?„. Przecie wisiał od tylu·
.
lat i nikt gQ nie tkn~ł.„
pewnie znowu jakiś szewc mieszka!...
ła przed domeru, w którym mieszkała, dla reklamy?.„
mi
Kto
to?„.
Co
l(opytko:
Szewc
móztępa
rozumiesz,
nie
Nic
Pat:
rozunie
Nic
jedna!...
Gapo
Pat:
Tadeusza:
odwróciła się i zawołała do
gownico! ... Ale ja cię nauczę rozumu„. buchnął mój but?-. .\Vislal prz.e.cie na
- Czego mnie jeszcze napastujesz, miesz!„. Bądt mądry i patrz końcaL
się Jak należy postępować w życiu, tym hakuL
Ucz
czego chcesz ode mnie? Od dwuch mieI
by nie umrzeć z głodu„.
sięcy uganiasz się za jakąś dzierlatką,
J.
L l ~
I
-zapomniałeś o mnie zupełnie! I chciał
byś, żebym się inaczej zachowywała?
Przez dwa miesiące daremnie czekałam
na wiadomość od ciebie, a tyś nawet
nie nadesłał żadnego listu! Czy tak się
wiedziała się, że zakochał się w jakiejś

postępuje?

Leonja wybuchnęła płaczem. Pona górę, do swego mieszkanka, a ł
Tadeusz nie poszedł za nią.
Dopiero w swym pokoiku zrozumiała, że przegrała batalję. Tadeusz widocznie był przekonany, że przez te dwa
miesiące znalazła innego, że on już ją
wcale nie interesuje i dlatego pobiegł
~....-~-~~.---P"-_._.~t--..J
_
.
za nią.
Patachon: - Ota czło~ek, któcy
Patachon: - Szanowna publiko!.„!
Szewc Dratewka: - To panu też
A o!1a i::o~iedziata mu zby~ wiele.
Zrozun:1at, ze. Jest ~ dalsz~m ciągu sa- skradli but?„. Kto to mógł zrobić, do stu Można tu zobaczyć największego wiel- rośnie w dzień i w nocy.„ 1T aki ludzki
koluda na świecie, który ma 3 metry drapacz chmur„. Jak państw10 widzą,
'.11?tna 1 tęskm. za mm, że !J-le potrzebuje par cholew!
Szewc l(opytko: - Kto to zrobił, te- wzrostu i rośnie nawet w nocy!.„ Całe musieliśmy postawić specjalny namiot,
J~J pora~ drugi zdobywać 1 dlatego strago nie wiem, ale będę wiedział... Jakiem trzy metry można zobaczyć za jedne 10 aby ten wielkolud zmieścił się w njm.„
c1ła ~Ian wartość.„ d .
!można io dotknąć„. Nie gryzie.„ .
.d szewc Kopytko, ja tego płazem niejgroszy! ... Proszę wchodzić!„.
.
Mmę~y trzy tygo me.
Szewc l(opytko: - Mo.żebyśmy tak
Leonia znów wracała tramwa1em o' puszczę!... Złapię zlodzieja i do krymiweszli, co?„. To pewnie ciekawe.„
nalu wsadzę!
domu.
- A może dziś go spotkam? - myśli. - Może dziś będzie inaczej? Może\;
mu się już znudziła ta dziewczyna?
I nagle Tadeusz zjawił się w wa- '.
I
gonie. Zauważyli się jednocześnie.
Tym razem Leonja już nie odwróci-!
'
ta głowy, natomiast on to uczynit
Nie ukłonił się nawet, usiadł tuż przy
niej i począł czytać gazetę.
Leonja gryzta wargi ze wściekło
ści. Tak, wszystko było stracone.
W pewnej chwili upadla jej na ziemię rękawiczka. Tadeusz podniósł ją,
podał, ale nie powiedział ani słowa i
spoglądał gdzieś w bok.
Wreszcie tramwaj się zatrzymał.
Leonja daremnie spodziewała się, że
Szewcy: - Trzymać!... Trzymać! .„.
Szewc Kopy~ko: :-- Co t?? ... Przec~el ,.szewc l(opy~ko: -. Dawaj" zlodzieju,1
Tadeusz również wyjdzie z wagonu.- ten but z praweJ nogi to moia własnośc!, IJIOJ but!... Ja c1 pokazę!... Wielkolud, a I Pat: - Owszem - ale język za zębami !.„ Takiego wpadunku jeszcze nie
Tym razem nie uczynił tego, nawet na
Szewc Dratewka= - A jeżeli ten z le-! buty kradzione!...
Szewc Dratewka: - Jeszcze ludzi było!...
wej nie jest mój. to ja się nazywam Mat-;
chwilę nie przestał czy_tać gazety.
Dziewczyna pobiegła do domu, zano- gorzata !... .
Pa~acho~: :--- T~ był t~oj pomysł!...
będ~ie J?-abieral !.i. Stoi na szczudłach il
.
1
Zachciało c1 się nasladowac tego magiudaie w1elkol~da:.„
Patachon. - Teraz będzie wsypa.„.
sząc się od płaczu.„
ka!. .. Masz, babo, koguta!.„
Pat: - OJ, med obrze...
Tłum. D.
biegła

l

Prenumerata: z kosztami

orzesvlki oocztowei z1. 3 gr.

so

miesiecznie

tekś<;ie
o. gł. .0 S Ze n i a: . nekro10:1:1

50 gr. za . wiersz .":JiiimetrOwY (na stronie 4 SZJ>alty);
W
40 gr. za wiersz m1!1m. Drobne: za słowo 15 uosz
T
za si owe JO 1rroszv. naimnieisze z!. 1.20.
oracy:
Poszuk11l'ante
I.SO.
..
zl
na1mme1sze
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