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STAWISKA, 
żona wielkiego aferzysty, 
zdoł:iła zbiec, zabierając z 
sobą wartościową biżuterię ROK XJI. 
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LIU CHONG·CHIEN 
wybitnv dyplomata chiński 
mianowany będzie posłem 
przy Jednem z państw w 

Eur<>pie. 

Jak stracono van der Liibb 
Wielkie oburzenie w Holandji.-Hitlerowcy są zadow~leni, iż strac9~Q 

holendra a grożą wszystkim przeciwnikom śmiercią · 
Berlin. H stycZ111ia 

Rzekomy sprawca Pod1>alenła Relcbs 
tagu VAN DER LUEBBE, holender z 
pochodzenia, został wczorał stracony. 
Wyrok został wykonany na dziedzińcu 
więziennym przez kata Engelhradta. 
Van der Luebbe przez cały czas nie 
zdradzał najmniejszego oporu i był obo 
jętny na wszystko co sie wokół niego 
działo. Na zapytanie, czy chce się WY• 
spowiadać, odpowiedział odmownłee. 
Potm został zaprowadzony na szafot 1 
ścięty. 

Paryż. 11 sty.cznila.. 
(Pat) Z A'msterdlamru donoszą, ż nie

oczeikhV1aJI1e straceruie vam der Luebbe
&10 wywolalio wcatej Holandji deprymu 
-ące W\rażenie. Rodiz.ilna skazańca do
wiedziała się o egzeku® post factum 
od jednego z dzirennilkarzy. O ufaisika
w.ieniie van der Luebbe.go zabilegat bez. 
skutecznie rzą.ct holenders~i. 

Profesor uniiwern1ytetu amsteidam
s~iego de Jongh, kt6ry żywo intereso
wał się losem vam dJer Luebbego oświiad 
czyt, iż pra'Wlo niemieclkie ·przez doko
nanie egzekucji nad van der Luebbem 
zostało oofnlete wstecz o cały W'ieik. 

W przewidywani.u wttiogich manif e
stacyj, poNc.fa amsterdamska ustawiila 
posterunlki przed gmachem ko111sulatu 
niemieclkiego i holenders~im Domem 
Bruinaitnym, który jest ogn~sikiem holen 
derskiego mchu narodoWio..sociailistycz
nego. 

Berlin, 11 stycznia. 
D::>lsze krótkie komentarze o !itra-

Jemita l la lrD~ll„ 
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Sensacyjna powieść tygodnika 

ceniu van der Lubbego przynosi tylko Wykonanie wyroku na van der Lub- nie Reichstagu została dla Niemiec za-
kilka dzienników. bem odpowiada w zupełności poczuciu ratwiona. 

„Der Deutsche" pisze, iż opinja pu- narodu niemieckiego. Zagranica musi . „Deutsche Allgemeine Ztg." podkre
bliczna postawiona została przed fak- też zrozumieć, że kto zwraca się prze- śla, że stracenie Lubbego zdecydowato 
tern dokonanym bez dalszego roz1lrawia ciwko nowemu regime'owi w Niem- los jednego człowieka, którego przezna
nia nad tym samo przez się zrozumia- czech, przypłaci to życiem. Teraz wie czeniem było, jako narzędzie interwe~ 
lym faktem, co leży całkowicie po linji każdy, kto w obrębie granic niemiec- njować w dziejach narodu niemieckiego. 
metod działania przedstawicieli niemiec- kich zamierza wystąpić przeciwko pń- Wykonanie tego wyroku staw1;;i. osta-
kiej władzy państwowej. stwu, co go czeka. Przez to stracenie tecznie kr.eskę pod sprawą procesu o 

Hugenbergowski „Der Tag" sprawa odpowiedzialności za podpale- podpalenie .Reichstagu. 
-----~--· niezwykła tragedia młodej : dziewczyny 

Ojciec schłostał córkę, która zbiegła .z n~rzeczonym~ -
Miłość pchnęła dziewczynę w objęcia śmierci 

Lódź, 11 stycznia.' odebrać sobie życie. Próbowała się Zapłaikana i zmaltretowana dz.liewczy 
(ig) Dziś rano mi1alo miejsce w Ło-: wieszać, wypijała truciznę, za każdym na, gdy zdołała wyrwać się z rąk ojca, 

dzii niecodzienne zdarzenie. które za-1 razem jednak ratowano ją, szybko położyła się clio łóżka. Po paru 
kończyło się targnięciem sde na życ1e Wreszcie młodzi postanowili uciec minutach rodzice spojrzeli w jej kie-
młodej dziewczyny. z domu. Umówili się na dziś rano. runku i wydali okrzyk zgrozy. Geno. 

W domru przy ulicy Pomorstkiej 142 I istotnie około godziny 6-teJ spotkali wefa była zupełnie blada. Leżała be1: 
mieszka małżeństwo .Rogalskich z 20- się na ulicy i pośpiesznie zdatać zaczęn ruchu na łóżku z którego ściekała obfi-
letnią córką Genowefą. Młoda dziew- w kierunku dworca kolefoweszo. cie krew na podłogę. • 
czyna do dłuższ~go czasu miała przy . I(Qgalski dcnviedzia r się · jednak o Pośpieswno do niej. Okazało się, 
Jaciela, za którego chciała wyjść za- tym zamierze. Wybiegł za nimi i do- te zrozpaczona dziewczyna przecięła 
mąż. Sprzeciwłlł się jednak temu ro- pędZiit ich. Narzeczony Genowefy urn- sobie brzytwą olea żyły u obu rąk. 
dzice, zwłaszcza ofclec, który uważał, knął, a ona nie zdążyła. A wówczas Wezwano do. niej pogotowie ratunkowe 
że młodzieniec nie nadaje sie na męża: ojciec zdjęł na ulicy pas i · zaczął chło- które przewiozło ją do szpftaia dla m;t
iest zbyt młody I nie zarabia jeszcze stać córkę. Bił Ją, prowadząc równo- tychmiastowego dokonania opeeracji. 
dostatecznie. Na tern tle w rodzinJie cześnie do domu, nie zdażając na jej Stan jej jest jednak tak grotny, że ist
Rogalsktch wynikały stale awantury. krzyki Jp łacz, ani na Interwencie prze- nieje słałla nadzieja utrzymywania jej 
Genowefa, nie mogąc przeikonać swych chodniów. Gdy powróclłi do domu, bił przy życiu. 
rodziców niejedlnokrotnie już starała się ją w dalszym ciągu. 

JlFERJl STJlWISKIE60 
przedmiotem obrad w parl.amencie. - Zgłoszono 

kilkanaście interpelacji pod adresem rządu 
1 Paryż, 11 stycznia. J W tej sprawie zgłoszono dotych-1 py republikanów lewicy. Lista inter• 

( (Pa:t Dz.i~sieisze posiedzenie izby czas 6 interpelacyj, Deputowani Dom- pefantów nie Jest jeszcze zamknięta. 
; rozpocZ111iie siię popoJudniu zwyczajową mange i Ybernegaray zwrócą uwagę J *** 'I mową przewo~ni~zącego Buissona, któ rządu i izby ~a. odpo'Yiedzialność pot.i„ · Paryż, 11 stycznia. 

CD TYDZIE-Ń 
POWIEŚĆ I 
już ukazała s.ię w sprzedaży. 

Czy wiemy, co dzieje się 
z nami po śmierci? Czy naj
bogatsza choćby fantazja mo
że sobie uzmysłowić, jak nisz
czeje i rozkłada się ciało ludz· 
kie w grobie? 
Pilm tego rodzaju byfby naj
okropniejszym i zarazem naj
bardziej zajmującym filmem 
świata. 
„Co Tydzieó Powieść" daje 
taki film w ilustrowanej po
wieści p. t. 

Jemita 11a 1ro~u" 
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Cena numeru 30 gr. 
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1 ry. w porozum1e;i1u z rzą~em z~propo~ tycz~ą i adm1mstracymą w sprawie. W dniu wczorajszym odbył się po-
; 111UJe wyznaczeme dlyislkus]l. budzetoweJ naduzyć w Bayonne. grzeb Stawiskiego. W pogrzebie wzię-

na dzień 16-ty stycmit 01rnz rozpatrze- -Deputowany Ybernegaray zgłosi ła udział żona oszusta i dzieci. Stawi-
1 nie interpelacyj w dniu 12-tvm bm. wniosek o powołanie specJalnei komi-J ski został trzy listy do swyoh najbliż· 
J Według ogólnych przewłdvwań izba sił parlamentarnej do rozpatrzenia t~j szych, w których pisze, że lepiej bę· 
I zgodzi się na przyjęcie tych warunków! kwestji. Ponadto interpelować będą dzie, jeśli odejdzie z tego świata. 

I. P,Od warunkiem, że niezwłocznie będzie dwaj socjalłścLblumowicy, neosocjalii- Oburzenie całej Francji z vowo-du 
otwarta dyskusja nad aferą Stawi- sta Dea•t, · całej tej afery jest w dalszym clągt 

·. skiego. Wreszcie dep. Barety w imieniu gru niesłychane. Pisma zarzucają członkOt(_ 

: Pożar w piłacyku przy ul. Gdańskiej 38 
Panika wśród mieszkańców okolłcznych domów 

L6dź, 11 styiezcia. f ne było, że n41e udla się unaro0W1ać u;biika
(iig) D.mś, o @Qidiz. 1 w arocy, wybuchł ; cyij pi.erwsz.eg·o !I)i1ęł111a, w01bec tego wysiilł:

gr-OŹi!l'Y ipooaJr w piaił.aic~u :p. Guenitheria, ki sltlrruży skiiieiio!Wlalły sliię ina iPMYleigajją.ce 
, m.iiesz,czącym s~ę pl1ZY u:l. Gdańlsllciej 38. ubilkiaiqje, by a:ia!be?Jpliieozyć ~e !P!Wed 6rYct.· 
.P.ożaJr wyibu<:'hł ll1la paiiiterze, w ldkiailu, 1e1fąic-yim ży'W'iiOlłiem. 
ikitóry za.ijmu,iie IP· KiraW1czyik. Z•aipailiły sd.ę Tymczase~ na ul. Gdańskiej pOwsta 
meibLe ii suEilt ,oo_ :iiSkliier z ~ew01dłu komi- ła panika. Lokatorzy sąsiednich domów, 
1I11oweigo. Pia:żiair ,z.aiazął stę szenzyć z błys- obawiając się, iż ogień szerzyć się hę· 
:kiawiicz.ną szy~ośoią. W ai!ą~u kiillkoo1a· dzie dalej, za1c1Zęti wytn100.ić swój dloibyiteik 
stu miinut ogień st.riawfrł Sil.lltH a pti.Z1ecL01Stał z mieSiZlkari. K.nzy.ki i ipłia~e ipQIW\ięikiszia
siię na ipiieimvisz.e piętro., gdlzie maij1diude ły zrumieszrun.~e i oha.Ols. 
.się islkłaid meb1i W1eilnib1urn:a. Wre!&Zloiie, po dJł,ug:iieij afkiqj,i pożiar .ZIO· 

Suche diMeiwo sizy(bkio pia·dfo ipa1Stwą sbaił zliikwtidlowrun'Y· Piiie.rwl!We pięłll1o jed~ 
płomi:emń. i n•i1eibawem caił·e [piierwsze piiię- naik padlłio całkow:ide ipa1stwą ognia. -

'1
1 

wo s1tan1ęłio w płom~endraoh. Nic tam n~e .zdlołattliO urabcxwlać. Straity są 
. Zaia.:1airnno1Wan:a stJ:iaż ogllliowa wszczę wi1eUde. . 
ła n·atyichmiaist a.koję r:aihtnkową. Wi.doc1z 

rządu i premierowi ChautewPsowi, i,{; 
stoją na czele bandy złodziei i zabój
ców. Wczoraj aresztowano głównego 
pomocnika oszusta, dyrektora teatru 
„L'Empire" Hayottea, przyczem nale
ży się spodziewać dalszych areszto wań 

Oszust parcelacyjny 
wyłudził 30 tys. złotych 

Warszawa, 11 stycznb. 
Z polecenia władz aresztowany zo

stał właściciel biura parcelacyjnego nie 
jaki Żółtowski. Aresztowanie nas tąp !ł .J 
w związku z oskarżeniem ztożonern 
przez Hajduczka, że Żółtowski wytu„ 
dzil on niego .10.000 zł. w związku :~ 
tranzakcją kupna gruntów na paTcelc 
Spr.a wa ta łączy się . z aferą Karlińskie
go, któr;y · zbiegł do Ameryki Poludriic
wej. 
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WIELKIE KŁAMSTWA HISTORJI 
Fantazja pisarzy wtłoczyła w usta wielkich ludzi fra

zesy, których nigdy nie wypowiedzieli. 

'.Wolna !Tru6unn ----------fi dg Zono 
jest bardziej przedsiębiorcza, 

ni! mąt 
Niezdecydowana z Rzeszowa. Prze

ciwko małżeństwu z owym Panem 
przemawiają bardzo ważne okoliczno
ści, z drugiej znów strony łączy Was 

{Slb) Naijnowsze ba-danfa historyczne rhei kolumn. niósł z nieba święty olej, przez.na,cżony miłość, którą nie tak łatwo z serca WY-
wykaziują, że wiele z tego, co.~my się Galilleusiz, jaik wiadomo, był jednyr.i z do ochrzszczerua pierwszego króla fran· rugować. Nie zawsze. droga Pani, w 
uczyli z dziedziny hi&totji, bynadmnii-ej lp1e.rwszych uc.zonych, któ11zy przyjęli od cuskiego, Chloc1wi:ka. M.i.mo, iż rzekomo związku dwojga ludzi , jakiem jest mał
nie odpowiia.cłia prawdzie. Taik więc, gdy kryci.e Kopamika. .te ziemia kręci się hiis.torycz.ne te słowa, zostały opvs·ane żeństwo, mąż jest tą strona silniejszą, 
wspomina się hits1tor.ję starotytnego R-iy- dokoła słońca, a nie słońce do1koła ziemi przez poetów i stały się tematem dsla bardziej zapobieguiwą i bardzie} przed 
mu, naisuw.a.ją s~ę na myśl słowa wyipo· Gdy w roiku 1633, zmuszon10 go do odwo· .mailairzy - n1i1e Z·06tały one prze.z k1siędz.a slębiorczą. Tak jest w większości wy
wiedzisaine prz.ez JuijU&Zla Ceea.ra, na łaniiia t-ej „he!l'lezii", Galileusz miał tup- Edgeworth wyipowiedz.iiane. padków .• Zdarza się jednak. że tą sil-
krótko ipnz.ed śmiseroią. Jaik wiadomo, zo nąć n>0igą i zawołać: Gdy Na.połeoo zdobył w roku 1798 niejszą stroną w małżeństwie Jest żona, 
stał o.n zasztyletowainy prze.z SW)'lch naij- - A jednak się kręci... Egilpt, mi'8ił on ipowiedzieć do żołin·ierzy: a t' takle małżeństwa są szcześliwe . .Je-
bliższych przyjaciół, międizy iMymi ,,Hi1Storyczne" te słowa zi01S1tały prze· - żołnierze, 40 wieków 1poglęcla na żeli Pani kocha owego Pana. to nie wi-
przez Brutusa. Umk.riając, miał się ode· kazane poionmo.ści, w rze-c:zywisstości jed was z tych piramid.„ dzę powodu dla którego mi.afaby mu 
zwać doń: naik me były nń.gdy prze.z Gn.li:leusza „wy Frues ten jest ·zupełnie wys.samy z Pani nie dopomagać materialnie w 

- · I ty Br.utius1e ~ci'W1ko mniie?„. nalez~ooe". Stworzono je dio!Pie.ro w kil- ipa.lca. Doipieto w kiilka lait po zdobyciu chwili, gdy zarobki Pani są WYŻSZf:' ani 
Okaizuje się, te Cezu wo~61e tyoh kaiSet lait po śmierci uc·zOIIlego i połączo- EgLpbu, Naipol~n coś podobneg-0 naipi9ał żeli jego. Zaznaczyć chce jeszcze. te słów nie wy.p·owdedlziia.ł. Słiowa te spoipu· no z iego ooobą. a jeden z byłych of.kerów Na,poleona 

1ai:y:zowały się tylko drzięki diraanlftioiwU W, dalszym ciągu należy sprostować „pl'lzy;pomniał" sohie, że Napoleon wypo przed powzięci.em decyzji musi Pa:ni 
Szelkispiria. Dokłaidn1e badiainia dziieł poz.o· kła.mis.two hiistoiryczne, związane ze wiediziiał w Egiipoie podainy wyżej zwrot. dokładnie za:naltzować swói cham kter 
6/Ławiionyoh pr,zie.z hiJs.tio,ryików s.tar:o.tyt· śmiie.ticią Lud'W'i1ka XVI. Opowia,daiją, że Potem 11,apjisał on 0 tem w swy·ch pamięt I usposobienie, czego Ja uczynić nie 
nych, a więc'. Ga:ju~a, Svetoniiiusa, Plubar gdy wchodizi.ł oo na sz.afot w dn~u 21 niikaich i w ten ~osób związano ten mogę. Wszystko zależy od tego, czy 
cha i innych, -wylkazały, że Cezar skonał s-tycm1a 1793 roku, stojący obo.k nieg!> zwrot z Na,poleonem. bardzo Pani kocha, i czy zgodzi się Pa-
nie wypowiedziawszy ani słoWa. , ·ki&isądz Edtgew:ot1bh, mi1ał się odez.wać do Podobnie pt'lzed~,taw:ia &ię sprawa z ni być podporą małżeÓstwa. zamiast 

Na ipr.zełoan.i:e wi~ów, wyłanita siię n~ego: W~lhelmem I. - Na łożu śmiierci miiał samej otrzymać oparcie. 
posiać Krzysztofa KoLumba. N&eprawdą - Synu świętego Ludwika, idź do on powi·edzieć: „Nie mam czasu być Samotna Cesla z Krakowa. Droga 
jest to, co t\Werdzi 6iię obeo.nie, że Ko- nieba„, · zmęczony". - BIW.ze badain:i:a hiisfo· Panno Cesiu obawiam się, że .iest Pani 
l'Umb chciał odl~ryć Amerykę. Ni1e wLe· Sio wa te miały być związain·e z le· J ryczine usfaliły, że Wilhelm riisgdy tych zbyt wymagająca i za mało pobf aż I iwa 
d!m1ał on wogc)le o iisnendiu t-e~o lfł.(lu, a gendą, że w roku 495 biały gołąb przy- słów nń,e wy.powieclz~al dla ludzkich slabostek. Musi się Pani 
celem i ego było odlkirycie noiwlaj drogi ctC> pogodzić z faktem. że mężczyźni sta· 
lndrji. Z <tej też racji, mies,zkańcy A.mery· s t u ł . k • t t nowią bardziej podatny 2runt dla prze. 
ki ZO.Slbali 'J)1"IZeZ niel!o naizwani indijana- z oczny cz nw1e JBS u 00·12 lotnych flirtów ł miłostek. Taka jest 
mi. N:ie odpowńiada iróWlniież p11awdzte, tt ~ 1f zresztą ich natura i za to nie można Ich 
jakoby sł)'lll!lie „jiaijko Kolumba" było je• NaJbardziel skompllhowanu me- winić. z tego też względu nie należało 
go wyinaita.Z11ciem. An·e~cLota .ze „&t-oją· h zrywać z narzeczonym tylko dlatego, 
ce.m" jajiktem ryesit lllÓJesłusmiiie temu przy- C: a n izm nie zasiqpl .au«: la że widziała irn Pani raz, czv dwa w to. 
p1sywiaina. W r.zeozywdisrtlości, zwiBtZana (sb) Marzeniem ludzkości, które tylko na efekt i miało być atrakcją dla warzystwie kobiet, powied zmy. lekko-
jest ona z os01bą budiowmczeJlo BriunelJ-e- zdaje się nigdy nie zostanie spełnione, ludu. myślnych. Jestem pewna. że nie uczy. 
szego, który żył n,a IPOCZ"ttku 14-go wie- Jest wynalezienie sztucznego człowie· Dopiero wynalezienie w czasach nil tego z żadnych pobudek duchowych, 
ku, a Wlięc na wiele lari: ~ Kolumbem lka, stworu, któryby tak samo, jak my, nowszych mechanizmu zegarowego - ani uczuciowych i, że uczucia ie11;0 dla 

Postawił on wówczas Jajko na stole, myślał i byl zdolny do pracy a poru- pchnęło technikę budowy sztucznych Pani pozostały niezmienione. Widocz
ponieważ nie mógł IP'l""'elkol!l:ać Mkogo, te szany byłby tylko mechanizmem. I! ludzi na nowe tory. nie mHość Pani nie była bardzo głęboka 
zaprojektoWana przez niego kopuła ko- Należy zaznaczyć, że już staroży1:- , W wiekach średnich lub'owano się skoro nie umfo.ła sie zdobyć na orzeba• 
śc1oła trzymać się będzie bez żadnych ni egipcjanie starali się stworzyć sztucz w budowaniu wszeilkrch maszvn o czenie. Czu.ie się Pani jednak samotna 
filarów. Triiick ,z ja~dean ipirzclr0111,ał niecfo nego człowieka. Zbudowali oni cztowie- kształtach ludzkich. 1.'alk więc kot"ły pa- i chciałaby Pani, aby Jej poprzedni 
wiairków i ztbudiowiaa1a prirez Brunetle~ ka z gliny, a w wnętrzu jego rozpalili rowe budowano Jako głowy lucLzkie, a przyjaciel obdarzał ją nadal swą przv. 
si;e,go koipuła , trzymał1a SliJę .r.zec.iywdśde ogień. Widowisko to obliczone bylo para uchodziła ustami. Dopiero w XVIII iainią i serdecznością. Hm. na to jet\. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ wie~ zb~ował Jaquet Droz ~~ws~ nak niema żadnaj rad~ Oczvw~cie n~ 1•••yprawa PO "ł·oto' kro' la . Salomona automat, który potraflt sam rysować J wypada zwrócić się do niego. Ale f w W ~ grać na fortepianie· tym wypadku może Pani pomóc J ei 

Zbudował on wiele sztucznych lu- spryt kobiecy. Jak? To iuż zależy od Jak mqdrg lcról zwodził Wierzgcieli dzi, z którymi objeżdżał Europę i u- okoliczności. Niech się Pani z nim Po-
W tydt diniaioh wyrosz)llła z Anglji I Ekspedycja Byrona de Proroka, kie- trzymy~ał się z suh otrz~vwanMch stara „przypadkowo" spotbć. W szczać 

eksipeidyoja naiukowa clio Akyki, na czele ruje s.ię jednaik w zu?ełniie Inne strony. za og ą anie swyc automa w. e- serdeczną rozmowę i td. Recepty n!e 
k . t ł ł k ń p d tk' d . . cha,niczni ludizie nazywali się wówczas podan1 pon1'e"'az·. zna J'" kaz".da kob1"et'", tól'ej s aną s ynny uc.zony aimery a • ,r.ze •ewszys ~em u "l.!'~ &Lę ona przez d d . N j . k d "' - ,, - a 
k. ~- · t l k" · L"b"-"- d T · 1· t „an 'roi ami'. a wię szem powo ze- a stosow"'n1'e J'e1· zalez·y, J·ak J·uź zazna-s: i, ipotome'A emigr.an a po. s, 11ego - pusityin1ę 1 1J::;iAą o npo l<SU, nas ęp· d " - - -

hrabiia Byiion die Piroroik. nie zaś poprzez Sudan do Chred Ana. niem cieszył się je~o automat 0 gry czytam od okoliczności. Za słowa uzna-c I t ł b-~-- t . W „u •.. „ bł ' . k ·1 .ł d . . w szachy. Nazywal się on „Król Pu" i n1·a serdeczn1·e d. z1"eku1'e. ·e wyptiawy o aicza g ę u.K.<a aiiem- e"'1J""!o: o ~cxen zna .omt ei;o po ~~z d k 
1 

ż 
mea, mimo to udało &ię usba.lić, d·ż celem ni.ka, ko.-.alnie złota króla Salomona po· był automatem os ona vm, e rzeczy- Biuralistka z Krakowa. Rozumiem 

·.I:" .J w wiście wygrywał wszystkie partJe. podróży znaikom·vtego ucz.onego oraz 13 winny le.teć obok Chre..L Ana. yprawa Wkrótce Jednak wyszło na jaw 
0

_ ~obud.ki rodzi.c?w Pan!. którzy che" .J• 
jego k01legów, jest jeden z naidekaw· zatr.zyma się w tamt.ejSizy.;h okolicach sztts,two. Okaizało się, ie Jaquet ukrył Jak~~J:Vcześmer ~amąt \v_vdać. Nie„ 

. szych zakątków świaita - Chred Allla.- na pnzeciiąg <rOlku. Czy owe ogmmne si~a.r w małym automacie karzełka, grające- .mnteJ Jedna]~ powm!la Pa~1 wvtto.ma. 
W miejscowośoi taj ekspedycja będzie by zostaną odnialezi,on;?, iest rzeczą w1ę- go świetnie w szachy, czyć oględn.1e rodz1co!11· ze czło'".1eka szukać le~eaidaimiych ska:rbów Ofiru. cej niż wątpliwą. mstorycv uważają. iż W czasach pófoiefszych spróbowa- ~uc~o~o _JeJ obcego n1e może Pam po. 

K11ama ta słY1I1ęła ze swych nieprze- kiopailrue w Ofiiirze były i.ylkn fortelem, no stworzyć sztucznego człowieka któ- sltib1ć 1, ze z decyzją. ~ależy leszcze. 
b11anych b0iga:eiŁw. 9uż pi~.zed Wizema ty- wynalezi·onym iptizez za~łufane~o kr~la rego ftazwaino „homunkulusem". Nawet tr~hę P?czekać. Jezeh. ka?dydat de> 
s~ącami: lait. Mumo Luc.znych wypraw, Sa.lomona w celu ttl.P·'l1ko.1e01~ wierzycie- Faust, jaik "rt""'ika z dzieła Ooehego r.ek1 .Pam posi.ada odpow1edme zaletv. l urząicLzanych w cetu odinaileziien~a owyich li. - Bvć mote, fot wyp~awa urządzona „„„ dl p i t śl 
ogromnyich kQPailń, z których ozęał prizez teglar~y '~uóla, od,;:rvb pewne zło usiłował stworzyć s1ztucznego człowie· zy,w1 a . ani uc.zuc e, . o w !11V zy„ 
swe bo.gaictwa kr:ól Sailomoo, niikomu nie ta złota, ni.e były -0ne jednak tak 1dr:p„ze ka w retorcie. Współczesny rozwój czefi. rodziców, n_iec~ się Pani posta;a 
udało się dotąid stwteridiziić„ gdiz~e leży b=.me, jak •.cg•) chce legenda. Najpraw- techniki zaznaczył się również wielo- do mego. przynaimmej przyzwyc~a1~. 
Ofiir. dorpodobniej mą::y i,. :-ól z.am!lcenizow.ał lklrotnemi próbami stworzenia sztuc~; Zdarza s1~ bardzo częs~o., z.e maf~e~l· 

Salomon prai~ął wdidocm~e ip~osbać całą wyprawę, chcą.: zyskać w'..ęC'ej cz.a· neg:o człowieka, tak zwanego „robota . stwa zaw1.erane bez rr,11fosc1. małzen„ 
i w 'Pl1Z)'lszł.ości jed1'fllym e~loaitaitorem .su na s,pła.cente długów. . · Pomysł ten był wielokrotnie t~matem stwa rozum.owo ~s~udJowan~: s~ cz~„ 
złotodajn,ej kr:a.iiny, prizeto z·a1broniił wta· Jeże!ł.i hraibia Byron n11e odnaich.ie w sensacyjnych filmów. W Londyme zbu- setn zna-czme szczęshwsze. amzeh zw1" 
jemmio~yim zc:Lra:<hić pl1zed kiiimkolwiek Chr.ed Ama ;:ło : c-fain~j żyły, ~o poJ: !; ż ,dowano ,nawet r?bota, który od.ipowia- zkił k~óre . wyn~kf-y z głębo.kie .i o~opót. 
mairszruty daile:kiej podróży. ~~go nie będzi~ w każdym ru:ie bez. aar na mesi~omphkowane pytania i po- nej m1łośc1. M1łosć w i;natz~ństw1e za. 

Ludz.ie oi wiJdlocmLe dobl1zymall sło· ·owioooa. Chr~ Aata bo'Wliiem jeiS1t koleb- dawał g?dzmę. . W ze PO pewnym cz~s!e mija, ale t_et 
wa gdyż do os·taitn.idi cziaisów uc~eni ~ło ką kultury egiipskiJ.aj i tak ozy owaik, wy Ozy Jednak uda stę w iprzyszłośct I ńłerzadkl~ są wyp~dk1 ze mofe nrzvJś6 
w:ii1l się na.pr6.żno Md oBcireślein~em szero prawa owa. będziiie je~ z :najciekaw- stwor~yć ni;.prawdę. „sztucznego czto· również 1 po ślubie, szczególnie tam, 
kości geograificmei, nia lcl6re~ lety Oliir. szych ostiaJbtlii:ch la:t. , wieka oolezy wątpić. gdzie Jef przedtem nie było. 
OgóLn:iie iprzytpUS:zcUJlliO, it legen.cLa.my 
ten kr:aą znajduje s.ię na wybiizetu Połud 
niowej Afryki. Na Syberii znalezlono mamuta, 

który tym razem ocalał przad iarłocznością tamtejszych plemion NAJSTARSZA LATARNIA MORSKA W USA. 
Latarnia morska na przylądku Henry przy 

wej ściu do zatoki Chesapeake jest najstarszym (x) Niedaleko hilrucka na Syiberj:! od
budynkiem sygnałowym tego rodza!u w Sta- kopano w tych dniach dobrze zachowa· 
nach Zjednocz~n'.vch. Latarnie te zbudowano ~ nego mamuita. Przedhistoryczny zwierz 
końcu 18-go wieku, a wówc~s posługiwano sie miał nawet niena11USzoną skórę l uwłosieieszcze tranem Jako środkiem oświetlającym. 
Od tego czasu pleclokrotnle zmieniano środki nlti. Również m-Oiz,g był nienaruszony, 
oświetlające. w roku 1881 WYbudowano obok co pozwoU uczonym zbadać dlokładnle 
starej latarni wieże wysokości SO metrów do ~nteUgencję tego Potwora. 
którei przeniesiono całą a{Parature łwietlna sta O wiel!koścl mamutów n1eoh świaidcz:y 
rei latarni w tym czasie wprowadzono w uży b d . f Ikt . k . d · "~i..1. a · ft 'a sita świetlna nowel latarni wyno- o aJ a! , ze az Y z Jego UQUVW m 
~i1?a n6~oÓ ' świec, co i:m;walato dostrzec światło waigi siedem kilogramów. Bocz:i~ k!Y 
jej j uż z odległości 30 kilometrów. W 1910 ro- mierzą 213 centymetrów dfu,g·ośc1 1 wazą 
ku wprowadzono oświltlenie ~rzy porno.cy ga szesnaście kilogiramów. Znalezionego 
zu skalnego o sile 22.000 ŚWlec, ob_ecme z3:ś mamufa przekazano muzeum. 
prad elektryczny, który WY~ar_~a ~"".1~!~0 _o __ s~:. Mam1.11ty żyły w epoce dyluwialnej, a le 80.000 · świec. 

zwłoki dch w mrofnym klimacie Syberii I d6w, z:najdu~ąc zwłoki przedhistorycz• 
doskonale stę zakonserwowały. Po raz n~h potworów wy!kopugą i\:! ! ... zjadaj• 
pierwszy znalezi~no dobrze z~;chowane- l do~ze z~chowane i zamrożone mięso t 
go mamuta, również na Sybern w dorze przed.„ kt1lkiu tysięcy lat. 
cziu rzeki Leny w roku 1799. Wyikop;me- Okaz mamuta tll!edawno znaleziony 
go potwora przesłano do muzeum w Pe- cudem uszedł żolądlków ża.rłocznycłł 
tersburg.u. Na Syberii, co pewien cza~. nomaid~w i zacho-wał się w stanie zupeł• 
z-najdwje s~ w ziemi szozątlki mamutów, nie nienaruszonym. Uczeni rosyjscy cla· 
nie wszystkie są jednaq<: dobrze zacho- Ją Wyraz swemu zadowolenitt. że móz~ 
waine, a wiele z nich robi wrażenie, jak· potwora, który, i<ill< wiadomo. najszy.b„ 
g-dly:by j'l.l'Ż były przez kogoś l"UISZane i ciej u1lega rozkładowi1, tym razem oca'lat 
porozrnUICane. Uczeni ba/dając to nie- i może stać się znakomitym prz:y <.:zy,n„ 
zwykle zjawisko, doszH do WTlliosiku, że kiem do dokład'11iejszego paznainia faunY. 
dzi~kie plemiona kocz0W11k:z~h norna- epoki dyl~wialnej. 

• 
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Napisał JERZY BAK ,I SENSACYJNA POWIESC WSPOŁCZESNA 

.•......... ·····~··· 
STRESZCZENIE POCZATKll POWIESCI. A więc zraina Krygi.cz udał się _ 

1 
do nięgo, gdyż musi się z nim rozm6-) znalazł się na minjaturowei uliczce 

Józef Chudzik był bezrobotnym. Od jak zwykle - na pocztę po odbiór listu wić„. wiejskiej. Otoczył go zaraz rój dzie-
dwuch 1-:odzin siedział bezczynnie przed od Jany. Odłożył słuchawkę i zasnął... A na- ciaków i koMet, które zwracał~' się 
dworcem kolejowvm. gdy nagle podbiegi Po powrociie do domu odczytał po- stępnego dnia obudził się w radosnym doń po francusku, lecz Krygicz nic z 
:!01i icgo ukochan:v synek. Jaś, który poka- lk 
zal mu znaleziony przed dworcem kwit kryjomu ·list, gdy rozległ sie dziwonek nastroju, widać było, że 'powziął jakieś tego nie rozumiał. Znał tylko ki a 
bagażowy. telefoniczny. Była to Tamara. która za postanowienie„. Cóż to było za posta- słów więc zawołał: 

Na podstawie tego kwitu oiciec i syn od- praszata go na spacer do Lasku Buloń- nowienie?. - Etranżer!„. Etranżer... - co 
bieraja walizkę. w której ku wielkiemu skiego, lecz Krygicz odmówił. Myślał Krygicz miał owego dnia tylko jed- znaczyło „cudzoziemiec". 
swemu przerażeniu znaiduia miedzy gazeta· tylko o Janie, a z drugiej strony nie 

1

. no pragnienie: - uniknąć spotkania z Kobiety pokiwały głowami na zna:k, 
mi 1 ~zmatami odrabana reke meżczyznY 
oraz woreczek z pieniedzmi i kosztownoś- chciał zadzierać z Mornelem. który sta- Tamarą.„ Za wszelką cenę zerwać z że rozumieją i jęty go teraz na nowo 
ciam1. wat się coraz bardziej zazdrosny.„ nią nazawsze.„ Obawiał się zemsty wypytywać skąd pochodzi, dokąd zmie 

W chwili. gdy Chudzik otwierał walizke. Po odbyciu rozmowy · telefonicznej Mornela, a zresztą - .w sercu jego, rza i t. d. 
ktcś zapukał do drzwi. Szyb1rn wsunął wa. z Tamarą zszedł na dół do czytelni, poświęconem całkowicie Janie. nie by- Odpowiedział im na to krótko: 
lizke pod łóżko i w tej chwili do pokoju d · tk f · M I D • 1 • • • • dl · · k b' t p l ' 

d I . k g zie ze ną się z orne em„ osz10

1

10 iuz m1eisca a mnei o 1e y... - o on... - co znowu oznacza wsze I po iciant. a za nim Ja iś pan z tccz- ' 
ka oraz dozorca Owym Panem był rt.ient między nimi do ostrej wymiany słów Postanowiłwięc uciec na ten jeden „Polska". · 
Ol111iski. któr:v przyszedł mu oznajmić, że na temat Tamary i dla zatuszowania dzień z Paryża ... Słyszał wiele o cud- Zrozumiały baby i dalejże się ci~ 
wedlug prze<l~miertnych · zeznań :i:ejakiei przykrego wrażenia Mornel zapropono- nych okolicach sto!iicy firancuskiej, szyć i machać rękoma. a dzieciaiki wy-
~;~;eu~'.Y$1~sk~i%~zj~~f~~iiedyzna~ef z~fl~~ wat wspólny spa.cerr, na co Krygi cz chciał więc skorzystać z okaz ii i zwie- wlokły z najbliższej cha.tv jakiegoś 
ciwvm svnem hrabiego o nieznanem razwl- chętnie się zgodził... dzić najbliższe miejscowości... chtbpa z sumiastymi wąsa111i,_który ku 
sku. albowief!l Wiórczvńska_ zmarła przed Na uli"cy spotkali Tamarę. Krygicz, Spodobała mu · się ta mvśl... wielktemu zdumi·eniu Krygicza zapyta·ł 
wypowiedzeniem t~~o na~~s~a. . unikaiąc teraz wyraźnie tancerki prze- - Tak będzie najlepiej! - mówił go po polsku: 

Od sas1adek W1or;::z:v11sk1e1 Chudzik do- . · . . ' . . . . 
wiedział sie. że ongiś sluż:vla ona jaka pia·, prosił towarzystwo 1 wrócił do domu. do s1eb1e 1 wyJrzat przez okno. . - To pan Polalk?„. Ja tet z mojej 
stunka u pewnej hrabiny .• a ostatnio prowa- 1 Napisał list do Jany - byt to jego Pogoda nie była wprawdzie zbyt od ukochanej Polski jestem.„ 
dzila tajemniczy żywot O~wiedzala ja pe~- ostatni list _ poczem położył sie spać. j powiednia na zamiejską wycieczkę ale _ Z Polski?„. Jak to świetnie!... 
na elegancka dama o mezwykle1 urodzie. . 1 f z : · · · t 'N. · 
która wszysc:v nazyw1 1i „KsieżniC'zka Cy- Zbudził go znowu te eon.. nowu to mu naraz1e me przeszkadza o... ie- Cudownie się składa ... Wszedżie czł0-
gańska·· i która przyjeżdża cytrynowa limu-, dzwoniła Tamara. W czasie rozmowy ~bo byto ni·eco zachmurzone. ale istniata wiek rodaka spotka„. No, O'POwia.daJ
zy.na .. Clrndz.ik ujrzał ia. Pe'J.'.nego razu na ktoś zapukał do drzwi. Bvt to Mornel, [nadzieja, że słońce jednak zwycięży i że, kumie, jak ci się tu powod'Zi? ... Jak 
~~1~~. 1 uczvnila ona na mm niezwykle wra- który natychmiast uciekł. Tamaira pro- I przegoni szare łachmany chmur„. żyjesz? ... 

Jeszc7.e tego samego dnia Chudzik PO·' sita go konieczn.ie, a?,Y przy~zedł wi.e: I Wtożyt więc s~ortow~ ga.rnit~r i .. - Prosze .• niech pan wnijdzie "do mo
stanow1i pozbyć sie nieszczęsnej walizv za czorem do „Katuuszy . Kryg1cz dał JeJ wyszedł z hotelu, me mówiąc me mko- JeJ skromneJ chaty„. Czem chata bo
mia5tem. le.:z pr1.eszkodzila m~ w t~m pew. I wymijającą odpowiedź, poczem • udał mu. dokąd się wybiera i kiedy wróci... I gata tern rada.„ Już z pieć lat miesz-
":Ja chłopka . Wobec H!go rzucił walizkę do . d M 1 z . ł . I z k l d . 6 1 ' F „ B tu . r 
stawu Następnego dnia dowiaduje sie z się o orne a. DOIWU wyw1a.za a się I egar ws azywa go z1ine smą, go- cam we rancyJI.„ rata mia em, 
gazet. że policja opróc~ ~alizki w ~ta wie między nimi drażliwa rozmowa na te- j ście hotelowi jeszcze spali. Nikt go nie który mi tę chałupę i kilka morgów 
odnaiazla drup;a taka sam;i walizke. zawie- mat tancerki. Krygicz odszedł bez po- 1 widział oprócz portiera, który skłonił I ziemi zostawił... Też był emigrant ••• 
rai~.:a druga reke bestialsko zamordowanej żegnania. Wieczorem nie poszedł do 

1

, mu się nisko, nie przeczuwając. że z tej Sam pomarł i kobita mu pomarła.~ 
ofi:iry. ' h 1 b ł d Ć da 

Opró.:z owe i chłopki widział Chudzika z „Katiuszy'. . , . , . c 'Yi i ędzie mus.ia z awa potem re- Więc prz:yiechałem i .. tu. gospo ruję .•• 
walizką zawodow:v rzezimieszek, Wlady- Połoz,yl Się wczesme spac. o p1er-1 lacJę przed wywiadowcą Benetem. Proszę, mech pan wnudz1e„. 
sl.aw Pakuła.- któr.y grozi .J~siow!. że odda wszei w nocy znowu rozległ sie dzwo- 1 Sam nawet Krygicz, wybierając się Wprowadził ~rygicza do schludne-
g.i wraz z o1.:em pod sad. 1ezel1 nie -:vystara I nek. Tamara dzwoniła tego dnia porazi na tę fatalna wycieczkę, nie przeczuwał go domku o białej podłodze żółtym 
s1e o 1110 złotych dla 111eio. Jaś dobiera so· . . · · I • • " • k · . . · 
bie do pomocy swego kolegę, siłacza ft!lka. trzeci. C~y111ła n:iu ~rzuty, ze me; co. go. c~zeka I Jak się za .ończ!' t~ naJ- piaskiem przysy~aneJ„. W. ka.cie przy 
I razem szpicg1.1i:l .Pakule. Za mia.stem do· i orzysz,edł 1 zai:ow.1edzmta wobec .te~o I dz1wme1sza przygoda w Jego zycm„. kuchni siedziała Jego połowica. struga-
~hod?.1 do wal.ki m1edzv Pakula a 1ed11ym. z 

1

1 l<ategoTycznie, ze iutro sama.. przyidz.ie, , .. iąca kartofle. 
- ~ · 1e~o karmratow. przvczem Pakula t1chnie- · : · . --·-- ~-,.._,._ ' T „ ·d p ·t '-i"? 
~, cttm noża zabi.ia swego r:vwala. - O pan: napraw e Z O Sl\1. .„. -

., • -· Narzci:zona Chudz!ka jest służac~ adwo- 1 , f' • r n nie wierzyt chłop, siadając DfZV >stele :\ 
. kata Clłowniewskiego. mieszkającego w tym Rozd<l;al sto szesnasty pykając fajkę. - Jakże tam u nas?.„ 

samym domu. zgrabna, młoda dzie,vczyna. J- K' I k' h d z 
której na im ie Stefcia. p d I d - a z 1e ee tego poc o ze„. na pan 

Olowniewski zainteresował sie losem •: '~oc: no o o ZIO. Bogusławice?„. Pod Siewierzem za-
Chudzika. a gdy Jaś opow i edział mu w ra„. Koto Mierzędc... Tam żyłem z 
wielkiei taiemnh:v ~ odk~vciu ?okun.t:ie.m w Po wyiściu z hotelu Krygicz zatrzy- · 7,e w tern miejscu musi być słvnny La- dziada pradziada„„ Tam ojciec m6j po-
wal1zce. adwokat (1low111ewsk1 z me·N1ado- ł . 1. N' . d . t . k B I , k" d 1 · · hód l h · k N' t h 
mych orz.vcz:vn oadl zemdlonv na podloge.. ma s1ę na u 1cy. ie w1e z1a Jeszcze se u ons 1, a a eJ Jeszcze na zac c owany 1 mat a.„ l'e zna pan yc 

Jaś. ohawiaiąc sie w dalszym ciagu zdra- 1 dokąd pójdzie. Opiął szczelniej jesienny 

1

1 wypisane byto wiclkiemi litera. mi: stron?„. To szkoda wielka.„ Dobrze 
d:v ze str~nv _Pakulv. szpieguje ~o w .no~y. 1 plaszcz, choć zimno nie dawało mu się - St. Cloud. mi tu, skarżyć się nie mogę, bo maim 
Oka za to s1e. ze Pakula przeprowadza 1ak1eś I : k' T · d 1 t ·t .1.· k ł k hl b 1 · 
l:onsza .:htv z orz.vjacielem Ksieżniczkf. Ka. : 1cszcze we ~na ~" 1 • -. am _PO!a ę. - .. POS an?w11. sw;1~ awa e c e. a, ~ e co oJczyzna. 
ralem Zawidzkim. którv polecił mu. aby za· j Zastanawiał się co począć? ... Dokąd ' Usm1echa m1 się ta m1e1scowosć„. to oiczyzna ... Ludzie m1 tu obce są„. I 
~enunciowal Chud~ika„ lecz Pak_ula. o?awia: pójść na caty dzień?„. Bo postanowił Wybrał odpowiednie ulice na pia- ziemia nie moia„. Inaksza jakoś„. 
tac . ~ 1 e zemsty Jasia. m~ ch~e sie Pod1~ć te1 · nie wrócić wcześniej jak dopiero wie- nie i kierując się zvgzakami na koloro- Twardsza... U mnie inaczej wszystko 
m1s11 Wobec tego Zaw1dzk1 zwraca s1e do I ' . · . · · · · 1 
Ksieżnh:zki. przez która niejeden meżczyzna 

1 

czo rem.„ wym papierze dotart w wesołvm na- rosło 1 tu maczeJ„. U mme DO po sku, 
~debra! so~ie iu.ż _ż:vci~. aby _nawiązała zna· Był szczęśliwy, że znalazł wreszcie stroju do Lasku. tu po francusku„. I mowa insza. Tera 
J~nH!ść z Lhu?.z1k1em 1 skłoniła go do popel wyjście z tej sytuacjt... Liczvł na to, że Mimo wczesnej pory panował tam już coś-nie-coś rozumiem, aile oierwej 
nten1a samobo1stwa. d . . , d . . . l T d d , ć · · h p k' · b O d 1· d · · 

Pewnego dnia Powracajacego od Ksież- z1en z1s1eJszy wy eczy amarę o os ozyw1ony ruc . rzez szero 1e am w zą „. o a 1 o mnie. a Ja oczy 
niczki Chudzika aresztują dwa! wywia- zbytniego interesowania się jego osobą. aleje przejeżdżały kształtne Packardy wytrzeszczałem i nic ... Jak do ściany.„ 
fowc:v. Tamara„. Cóż ona znaczy wobec pięk- i Voisiny'y, a nawet dwukonne powo- I tęskno strasznie za swoimi... Na zwie-
w Urzedzie Sledczvm Chudzik dowiaduje nej. nazawsze ukochainej Jany?.. zy. Robotnicy spieszyli do zaięć na snę najbardziej, kiedy pola zazi·elenie-

sie ku swemu wielkiemu przerażeniu od W tej chwili przypomniato mu się: rowerach, a niektórzy szB do fabryk z I ją i słowik zaśpiewa„. Wtedv to ino 
nadkn1111sarza Bełzy, że jest posądzony o 
zamord1Jwanie hrabiego Kazimierza Burs· - Jana„. List... A więc najpierw pój- niebieskiemi blaszankami pod pachą. byś cięgiem płakał... Tak ci żal swego 
kiego ie·go rzekomego ojca„. dzie na pocztę po odbiór listu ... Jakże Bawił go ten różnobarwnv tłum, · kraju„. Ale mus to nie taska„. Chcia-

Poc.:zas rozprawy sądowej jakiś taiem- mógł o tern zapomnieć?„. Zamiast o je- któremu poraz pierwszy przyglądał się łem sprzedać tę ziemię i kupić w Pol-
nicz:v „Garbusek" podaje Sie anonimowo I ó d · k ś · B t k · Al d b h jako .;prawca zamordowania hr. Burskieio. denastej - jak zwyk e p j zie teraz.„ z uwagą i Cłe awo c1ą.„ y spo omy sce inszy grunt... e o o cego c cą 
Mimo energicznych poszukiwań nadkomisa- U daf sie na pocztę. Odebrał list. By- i zadowolony. . za bezcen kupić.„ 
rza Bełzy nie udało sie pochwycić tajem- ty w nim nowe, niezapomniane zaklę- Dotarł w ten sposób do koleiki, któ- W międzyczasie chłopka postawiła 
niczego Garbuska. ani też stwierdzić kim cia miłosne. ra zawiozła go na małą stacyjkę, miej- na stół dzban z mlekiem. chleb i ma-
on jest w rzeczywistości. Chudzik zostaje 
uniewinniony. Jana błagała „ni1ez.na}omego wielbi- scowości St. Cloud. sto„. Krygicz chętnie sobie podjadi. ia-

Zawidzki. chcac sie pozbyć Chudzika. ciela", aby nie dręczył jej dłużei i przy. Osiągnął więc cel swej podróży bez ko że świeże powietrze pobudziłn iego 
• zatruwa go tajemniczym płynem, lecz Chu- jechaf do Polskt. pomocy taksówki, co było właśnie jed- apetyt. 

dzik wbrew mniemaniu wszystkich nie dó 
umiera wpada tylko w letarg. „Garbusek'". Czytając te słowa, Krygicz uśmie- nym z wielu powo w zaciemnienia - A okolica jest tu spokoina? -
wystepuiacy również pod zmyślonym naz- chnął się„. Dopiął wreszcie zamierzo- tajemnicy jego nagfego zniknięcia. Wy- zainteresował sie Krygi~z. 
wiskicm „barona Ordyna". okazuje Chudzi- nego celu.„ Księżniczka Cygańska my- wiadowca Benet nie mógł bowiem do- - Owszem - odpart chłop - ~no-
kowi pomoc w walce z Zawidzkim i nie 'l' · k · d · k h · d · ć · któ t K · k · N · d Al 
prostując wiadomości 0 jego rzekomej śmier s 1 o mm. tęs m o mego, oc a go... w1e zie się, w rą s ronę ryg1cz oma„. araz1e nie mam powo u„. e 
ci. wysyła go zagranice pod przybranem A on ?.„ Jakżeby chętnie rzucił to wszy wyjechał. dziwaczna.„ 
nazwiskiem Wiktora Krygicza. stko i wrócił do ojczyzny, do niej, do Po przybyciu do St. Cloud Krygicz - Cóż to znaczy „dziwaczna"? ... 

Chudzik - Krygicz wYieżdża do Paryta, jej wymarzortych oczu. do jej głosu udał się w dalszą drogę. Dlaczego „dziwaczna".„ 
a synek jego pozostaje pod opieka starego hl 
hrabiego Strzygi - Toporskiego. w Paryżu przecudownego, do jej wytęskn~onyc Narazie słońce zwyciężyło. Za mia- - Bo różnie jakoś opowiadają„. 
Krygicz nawiązuje znajomość z magnatem pieszczot... stem nie było chmur. Odzie okiem się- Gdybym tu sam przyjechoł i ziemię 
śtaskim Wiesławem Mornelem. Tak, ale narazie postanowił wyje-1 gnąć, wszędzie lśnił lazur nieba i drża- miał kupić. · tobym ins~e miejsce sobie 

Kr:vgicz nie zrywa Je<l71ak kontaktu z k 1 p · J k b '- ł 1 kk ł · · tk · t k Jana i pisze do niei listy jako anonimowy chać w o o ice aryza... a a o ra~ a e o z oc1sta s1a a oow1e rza, prze wyszu ot... 
wielbiciel. Jana odpisuje mu na „Poste- drogę?... tykanego stonecznemi promieniami„„ _ Dlaczego? .•. 
Restante". Nagle wzrok jego padta na olan o- Krygicz szedł wzdłuż pachnących, - Bez to właśnie, ie tu tak lqkoś 

Za pośrednictwem Morne1ta poZl!llalie k I p · k' k d h l k i d h t ł d • J k d Ć Krygicz w Paryżu ta.ncerkę. Ta.marę. Mor- o ie airyża. wyw1eszoov w 1os u. szmarag owyc ą w vc a pe ną ziwaczme„. a to powie zie . t"~O 
nel iest op;romnie o nia zazdrosnv. Kupił za dwa franki najnowszy plan piersią wonne, czyste powietrze. Bylo nie wiem. ale mówią, że różnie ,, •vj 

Pewnego dniia Krygicz znikł .,.. ta.jem- Paryża z okoliicami i począt studiować mu lekko i wesoto. Pogwizdvwał zci- okolicy bywa.„ Tam dale.i. za \;ir·2 m, 
niczy spo.sób. ten barwny kawałek papieru. Niebar- cha znane melodje„. het! - pustka taka. że aż strasz".„ 

N iikit n.ie może z.r0>Z1Umteć co siię z nim Y 
~Jo„. dzo orjentował się we francuskich na- Za łąkami rozpościerały się liściaste - Tutejsi też tak mówią? ... 

Aby to p()jąć musi.my eo<Enąć .s.ię n•a zwach, więc wybrał pierwsza.-lepszą gaje, a w dali unoszący się dym świad
ohw.illę eto dn1i1a, popMe~ającego zm.iik~ięciie ulicę na zachód od Paryża. Na planie czyt o bliski·em osiedlu. 
Krygt~~pomnijmy so<bne nileMóre wy,padki widniały w tern miejscu przygarbione Krygicz nie omylił się, gdyż rze- Dalszy ciąg jut ro 
OWlelł!O dnrila... małe drzewka. f<'rygicz domyślił s·ię, ~zywrście po półgodzinnym marszu 
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11.1 Str. 3 

T d • d • • 1 · Tanie kąpiele r a g e J a Z I e C I U I CY Ł6dź1 11 siycznia. 
(iit) · Jaik się dowiaduje.my, w związku 

. z ~demjami chorób za.kaźnych 1 które 

łtajmlodsi, ktGrych pozbawiono wszałkłBi opieki. - Przyszła kadry w~ód~kr;~st~~~7~~rg~~{:o0::ć ~ : 
przestepców. - Musimy w laodzi uruchomic sp1cjaln1 schronisko :~~~~1c~a::iii~sz1k~~~~ Ł~Jżi~m:~l~:~~ 

Łódź, 11 styczndia. Na ulicach śródmieścia, gdziie trudnią re nie maiją rocbiców i opiekunów Lub . :za in·iez.aim~żnym korzystank~ z tego 
li) Jedną z największych naszych bo- tię sprzedażą zaipałek lub tebuą n•r- które ~rawdzie maiil rodlllinę 1 a.le srodika .PII1ofoil~ktycznegg. . 

lącze.k są dz;ieci ulicy. Jest to kwesitja, ozywie, na p1'zec1miieściaeh1 w pair.ka.ich i w.skutek fatalnych waitrunków ntllltel'lj,al- , T.aime kąip.l~le b~dą zorgan'.z?w~ne w 
którą zaqmują się ostatnio społecznicy ogT1odach. nych fnWo to poz·ositaJjl\ pr.zez cały di~ień I 1 Il zaikładzfe kąpielowym mtejskbm. -
wszyistkich kr.ajów, ale u nas w LOd.zi Zroz,umiał4 iest rzec.z!!:, że d2ieci bez opie11ci, wbme znaleź6 Się wllśnle Ceny z,a kĄ.rp~1el ustalone wstały na zł. 1. 
ma ona specjalne znaczenie, ponieważ takie zdradzają instyakty prJ:eStępo.ze. w 5chrc>niskach lbiejskicb. Na ~z.e.le M.„ 75 ~.r, ~ SO ~r. , . 
dotychczas jeszcze, z bra;ku potntebnych Wyistaitczy udać się na ulicę Nairufowi- kich za:kła·clów tnits~ą stwnąć o~oby fa. . óini,e~az ~CCJ~ ta W ubi.egł)'.'m ró,~u 
fooduszów, nie mogliśmy się z.dobyć na oza do sądu dla niele!nd.óh, by ujr.ze6 chowe, d0&kona,lt} iio~ttnti~li\ce psychikę meszllła su~ w1e1kiem powodzemem, me 
zbudowanie wielkiego schroniska, w któ przykre ł niemiłe sceny. Motna łam zo„ dzt~oka. Otgainttacja warsztatów pracy, wĄ>tp twLe 1 "".' tym da dobre rezultaty w 
rem należałoby pomieścić iprzymttsowo baczyć :młodocianych prze.stępc6w, tak klas wykła<Ctówyt!h i .iintemcLt6w - tio zakn$te p.ro.Hla:ktycz.nym. 

~~~-~. ys.tikii.ie dlz:ieoi, które wychowuje młodych, że z pewnością nie rozumieją jest rzeczą najważniejszą. Bet tych środ- Ośwletlł1'n·1e nowych ulE.c 
UllllUi oni jeszieze zinaiczeiniiia karygodinego czy" ków sprawa &iecii ulicy sta'Wlać się bł• ~ 

Są to d0iieci bez żadni~ :rodiziiny, po nu, który popełruiLi.. Dziecko ..__ prze· dizie .z roku na rok coraz bardziej pailĄ- l.ódź, 11 stycznia. 
Wliękisize? części si0r0ity, Móre nie ma9ą stępca, jeśli nie wykazuje zdohaOśCi do cem i tragk.znem zagadnieniem. (it) Jaik s·ię cLowladiujemy, w dni•ach 
nńl~0tgo, żadnego opi.'0kttna ii. dto tego cza- poprawy, wędruje do domu Wychowaw· Nie mamy fttndrusz.&w. To prawda. na1j1bl.i:żs.zych rozstrzygnięta z.o.s·lanie spra 
su. gdy osiąga.ją właściwy wlek ii gdy czego. Taan pod 61\l.l»OWVm .rygo.rem wy- Gdybyśmy mieli, me ulega wątpliiwośdi, wa tegoroczinej elektryfilkacjd mi.asta. -
może roztoczyć już na·d nńiemi pewnego ch01WUie s~ę go na uczd.w~go człowieka. że schro.niska taikie powstałyby iuż daw· uiożOllly z,o~ta:ni~e p.Ja.n zamJSfalowania 
11odizia?u opiekę SZJkoła, wałęsafą się po Ale jaJk uczyinić, by jafk1ne1.jmniej dzieci no. Ale nie tr.z(lba ipt.zecież zacząć od śwa.a1tła eleldr~z.n.ego na tyo.h ulkac:h, 
ulicy, żyją z żebraniny i nocują w psich wio1góle :pr.zed sądem dla niiie1l~tnJch sit,a· luksusu. Nie musi to być wspaniały dom, które hl:l!dź ~:pełnie świrulła nie posi.:tda 
bW:uli.dach lub rumowiskach statych budo. wafo '? wyposażony świetnie i bogato, Na to ją, bądź te~ mają oświet1~111li.e gruzowe. „„ 

~ tym wypadku w grę wcbodię tył· mamy aza.s później. Natazie motnaby wy W miku ubiegłym aikcja ta uległa prz~·r• 
tJlica ;demorctJ.ilzuie te dzieci w ko1'o- ko schroniska. Naileży dizńecko umieścić tlzierżawić jakąś nieczynną fabrykę i U• wie, poniiewa.ż instrulow.ano elekt-rycz· 

salnym stopllliu. To, co wszczepi w lich w za'kł.ad:zie zamkniętym, ieszcze pr•zed rządzić ją niewielkim kOi~tem, a rezul· ność w ipa.11kach młejskich. 
seri~a i dius.ze w ciq,gu 1lcilku tygodni, doilmnaniiem pmez niego piierwszego taty byłyby niewątpliwie wysoc~ dodat. Ogółem oświetlooe zostaltlie 5 hl.Jo· 
rue ·<lia się wyjplenić później prz.ez lata przestępstwa. Te wszystkie dzieci, któ- nie. · mehrów uHc n.a peryferjach. 
?ale: D.zń.eclm, wyc~owane na ulicy, sta- -----

>' l T • -- ' • ~ ' • I : O '•, ' ' ! I : ' '. o ,' : ' ' ·'.I': : ' 1 O I O > 1' O 1e &Siię rllbyrt wczeArui.e dorosłym ozłowie· 
lciem. Zamoib'kude w :fe01sób nie ez.a.wsze 

;;:ci~z=~;:ii:ci~j~d=:.ri:.~w::: Krwawy pościg za włamywaczami 
Je o swem nteszctęselu, pali papierosy, 

:i~8!i~~P!i~':z~e:11=~a~J:o~~7~ Nocna wizyta opryszków.- Udar~mniony plan. - Czte
okro.pniejszef, 11.aJhatdzlej 'W)'UZdane.j i rech · groźnych· opryszków · przed sądem w Piotrkowie 
Ob ydttej fOrm.ie. 

Du6za diziiec;ka ftie p0iz.waila na kryty· Piotrków, 11 st vczirr... r Jak się okazało - włamvwacze do- Smużni.ak i Sta.ntsław Sieradzan. W lo· 
czny $/OOt&unielk do otoczedli.a. I z tego Wydział śledczy w Radomsku, otrzy· stali się ptzez okno, do pokoju, w któ· ku dochodzenia, ustalono nazwisko 4-go 
wZlględu 111\ega ono bardzo łatwio 'W!,Pły• maił poufną iJ!lfo[U'lla·cąę, iż znani na tam· rym spała handlarka Klaczyńska . Zhu· sp.rawcy, którym okazał slę notoryczny 
wom obcyoh ludzi. A ko~o dziecko ~o· tejszyim tere.nie włamyWacze, zamierza- dzona hałasem - widząc nocnych ~ości przestępca - Jan Jaros. 
tyka rw ozaisie ewyc-h wędirówclt l{>O uti· ia. dokonać włamani.a clo mieszkania wszcżęła alarm. Ws.zy&Lkich czterech aresztowano i 
ca.eh '"'flZedmie,ć? W""'it!Ut'ków ...,,ole• Artibooiego MatU&faka. przewieziono cLo więzienia piotrkowsk. 

Ir' ,~ u.t' D .:1 . • _, • • • M · k Złoczyn' cy r:zucili się do ucieczki. - Ob · · l' · ł k h 
czeńsitwia, ""'rzeet~ców . .któl'\Zy z w~eLk.ii owiie.U1Zl1w.i się 001, 1lż u atus1ac a W ecme, z:qę 1 om awę os erzonyc 

'.I:' 't\.t" • '1: 1 • • • 1- K , Kl ywiadowcy "'<>częli gonie uciekających _, k p· 1 · R 
cho.d.ii 11.tcz• 1·e W11!iZy,_;stkfo1tilo deio, wie• z.atr.zyma'la &ę nie1a1Ka aia:rzyna · a- ł' sąUJU o ręilowego w toitn ,;:ow1e. ozpra 

"-" " 6 k h dl k k , .:1_ R d k n.nryszków, którzy mimo oistrzeżeń, nie · d . ł d . dz•c, li w dzieciach tych .znaj • tc>bie czyńs. a, a.n ar. a, tora UJU a ·Oms a -y wie przewo i11czy w. prezes s. o. sę ·1.ia 
or " • h ł . k . . zatrzymali się. Padło kilka strzałów re- M' h 1 k' 0 k ł k d 

wiernych 1 oddanych spriymierze6ców 1 pr.zyiJec a a z w1ę szą partią tol'waru, ce 1 0 h J d ł 0 1c a ews1 i. s• arża p. pro urator •r. 
p0mocników • . W diunę ~ee.ka Wlk.rada- lem .~rzedażx. Włama.nJ~ mi~H dokonać wo wer 'YYc • e en z w.amywaczy z • Salomoo. 
ją &ię rw t.eill &posób de, o~e, amo· w nocy z 26 na. 21 p.a~d;-iemi:ka ub. roku stał ran~ony w nogę, mtmo to f_ednak, Po rozpatrzeniu sprawy, sąd uzn-0.ł 
r~I.ne cechy :tyci-a codziennego. Wyr!lista· TeJ nocy więc policia delęgowała na zdoł;llł zbiec. Pozostali złoczyńcy zostali Aksmana, Smużniaka, SienJdz r. na i Jaro 
jf z 1fyeh <hlec.r ludizie, muc01111.• od .taira· 1mi.iej~ce ip·l~owane~o prze61.ęp~~wa kilktt ujęci. ' sa - winnycłi zrzucanego im przestęp· 
ma poza inaw1a.s apołe-czeństwa.. wywiiaidiowcow, ktorzy urząd:zih zasadz- Okazali się nimi kilkakrotnie już ka-

1 
stwa i skazał każdego z nich na 2 lnta 

w1 t ·..i-· . '..t.:.a._ ,, kę. W pewnej chwili, do uszu wywia· rani za napady i kradzieże mie5zkańcy więzieniia. 
, .1..w~ Ol~l mamy niestety "'~ 111C?~ć dowców doszedł przeraźliwy krzyk. Radomska : Bolesław Aksman, Bolesław 

§~Siti~;~~.~~I Uwiódł ·i oskarżył o uprawianie nierz~du 
kOnlecm<>ść 2:arObkowania starszych I . Ił 
~touków r<>dziny. W drodze do szpitala powiła dziecko w pociągu.-

DzWeci ulicy - to 111iet)41ro si.~oty. N• kł d t d · · h ł k• · · 
Ale cóż ma poczęc ojctec lub matka, leZWY Y rama W ro Zinie C e MS le] 
gdy muszą oboje prze.z cały dzień ciężko I Chełm, 11 stYCZtlW„ f chanką. Kiedy jednak poczuta, że ma wiedzionej dziewczyny, skoro dowie-
?racować, by zarobić na utrzymanie? Niezwykłą traged:Ję przeżyła 18- zostać wkrótce mat1ką, zwierzyła się dzieli się pod jakim zarzucem znal:lzła 
Kiedy mają zająć się dzieckiem, gdy cały letnia chełmianka, p. D„ nieszczęśliwa • przed rodzicami, któflzy poczęli nakh- się ona. 
dlziiień są ip1'1Zy ~acy? I to są włiaiśni-e ofiara własnej naiwności I brutalnej niać uwodziciela, aby poślubił ich cór Wkońcu, pragnąc uniknąć wstydu, 
skutlci, że wiele <Wi:eci wych01WUie się in·a ni.kczemności przygodnie poznanego kę. matka wywiozła dziewczynę do L ubli· 
pi01dwól".zu 1ulb niad cuohną.cemi - ścLekaimi młodzieńca chełmskiego. Osobnik ów nietylko nie chciał sty- na, gdzie miał się odbyć Poród. Nie 
uHcmemi, i n1aJSJi.ajkaiją zł.em. A aem Dziewczyna pozinata na zabawie szeć o tern, ale - doniósł Policji aby- zdążyły jednak obie kobiety dojechać 
„skorupka za młodu nasiąknie".„ przystojnego młodziana i odrazu zako- czajowej w Chełmie, że panna D. upra- do Lublina a poród nastąpił w pociągu 

Jest to &m.utine, lecz illiiestety pra.wdzi chała się wnim. Po kil'ku spotkaniach wia nierząd. W domu P. D. zjawili się 18-letnia położnica przyjechała do mla-
w.e. Spotykamy dmeoi uli.cy wszędzie. i wspólnych spacerach, została jego ko· funkcjonarjusze władz obyczajowych, sta z niemowlęciem pki żeńskiej. Umie-

którzy dokonali wywiadu o prov:adze- nczon'O ją w szpitalu żydowskim. 

Znów ofiara usypiaczy kolejowych 
Kupiec włleński okradziony przez wyrafinowanych złodziei 

Włlno, 11 stycznia. Zasnął on w ·przedziale i obudził się 
Donieśliśmy już o złodzieiach-usy- dopiero tuz przed Wilnem. Podczas 

piaczach, którzy w pociągu osobowym snu skradziono mu wallzke. rewolwer 
w pobliżu Grodna okradli pasażerów, i kilkaset złotych. Samopoczucie jego 
ui;piwszy ich przy pomocy papierosów Do obudzeniu się świadczyło, iż zasnął 
z narkotykami. on pod wpływem narkozy. 

Obecnie znów podobny wypadek wy Policja prowadzi energiczne śledz-
darzył się na linji kolejowej Lin-tupy - two celem wykrycia ztodziei-usypia

niu się córki. Łatwo sobie wyobrazić Tragedja panny D. wywołała ńie-
mzpacz nieszczęśliwych rodziców ! u- zwykłe wrażenie w Chełmie. 

Para ·staruszków zmarła jednocześnie 
Spełniło się gorące pragnienie sędziwego restauratora 

Lwów. 11 stycznia. f Za.nrim n.aidlbieJlła z lmohni służąca., 
We L w<>Wliie pr:zez sze.11eg lait był ma J Oboje staruszkowie już nie żyli, - Fakt 

ny na Gródeddem. 72-letnli. iiestaiurart:or ben oa. Gr6dec1ldem wywołał w.iieLkie W1ra 
Leoo Ka.n.ner. - Gdy ptized 10 laity jegC> żettlliie. 

·wiinf.l. Ofiarą złodzieja-usypiacza padł czy. 
kupiec wileński, Konstanty Bo~uckł. 

jed-ytnia c6nka wyszła ZMiląż, Kaaw.er ule Pcmiiew.aii le:k:a.rz m;e;)ski dr. Chwa.ti
wicLował swoją t'estaut1ac~ę • . ~ za· bogowa.kii stwieridmił, że Ka.nnet1e>wiill 
mi1es2'Jkał wr.a:z z swqją. toną TattbĄ w re ~airli na.turrulnł\ śm~l'lcią, iprze.to zwło-

, aJln,oi§ci P.11ZY ul. Gróclecldiej 1. 35. kii ~oh zosbały wyidaine · rodJmiiie do po-
W&ódlł on sip.C><~ajny, mczem meimk.16- gzizeh8.4lia. 

Zmuszał robotnlce do uległości r~r.raw~~~ę~~:=.~iców odwiedza- -----
Przed kiJlku miie61iącami lWu1ieir mcho 281 bezrobotnych lekarzy 

Naskutek apelacji prokuratora, dyr. fabryki stanie rowat na sklerozę ser~a &. ~ oipu~cza.ł w okr~gu ·warszawskim 

Ponownie przed sądem ł:óżka. Stairu&zek wyriaitał stlllle p.r.a.fniie· 
nie, liż chciałby umrze~ r6wtAoczełnie z Warszawa, 11 styc.miia. 

Lwów, 11 stycznia. aresztowany i skazany na pół roku wtę żoną. Biuro pośrec.mi:ctwa ipr:a<:y zarejeist.ro-
Jak już donosili śmy , Jaikób Szklar, zienia. Podczas grudniowej rozprawy Przed kilku cLn:Lami Ta.iu"t>a cię.tko za• wało w ciągu drugiego półrocza na tere-

dy rekto r fabryk i czekolady „11nzct" proku rator Mikasowicz zglosil apelację nłetno.~ła na za.pa.l~niie płuc. Ka.nn~r był nie warsizawsko-biafo.stookiej izby lekar 
przy ulicy Panieńsk i e j 17 zmusza ł pod- Ja k się do wiadujemy ro-zprawa apc- kornający, zbliżały &ię je?~Cl ostaitnii.e chwi skieij 281 _bcziro:botnych leka.rzy. Zna.jc'tu· 
w ład ne mu robot nice do ul egł ości !Jog l a cyjną odbędzie się w końcu bm. le. Małżóinka widząc s.ta.n męża, zerwała ją się onii w ciężkich wanmkach md:::i;i l 
pUS7CZajnc się wobec . nich karygod- j Szklar już trzeci tniesląc przebywaj się z łóżka i pośp~eszyła mu .z pomocą. nych, pnyczem stanowią oni '.Prze::;:do 1 o 
nvr h pr:J.ktyk. . i W więzieniu. ZbHżywszy sią do ł6tka, osunęła s·ię proce.nt ogólnej liczby prakty:ku~ący .::h , , 

Na sikutek doniesienia Szklar zostat · nagle na podłogę i :takOńczyła życie. sitć>li:cy lekarzy. 
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Kubuś 
tod~i~nn.IJ 

detektrw i je.go pies r . ' 

SeDSOiUiDIJ JilDI ,,lxpr~8§U" ~ na(lrodarni 

Gdy pies goni - uciec trudne, 
Nic - choć chciałbyś - nie uczynisz, 
Więc nie pomógł też gońcowi. 
Brawurowy biegu finisz!„. 

~ 
W Kasie Chor.ych 

„ 

SerJa druga. 

Lecz znów buty i - nic więcej. 
W gońca pudle Kubuś znalazł. 
Psu się nagle - źle zrobiło, · 
Tupet cały stracił naraz„. 

Tutaj akcję przenieść trzeba. 
O tygodni prawie kilka„. 
Piękną lalkę darowała, 
Swojej córce - pani Lilka„„ 

Dozorca-właścicielem domu! 
Dudowni«:fwo Jesf dzii najlepszq 

loka•q kapifołu! 
-„- Obserwu,jemy obecnie niezmiernie cie- towarowych domek na Marymoncie o 

Poczekalnia Kasy Chorych. Ludzie siedzą kawe zjawis1ko. Ludi~ie średnio-zamożni, 4-ch mieszkaniach - po pokoju z kruoh
dokoła pod ścianami i drzemią. Lekarz miał zarnbiając'y wcale nieźle, szu1kają ciągle nią. Domek ten kosztował go 
rozpoa:ąć przyjęcia o trzeciej, już jest wpół do mieszkania, 17 tysięcy Złotych. 
czwartej, jeszcze go niema. narzekaia, na drogie komorne Dozorca pobierał z każdego mieszka-

Przy drzwiach siedzi jejmość w chustce na i chowają zaoszczędzone zlotówki w una po 45 złotych miesięcznie, wobec 
głowie i powoli zasypia. I pończochach, podczas gdy ludzie proś- czego jego roczny dochód wynosi 2.160 

Nagłe otwierają się drzwi i wchodzi jakaś ci. znacznie mniej zarabiający, zmar- złotych. Po ośmiu latach ma iUJż 'ZWrÓ-
kumoszka o słusznej tuszy. Rozgląda się do- twień tych nie mają: eony cały kapi>tał. A miesięCZ'TIY' jego 
koła, spojrzała na drzemiącą pode drzwiami i oni buduja,„• dochód 
u;wołała ,,radośnie: Nie jest to bynajmtlliej żart, an.i pa- wynosi 180 złotych, 

- O, rety!„. Pani Ciumkowskal.„ I pani radoks. z czego może już mieć utrzymanie.„ 
tu? .•• Patrzcie ino!.„ Słusznie ludzie gadają, że Pan ;mdsekretarz stanu w prezydjum Podobno nie jest to wy1Padek wyjąt-
góra na górę nie wiizie, ale człowiek na czło- rady · ministrów na konferencji Banku kowy. Takkh dozorców jest więcej na 
wieka z~v.:s~e'.::_. Co pani tu WJ&:nni;i?,,.. ~ ..- , Oospodairstwa Krajowego, poświęconej rzedmieśeła-0h.. ~I nietylko d0zorcy ,1-o-. 
-:-- - łe· twom 'f:horobom przyszłam, clioga pa- programowi budowlanemu na bieżący kują swe oszczędności w budownictwie, 
11 1 sł1~~Zł\Y'fka.!J 't& "l::i • • • ,.. rok. przytoczył następujący charaktery~ lecz również 

- A co za chorobę pani ma?„. styczny przyikład: · - prywatni urzędnicy, tramwajarze i inni. 
Ciumkowska wskazała palcem na siedzące- _ R.ozmawiałem wczoraj z pewnym Ci ludzie wyczuwają zdrowym dn-

go obck potulnie niedorajdę i odparła: dozorcą warszawskim - opowiadał pan stynktem, że chowanie z wielkim tru-
- To niby on.„ mój stary„. podsek1retarz staoo - który w tym roku dem zdobytych oszczęrdlnośai pod' po-
- Aha! .•. A na co on chorowity?„. · został sam właścicielem domu. duszką jest grzechem niewybaczalnYlfl1 
- Biedrowom ma chorobe .•. ściska go za- Wyibudował sobie z własnych oszczęd- w czasach, gdy budownictwo jest zJo, 

nadto w biedrach... ności i1 z łatwo uzyskanych kredytów tym interesem„. Ten. 
- Czasem to i od paska bywa, moja pani.„ _ _ -· ---
- Wim„. Ale on pasa żadnygo nima .•. Spod 

nie ma szelkowę, droga pani Pajęczewska„. -
_:... Szwagier mój stryjeczny, co to z nią cho, 

dził, z tą od tego, co tcmiał żonę od tego ·kraw- f 
<;:a, który w zeszłym roku się p-0wiesił, to łyż tak_\ 
że sam na biedrową chorobe sie leczył. Pan~, I 
gt'.zie u j<lkiego lekarza on nie był!... I po Ka
H•ch rói.nych i u felczerów był i nic nie poma
[!ało„. Siny się taki zrobił jak konwalja i co li 
chcia! wstać, to mu się nogi trzęsły... Już nie_ 
które lekarze mówili, że en długi nie wyżyje.„ 

- Mój tyż także samo.„ r 
- To :;ani wi i~k go wyleczyłam z tej eh~. 

roby?... Wzlenam tro::he łoju z cebulą, doda
łam dia przysr,naku trcche soli, zmieszałam J. 

rlrobno r:okrajanym kartoflem, wszystko to ali
p:inckC\ przyprawiłam z octem i na ostatek do· 
lnłam lro~hę wódki.„ Pani, jak te wódkę poczuł, 
to tek wyliwł całą szklankę, że jakby mu kto 
potem ręką orljął!„. · 

- To ji'lk pani mówi?.~. 

- Troche łoju z cebulą, może być cienko 
pQkrajana, nie za bardzo znowu, ale w sam raz, 
soli troche, wentualnie i pieprz nie zawadzł, 

tera utłuc troche kartofla, wymieszać, 1'0%puś

c:lć w occie i wódkom przyprawić, to i na po_ 
ty tyż dobre„. 

- Bóg mi paniom zesłał, pani Pajęc:.zew. 

ska, dobrze, że tu paniom spotkałam._. Przepier• 
kę mam w domu, to mi czas przecie drogi, a tu 
za numerkiem musiałam czekać, tera znowu na 
lekarza się czeka, potem na lekarstwo, a w do
mu przystawiłam już wodę na krochmal... Może 
i krochmalu troche dodać do tego lekarstwa? .... 

- Nie zawadzi, moja pani, nie zawadzi.~ 

Wysztywnieje choroba i przejdzie •••• Tak," 
- No, to dobra„. To chodź, atary„. Czuo 

szbda ••• Zara ci wyrychtufe i wypifesz, •• To mó
wi pani, że w occie rozpuścić?„. 

- Tak, tak, droga pani„. Już pani idzie?··· 
To dowidzenia!.„ Panie, gdzie się pan pchasz!," 
Ja to miejszcze zajmuje!.„. Żebym nawet miej· 
szcza po mojej dobrej znajomej nie odziedzL 
czyła?I.... . 

Bolski. 

Hallo! 'lu rodjo! 
PROGRAM ROZGLOśNI LóDZKIEJ 

POLSKIEGO RADJA. 

CZW ARTEK, dnia 11-go styczn~ 

7.00--7.05: Sygnał czasu i pieśJ1 „Kiedy rann• 
wstaiją zo.rze". 

7.05-7.20. Gimnastyka., 
7.20-7.35. Muzyka z płyt, 
7.35-7.40: Dz.iKinnii&c po·ranny, 
7.40-7.55: Muzyka z płyt. 
7.55-8.00: Chwilka gospodairstwa domowego. 
8.00-8.05: Odczytanie programu na dzień na-

nicznych udzieli p. Wadaw Frenikiel. 
21.15-22.00: D. c. koncertu muzyk.i lek!lcie). 
22.00-22.15: Muzyka z płyt. 
:?2.15-23.00: Muzyka ta.necz.na z katW, „ltaitja". 
23.00-23.05: Wiadomości meteo.rologtczne dla 

komunilkacii lotnvcze.j i kom. policyjny. 
23.05-23.30: D, c. mu.z)'llci tam.. z karw. „HaJja". 

AUDYCJE ZAGR.ANJCZNf· 

20.00. KOPENHAGA. Koncert SY\!llfon. 
20.40. RZYM. Koncert muzYkr współ-

czesnej. stępny. 

8.05-11.40: Przerwa. 
11.40-11.50. Codzienny przegląd prasy 

skiei. 
11.50-11 .55: Wiadomości bieżące, 

poi- 21.00. PAR.Yż. Koncert z· udziałem l(tt· 
ter-Ciampi. 

11.57-12.05. Sygnał czasu z Warszawy. Hej-
nał z Krakowa. 

12.05-12.30: Pols~ baD.ce z płyit. . 
12.30-12.33: Wiiaidiorności meteo.ro'1ogiicime. 
12.33-13.05: Poemaity ~fonicene (płyty), 
13.05-13.10: Dzien.niik połudalli:owy, 
13.10-15.25: Pr.zerwa. 

1 Ulllllllllllllllllllll!lllll~llllll!lllilll!illllll!ll!li!!l!! !! lll!!!lllliilllill!ll!ll 

I(~~~~ • • „ ,,... ..... -----· -W "'-"" 

15.25-15.30. Wiadomośoi o ekap0<reie poi- TEATR MIEJSKL 
skim. Dmś tek b t ' 

15.30-15.4(): Komun.Dkat Izby Przemyał.-Hll4Uil. k L- h-;.,.w 0R~-~... oGraiz' w_,eo ~ ,:,~~~ 
W Łodz.i rOuuC vv·ua U}W111Ua „ WUllZllOll' 1 ........,m"'111K.1". 

15.40-16.4-0:. Muzyka w wyk. zespołu sad~<>- Pod~ ~traiM~. a8JDiCinig, k.tóry "!' sobotę 
wego Taid. Se11edyt1skieg·o. trwać będzie rówmez po P;rzedstaiwlemu, . 

1{) 4-0-16 55· Odczyt W &<>b0ttę o godz, 4-ei po poł. raa; Je&z.cze 
16:55-17)5; Recittal

0 

śpiewaiczy Inny Bardy. I jeden „Stefek" Deva1a. Ceny naijniższe od 35 
17.15-17.50: Utwory foń'IJ)ianowe na cztery groezy ~ z~. 2.30. . 

ręce w wyk Ludwtilka U11Wtema i Jerzego W niedzielę o god.z. 11-eJ w poł. ,p0tr.ruz berz:-
Lefetda. · wz~~~ ostait~i ~~tka·rew>ja dla daJneci 11Cza-

I 7.50-18.00. Repertuar teatrów i komun.ikaity rod.meiskbe drzew~o • 
łócl.zilci.e. . Na ukot\cz:ein.111 pod 11eżyserją H, Saiiietyfl-

18.00-18.20: Odoz)'lt. sl<iie~ &e'lls>a.cYJny „IvaT Kreuger". 

18.20-19.00: ~łuchowiskio p. t. „Dr. Przyhra.m", HANKA ORDONóWNA w Teatrze Miejskim, 
Bruno WwnatWere. · N' . -'·-'·- '-k H 1. O 

19 00-19 ÓS• Odczytll41Jie programu n.a dzied na• ·~ezrównana p1eśllll<IJUW poi.s a ain. ... a •r-
. stęp~Y. ' dooówna zdec.~o~ała się. wystąpić r~ jeszoze 

19 05-19 25· Rozmai.f>ości, w TeatI1Ze Mieisk1m w piątek o godizjm1e 8.3() 
19:25-19:40; Odozyt. wieczorem. - Bilety już do nabycia w kai.sUe 
19 40-19 47· Komuni!li<lllt śniegowy z Kra!kowa. tP.atru. 
19:40-19:41: Wiadomości sportowe. LóDZKIE TEATRY POPULARNE 
19.47-19.55: Dziennik wieczorny. (Ogrodowa 18). 
20.00-21.00: KOlllcert muzyki lekkiiej, Wyk·o- Dziś, w czwartek, o godz. 8.15 wiecz-0re.m 

naiwicy: Orkiiiestria P. R. p0td dyr. St. Na- pełn·a sz.ampańskieg.CI humoru i kaphalnych sy
W\1'0'Ła i Tadeusz Fa:lis.zewski (proeenki) , t•iacyj operetka w 3-ch aiKń:ach Hii.rscha. p, t. 

21.0Q...-21.15: Sforzy111ka poczt.owa techniczna - „Szkoł·a mHośd" w wvdc~ oa.ł* ze51Połu 
korespondencję bieżącą omów~ i porad tech· _ operetkowe~(). 

Stracił Kubuś śledztwa wątek~ 
.1\1.edor dziwnie jest ospały, 
Nic nowego już nie przyniósł, 
Przyjacielom dzionek cały„. 

(dalszy ciąg jutro) 

~ 
KTO URODZIŁ SIĘ DNIA 11 STYCZNIA. 

Inteligentny, przedsiębiorczy, tal w sobie bar• 
dzo żywe poczucie honoru. 

Zamknięty w sobie, poważny, spokojny, -
występuje nazewnątrz bardzo dostojnie, nieraz 
ozięble - unikając wszelkie! demonstracyJ
ności. A Jednak - w gruncie rzeezy - potąda 

un sympatii innych ludzi. · 
Nawet Jednostki wysoko rozwinięte są bar• 

dzo trudne w obCQwaniu, dzięki k:h zasadni· 
czemu dążeniu do zalecla wytszego mleJsca od 
swego towarzysza. Taki człowiek potrafi w stop 
nlu naJwytszym wykorzystać swe zdolności l 
możliwości życiowe. Wierzy w siebie I pole1a• 
Jąc tylko JJa sobie ~~Ql!lą1a $we cele. 

Okazufe duto zdofnokf dostosowania &lę 
oru zdolności naśladowcze, a lednocześnłe lest 
bardzo 'aktywnym łltycznte. Potrałl wszędzie 
gdzie potrzeba kierować Innymi ludtml I oria• 
nlzować Ich, wykazuląc duto rozsądku I zde· 
cydowanla. 

Ma dużo szacunku dla wuelklch fonn tY· 
clowych, dla wyższych sfer towarzyskich I rang 
urzędowych. W bardzo ostry sposób rozrótnla 
swóJ stosunek do podwładnych I do przełoto• 

nych I wedle tego reguluje z wielką śclsł<>śclą 

swe zachowanie się względem nich zarówno lak 
I swe słowa. 

PostępuJąc w ten sposób - błądzi, ldYł 
okazufe zbyt wiele szacunku stanowiskom i urzę 
dom zalmowanym !>l'Zez łudzi, którzy nieraz na 
to nie zasługulą. 

Wady lego - to prótność I powlerzchowno~ć 
lnteligencU przeciętnego światowca, Dobry 
mówca - nieraz utywa słów szorstkich lub 
trywialnych. 

Co go dręczy nlepotrzebnlef' 
Nieustannie dokucza mu obawa o to, t.e 

Inni go oszukulą lub obmawiają, albo też prze
ciwdzlałaJą mu w ten czy w Inny sposób. Psu· 
Je mu to nastróJ I nie pozwała odczuwać ra· 
doścl tycia. 

Jego nastroJe są zresztą zmienne, podobnie 
lak f ak I kolele losu. Zdolnym fest, do bardzo 
głębokie!. miłości - ale nie potrafi jej okazać 
nazewnątrz. 

DNIA 11 STYCZNIA URODZILI SIĘr 

August Comte - filozof I matematyk, twór 
ca pozytywizmu; William James - znay współ 
czesny filozof amerykański, arcybiskup Kor· 
dacz - prymas Czech; wybitny astrolog an· 
glelskl John Gadbury, Aleksander Hamilton -
amerykański mąż stanu z czasów wałki . o nie
podległość, Dwight Whitney Morrow - amery· 
kańskl finansista I ambasador, teść Undbergha, 
generał Teodor Pangalos, b. dyktator Gr2cJI, 
Christian Slnding - kompozytor norwes!il, nr. 
Luigi Cerebotani - nunciusz papieski w Mo
nachium oraz gwiazdy ekranu Monte Blue i 
Chester Conklin. 

JAN ST ARŻA - DZIERŻBICKI. 

Dgzurg ołjDieh. 
~ dni.u dzii,s.i.ejszym dyiurują następujące 

a,pteilu: J .. K.aprowskiego (Nowomiejska 15), S. 
T11aw1kc:'~sk1eJ (Brzez.ińska 56), M. Rozenbluma 
(Śr6dm1eiska 21), 111. Bartoszewskiego (Piotr
kowSlka 95), J. Kłnpta (Kątna 54), L. Czyńsk.De· 
go (Rakici.ńsk.a 53}, 



Przed sejmikiem · piłkarzy .. łódzkich· 
Przed kilku tygodniami odbyła się w r.ej ciężkiej sytuacji w piłkarstwie. 

Warszawie, a ostatnio w Krakowie i Należałoby sobie również życzyć, by 
Lwowie konferencja delegatów klubów stowarzyszenia sportowe delegowały 
footbalowvch przy współi.:idziale przed- na zebranie niedzielne ludzi _poważny~h 
stawicleli wl?.dz sportowych, ma:jąca za na walnem zebraniu w pierwszym rzę
zadanie zapoznanie się z obecną sytu- dzie do znalezienia dróg wyjścia z obec 
acją w klubach oraz uzgodnieniem 
\Yniosków na najbliższe doroczne ze
brania. 

i myślących trzeźwo, którzy zrozumie· 
ją, że uzdrowienie stosunków w piłkar
stwie lódzkiem oznacza również popra
wę bytu klubu, który będą reprezento
wać. 

-k-

Na konferencjach tych można byto z 
zadowoleniem stwierdzić, że przedsta
wic.iele klubów bynajmniej nie starali Kłopoty niemieckich sportowców 
i:;ię maskować krytycznej sytuacji, jasno Dziennik „Badische Presse" z Karls- dniach 25 i 26 ub. m. w Nancy i Metzu. 
i trzeźwo wypowia:dali sąd o stosunkach ruhe donosi, co następuje: .,P. Herbert Przed meczem francuz! zażądali zatile
jakie rozwielmożniły się w ostatnich la- Kraft, rządowy komisarz spor.towy w chania przez niemców pozdrowienia hit
tach. podcinając podstawowe zasady Badenji, wniósł do Niemieckiego Zw. lerowskiego. Niemieccy gracze ustąpili 
~portu i uniemożliwiając racjonalną Piłki Nożnei żądanie, aby niemieckm dopiero wtedy, gdy francuzi zagrozili im 
pracę. / drużynom zabroniono-grać zagranicą. uiewyplaceniem kosztów podróży i za-

W wyniku tych konferencyj powzię- „Powodem tego żądania jest nast. żądaniem odszkodowania w razie nie-
to cafy szereg uchwal, mających na ce- wypadek: pHkarze z Karlsruhe grali w dojścia meczów do skutku". 
lu uzdrowienie stosunków u nas panu- ----•o~ -- - „. 
jących. 

nemi systemami mistrzostw w okręgach .., · 1'W lB A 

. ' . 

• Konkurs iazdy 
figurow.ej na lodzie . 

Stairan1i.em Referatu Wychowani.a Fi• 
zyczne.g{) Zarządu m. Łodzi w niedzielę. 
d:n:La 21 · s1Łvcz.ni1a r.b . o ~o.dz. 11 p.rzed po
ł1uoo~eim, ńa śliz.gawce miejs1kiej w pa~ku 
im. Ks. Po·natowskiego z·organ1izowa:n 
z.01s1tain•ie ko1nikurs w jeździe figurowej na 
lodzie clJla łyzwia'fzvt ko.rzyetających z 
lodowi~k mi•e·iskich. 

W ramach konkur·siu prz1ewidzi.a1ne 
z•ostały po1ka·zy w jeźdz.i·e figurowej w 
trzech grupach, a miia1nowicie: 1) cLla 
młoclrz,ieży od lait 1 O do 14. 2) dla mfo· 
diz,ieży od la·t 15 wzwy.ż, 3) dla do.ros· 
łych. · ·· · 

Konkurs ob.eimuie ja.zdą figurową po· 
je·dyilczą i paorami. Dla zwyciężców przę 
wiidzdan.e z1os.tały żetony. 

Bl~żsizvch ·i.nforma'Clj;i udiz&ela i za.piey 
przyjmuje. Referat Wychow, Fizycz1tego 
Zair.z. m. Ło.d.z.:l , PL Wolności 14, l p. pok. 
14, cocLz.~enn~e w godz. od. 13 clio 15 ~ 
dnfa 19 sitycznia r.b. 

Zapi1s clio ko111kurStu, i·wk i wstęp na 
śliiz,g.awkę jest beztp•łiaitny. Zastanawiano się również nad obec- z z•g„1•0 ·p . ..,• llr9l. lod-1 

o projektach w różnych okręgach już Icieia P.r.zy&p0$obllieniia W1oiiskiowe1g.o n.a 1te- ki·~~ Kół P1'zyjia1ci6ł . wrbaj.aiją sd ę na. pi·erwsze Motocykl1"s'c1· zam·1e1·scow·1 
pisaliśmy, dziś warto dodać, że we Lwo rcn~e m, Łodzii zyskuje COil'laJZ lepse Z'1'0Zlttnii:e• rru.e,,s.ce: lfoł10 P~ZY1J•a0cnół v-io ba0oou P. 'w. 
Wie ha konferencji klubów postanowio~ nte ·Łaik u stl!Jl'SiZ.ych, }ak u mł.cMh~i.eży, z p. prezesem inż, Kunstmainem, dy·r. BZk·oły wezmą Udział w zimowym ; 
no zdobyć się nawet na tak radykalne . P.0111.ioewiaiż w CZll$Ue ł•wd.ąt n!iJe P,11l.l!lp:t'IOWadza t.C'chntc.znej, który nte .sza:ęci~i serca 1! piomocy 

•1'• '"''"rma1'-·l,e ····~ ·i'ęć, , ..... ~e'o pmv.s1tJ1ni10tfll0 dio w ,nracy .nad W"'Chowyw<1111Ji1em pru:ysizłych oby- ' rsld„le Un1·on Tourlngu 
IJOSU11 •• !'ęcie, J'ak żawłeszenłe mistrzostw g "< -~ lllll• „~ r- " I' „„,,. „. I K ł p "' ~ 
~ o.!'gait1;~owa;niiia w świieitlioacli pria·cy ku.Ltv,l'MM · wateiLi. Równiie:i; wyda·tniiie p.Mcuje ·ó o rzy· . 
okregowych na przeciąg jednego roku. O•ŚWiiaJt•O•We•i dila młoidzieży ć.wi:ic.zą.cej w szere- jadół III ba.o.nu t P· :prEn;e.siem Doibr001Wlo1lsk!m, Zimowy raid motocyklowy Union:. 

Należałoby przypuszczać, że i w Ło- gruch ·k.oane1nidy miie.j61kiiiej P. w. (St•owa1rizy.s.zeni·a). illlJSipeM01riem sz.tkoJnym m. Łoidiz~ O•ratz K·ołio Przy- Touringu odbędzie się w roku bif"żącym 
dz! menerzy. klubowi zerwą wreszcie z Ka.iż.dy baioo P.W. t1111Ząd1zia w swie·tiłiiic.ach ja.ciół IV.go haiMu, kitórie = aii·duje oSi~ę mote po raz czwarty. 

d!ia ewyich jun.alków po~aidamiki, urof:zyMio&ci w na.jcię:żsizych waimnka1ćh ~inains·owych, nie 
dotychczasową polityką, której głów- oko•l1~QZ'1110ŚCiiowe i t, p., w 07)rus6e których pM!U.fE' ustafe w p.r.a·CY dz.ięki n.iezmo•rdio1wa~emu, ene<r• Do raidu tego prócz czołowych mo
uym, a może i jedynym celem było wy- 1ia!lbrój rodzinny i ,k.o.leżeń!lki. i:.tcr.ne.rnu i wie1Lki·emu przyja.ohelow1 mb001.!ieży tocyklistów lokalnych zgłosili się juz 
walczenie jaknajwiększych korzyści dla Dużą U&!ugę teij pir.acy oddają Koła PT1Zyja· pretzOSJoiwi p, .Jdenno·wskiemu, dyr. ctru~aml pań.• również znani zawodnicy ze Sląska i t 
swego klubu ciół, ZJorgainiz.owiane prz.ez komendę prn:y ka,ż- g.twoiwc.f. W T 'd t t d . 

S ' dym balOO!ie P.W. Koła P:izyiaiciół how!em s.ta- Pria.ca fa, o,parta na z.d.~o.wych za«,aidiach, ro· arszawy. rasa rm u zos a a po z1e.-
ytuacja W piłkarstwie Mdzkiem jest ra·ią aię 0 środiklii ma~eirjaLne na d.o,żywiaru~ .i kuje joatknaj!epis,zy r.o.zwój i wi1evki1e n:a1d~i1eje na. j Jona na dwa etapy, a mianowicie Łódź~ 

tak poważna, ie wymaga wielkiego wy·- u.mu,ndurowani•e n.a~bdie<htieiis1zych juMików .oria<t 11o1zy"' 1złoś ć, a cel jej: d•o1br-o na•SIZ-e•! 0·1r.z~y - Skierniewice i Skierniewice Łódź. Na 
sitku i poświęcenia już nietylko władz, ota·~ią i.eh o~cQ•weką oip~eką, W&r6d wezyeot· ri •ewailpl.iowie będizie o.51iągi111iięty, trasie będą się znajdować punkty kon:-

ale wszvstkich klubów z ich za·rząoami, Zestawi·ani·a par C I t rom trolne: 2 jawne i 2 tajne. -
zawodnikami i członkami. zy wo no ama o Dla zwycięzców przeznaczone ~ 
tódJJ:;;cb::ve~r~dn~~ę P~~~Je :~ngermu11~!: ni zawody ŁKS-Geyer przyjmowat podarunki przepisowe dwie nagrody, a pozatem 

również liczne nagrody zespołowe i in-
braniem Ł.ZDP~-u? . . I ' ~_,{ :w ~wiązlcu ' z, ctl'lę~zę~ i~ '-bo.ksers.l~m I - Zua_nemu J~kko~tlacie „ „ . .wto~~_em~, ~MW_ldu~ lll'e, zaś dla wszystkieh- u_C.~rst-

Panow1e działacze klubow~. , kt~rzr .. id.;t:._~y~o;rrip)_ L~~~Y!!•_--który ocJ:b~_ Beccah, pos~aw1~-'.1Y zostat"zat~ut ~~ ,ta~ mków .zetony pamiątkowe. ' · ". 
decydować będą na walnem zebraniu -o !&~c. s,ię-'-w ·'dafo. ?JUttzei~i)tm, - o itocli:i:. ko amator me- miał: otl praw~. 'Pl~Y1tP9 1 „ w t~zt~~ dużej ilósc'i uczestników 
dalszych lo~ac~ piłka~st~a . lódz~ieR:o I 2o~e.j w sali G~ye·r~ przy ul: PiotrkCi·~·w wać nagrody - daru florencj1 w formie ilość nagród zostanie odpowiednio 
czynią sw0Jem1 posuntęc1am1 wrazeme skl'ei 295, domadu1emy s1ę, ze wystąp1ą samochodu. . · k 
jakgdyby nie zdawali sobie sprawy z 1na·s1tę.pujące pa~: waga mui;oza: Celmer Sprawę przedłożono Mtędzynarodo- zwię szona. 
poważnej sytuacji. {ŁKS) - M01ra.w.ski (G), Made.i - (ŁKS) wemu ~w. Lek~oa~letycznemu, któr~ ' [h d b . 

Ich przedwyborcze posunięcia, tajne __ Tom.a6:Zews.ki (G), wa.ga kogucia: Pie· orze~l., ze. Becc~h m1a.l prawo ~ar , taki Cą 0 e rać i1Uł000mje 
konferencje, broń Boże przy udziale/ sttz-yńsiki (LKS) - Wo.jc.iechowski II i pr~yJąc: me .ma.ze go Jednak am sprze-
przedstawicieli wladz sportowych czy Krzywański II (LKS) ~ W&iciechows.ki dac, am zam1emć. S~dziom piłkarskim 
prasy n;e wróźą nic dobrego. T (GJ, wa~a, pió.tk?-w~: Krz~ński I Na konferencji klubów footbalowych 

Wystarczy zapoznać się bliżej z treś- (ŁKS) -:- Za1ąc (G) 1 S1ekowsk1 (~,KSI- . Mecz bokserski ' w Krakowie postanowiono zgłosić na 
cią wniosków zgłoszonych przez kluby, Różycki (G), ~aga leikka: Khmcz~k _ walne zebranie KOZPN-u wniosek o 
reprezentujące pewien odlam w piłkar- f1:-KS). - WlsJu (GJ'. wa.ga. ~łś;edma: IKP-PKS (Katow1ee) odebranie Kolegium Sędziów PHki Noż• 
stwie lódzkiem, by przekonać się, że ~1els~1 (ŁKS) :-;- ~hrowsk1 (G) 1 wa~: Na ni.edz.ioelę 21 hm. klub IKP. za.ko:n 1 nej autonomji. Ponieważ w pozostatych 
bynajmniej nie kieruje niemi dobro pil- sredlma Kosmsk1 (LKS) - Oe·troiwsk1 traiktowa.J: mecz bokise1rski z katowickiirn okręgach panują również tego rodzaju 
karstwa łódzkiego. (G). PKS-em. Będzie to pierwsze sipo.tkanie tendencje, należy się spodziewać, ż.e 

Przez zgłaszanie różnego rodzaju drużyn101we tych klubów o.d czasu zeszło· wniosek ten uzyska większość na wal~ 
wnios~ów załatwia .się o~o~iste por.a- Hokaiści Polonii l"O>CZtt'lych walk o mistrz•osłwo Polski. nem zebraniu PZPN-u. 
chunk1 z klubami „meprzy3ac1elsk1em1". . 
Rzucają się również w OCZY ukłony w zmierzą slq w nledzlelq z ŁKS-em l Rozmaitości 
~tron_ę klubików mnie~szy~h. ~ ~el ie~ Na niedzielę przy)eżdża do Lodzi dru . , . ~ 
?es! łasny., Pozyskame Jakn::iJw1ększ~J żyna hoikejowa wars.zawskiiei Polonji, któ Piłkarze F.C. Wie~ pok.oo.a.Li w A1e-
IJos.c1 gfoso~ dla celów osobistych, ~1e ra 0 godzindie 11-~ -roze.g.ra na lodow:isku n.ach S.K. PtM11a1tihe.nai:kos 5:2. 
maJących me .wspóinego z dobrem pil- przy AL UnM mecz z LKS-em. ~*~ 
karstwa. lódzk1_ego. _ . Me<Cz te:n za.powiada się b. ciekawie, Piłkarze K.S. Slavii z Pr.a.g.i. p'Okooa.Jti 
, Nalezy przypusz.czać, ze zdro~o my gdyż Poilo.nja należy do najlepszych Ze6- w Baircelortie Zltl.any ze.spół F.C. Bair<:e· 
~lące stow~~zyszema. SP?rtowe. me PÓJ- poił ów hokejowych w sto,Liicy a tKS wy· lona w sto·s'1.ttllku 3:2 (1 :1). 
cla na len roznych ob1et111c a dązyć będą kuuje cor.az lepsizą formę. u 
A' li· '''" .6 1 „ • . Zapowiedziany udział jezdtc w po -

Ml•dzyklubowe zawody skich w 'międzynarodowych zawodach] 
· ... hippicznych w Berlinie, w których wet-

bokserskie w Łodzi mie udział 8 państw nie dojdzie do ~ku-
W111.adchodizącą niedzielę odlbędią siię tku. . · 

LEKARZ-DENTYSTA 

F. Kopciowska 
Gdańska 37 

o g·odizmiie 11,30 w sati Teaii.t Pqpular· 
neg10 ciekawe międizykh.tbo·we zawody 
bolks·e?1&kdie, na ikitórych walczyć będzie 9 

l!lllllll!lllllllllillllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll llllll!llllillAlllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllD 
tel. 232·55 

· .P_rzyimuje od 9-3 
W LECZNlcY; PIOTRKOWSKA 

od 4-7 w. 
(przy Qórnym Rynku) 

- par. • , . 
294 W zawodach wezmą ~ł ptęścia;rze 

' kLubów: IKP, Hakoahu, UDlOD· TOUrlng, 
ZjedJloczonych i SKS-u. Matti! lHi~Ui[ie niemowl~ta ~o ..Kto1łi · Mleta" 

Dzlł I dni naat'łpn~chł Poraz pierwszy w Łodzi I ~ajwspanialsza komedj'a se~on~ p. t .. 

Cen v 111 1e.isc: i seans .54 1 85 gr,, nast. 
s5· gr„ 1.09 i l.30. 

' ·~ .• t 

,,Król niedoł~gów" 
W roli głównej CURT BOIS znakomity komik: Doskonały wykonawca 

czarownych piosenek rosyjskich GRZEGORZ CHMARA 
oraz urocza LA JANA. Pasp. oraz bilety ulgowe oprócz urz~dowych nieważne 

... 

Ceny miejsc: I seans 54 I ss· gr •• nast. 
54, 85 i 1.09.-



W St, Moritz karn~wał spędza się na nartach. Oto wystrojeni i pOprzebierani 
uczestnicy zabawy, wyruszający w góry szw:ajcarskie, 

1984 H tO 

P~ Stawiska, żona wielkiego aferzysty , wzięła niedawno udział w konkursie 
ptęłmOści sam0chodów, prezentując swój wóz, za który otrzymała nagrodę. 

„, „. „ 

JapOński minister spraw ~k<>wych 
Araki, który ze zwykłego zółDl~rza do
służył się stopnia generała, codziennie 
odbywa ćwiczenia szermierki z maneki
nem, by zachować sprawnaść fizyczną. 

Pod l(olmarem zerwała się tama rzecz na, p0wcdując kolosalną katastrofę. 
ludzi pOJUQ ~ło śmierć. 

llllllllllillllllllll!llllllllllllllllllllllll!!!!!lllll!!lllllll!lllllllllllll!!lll!!llllllllllll!llilllllllllllllllllllll\l\llllll\lllllllll\\\11\\\\\l\lll\ll\l\\l\~\ \\~lllllll\ll\l\I\' Ze względów bezpieczeństwa na uti. 
cach Londynu ustawiono sygnały ostrze-

11111111111111111 Ulnllllllllllllllllll!!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'.\i gawcze dla samochodów z gumy. 

Codzienna nowelka ,,Expressu" 

Noc w 
I)itóżby iprrtlYJP'USIZC.zał, żre Alfons Proo- łiosne, tym ra:zeim. zuipelni1e striacil głowę. 

te, jedien z n•adwyrtw'Oimieijszych gości Tiańczyili ze sobą prrawńe cały wre· 
wie:hlcie.go ho1telu na Lirdro, Dest słynnym ozór. 
międizyn.a..riordiolW)7!ll1 wdiamywiaiczeim, po- - Parni jre'S1t cudorwtn·a - wyrwało mu 
sziukiiwainytm liistaimi gorńcz.emi rue.ma..l się w ipeWlll!ej chwi.Li z ~rt.. gcliy krrążyli 
prze.z WISZY,sb'l<le pań&twa et11110ipe.fs1kie i po sali. 
Stainy Zjeidrn1ocz;oo1e? - A pain mi siiię Sitriaisizniire p·0idJ01bal -

Piro1trte ucrhOidz.iił za zaanofaego ban- r·oz;eśm~ał.a . się diość g~ośinoł 
Meria nie.mire.dkiieigo. Na Udo obtra·cał sPię - No w:iręre? 
w Illa~wytwomiieijiS1zem torwamzys•twiiie, wLe -· Więc pr.zY'jdę diziiś w no·cy d10 pan1a 
czor«umi trwonił o:gnollllllle sumy w noc· - odip·awdedlziiała, srpo.gląidirując mu w o· 
nych lokafaoh i uwodlz·iił n.aDIPJ.ę.kuillejs,ze czy. 
kobi1erty. P~Oltte p<Weiz ip.airę crhw.ill -0bsel'Worwał 

PeJWne1go wiiieCIZIOru, gcliy sredizdrał siam baidiawrelZIO az.airująicą pairyŻra.inlkę. Ta ko
przy srtoJillm w sai1i dM11omgowej wieLk.ie- biietfia nie kpiił.a z mego. To byfo pewne. 
go hortelu, zwrócił uw.aigę na młocLzi.t1tką, TaJk S1Zyiblko jednalk nńie z.di0ibył jesZJcze 
niiezwykle u:ti0idizd1wą kioibi1e!lę. Spoglądał nńlgdy żaidineij nireiw~aisrty. 
ina n~ą diość diług•o ii wireis.zcie niiie.7..a:J.aij·oma - W~ę·c aie.kaim. - oidJpowj1eidizi.ał jeij 
obdiairzył·a go wiie~ce obi•ecuJą,cym uśmte· w.reiS'ZJciie - M~es:zlkiam w !POkiojru nir. 

che.ro. 245. 
Kbo to je.st iba diama? - spytał jed- O g01d2liiniie dinugiiie~ po półinoicy Priorote 

ne~o z ike•lne·rórw. znaqdo'Wlał się już w siwym niumett1Zie. A w 
- Pani Kair01Liina Ve1l:'ldlier, żona ban.- dziieiMęć minwt póź.ni1aj ~ysz;ła bos1ka 

kie.ra parys!ldeig.o - 01dlpiow.i1edrzi,ał mru Ka'.roil.irna. 
1S1Zeiplbeim. zru,py,hainy. - Mres,zk,a tu zuipreł- Zair.ruciilł1a mu ręce na szyję i pocało-
nie sama. wała gorrąco w 'UISlta. . 

- Sama? - uciiesizył się Probte, - - Ifochany mój - wyisizeyrtałra - Ża-
W .taJk.ilJn ria;z,ie trtiz<ebia będlzie nd·ą · si~ za· den mężczy1zn.a ni·g.dy ·mi się tra!k ndie po-
~ąćl I dloibałl . 

I gcliy o11k.iestra z;a.iga:ial.a a!lligi~lrSkitego · - A :ty ~1ersbeś 111ia~prnę1miiedsizą . kJO\biieitą 
wa1Lca1 .zirupro·si'ł ~ą dJo .bańoa. św1alba - ordtprow·1edlzriJalł ieó. · · 

Pani Kruro1liin:a był1a c:za.irruijąca . Słyn· 1 Pll"lo.tte ohai1al pr.zyigarnąć paryżankę 
ny włamywaicz, kitóry miaił tlla S1Umieniu do sieibiie, ai1e 0111Ja Dl11!g/le odsunęła siię ~ 
n-ie tydiko g.we1S1Z.ki ~ry.mirnadne a.le i mi- 11siiaidlła na kir.ześle, spoigląidając nań z 

Prenumerata: z kosztami przesvlki pocztowej zr. s zr. so miesiecznie 

ipod pir.zymrużon;y:ch powiieilc. 
- Muisiisz mn:iJe pme<le~-:szys·tkiem 

wysłuchać - .rQZ\Poczęła - Nie prze
czę, ż.e wywairłeś na min~e niliesłychane 
wrażen11e, arie IllJU.Slz.ę jednoczeŚ11ie ci wy· 
jaw:ić, że nie tyliko to spnowa1dlziło mnie 
dlo cieibiie. Czy wiires.z kito miresizka w są· 
MWinilm poikoóu? 

- JuhiJleir z Amsteirolamu - od~airł 
iei rZ1dJumiiony. 

- Tro nńie ~elSIŁ wcale ilU!birler, lee.z 
1zwy1kły ' oszust i s·zantaiżys ta - pnerwa• 
ła mu niederpliwi,e - Ten azAio'\\-iielk po· 
stadia całą p~cr7.lkę moich ł~s,tów miłos· 
nyoh, które p~sałem dlo peWIIle~o młodrc
go aJkfora. Jeśli te lristy do·sfaną się dlo 
rąk meg'o męża, to będę zguMoo·a. Chda
łam ie odlktłlpić od te~o holenderskiego 
S!Zaintaiżys·ty. Ate oo naiwet nile chce ze 
mną peit1tr.a1Mować bo wre, że od me.go 
męża otrzyma <Jtg.riolllltlą sumę. A jedruaik 
muszę te liisity zdobyć. Dz.iś w nocy na
da.riZJa saę naąleipsza oikaz.jra. OszuS1t po
szedlł na barl i wróci na1iwc:z1eśnie~ z.a 
dtw:i1e gordizńlny. Muis.ilSiZ wyidiositać z jeg.o 
rp~oijiu nfo1bi1e~ką szikaitclrkę, w któriej 
znaijdrUJje się ca.łia korresipondencia. 

- A czy otrzymam jaJkąś nagrndę?
•UŚIIIliiechnął ~ię słyniny włamywaicz. 

- Je.śli. zicłrobędziiesz liJs.ty, ' bę.dę two· 
ja - odjpiowUiesdiz.1iała cicho, ~glądiając 
mu kus.zą.cro w oazy. 

- Ozy ~esiteś pewna, żre t·erruz 111iiema. 
n1iikoigo w ieigo polkoDu? 

- Talk. 

W są51iiedindan !IllUIIlerze ist:oitinie nie 
było nimogo. P·ro1Lte szybko Uil>Oraił &ię z 
drizwiiairni weijlŚci'Owemi i wtair·~ął d,o 
wnętrza. 

N a stoile i w &i:afach s.zlkarouł!ki nie by 
ło. P.ro.bte wyciągnął jed!ną z wa1iiz i 
szyibko wyważył zaimek. Z waililizy wy· 
pa:dla lllbewie.1ka, mehireska szka·tubka. 

Słynny wła;mywa•c.z uśmiechnął się z 
tr1umf e.m, schował pl\lJdie~ko do ki1es1zeni ł 
wrócił ze srwą z.dobyc,zą clio Kairolimy. 

- Dz,ięl~Ujję ci - z:awołaiłia, śais:kając 
go s1e1rdie1c·zin1i:e. - T enaiz muis.zę ukryć 
mocre lirsity. Wrrócę dro cieibiie za kiilkan,aś· 
ciie miJn,uŁ. 

Nim Pr01tte zdą,żył je4 odlpowiedzieć, 
u ciekŁa z pok oijru .zie s.zka tru~ką. 

Ujpłyinęła goid1z;iina. Włarmywa:cz 51f;ra -
c;iił wrnsz;ciie oirel"p1iwość i p()lstanow.i1ł 
ochszukać KairorLiinę. Gdy jecLnak otwo-
11Z"Y'ł drzwi pollrnju, z;rut:rzymaLi go dwaj 
pio1iicg.aind. 
· - Wiiidrzirał.em, jaik te.n ,p1ain prr.z,ed go· 

diz.iiną wychodiz~ł z numeru iUJb1lera - p·o 
wiedlziiał jeden z nrume.rorwych, w:sikarzu· 
~ąc 111ia P1riot-teig o. 

I n:a teij poosta'Wlie słyinn~ro właimy· 
waicza zirubr.aino d!o dyirelkc,ji policji. A 
tam wys·zły na jaiw wszystkie jego daw· 
n e S1pJ:1aw/kJ.. 

Jark si1ę dailej · o.kazało, Karolina Ve1·
dliier w ~ze.czywd1sitości był.a ni1eibez1pi€cz• 
nią złodz.i·eijiką. W~eidlzia..ła ona dioisikonarle, 
Żie Prntite je.st jej k.ailegą po fachu i dila· 
·t':1go wł1a.&nńle posłała go do po:koijru ban
k.i.era. W siz:kiaitułce, w któl'eó rzekomo 

Sł'YOO'Y właimywrrucz zaibr:aił z.e sobą mirały być pr:zechowyW\aJlle liisity, :majd!o
teazikę, w któr.aj ipmeohowyw:ał misteme wa.iły Mę bezcenne brylan1y. 
wy1brychy i wy1milmął siię cichaczem z Piięilmeij Kar01lirny n~e ujęto. Udało jeij 
poik.oÓtU. się z.hiec z.e zidiobyczaani. D. 

Ogłoszenia: W tekście 50 gr. za _wiersz .~iiimetrowy <na stronie 4 szpalty); 
. . . nek.rolo:! 40 gr. za wiersz m1hm. Drobne: za słowo 15 iiOSay, 
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