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premier Prus, wyjechał do
Rzymu.

KATASTROFA KOLEJOWA POD MYSŁOWICAMI
Poc:iqd osobowg, zdqiojqcg z Oiwi~c:i1niO do
HofOwic:, zderzgł si~ z poc:iqdie111 foworowg1n

7 o.sófJ zabitqch, 42 ranne
Katowice, 15 stycznia.
Dziś nad ranem władze kolejowe w
Katowicach zaalarmowane zostały wła·
domością o
STRASZNEJ KATASTROFIE KOLE-

szynę, akcja ratunkowa jest w pełnym
toku. Nie jest wykluczone,, ,że łlczba
ofiar okazać się może większa. Zwłoki,
które wydobyto już z pod szczątków
•

Rannych odwieziono do miejscowe·
rozbitych wagonów, są w tej chwili
przez władze identyfikowane. Zdołano go szpitala w Mysłowicach. Katastrofa
jednak ustalić tylko częściowo nazwl- spowodowana została prawdopodobnie ,
złym nastawieniem zwrotnic~-.
ska zabitych.

~:1:.~::':~~::ia.t wyjechało, Dyzurny ruchu .Urbanek

w

spowodowana

aresztowany
nastawieniem zwrotnicy

złym
pogotowie t~c.hnic~ne dyrekcji ~tąskieLKat.~strofa
·
Katowi ce, 15 s tyczma.
· • k'1,
· ·
· k'1e1,· 1nz.
t
k
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k
. dyre c11
.
Katowice,
wraz z. kom1s1ą.
y1ezyns
a oWlc
15 styczma.
. sledcza.-: oraz kliku le-1
18
1
Przedstawiciele władz kolejowych
J>ociąg, któtv jechał z Oświęcimia, który o,sobiście prowad~i dochodzenia.
. .
karzy ~aretki pogoto'; ·
. Jak się okazało, pociąg zdąza1ący z 1 był pociągiem robotniczvm nr. 1114. - Z p·ośród władz, na miejsce wypadku oraz prokuratorskich które przystąpiły;
Oświęcimia do Katowic, nie daleko Wskutek mylne}!o nastawienia zwrotni- udał się p. wojewoda Grażyński w towa- natychmiast do en~rgłcznych docho·
cy, najechał on na tabor pociągu 1152, rzystwie naczelntiika wvd<Ziału bezpieczeń dzeń celem stwierdzenia przyczyn ka·
stacji
ZDERZYŁ SIĘ Z POCIAGIEM TO- którr był pociąi;!iem mieszanym i w My- s~wa p ••~rszk·owskieg~ i wyższyc~ o~ice tastrofy, ustaliły, że winę jej ponosi dy·
słowicach odłączył waaooy towaro~ a ew pobcJl.. Dochodzel}le prowadzi wice· żurny ruchu -staeii Mysłowice Karol
WAROWYM
rokut~ałor prz.y . ~ą~~te . okrę5{owym w Urbanek. Decyzją prokuratora
zabrał ze sobą wal!<>J?Y os<;bowe.
'
.
•
Yfskutek zderzema pter~szv wagon Katowica~h, dr. Sliwtńsk!:. Katastrofą wy URB!\.NEK ZOSTAL ARESZTOWANY
k~Qry przed kilku minutami. zatrzymali
ODWIEZIONY DO WIĘ.ŻIENIA.
się w Mysłowicach. Skutki zderzenia pocu~gu osobowego wrył się w wag~n darzyła. si'! na tor~, siodmvm dw~rca
1 .
.
•
były straszne. Trzy wagony pociągu bagazowy. Dwa wagony tow4ł!owe poetą m}"słowick1ego. Wsród rannych zna1duOfiarą katastrofy padh przewaznłe
zostały pe>zostawio je się kiero.wnik pocią~u osobowego Jaktóre
mieszanego
gu
bit
·
t 1
b
robotnicy i u~zędnicy ~ Oświęcimia ł
•
oso oweg? zos a Y zupe1n1e, roz e. ne na stacji w' Mysłowica.ch, zostały rów nuszewicz.
Dotychczas wydobyto siedem osób Mysłowic, ktorzy Jechah do Katowic do
Według pierwszych donieslen, które nież rozbite. Były one naładowane węswych codziennych zajęć.
zabitych, 17 ciężko i 25 lżei rannych.
glem i cegłą.
nadeszły do Katowic,
ZABITYCH JEST 7 OSÓB, A 42 RAN~ •mNiialim.1il'iijejmsciiieBikiiaiitaiiisiltr0iilijfymudiiiałii.isiiiię.lpiiriiezeiiils_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _lll!I_ _ _ _ _ __
NYCH.
Są to obliczenia prowizoryczne, gdyż
w chwili, kiedy dajemy numer na ma·

w

Sytuacja pod Madrytem bez zmian

Trag ~ czny

"'ypadek

Powstańcy bombardują miajscowości

obsadzona przez

froncie środkowym na odcinku Guadarrama i Aranjuez lekki ogień artylerii i karabinów maszynowych.
Na froncie madryckim ·wojska rząd
11 eh godzinach nocuprzątnięciem gru~ów utrudn~a śnieg. n~r: ':: ';~~~; Y na czwartek: zajęły
Dotychczas znalezt0no zwłoki dwuch gmach administracji miasta uniwersyteckiego oraz kilka punktów w parku
,
osób oraz dwuch rannych.
• Ponadto s~r:ioloty powsta~cze bom- zachodnim biorąc do niewoli kilku jeńbardowały m1e1scowosć Mart1z w pro-, ców 1 zd;bywając materiał wojenny.
.
~'gwo po«:bodnio wincji Jaen. Szkody wyrządzone tym
~ią_gu dnia powstańcy . .podejmobombardowaniem są znaczne.
Łódź, 15 stycznia.
Komunikat urzędowy podaje, że na wah ataki w celu odzyskama utraco· (gr) - Pracowńica domowa Alberszyców przy ul. Południowej 24, pragnę
ła dziś rano ogrzać się przy rozpalonym
piecu i w tym celu stanęła plecami do
kuchni.
dla przestępstw popełnionych przed 15 lipca 1936 r.
Po kilku minutach Wiktoria Łucza
kówna poczuła siln"f ból w plecach i nim
nych i obwinionych o przestępstwa poWalencja, 15 stycznia.
.
się zorientowała, zapaliła się na niej suk
(PAT). Delegacja kortezów przyjęła spolite i wojskowe, popełnione przed tą
nia. Do oszalałej z bólu dziewczyny we· w czwartek ustawę o amnestii dla prze datą.
zwano pQgotowie Czerwonego Krzyża. stępstw, popełnionych z motywów poliSprawcy przestępstw dokonanych
Lekarz stwierdził oparze·nie drugiego tycznych i społecznych przed .dniem 15 w związku z tłumieniem ruchu rewolustopnia pleców i rąk.
cyjn~go z października 1934 roku będą
lipca 1936 r.
Amnestia obejmuje również skaza- korzystali z ustawy amnestyjnej.

Łódź, 15 ·stycznia.
(gr) - Wczoraj wieczorem, około go
dziny 10-ej wydarzył się nieszczęśliwy
wypadek w domu przy ul. 28-J!o Pułku
Strzelców Kaniowskich 23, l!dzie w czasie mycia okna spadła ze znacznej wysokości 50-letnia Złata Mularzowa. Do
poszkodowanej wezwano pogotowie Cz.
Krzyż.a·, której!o lekarz stwierdził zła
manie żebra.

Madryt, 15 stycznia.
· ·
(PAT). Lotnicy pow!tańczy zrzucili
około 100 bomb na miejscowość Campo
de Criptana. Domy w tym miasteczku
zostały zupełnie zburzone. Prace nad

yv

Rząd

o godz. 3-ej po

południu

specjalne

·loter~ine wy~~nie .lx~renu „
zawierają~e pełną tabelę wyciągnienia
4-ej klasy ::..oterji Pań.

granych 7-go dnia
•

stwowej

ogłosił amnestię

nych poprzedniego dnia pozycyj w par.
Teneryfa, 15 stycznia.
. (PAT). Rozglośni~ tutejsza podała,
ze samoloty powstancze bo~bardow~.ły w czwartek for~y Malagi, Almern•.
Kartageny:. Walencn, Tarr~gol!Y• Barcelony, Bil?ao, San.tanderu. i qIJon.
Ewakua.c1a ludnosci cywtlneJ M!ldry·
tu znaczme wzmogła si_ę. W mysl. d~:
kretu gubernatora cywilnego prowinc11
~v:akuo~ano w szwartek m!ejscowosc1 polozone na potnoc od stohcy, w tej
liczbie Fuencarral j Tetuan de la Victorias.

~m zachodnim.

Katastrofy lotnicze

w Meksyku

Meksyk, 15 stycznia,
(PAT). W górzystej części kraju
znaleziono szczątki rozbitego samolotu.
Smierć ponieśli - pilot i dwaj podróżni
Poszukiwany jest też samolot który
wystartował z Vera Cruz· do M~ksyku
dnia 11 bm. z 3 członkami załogi i 6-iu
•••••„•••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• podróżnymi. O samolocie tym dotąd
nie ma wiadomości.

Dziś
ukaże się

madrycki

oddziały rządowa

iii••••••••••••••

Niemcy

sięgają

po Dardanele?

Zgon w tramwaju

. t.ódź, ts stycznia.
pogłoski o przebiegu rozm6w Goeringa z Mussolinim
(gr) - Wczora1 wieczorem w tram.
.
,
.
. .waju linii nr. 5 zasłabł naj!le na Bałuc-.• .
z1emneg?·
. W 1eden, 15 stycznia:
. Pisn:a tutęJsze przynosz.'l: sensac;vme 1 Goermg wystąp1c miał z propozy~Ją kim Rynku jakiś starszy mężczyzna. _..
szczego!y, dotyczące podrozy Goennga odstąpienia Niemcom przez Włochy 1ed Zatrzymano wagon i we·z wano pogof.owie
do Rzymu. Według tych doniesień, roz- : nej z wysp Dodekanezu, na której Niemi ratuQ'kowe.
Okazało się, że pasażer, 60-letni W.
mowy między Goeringiem a Mussoli· cy zorganizowaliby bazę morską dla 1
nim dotyczą organizacji baz w~jsko- swych okrętów i samolotów. W ten spo · Stępniewski (Leszno 34) · zmarł nagle na
wych dl~ lotnictwa niemieckieęo. we sób Niemcy spr~wowałyby nieoiicjaln_ą J udar. .se·~ca. Zwłoki ~ra.~i?znie zmarłe~
wschodmch obsiarach Morza Sród· kontrolę nad ciesnin~ Dardanelsk!l• _,. · ~ze01es1ono do ip,obhsk1e1. bra:ią. . /
Sensacyjne
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WOLN.A TRYBUNA
PANt HALINKA 1: CHOJEN: Droga mota.
do mul• Pani, fak często .zechce.
Listy Jej 1prawlafę mf ogroDUlę radość, albowiem tak •ało otrzymufe się teraz zapewnłe6
wlanego uczęścla I radośq życia. Nie ma po.
wodu Aiedomo~u serca - narzeczony będzie 1:
mote być słuszne skoro lekarz orzekł lnaczef,
Zrent4 opinię lekarza zawsze można skontro•
lowa6 - ude.J~ tlę do innego. Sę4zę, że z powodu niedomogi serca - narzeczony będzie z
wojska zwolniony. Wówczas powinna Pani wplyn~ na narzeczonego, ażeby wziltl urlop I wyWieś
jechał na pewien czas na odpo1:zynek.
' dobre odżywianie przydałoby się w pierwszym
rzędzie. Ponieważ znajomy pracuje i urlop mil
wJęc sprawa ta nie będzie trudna
się naleiy do przeprowadzenia. Niech Pani nie przefmuf•
' tym, co mówilł :i:najom~ albowiem nie wszystkie rady, żale i utysk!wan!a s4 szczere. Jest
Pani szczęśliwa, więc n!ech Pani swego szczęj
cia pilnuje, a nie kłopocze się niepotrzebnie.
Mam nadzieję, że tego rodzaju pełne radości
Usty będę jeszcze długo od Nlef otrzymywa~
„W. L. 112" w LODZI1 Niechłe Pant nie po•
pełnia lekkomyślnego kroku. ~ręco m<>g~ tylko prosić, ażeby Pa.ni zainteresowała się innym
zawodem, aniżeli fortancerki. Niech się Pani
zainteresuje kulisami. tego zawodu, którego
blichtr tak bardzo przypadł Jef do gustu. T•
uszminkowane i uśmiechnięte, w balowych suienkach dziewczęta - przeżywaf4 nłejedno
rotnłe gehennę. „Praca" rozpoczyna się wczesnym wieczorem, a ko6czy niekiedy o świcie.
Wynagrcdzenle jest marne, a głodna tancerka;
która marzy przez dzieli cały o kotlecie wieprzowym - zmuszona fest do wypllanla niezllzcnych kJellszk6w koniaków na pusty ż0ł1td•k,
bo tak chcą gaście lokalu, którzy nie znaJ4
uczucia 1Zlodu. Przeciwko temu nie motna protestować, albowiem grozi utrata „pracy". Poza
tym fortancerka musi być dla wszystkich jednakowo uprzejma, podczas gdy pllani panowie
nie zawsze zachowuf4 się odpowJednlo, Uprawiać zawód ten moina najwyżej kilka lat. Pół
niej kobieta starzeje się, brzydnie, albowiem
nocna „praca" w oparach dymu tytoniowego,
wyziewach alkoholu i pJjatyk - nie służy zdrowiu ant urodzie. Do czego zdolna Jest p6źnlef
kobieta, która przyzwyczaiła się wstawać o go„
dzlnie 4-ej po południu, a kłaść spać o świcie?.„
Niechże Pani da spokój tym marzeniom I leplef
·porozmawia z dziewczętam~ które los i życie
zmusiły do te&o rodzaju zatrudnienia. One fut
wyperswaduf4 Pani ,.te llieszczęsne pomysły. Tancerka artystyczna - to zupełnie co innego,
ale fortancerka.„ Niechże Pani da temu spokój.„
„IDEALJSTKA" w woj. krakowskim fest wy•
i1Jtkowo rozsąd.ną i poważn4 dziewczynk„ kt6•
ra właśnie znalazła tajemnicę postępowania z
kolegami odm!ennej pici. Zachowanie Pani, peł
ne koleżeńsklej gotowości do współpracy i pomocy jest bez zarzutu i wybrane nafwlaściwief.
Nie wątpię, że to zdrowy instynkt rozsądnej
dzieweczki podyktował Jej tego rodzaju postę
powanie. Nie szkodzi, te Pani wiele rozmyśla,
albowiem zawsze lepiej jest myśleć wiele-anł
:i:eli wcale, albo bardzo mało. Nad życiem I jego przejawami trzeba aję zastanawiać i obse,..
wować je. Może Pani brać udział w i.biorowych
wycieczkach narciarskich, dla unjknięcia jednak
'emądrych plotek I dt'mysł6w, unlkaiS należy
wypraw w dwójkę.
Co się tyczy Jej planów na przyszło§ć pewna jestem, że część z nich zostanie zrealizowana, gdy Pani nabierze w1ęcef sił do pracy,
więcej inajomości życ!a I doświadczenia. (To
przychodii samo z wiekiem i z obserwacyf).
Na razie niech Pani nie poddaje się atmosferze
flirtów I miłostek, nie szukając nawet uczucia
'dealn~o. Ma PanJ na razie inny cel przed sobll - poważniejszy. Ukończenie pierwszego etau nauki. Później będzie czas i na Inne zaQad·
lenia.
pisać moż•

.Plaleńki pacient pod

opieką całej

Australii

Zbiorowa akcja wszystkich obywateli uratowała malca od
śm!erc·i„-Kolej I lowarzysflwo oE«rę1to'łt"JS przewiiozły be%platni~ matkę z chorym dzieckiem do znakomHsgo chirurga

Radio filadelfijskie ~łos!ło tę wiado1
(z) Mały, zaledwie 2-centymetrOwy no matce n~ „drobne wydatki".
1
Profesor Jackson, ·wynalazca udosko mość w komunikatach wieczornych i spo
gwóźdi wywołał niebywałe poruszenie
w całet niemal Australii i przez wiele nalonel!o lusterka, dokonał w dniu przy- łecz~ństwo australijskie odetchnęło z ultygodni stanowił temat ożywionych roz- jazdu pacjenta operacji i w ciągu 7-miu gą, dowiedziawszy się, że szlachetna jetnów. Ogłaszano wezwania w pismach,! minut wydobył feralny l!wóźdź z płuc go akcja przvniooła pomyślny wynik.
inicjowano kwesty pieniężne i w końcu , dziecka.
·"><P>„ „••••e••""~•••o••••"•••••••••••••••••••••••••••••••••••
pewna matka odbyła wraz z małym'
1

~fi ~~czrl~~~·t11~~róż, ooeimuiąeą prze-l1Przecżułn śfuierć

swego pana

•
ł
I H b h
F d
'...!
•7a
Sta
3 i półletni Kelvin Rodjfers, mieszk~ł
ry .t. meruyn~n-. ry ery Ul a S urga z.mar
wraz ze swymi niezamożnymi rodzicami
w chw1l1 1!Ęanu arcy księcia
na małej farmie w głębi puszczy austra-1
(z) Antoni Sławik, najsta:rSiZy syn ksią derykowi jak cień we wszystkich jego
li}skiej. Przed półtora rokiem chłopczyk
nie wiedząc o tym, pOłknął mały gw6źdź ! żęcego ogrodnika w de-brach arcyksięcia podróżach w cz.as!e wojny światowej,
Gdy po pewnym czasie począł go mę- j Fryderyka Hab::iburf!a, który zmarł w opiekuiąc się nim jak dzieckiem.
W 1919 r. kamerdyner księcia zachoczyć kaszel, matka zorientowała się, że, ubiegłym tygodniu na Wę~rzech, wstąpił
dziecku coś dole.ga. Udała się do odle- i na służbę do dcniu ksią~ęce20 jako 14- rował i musiał zrzec się służby. W wiegłego o 254 klm. Melbourne, ~dzie zdje-1 Ietni chłopiec. Został towarzyszem z<1- ku lat 63-ch otrzymał on od księcia rencia rentgenologiczne wykazały obecnoś~ baw dorastającego księcia, a następnie tę dożywotnią która umDżliwiła .mu przy
: zwoite utrzymanie.
obcego ciała w płucach chłcpcZyka. Pod ! jego kamerdynerem.
W dniu Wszystk:ch świętych. czyli 1 Dnia 29 grudnia r. b. w ,l!odzinach ran
jęte przez dwuch chirurl!ów zabiegi nie
Lekarze 11 listopada 1936 r., Sławik wpadł w silną nych sędzhvy ex-kamerdyner po-łożył się
dały pomyślne~o wyniku. oświadczyli, że jeden tylko prof. dr. Che! depresję duchową i oznajmił swym krew- do trumny, zażądał, ażeby zapalono świe
v:iiier Jackson w Filadelfii m61!łby uwol nym, że oczekuje kresu swei życiowej ce pd Obu jej stronach i począł odm.aI wędrówki przed końcem tel!O roku, przy wiać głośnym J!łosem modlitwę za zbamć malca od 11woźd-zia w płucach.
. Zdawało. s~ę, ~e tym samym o~łosili czym umrze równocześnie ~e swym sę- wienie duszv arcvksięcia .. Po chwili zam
l knął Oczy, by ich już więcej nie otwoom wyrok. sm1er~1 na małe~o Kel·11na.- 1 dz1wynt panem.
Gł~chy n~ perswazje . ?omo,wników. rzyć. A w, kilka godzin pótniej, ~adeszła
Ską.d bowiem biedny ,farmer ?1ó~ł marzyc o tym, by pokryc wysokie koszty, Antom Sławik kazał zrob1c sobie trnm- w1adomośc, że tego samei.to dnia zmarł
związane z ~aleką podróż.~ i .operacją. Inę i ~~y~ił wszystkie przyi!otowania na Węgrzech arcyksiążę. Fryderyk.
I Stary sługa me omyhł się w swych
Społeczenstwo austrah1skie postano- . do swe1 sm1erci.
Sławik towarzyszył marszałkowi Fry przeczuciach„.
wiło przyjść z pomocą Rodgersom. Posy 1
pały się ze ·w:izystkich stron ofiary, a 1
p1of. Jackson, dowiedziawszy się o
padku,, z<ł:depes~ow3;ł, .że p~zeo:owadzi
?P'?ra.cię 1 z.~opieku1e. się dzieckiem bez Tragikom:cin~ perypetie naryźanina który wierz~ł w pr1e!!naczenlE
'
•
zadnego wynal!rodzenia. Pewne towarzy j
(sb) Cały Paryż śmieje się z niezwy-1 zało się, że w tej chwili odbyw~ła się
stv-;:i Jc.Clejowe odstawiło m.ałesto pacjenta b~z„ła.tnie efo najbliższe~{) port!J, a Ji. . kt-ej przygody niejakiego Houplina. Pe-1 tam licytacja. Licytator trzymat w ręku
nia okrętowa „Roosevelt Steampship Li· wnego dnia w czasie spaceru został on I piękny parasol i wołał:
- Piętnaście franków po raz drugi..
ne" przyz~ało mate': z d.z!~ki~~ ~rati- 11 .zaskoczony przez. deszcz:, .w uciecze~
ttouplin. widząc w tym JJiezwykłym
sov.;y przeiazd do Filadelf1_1. z.~mlCJOWa- !przed. spadaJącym1 ~zęs1sc1e kroplam1, I
- przy pomocy specjalnych przyn~ przez sz~achetnych ludzi z}:>lorka przy 1li?upl.m .wpadł do jak1e~oś. składu. Jak zdarzeniu zrządzenie losu, zawc1fat:
.
_Szesnaście.
n10:ła ok. „o.ooo złotych, ktore wręczo- w1elk1e Jego było zdum1cme, gdy oka-,·
rza.dów ustalono, że cera blondynki poznaczną ilość barwnika niebieskieSzesnaście po raz pierwszy, drugi siada
'A F1 *om~tyczne
cera brunetki, barwnika zieToner.rn.
a
o,
~rz<;dn.ik.
licytację
zako(1czy:
-:trzeci
i
I
I
~
··:.~. ~
to wykorzystały fabryki
Spostrzeżenie
liouplm nabył za 16 fr:m!\ow me~
dodając do swych ivyrr>bóiv dopudm,
•• R ·} hoły'' znstęvują lrns.1 era, służbę i personel techoiczoy ;ylko ten jede~ parasol, ale J~szcze 91 mieszki odpowiednief!O barwnika w za.
(z) \VI Londynie otwarto niedawno bar 1 Gdy ktoś opuszcza wid·ownię, przy wyj- 1muych, albowiem taksator ob1~ł tą ~U· letności od cery, dla której puder jest
dzo dziwne kino. Nosi ono nazwę „Kings ściu automat daje odpowiedni sygnał na mą cały skład parasoli. tfoupht1 mnsial vrzeznaczony.
i wszystkie zakt'.I>' ·I!~ przedminty 7..1brać
Jubike Palo.ce''. Otwarcie jef!o wywoła- 1 znak, że miejsce się zwolniło.
- na podstawie posiadanego maszyRównież przydział miejsc odbywa się do domu. (.Idy . obdarował wszvstkicn nopisu policja była dotychczas w stanie
ło wielką sensację, albowiem jest ono ;
znparasnlk:rn1i.
znaJ(Jmyr;h
I
krewnych
któ
na
widowni,
c:tłko,vicie automatyczne. Personelu w. automatycznie. Odcinek
w każdym wypadku ustalić na jakiej
Irei są wolne miejsca, jest tak długo Stalo mu iesv;ze wiele ich w z:tpash.:. maszynie
k11 ·~ tym nie ma.
Pisan.v był anonim. Obecnie
Zacząl wh;.: gubi~ je w autobusach
Przy wejściu znajdują się ruchome oświetlony, aż wch{)'dzący zajmują fotele '
ludzie, którzy pisząc listy, nie mają odWyświełlanie filmów odbywa się bez lub kolejce podziemnej, przc„ladowal
aułomatyczne drzwi, przez które przejść
wagi podpisać je własnym nazwiskiem
może jedna osoha po wrzuceniu monety przerwy. Automatyczny aparat projek- go jednak pech, pcmi.~wa~ krindukiorzy
wpadli na niezwykły pomysl. Pisza oni
pl . s,zylingowej. Z chwilą, gdy wszystkie cyjny, nakręcający filmy do 5000 me- spostrzegali zgubę i w porę oddawali Ją anonimy przez kilka odbitek. Ustalono
Houplin
micj::ca w kinie są zajęte, doskonale funk trów, jest nieustannie w ruchu i po każ- właścicielowi. Zrozpaczony
że na podstawie pia,tei z kolei odbitki'
wezwanie tlo
publiczne
cjonu:,::cy sv ;i!1ał elektryczny unierucha- dym se.ansie, trwającym około trzech skierował
11nj!epszy rzeczoznaivca nie jest w sta~
mia, ~rz,:i i. N a stęp~ie ~trzałka elektr-ycz- godz:n - automatycznie przesuwa sie na s wych dalszych i hliższych znajomych. nf,e stwierdz~ć. na jakiej maszynie byl
j prosząc ich, by wreszcie uwolnili go od msany anomm.
na sci1an1e, wskazu1e kierunek, w którym początek.
tego balastu„ •
widz winien się udać, aby zająć miejsc:e, 1

I

l

I

pod runo•
wy-1z d'1!D&WAll"•u
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Czy wiecie, że ...
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f~~~ ~:~~:stycznia. !WALKA·POLICJI ZŁóDZKIMI

Wczoraj mieliśmy pierwszy
dtień zimy. w nocy termometr spadt
do 11 stopni poniżej zera, rankiem wska
zywat 10, zaś w południe rtęć poct~10sła się do pięciu stopni, aby w godzi~
(v)

Podczas ostrej strzelani.ny w Drohiczynie znalazło śmierć d\\·óch
opryszków.-Pozostali członkowie bandy po d k (uczem

L•k
•d
•
'
h
t
'
. I WI BCJa groznyc przes epcow,
1.s

na~~kp~a~ :~~~~aj~c~i~r~~~~i~ 6~~k~;i
0

stacji meteorologicznej, mrozy nie PO•
Lódź,
stycznia.
trwają długo. fala mrozów objętą bo~
(gr) swoim czasie donosiliśnw
wiem jedynie Polskę ś~odkową, pod- o kradzieży na letnisku w Maurycowie.
czas, gdy na ~achodzie 1 północy tern- Złoczyńcy wynieśli z
Parterowego
peratu.ra przeciętna y.rynos1 _zer? stop~!. mieszkania Wł. Kruszyńskiet:o walizy,
Jedyme ~a wschodzie pan11Je meco w1ę spakowane do wyjazdu, w których znajkszy c;:hłod. fala mrozów za~e~ po kil- dowala się garderoba i bielizna. a poku dniach ~a ustąpić, ale me Jest wy- nadto zaibrali mąszyne do pisania. nałe
kluc~on~. ~e następ~ą fala mrozów, żącą do Edmunda Bartoszka, srebrną pa·
przyJd~1e mezadługo 1 będzie jeszcze pierośnicę i zegarek.
ostrzeJsza.
O kradzieży powirudomiono miejsco-

wą policję.

w

obławy

na

która

"
h
graSUJąCyC

wszczęła

'd
k•
W· pow. OZ Im
ł

dochodzenie. powiadoi;nione

zostały, że

pod

Drohi·

Ślady prowadziły do Bełchatowa. W czynem -wykryta została banda włamy·

drugiej połowie ubiegłe~o miesiąca po-. waczy, która okrada miejscowych obylicja wkroczyła do mieszkania niejakie· wateli i J?rasuje w całym powiecie. Szego Sobczyńskiego, znane20 pasera. u reg zbrojnych w y stęp ów łódzkich banktórego znaleziono część rzeczy, należą
·m.11
cych do p. T( ruszyńskie~o. Również u
niego znaleziono maszyne do pisania. na
której widniały jeszcze ślady zdrapane·
20 numeru fabryki .
Bezpieczeństwo
W dniu wczora.iszym wład.ze łódzkie

„

I

Wynik

BANDYTAMI

i

czarnogiełdziarzy

wyg odę

zapewnisz sobie przechowując
cenniejsze
rzeczy w kasetkach
(safesach)

5 osób zatrzymano za · usiłowanie przekupienia funkcjonariuszów policji

170.000 zł·otych odebrano handlarzom walutami

Lódź, 15 stycznia.
łicji i władz skarbowych. Po przepro- ma ta. dość pokaźna jak na zwykłą obPrzed trzema dniami dokonał wadzeniu wsteonego dochodzenia, zo· ławę uliczną. orzekazana została Izbie
wydział śledczy obławY na ulicy Piotr- stali oni w dniu wczorajszym oddani do Skarbowej. Obce waluty zostaną praw·
kowskiei w poszukiwaniu ciarnosdeł· dyspozycji sędziego śledczego.
dopodobnie skonfiskowane. zlote poJdziarzy. Silny oddział policji śledczej i
Władze zatrzymały o~ło 170.000 skie. po zbadaniu należności zatrzyma·
mundurowej pod dowództwem komisa· złotych, znalezionych przy doprowadzo- nvch w urzędach skarbowych, zwrórza S-Ok<>łowskie20, kierownika drugi~i nych do oolicii czarnogiełdziarzach. Su- cone zostaną orawym wlościcielom.
1
brygady wydziatu śledczego, odwiedził
,
szereg cukierni i restauracji na ulicy
Piotrkowskie], gdzie, jak wiadomo. prze·
n~
bywają stale handlarze walutami. PoliJ
~
!
U
il
U li!
cji asystowata brvK~ urzedników Zmasakrowane zwłoki nieznanego męż
Kościuszki
skarbowych. Nad akcJą czuwał insp.
•
Tarnawiecki, kierownik wydziału <lewiczyzny znaleziono pod Piotrkowem
zowego w Izbie Skarbowej.
Zbrodnia, samobójstwo czy nleszczęśliwy wypadek
Wynajmuje kasetki (safesy)
Ogółem za~rzymano o~oło 100. osób.
Lód:t. 15 stycznia.
Nazwisko tragicznie zmarłego jak i przy
wszystkich wymiarów.
fr~v wszystkich znaleziono ":u~kszą · {gr) - Na torze kolejowym pomiędzy czyna i rodzaj wypadku nie zostały doJlosć obcych walut, z pochodzema któ- Piotrkowem a Moszczenicami na 139 tąd ustalone. Istnieje przypuszczenie.
r.vch nie mogli należycie się wytłuma- kilometrze. znaleziono w dniu 'wczoraj- że denat wpa-dt ood koła pociągu. Nie
1
czyć.
szym
jest również.. wykluczona druga moiłi . . . . . .
· Przez całą dobę odbywało si~ przeSTRASZNIE ZMASAKROWANE
wość. że nieznajomy został zamord-Owa·
słuchanie w wydziale śledczym. Po
ZWLOf<I .JAKIEGOŚ ~LODEGO
ny i po tym dla zatarcia śladów zbrod· dy~ów dało si7 dotkli;vie we zna~i mies~
dokładnym zbadaniu personalij zatrzv' MĘŻCZYZNY.
- ni, rzucony p0d nóclą2. by upozorować .kancom Drohiczyna 1 dlatego tez <loko
manych gieldziarzy, pieniądze skonflZwtoki znalazł jeden z kolejarzy, ob- 1samobójstwo łub ilieszczęśliwy wypa· nano w okolicy obławy policyjnej.
skowano i niemail wszystkich zwolniono chodzący teren.
· dek.
Patrol miejscowej poiicji natrafił na
z aresztu.
O odkryciu powiadomiono władze
Tajemnicza śmierć młodego męż- kilka osób, nieznanych na terenie poJak sie obecnie dowiaiduiemv. pozo· śledcze. które z polecenia urzedu śled· czyznv jest obecnie przedmiotem <locho- wiatu i zachowaniem swym zwracają·
stało jeszcze w areszcie wydziału śled· c·zego w Łodzi wszczęty dochodzenie.' dzeń władz ś!edczvch.
cych uwagę władz. Nieznajomi ukryli
cze~o 5 osób. Zostali oni pociagniecl
się w jednym z domów i kiedy patrol
do odpowi edzialności karnej za nslłowa·
usilowat do~tać się do mieszkania. padło
n!,,. r-:;-1~!m ni nla funkcłonariuszów oo·
klika strzałow.
lf2!ilt1i4
p· k
d
j
.
. ..
"k
k t k
Wywiązała się ostra strzelanina. Po·
ie ttrze omaga, ą się rew1zJ1 cenm a ws u c
llcia przystąpiła do szturmu i J>O kilku
podrożenia mąki
godzinach zdobyła dom, w którym ukrylódź, 15 stycznia.
W dniu dzisiejszym odbędzie się w wali się bandyci.
. ..
-~· (v). W związku z dalszym wzrostem Izbie Rzemieślniczej konferencja pieka·
Kiedy przedstawfciele władzy wkrow n.a1bhzszym czasie. na pl, Dąbro"ski~go cen maki, piekarze łódzcy noszą się z rzy, na lctórej uczyniona będzie kaiku- czyli do mieszkania na pierwszym plęprzy zb:egu z ul. Ceglelmaną stanie potęzny
I ·
I i d 1I ·
i k ·
•
t
·
b
· t
'
~m:i ch. w którym mleścć się będą urząd wole- zam arem ponowf!ego • wystąp ~n a o I acJa WYP e ~ na. po dstaw ie na1nowrze, ~ dzie
za• ary k a dowa1·1 się
z1.oczyncy
wódzki, starostwo grodzkie oraz komenda po- władz o podwyzszeme cennika na szych notowan giełdowych cen mąki,
DWAJ Z NICH JUŻ LEŻELI BEZ
licil I urząd śledczy. We!ścle do urzcdu woje- 1chleb.
po czym do młnisteritwa spraw wew•
ŻYCIA NA PODŁODZE.
wódzkiego będzie od strony pl. Dąbrowski~go
Nowy cennik który obowiązuje od 1netrznych za pośrednictwem władz
Ob d · d · ·1·
t
·
- do pozostałych urzędów od strony uhcy . •
. ' . .
,
. ·,
.
•
.
„
Y waJ o mes 1 szereg ran g owy 1
Cegielniane!.
. kdku zal~dw~e dm Jest skalkulowany w j '~oJe"Yodzkich w ~odz1 z~ozone zosta- klatki piersiowej.
1
• •
•
ten sposo~, ze piekarze ponoszą strate me p•~mo, domaga1ące .się ponownej
Na miejsce przYibyl silny oddział po1
Wczoral odbyło się posiedzenie komisji przy wypieku chleba.
rewizji cennika i podwyzki cen chleba. Hcii pieszej i konnej z pobliskiego mia•
oszczędnościowo - oddłużenl~wei dla samorzą-1
ł
sta i pozostałych członków łódzkiej ban·
du_
terrtorlalneg<_>
•.ódzk1m urzędzie
dy. przewieziono
pod silna
eskorta do
wodzlo
m. Komis1a PfZl'
powzięła kilka
decy:zy)wolew i'
·
.
.
sprawle .zmnie!szeni:.i długów następującyi;:h i
·
w1ęz1e~ia.
Przy zabitych bandytac~
m!::st voie;:·ód.ztwa łódzkiego: Rad!lmska, Su- .
Petenci z pieniędzmi odchodzą od ••• zamkniętych drzwi
znalez_10no dowo.dv osobiste na nazwi·
l<:fow ;:;, Zd !in~k1e! Woll I Warty. Jesll cltodzl o l
,
•
•
•
•
sko Jozefa Niewiadomskiego i Józefa .
ł.ódź - .~.rldłnżenie naszego miasta przeprowa-1•
., L6dź~ 15 sty7zma: l. niestety ~ue mogła ~~ego ~bf'!atelskie: Świegockiego. Pozostała para. Marian
clza !romhJa przy min .. spraw wewnętrznych.
(v) Do redakc11 nasze1 zgłosJła się go obowtązku spełntc pontewaz,„ drzwt B
i· kl . żk
,
· ś · k •
•
•
· k k
Ł cl · k .
I b'
b ł
mim'
t
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d
•
•
rzez
ns
,
cię o ranny w Pier
1
o
•
•
m1esz
an
a
m.
o.
z1,
tora
sweg~
czas~
1ura
y
y
za
• tę e? a za en napis ~e cibanka JedneS[o z zabitych, Leokadia
1
Z wią zek zawodowy pracowmków samorzą-l otrzymała z Komitetu Pomocy Zimowej 1oznaczał godzin prZYJęĆ. Było to pom1ę· M ·
k
dd
t ł d d
..
dowych posta~owlł podląć .akclę oddłużenio~ą. Żawiadotnienie 0 wymiarze 215 zł. z ty- 1i dzy lłodziną 10 i 11 przed południem i
aJ~ws ~ o , ana zos a a o YSPOZYCJl
6
wob~c powaznego zadłuze11ia praco'"nlkow
.
. k •
f d
d
mk •
h d
......1 ł kilk
sędziego sledczego.
miej:>kir.lt i w tym celu założył kasę s11mopo- ' tułu za1mo~anel!? mies~ anta. ~ . un usz <? • za , ntętvc
rzwt .._esz o. • anaMajewska i Brzeziński pochodzą Z
mocy. Kasa ta ma za zadanie udzlelanle nisko Pomocy Zimowe1. Zaw1adontH;me ~~st11; sc;ie ,osob, złorzecz,ą.c na utru~1a.me speł
Io
d Ł d .
oprocentowanych pożyczek .Pracowników ml~~- wione było przez podsekc1ę zbiorki 111enta obywatelsklel!o obowiązku.
•e•w•a-011o-•o•z•iąil.••••••••
skich .w Lodzi. Zarząd .mle1ski przyznał kas.ie nr. 11, mieszczącą się przy ul. PiotrkowDozorczyni domu poinformowała petei
~ozyczkę
w wysokosci 9.000 zł. na zaslłeme k' ·
238
Płatniczka
udała
się
wraz
tentów
po nn..
kapitału
S ie1 nr.
·
• że " panowie n.rzycbodzą
r
r.
z wezwaniem, pod wskazany adres, ale łudniu pomiędzy 5, a 7-ą godziną". _ ~Wt
tym samym domu, ale w innym lokalu
na ulicach Łodzi
mieści się podsekcja zbiórki nr. 12, która w godzinach przedpołudniowych f11Dk
·
Lódź, 15 stycznia.
ciOnowała i załatwiała foteresant6w. (k.) Jak się dowiadujemy, na ulicach
Petenci podsekcji nr. 11 przyjechali tram Łod~i zainstalowane będą w najbliższym
Wczorsi znaleziono !i-ro dzir.c:i
wajami z domu, wz~lędnie zwolnili się czasie skrzynki pocztowe nowe1ro typu,
LMź, 15 stycznia.
nim zaopiekowało. I wreszcie Józefa z pracy, ażeby wpłacić dobrowolną które oddadzą mieszkańcom naszesro
(gr) - W dniu wczorajszym znów , Kurowska doniosła oolicjj ,że siostra jej, składkę na rzecz pomocy zimowej, co miasta duże usługi.
znaleziono w wydziale opieki społecz- l Maria Prośniakowa, zamieszkała u niej jednak zostało im uniemożliwione.
Na skrzynkach tych mianowicie u·
nej uorzucone dzieci. Tym razem byto w charakterze sublokatorki przy ul. Sien
Główny Komitet Pomocy Zimowej mieszczane będa tabllczki oszklone, za·
ich niecioro.
kiewicza 56. porzuciła troje nieletnich powinien zwrócić uwagę na te20 rodza- i wieraiące wykaz najważniejszych opłat
w pierwszym wypadku bvł to chłop- d·zieci w ooiece i zbie2ła Jeszcze w dniu iu fakty i zapobiec im. Nic przecież łat- 1a przesyłkę listów i druków.
czyk lat 4-ch. nieznanvch rodziców. Po wczoraji;zy m w niewiadomym kierunku. wie~szei;!o, ja~ na wezwanil! płatniczym i
Po~a tym na skrzynkach umieszcza·
kilkunastu minutach Irena Makowska
Podrzutki przesłano do miejskiego l dop1sać godziny urzędowania podsekcji,/ ne będą również napisy wskazujące,
(Zamenhofa 28) pozostawiła {2-letnie1w domu wychowawczego. Za wyrodnymi co nie narazi pet.entów .na wydatki, po- ądręs najbliższe~o urzędu ooczto.w.ero. :
chłopca. którego „oddała miastu", by sie matkami wdrożono poszukiwania.
ł~czone z komunikacją 1 stratę czasu. ;.

' (gr) -
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Karygo dne ekcewa zenie
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Nowe skrzynki pocztowe

Podrzutki wwy,dz. opieki
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jf-aJJ.a .'Tu ~11!„ Chałupnictwa nie można zlikwidować
PIĄTEK, 15 stycznia 1937 r
bezrobotn~1 ch.
powodowało
12.03-;-12.4? Koncert południowy w 'wykonaniu
MałeJ .Orkiestry P. R. pod dyr. Zdzisława Gó- Chałupnicy muszą być podciągnięci
1zyńskiego. 12.40-12.50 . Dziennik południowy.
„Opał na wsi": - wygłos i Zofia
Z1~50-1~.00
anow1cz. 13.00-14.00 „Zabawa na wsi'
(płyta za płytą). 14.00-14.57 Przerwa.
14.57 - 15.00 Łódzkie wiadomości giełdowe
Chałupnictwo bowiem stwarza zrze- ale postulat ten został przez o~ec~1ysh
L6dź, 15 stycznia.
15.00 - 15.15 Wiadomości gospod;prcze
15 15 ·- 15 4o: Koncert reklamowv.
(k) - Onegdaj wieczorem odbyła się . szonemu przemysłowi niezdrow"' konku•. odrzµcony, gdyż wskazano, iż zn1es1en1e
·
b
•
ł
„
I
• ·
15.40-15.45: „Jak spędzić święto?" poradzi Lu· z inicjatywy
chałupnicy nie podle~ają pracy cha upmczej yłoby klęską społewłókienniczego rencję, gdyż
związku
.. dwik Szumlew&ki .
1
przemysłu zarobkowe~o doniOsła kon- żadnym umowOm ani ustawom, to też nie I czną, a to dlatej!o, iż stworzyłoby nową
15.45-16.15. Melodie hiszpańskie _ płyty.
16.15if1~.3i°' ~ozmowa z chorymi ks 1tape:ana ferenc;a, poświęcona zaj!adnieniu chału- p0nosząc żadnych ciężarów, którymi o. 'i wielką armię bezrobotnych.
1
ć
d0
.
st
•
O t "
zarobkowi,
sprawie, ·11 barczeni są prZemysłowcv
pnictwa, a więc tej samej
k
16 30 ~ 7 ~; ~~e~s~ (ze Lw~k~).
ds :tdzntdi:t ~no~oh
. Cz11siaV:.a Siag~; . c~!/i s~e ś;e:y Alfandu której interweniowała w U'bie~ły ponie· mogą produkować po cenach znacznie si
'hs ar ·
a z~ l ~s ~a}7/1:fu
ę
re a działek w ministerstwie opieki społecz- niższych od przemysłu zrzeszonego.
'
Woycick;eJ!o - objaśnienia.
0
17 · 00-:--~7 · 1 ~· ,.Bez paszportu, bez wiz i bez pie· nej delegacja klasowego związku zawoa yc h ;rant~
i ,t'f' u .a enta
Jako charakterystyczny przykład te- ,
' c a upnie wa 1 podciąJlnięcia c a upnl·
go zjawiska podano liczne fakty, że
17 1;~217zy50 -Rofbeeliettosn hMieczysławaT ~ydldera. 11 · dowego.
ków pod dział81D!ie u•s tawv o czasie pra•
d k
b'
h ł nik
ł
d .
„ t .
K f
no -mo
r c umann · ·
·
p<> Iera ~a metr ·wypro. u o- cy, o ubezpieczeniach społecznych, O•r az
na- c a up
?n erencp e1 przewo mczy
op. 63. Wykonawcy: Zygmunt Lisicki - for ~.
urlopach robotniczych.
tep'a~, Zdzi3ław Jahnke _ skrzypce, De- ~ czelmk wydziału przemysłowe~o z urzę- 1waneJ tkan1ny tyle, ile p1'Zemy!?łow1ec 0
wojewódzkiego, inż. Głogowski, a zarobkowiec musi płacić swemu tkaczopyderiu~z Danczowski - wiolonczela - (z . du
Te same postulaty wysunęły także
wi. ·
udział w obradach wzięli przedstawicieó . „
kl d"
17 50 oz1nama) E
. •
' k'1. kl as?w~ na k·on f e~enc11" w m~ni. k.ow za wo d o- zw1ąz
. . 1e zw1ąz
p rze d staw1;1e
k "I
•
ope ta m w1ona - w o· 1e p rzemy słu zarob''K°'_V~J!O,
- 8.00 . " ncy
. pracowaniu
in~pe cJi 1
Stanisława Bron:ewskiego _
sterstw1e op1e.k1 społeczne1, wskazu1ąc,
p•r acy, oraz przedstawiciele związków wych wskazali, że
(z Krakowa).
sami przemysłowcy pon<>szą winę za tak , że. tylko wówczas, gdy chałupnicy będą
zawodowych włókniarzy.
~~·~g- ~~- 'O: ~ogada_nka aktualna.
Pnemysłowcy zarobkowi wskazali, duży ro.zwój chała.pnictwa, gdyż oddają! podciągnięci pod ustawodawstwo robot·
· Wło/~k· c>~admk sportowy - red. Józef
18.16-182~: ~~~cd~ik sportowy lokalny _ Lud- że wskutek olbrzymfoi konkurentji ze robotę chałupnikom, a więc siłom tań-1 nicze· zmniejszy się ilość zatari!ów w fa·
brykach i położ<>ny będzie kres wyzysko
szvm.
przedsiębiorstwa
strony chałupników
wik Szumlewski.
wi robotników, dla których chałupnicy są
M. in. pod dyskusję poddano
zarobkowe w przem'}•śle włókienn1niczym I
ł:·;~-1~.50. wuzyka salonowa - płyty.
· - 1 .OO. hoł~ad":nka popularna P· t. „Tka- · znalazły się w katastrofalnej sytuacji i i POSTULAT W SPRAWIE ZNIESIENIA również konkurentami.
PRACY CHALUPNICZEJ,
j
• 1na.
• materia
• zupe ł na ruina
. grozi• tm
cze - c a upnicy w okręgu łódzkim" - ze
I'
wygłosi Bernard Poppa.

by to bowiem powstanie wielkiej art;nii
pod ustawodawstwo socjalne

Konferenc'a zw. I zawodowych z przemysło\vc ~m~
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:::jio1~:~::_·.1~;~;:~~~g:o~:::j:~~aaus:;:ji:ła:~.

prowadzi 1>rof. Bronisław Rutkowski.
19.45-20.00. „Przy dźw i ~.kach harfy" ·_ płyty.
20.00-20.15. „Fortepian' - V pogadanka z cy·
klu „I~strumenty ?rkiestry. symfonicznej" ~~fło-si prof. Lucjan Kamieński (z Pozna·
20 .1 5- 2 3.10. Ju~es ~assenet - ''.Manon" opera .w .5-c u ak <ach. Transmisja z Tea·
.
tru 1elkiego_.
wieczof:;.erwie I-ei około 21.00: Dziennik
W przerwie II-ej około 21.40: Pogadan·
.
ka aktualna. .
W przerwie III-ei - Recytacje prozy.
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
20.20 DROITWICH..,Thais 1 Talmaae" _ dra·
mat muzyczny Campbella.
20.55 V/IEDEŃ. Melodie operetkowe.
2t.co MEDIOLAN. Koncert symfon!cz.ny.
21.45 RADIO PARIS. „La fortune de zephiry·
ne" - słuchowisko muzyczne.
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arze pr.zeciw droz·yźn1·e
związku domagają się

zahamowania fali
pierwsze.i 1>ołrzeby.-Sprawa
•
• b ows k 1ego
ra d oego Zd z1ec

Delegaci klasowego

drożyzny artykułów

'

TEATR MIEJSKI.
po cenach zniżonych oraz w
będzie publiczność świetna karnawałowa komedia muzyczna „Noc w Grand Hotelu" której najwi ~ksz~ atrakcję stanowią występ~ niezrównane) primadonny scen warszawskich Janiny Kulczyckiej czarującej widownię melodyjnością swojego głosu. w innych rolach zasłu!kf~ K~~~f~. zbi erają; Ankwiczówna, WięckowDziś w piątek

DWA DODATKOWE WYSTĘPY LUDWIKA
SOLSKIEGO I BAJKA DLA r3IECI.
Mistrz Ludwik Solski uproszony przez dy' rekcję wystąpi w Teatrze Miejskim jeszcze dwa
razy a t<,: w sobotę o godz. 3.30 (a nie jak zwy·
kle o godz. 4-ej popoł.) we „Fryderyku Wiei·
kim" a w n:edzielę 0 godz. 4-ej po południu w
„Skapcu". Ceny zniż.oqe.
W niedzielę o godz. 12-ej w połudn i e przyjprzez naszych m!lu~lń·
mowana entuzjastycznie
skich przemiła fantastyczna bajka „Dzieci pana

• ,

.

. .Lodz, 15 styczm~.

••
ar1n1e
a
'
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Propozycja ta została Jednak odrzu·
eona przez robotników.
Wczoraj przedstawiciele firmy oświadczyli, że przyjmą wszystkich ro•
botników do pracy, jednak W pierw·
szym rzędzie otrzymają zatrudnienie cl
robotnicy, którzy pracują na krosnach
wyrabiających artykuły sezonowe.
I ta propozycja zosta t a o d rzucona.
Robotnicy domagają się, aby itrma
przyjęła odrazu 50 robotników wysu·
!dętych przez delegatów, a resztę per·
sonetu - w miarę -uruchoblłenła ma·
szyn.
Ponieważ porozumienia nie można
konferencja została
było osiągnąć odroczona do dnia dzisiejszego.
~:
.
W tkalni ręcznej Szyłfera przy ul.
Wólczaf1skiej 127 wybuchł zatarg na
tym tle, że firma zwolniła pięciu robot·
ników w tym dwuch delegatów dlate·
go, iż nie chcieli oni się zgodzić na niź·
sze stawki od obowiązujących.
Celem zlikwidowania zatargu zwo·
f
• .t.
t
ł
ana zosta1a na wczoraJ non erencJa w
.i~spekcji P.racy. Ponie~a~ ustalon~, że
fm~a obmzała zarobk~, ~e robotnik?~
wp1sxwa_ne J:>yly do ks1ązeczek mn~eJ·
sze 1.lośc_ 1 dm_ pracy, przez co robotm~y
l
d
t t
b j
n~razem Y 1 ~a u ra ę pr~w 0 zasi kow - przeciwko właścic1elowl tkalni
skierowano sprawę do referatu kar·
nego.
Strajk okupacy·1·n·y· w fabryce wyro·

I
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tym samym obniżyły się realne zarobki
· ·
!włókniarzy. .
się do zarząidu
zwrócić
Postanowiono
z?'~ąz·
klasowych
s1edz1b1e
W
(k)
ków zav..:odowych. przy, ul. Wys. oklei 45 O'łównego klasowych związków zawo·
"
Ó
d
odb t 0
· Y . się oneg aJ P znvm wie,cz_orer:i dowvch o zwołanie wspólnej konferencji
związku, celem
odldziałów
wszystkich
wlok1enn1fabryk
zebranie delegatów
c~ych na którym poruszono szereg ak· zastanowienia sie nad akcją w sprawie
zahamowania fali droz'yzny, wskutek
.
.
ti.a!nvc.h spraw.
M .•m. ~skazano. z.e w wielu fabry· j której poziom utrzymania rodzin robot·
k.aoh łodzktc~ łamana Jest ustawa o cza- niczych obniży! sie do minimum.
z kolei omówiona została sprawa bów ebonitowych p. f, Makowski i Zau·
s1e pracy i ze przemysłowcy nie prze·
strzegają warunków umowy zbiorowej, radnego Zdziechowskiego skazan~o der przy ul. Sienkiewicza 163 trwa.
stosując niższe stawki od obowiązują· przez sąd na 5 lat więzi'en'ia. Postano· . Robotnic. Y_, jak w. iadomo,. domagają
ł
l
d
wiono zwrócić się do władz O zmianę SI~ po wyz {l p <l;C 1. zawar.cia umowy
cych.
mspekcJa pracy nie
Naraz1e
zb10roweJ.
do
stosunku
w
zalJ{}bie2awczego
Następnie omówiono sprawę drożyz- środka
radnego Zdziechowskiesi;o _ t. j, 0 wy· 'Wyznaczyła konferencji.
ny artykułów pierwszej Potrzeby.
l A
·
R f
e erenci w osobach o. p. Krzvnowka puszczenie go na wo no~ć do czasu roz~·
i Golińskiego oodnieśli fakt. że ostatnio prawy apelacyjnej,
·
Po omówieniu jeszcze soraw o r g - a n i · f ·
znowu zdrożał chleb i inne artykuły
~:.:/ _
_
· d 1 tó w zos t a't o za
h b
·
I
ż pł
•
b
t
•
•
1
.
,
~
ace zacymyc ze; rame · .e eg-a
p1erwsze1 PO rze y, a pomewa
1
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ROBOTNIK
(Cegielniana 27).
Dzisiaj, w piątek, dnia 15 b. m. „Czarujący
Chłopiec" z znakomitymi wykonawcami ról
~lównych Tolą Mankiewiczówna. AleksandremlO ich prawach do świadczeń. - Odczyt w z wiązko pracowni:
i d i ł k
d h d
h
ółd • I
kó
Zabczyńskim i 7ygmuntem Tokarskim
zie czyc w na c o zący pon e z a e
w sp
w .niedzielę, ,dnia 17 stycznia r. b: o godz.
Lódz', lS stvcz.ni·a. , wym.
·
4.~5 - po poł. poraz pierwszy popołudntowe
ptzedstaWienie po cenach zniżonych „CzarująObecnie wygłoszony bęidrzie drugi
Ubezpieczalnia
wiadomo.
Jak
(k.)
cego Chłopca".
, referat. Dnia 18 stycznia r. b. w lokalu
Społeczna w Łodzi zwróciła się ostat- 1
.
d I
'kó
i k
h
k,
d
TEATR POPULARNY.
r.io o związ OW zawodowyc W spra· ZW ąz u pracowm W spół zie czych
(Ogrodowa IS).
. Dzi~ w pią~ek i dni następnyc~ ? godz. s ._1~ wie zorganizowania akcji mającej na przy ul. Piotrkowskiej 120 wygłosi od·
ubezpieczonych o ; czyt na temat: „Ube·zpieczenie oracow·
wiecz-0~eip świetna sztuka Gabrieli Zapolsk1e1 celu informowanie
„h:h ćzworo" w wykonaniu doskonale zgranego ich prawach do świadczeń, O organizacji ników umysłowych" naczelnik wydzia·
I· Iłu świadczeń p, Małttszvński.
•
b
""SZCzeoóJnvch resortów
zespołu z Wandą Łuczycką na czele.
u ezp1ecza
„:-. ...
W koncu styczma r. b. pod obne odm itd.
· Czarne gwiazdy Ameryki
Przed świętami Bożego Narodzenia czyty zorganizowane będą na terenie
Duet
na czeJt.i programu wygłoszony został już oierwszv referat.I innych związków zawodowych. orzy
·.
. ·f
· b d
·
b
.
h
t
•
·
b
d · d ·
U
ę ą PO!Il ormowam
Z Zie· Z;I,UY u. ezp1eczen . SP?1eqzny~.. W czym U e~p1ecze1_1l
H~ck
Chrześ01.1ansknu ZJedno.czeóiu Zawodo-. o mteresUJących ich S'Drawaieh.
„

majstra" -

•

,

I

cyjny będzie powtórzony. Robotnicy
Łódź, 15 sty cznia.
(k). - W zakładach włókienniczych oświadczają, że strajki te trwać będą
firm y Buble (Hipoteczna 7-9), zatrudnia tak długo, dopóki firma nie uwzględni
jącej około 2.000 robotników, wybuchł ich żądań.
*•*
ostry zatarg.
W inspekcji pracy odbyła się w dniu
farbiarnia i wykończania tej iirmy
czynne są po trzy, cztery dni w tygo- wczorajszym konferencja, celem zlikwi
dniu. Robotnicy zażądali obecnie, aby dowania długotrwałego strajku w fa·
• b
praca odbywała się stale przez pięć dm ryce Czarnolewskiego przy ul. Ceg~elw tygodniu. Postulat ten został odrzu· ulanej 66.
·I, Jak wiadomo, inspektor pracy p.
eony przez dyrekcję.
W z wlązk.u z ~m. odbyJo, ~ę. w...dnitti ..Kakowski \\ry§µ~ął .9negdaj prop,ozy„
wczora]siym ogólne zebranie robotni- "cię, że urucłiomienie fabryki będzie molców, na którym postanowiono przystą- $ t.o nastąpjć .,tylk.o po uprzednim poropic Cło straiku protestac:vjnego. Strajk zumieniu się. z inspekcją pracy, która
ten odbył się już wczoraj i trwał jedn~ j wraz ze związkiem zawodowym ustali
mających otrzymać
listę robotników,
godzinę.
Dziś i'ednogodzinny stra1'k protesta-. pracę. . ·

sobotę i w niedzielę o godz. 8.30 wiecz. bawić

rów;~~;; ;~~~~I zniżonych.

•

•
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Robo tnicy domaga1ą s · ę zw1ększen1a ~losc1 dni pracy
do 5 w tygodniu. -- Ok.upa ci· e ' zatargi i konferenc•e
„
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ADRIA: - „Pasteur··.
CASINO: - Upiór na sprzedaż".
CA.PITOL: - „Rok 2000".
CORSO: _ „Ody serce przemówi..."
.EUROPA: - „Bi:'lly Anioł".
GRAND•KJNO: - „San Francisco".
METRO! - „Pasteur"
MIRAŻ: - „Pokusa".
PALACE: - „Tak s i ę kończy m i łość" .
PRZEDWIOSNIE: _ „Panna Lili".
RAl<IETA: - .,w blasku słońca".
RIAT, TO: - „Papa się żeni".
TON: _ „Pan z milionami".

Slra1·k proleSIBCJJ.DJI UBabiego
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15 STYCZEN 1937 ROKU.

. Wł c~es~e godziny ranne przyniosą różne ~a·
wtk .am~ 1 przykre rozczarowania. Do godzl!ly
!Oe~ 01 \k'·ależy zakłatwiać. spra~, ~magajl!t·
cyc szy 1ego za ończema, an1 ubi~gać
~ :~glę?y osób płc i_ odmieqnej. . ~~· 11-ta
~dhioed się do kup~a 1. sprz~daży ziemi 1 rzeczy
zących z ziemi.. M1ę.dzy godz 12-tą .a
P c
godz .. . 15-tą dobrz.e !est rozpoczyna~ długie
podroze oraz zawierac trwałe związki miłosne
i przyjazne. Okres ten. sprzyja także nauce i
sztuce. Następne godziny zapowiadają się go·
rzej, na!e ży un i~a ć os ób, które nam są wrogo
usposobione i me wdawać s i ę w poważne dys·
kusje. K oło godz. 18-ej następuje wzrost energji
i popraw~ humoru. Do godz. 20-ej czeka na1
powodz:mie towarzyskie i zainteresowanie po·
lityką i życ i em spo łecznym Wieczór równ<iet
~ap.o wi ada .s i ę dobrze i przyniesie miłe prze·
t
zycDia _psykchidcz?śe . d
ziec o z1 urc zone - upar e, energiczne,
.o skłonnoś~iach egoistycznych, może zrobić karierę w zw1a,zku z wojskowości~

•1•
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Napisał specjalnie dla „Expressu": JERZY BAK.

powieść spółczesna

Sensacyjna
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A tymczasem Rudolf wydawał dalsze 24 godzill1y„. Chyba ma pan dość czasu;
- Berii.n jest ogromny, panie szefie.
dyspozycje z „tajn.eg,o gabinetu". Po
chwili naciisnął zitelony guzik i zdjął stu- Obserwacje mogą potrwać dłużej.;,
D
- Nic mrnie to n4e obchodzi„ owichawkę.
dzenia„.
- Hallo!... Hallo!... Tu Rudclf!
W koszarach brygad~ pościg-Owej
- Brygada pościgowa przy centrali
wywiadtowczej.„. - brzmiała odpowi.edź 1 n1z!egl się natychmiast sygnai alarmokó
l
dyżurnego urzędnika - Słucham 11ana wy. Dwudziestu mężczyzn w s rzaI r.ych kurtkach, z okularami na oczach,
szefa!
\VSkoczylo na motocykle. Piątkami roz.:.
- Czy jest pan Wilton?...
· tk a
· s t reny. Kaz· d.a p1ą
·
b"1egj"1 się
· sze f're„.
w r ó zne
- J es t pame
rn1ala już swoją d!z:ielniicę obsie~wacy}nę._~
Po chwili rozległ si1ę twardy g,~os:
W<ilton natomiast rZ1UcH krótki roz- Tu mówi ki-erownik brygady po· dowczeJ· k•.1z:
ś ·
C!goweJ· przy cen t ra 1'I· wyw1a
- Auto nr 759 wyrusza na miasto
Kai ol Wiilton„„
i pozostaje w kontakcj.e z centralą!...
Uszanowanie dla pania szefa...
Dwóch ludzi 1rćlsalutowai11o ·i wyb1e- Uszanowanie dla pana, panie kierowniku.„ Mam dla pana robotę„. P,ro- ido na podwórze, gdzi1e cze~ała już na
k
j
· ł
t •
· t zarzą d z1"ć a larm ca1eJ
.....
zaopa t rzo,„,„
nic I e eganc a maszyna,
szę na t yc h m1as
maszynowy,
karabin
ręczny
w
brygady pościgowej.„ Jeżeli pan ma za nie tylko
mało ludzi proszę ściągnąć wywiadow- leC"z równi1 eż w min.iaturiową stację •ra._
cńw z Urzędu Sledczego ... Zawadomić diową. Po chwili ma:szyna z rykiem
na ul1"cę •
trzech '~'vpad'a
PoszukuJ'emy
Q tym Kreutzera
.
I
v• .
. .
.„
.
RacLiotelegrafiista z brygady pośctszpiegów„. Jeden. z rnich nazywa si~ Mści
.:iel nazwisko nhezinane„. Rys1opi1s w dro- 1gowej rozsyła't tymczasem krótkie teleuzc„. Drugi - Alf nazwisko również 1fonogramy dt0 wszystkich komisariatów
" urzę dó w 1· OSJ.t.b prywa t nych :
· w d ro d ze„. ·r rzec1· - r.:o 1·1c11,
·
rysopis
r.1ezniane,
- Iialło, uwaga!... Tu centrala wyStatnisław Ziętek... Możliwe, że dwaj
wsadzę!
Kintz zbladt. Rud,olf rzucił się nań, p.: erwsi ukrywają siię w mo1m prywat- wiadowcza!.„ W mi,eście grasuje banda.
:tlc~~~caoai~i;·:~=a~h;:r;! G~:n1re:~'b!ca~~eg~ jak gdyby miał zamiar rozprawić się . n1ym pałacu„. Proszę posłać tain kilku złożona z trzech szpiegów!... Mściciel,
ludzi„. Ja tam równi,eż przyj.adę ... Ob- Alf i Ziętek!... RysopiiSy zostaną uwiZiętek musi ukrywać się pr-;ed policją. Gdy z r.iim na mi,ejscu.
Pani1e szefie„. Ja prz.e~ie jeste.m j stawić wszystkie dworce i podejrzane docznione n. a murach miasta!.„ Ktokolbył ju. ~ .w. niebezpiecze~stwie, zaopie~ował s!ęj
n1m M.sc1c!el,. który przy1ął g„ do swe1 gw.ardii, niewinny.„ _bąknął_ Ci zbóie skrP.pO- lokale„ Przeprowadzić rewizje w hote- wiek wi.edzi1ałby coś o nich ni1echaj na·
·· dorni· naJ;bL:łZSZY
·
· tyc hmiast
·
l h W c1.·ągu dwu dlz1estu
'
•
.
składa1ące1
post ezaw1a
czterech goAlla i Bila. się z dwóch zaufanych pomocmków' wah. mme sz.nurami„ Zakn1eblowali mi I ac „.
oooprzy
pości.gową
azi·n muszą być schwytani, w przeciw-I runlek lub brygadę
usta„.
t •
d
. tk . t
Ii 11 I Ii 11 I
j
· cL
Narzeczoną Z1ę a 1es m1o a, przys 01na
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owc~e
ym1sJa, Pa'l11e ra 1 ~:yw1~.·
J\ll ?' wypusc1•1 go ze .s.wych szpo- nym ra~1e cze a pana
i n~ezwykle urodziwa słu~ąca, Jadzia Młote~ka,
Srrzezc11e s1ę szpiegów! ...
pos1ad~1ąca w swym ma1ątku tylko medalion,, nów. Kmtz zatoczył się az pod ścianę. k1erowmku.
Cala policja, wszystkie władze zo- Ależ paniie szefie„.
_ I 00 teraz będzie? _ zapytał t:zef
sta~ow1ący jedyną pa.mi11t~ę po jej mat~a. Z me·
Mś .
lk'
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.
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w:1t
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dahonem tym łączą się dziwne wypadki„. w DO'Cl•
~ · ~ ~ar1.wW. paru~ . M on„, !; • a Y WC!ągmę. e '!" ~,11r wa t Z
-time Arbuzowa.Ziętek z.D....Jazl..napis: ..,,... „Opr.ze- ::;'.YWta~u, _ C!Sln:aJąC gr02_ne ·spoirzema. :"-I
dzić Ziętka, niech pilnuje medalionu!" Następ- ~! ludzie me mogą ani chwi4i pozostać Sprawa meznuerme wazna .. DaJę panu CiE;lem, Alfem 1' Z1ętll:~em„.•
5
Rozdz.in
'1 •
ąego dnia. Rudziak !1apada. na Ja.dzię I ~te1ej tlfużej w Berliłllie„. Nie mogę dopuścić
a
J Ż 1. kt k I .. • k
•t „
ten medalion zerwac z szyi. Jadzia obroniła się, d t · k
O ·~ ~ie
1ecz po pewnym czasie medalion znikł w tajem- 0 ~J ?mprom1 aCJI„. e e l
dowie się() tym, wylecę z posady 1 straniczy sposób.
e
._,
Halwin nie zadowolił się śmiercią Arbuzo- ce Z takim trudem zdobyte stanowisko!
W ~o<liztnaich przedwi ecrornych co c!ela?„. Jeżeli jest, niiech się ~dezwiel.„
wa: Przypadkie!D dowied!1ał się, że jego żona, A wtedy - uprzedzam pana - wtedy
Zoowu cisza„. WywFadlowca stal nieR~n:ata, komunikowała się z Arbuzowr.111• J-la pana uczynię za wszystko o'dpowj.edzial- .:.hwJę przez uHoe miasta prze!eidżaty
...11
d
k
~ue1sce zmarłelfo Al'huzowa. podstawił więc
1
w szyb(k:im pędzie p-0ścrgo,we piąt' i na z ecyiulowany.„ Właśoidel lokalu, opahkcyfnego, swego dawnego lokaja Jana, by nym„„
Luc'zi1e przystawali na sty Niemiec w bi'.a<lym fartuchu, zbliiyl
nY tocy1klach.
- Mnte ?!„..
w ten sposób zbadać tajemnicę żony.
się doń i mrukinąl:
Tak!... Zastrzelę pana }ak psa!„. :. hndni'haoh:
Pewnego dnia pani Renata zdemask<>wała
- Ależ, paaije laiSktawy, skąd clio mnie
-- Mści!Ciieia ~zukają„. - mformt:·-.vał
fikcyjnego Arbuzowa, który zdążrł jednak prze- \Vięc ni·ech się pan strzeże!...
- Co mam robić, panie szefi.e„. Prze- !eden <.lrugi1eg •) - Swoją d .".Jg~: t J musi talkiie ialk.ieś typy? „ To jest porządlt1y loświetlić jej tajemnicę i stwierdzić, iż była ona
szpiegiem.„ Halwinowa zagroziła mu śmiercią
za wykrycie tajemnicy jej życia.„ Pani Renata 1.-ie pain widzi, że staram stę i<ik mogę! być sprytny cz~uwLek.„ Cała polic!a ka.i... Ja znam swoich gości„. Tu nie ma
- Oni muszą być unicestwieni, sły- 'vraiz z całym wywiadem przeciwlm n:e żadnego Mścici<ela„.
miała jeszcze jednego wroga w osobie swej cór·
- Czy i:>a:n za to ręczy? ...
ki, Ilony, obydwie bowiem - matka i córka - szy pan!?„. Ni1e może po nich zostać ani mu jedlnemu„. I nie mo.gą go złapać„.
- Ręczę, .proszę sz.anlQwnei:O pana.„
We wszyst'kiiich lokalruch i hotelach
~lahd~:ia!:1°Wi~&:!itla.mężczyznę - dyrektora siadu!„. Musimy z nich zrobić groźnych
w tym czasie do Czarnego Króla zgłosił szpiegów!. Natychmiast zarządzę alarm. przeprowadzano skrupulrutnie rew1zJe„. Głowę daję, że mów~ę prawdę ...' Po co
się niejaki Martinez z prośb 11 o odszukanie jego Ale pańską jest sprawą, żeby ich p_rzy- Zatrzymywano każde~o podejrzanego pan sza'lllowny ma ooipróit110 tradć czas?
przechodlnira. W praisłe ukazały si1ę dv- Gdyby w moim lokalu znafazl się taki:
. przyrodniej siostry, którą oczekuje spadek w łapać„.
'
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d
dł
d
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kl
T
zna
nin
Martinez
dolarów.
miliona
wysokości
sam o'd·d a1•b ym go wnet w
poszuk"uwamyc h „z ło• z b rodmarz,
o iur- ·1a dłll!e rysop·~sy
o rze· szy, ~,u QI po 'Sz.e
jej nazwiska, wie tylko, że w jej posiadaniu •
Ja się zmam na moich obo„
politcii.„
ręce
wszystkie
wytęż.at
Wil'ton
czyńców"„
tej
W
guz.ik.
czerwony
nacis'llął
i
znajduje się medalion z edpowiednim napisem„. ka
Ale za jego sprawą Jadzia wraz z Janką chwili we wszystkich gabinetach potęż- swe siły, by speillnić zleceni1e swego wiązka:ch i mam opi!Ilię ucz!Oiiwego czło
Małżówną, pomocnicą Mściciela, dostaje się w nego gmachu rozległ się jednoczdnie zwierzchnika i 1Jłapać 1,niebez.piecznych wieka„. Niech pan z la.JSki swej zapyta
ręce agentów niemieckiej policji politycznej, gł&śny, przeraźliwy dzwonek„. Wszy- J}taszków" w ciągu dwudzDestu czterech d0zoiicę więziien~a na Meidl;"'gu •• Tr'"'r
"""
~·
którzy wywożą obydwie dziewczęta do Niemiec.
lata tam przesi1edlzial~em, to mnie dobrze
Mściciel i All podstępnie zdobyli odpowie- scy urzędnicy dopadli do sołuchawe'k, od- gcdzin„
O godzlilniile d:2J~esiątej wiieczorem cl::> znają„„ Naczelnik więzben'ia rozcałowa·ł
dnie paszporty i pokryjomu przekradli się przez biet ając zlecenia szefa wywiadu:
- IiaHo!... Hallo!.. RudlOlf przy apa- jednej z knajp na Leirpzigerstrasse we- s-ię z.e mną rua pożegnatllie„. Powiada,
granicę, by ratować porwane kobiety.
Czarny Król wraz z agentem niemieckim raaie„ Sygnalizuję niebezpieczeństwo.... s1lo dwóch ludzi. Stanęlii rua progu, ri::i- że talkilego spolrojnego ootownika jeszcze
Knltzem przedostalą się autem przez zieloną Szpieg wdarł się do naszych szeregów! zeJrzeli się dclrol:i i jeclien z nich rz•e kl nie millaJ„.
- No, diość tego!„. - przerwał
~§"ilclęl do Niemiec. gdzie malą zdemaskować Ostry alarm!.„ Na panów k1·erowników ostro:
- Pol~cja„. Nie ruszać Sliię z miejsc. wyW!MadlQwca - Wierzę PaJilJU na st,owo„
A.fee!' walizie, przyczepione! .do tylne) ścla· pos.z~zególnych ~ydziałów nakładam ?"sprawdzama J?żelJi ~ są pos~kt'Walil~ przie~ nas oso!b- W taikim raz~e pójdJziemy dlalej„. Gdyib;y;
ny auta ukryli się Ziętek i Martinez, którzy how1ązek codzbennego
w ten sposób również przekroczyli granict.;. wszystkich tajnych d!ok:umentów. Na noc mcy, ll'ledh wy1dą„. W przeciwnym ra- tu ktoś przyszeidlt, może pan się powo,
Martinez został Jednak w drodze zabity. Zlę· z.amykać wszystko na podwójne zamki. zie przystąpimy do szcziegól'owej iiewkz.ji ta~, że iuż„ d!.zi1ś odbyta się rewW;ja„.
- B<!!rdzo panu dz:iękuję... Ąle j1Jl
Wśród sUooZlOlllych gości powstalra
tek wa~er~:!~ir~1 ::: ::ła~:r~n~~I sprawie ra· Panowve itis~ruk~orzy będą mi ~ktad~li
port szefowi niemieckiego wYWiadu, Rudolfowi. dwa razy dz.1enme raporty„._ Umkać Ja- wielka konsternacja. Ten~ 6w pCJ;ruszył pan chce uaile'kać?„. :E, to przeoi!e nile
.- Panie szefie„. - meldule Klntz. - Wróg l<khkolwiek rozmów na te'.l temat. się nfuespolkojn~e„. Wildać nile wszyscy wypada„. Może je'den lkieliisz,ek wódki?••
RoZ1Umiem, że painowiiie ma/Cie ciężką pra„
Wszystkich obowiązuje tajemnica służ- mi1eli czyste sumienie„.
wdarł się do naszego wywiadu„„
zd'71'ebk,,... po"1·1~·ć.
- UprzedlzaJ-em, żeby nilkt nie ruszaJ cę. Trzeba się nr·"ec1"e
Tego Już było za wiele. Rudolf podskoczył: b1)wa! Skończyłem'
13 •
v
,,,
ł' "
·
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- Co się stało?!„. - zapytał. - Mów pan
- No, prruca jest ciężka„. oczywiśoi!e
Rudolf odtozyl stuchawkę. W ca-tym się z miejsca„. - powtórzyil wywiadlowyraźnie!„. Jaki wróg?l
gmachu zaroifo s~ę jak w ulu.. Panowi e w<..a, n.ue wyjmując ręki z kieweni - - odipart wywiadtQlwica i zwracaiJąc s;ie
- Czy zg~osdli się do pana dwaj mlo- inspektorzy wydawaJ.i dalsze rozkazy: Tu IliDe ma żartów„. W razliie czegio strze do swego kolegi dlodal - No, jak myślisz
- Każdy z urzędr.ilków wimen od tej lamy · z milejsca ... Taki jest 11ozkaz„„ A Erneście?„. Można silę n<aJp'ić?
dzieńcy rzekomo z mego PDle~enQa?
- Czemu nte, painie przodowniliu••
- No tak. Orauner i Rautz. Ci dwaj, chw1ili meldować swe przybycie i wyj- r1iech się niiklomu nie zcLa,fe, że umkn~e
śc1e!... Każda rozmowa telefoniczna z stąd nLespositrzeżeni1e„. Polilcja obstawuta Jeden ki1e'l'ilS1?Jelk dlobrej wódki nie mote
których pan przystał.
miastem winna być przedtem anonso- cały dom„. No, w~ęc?„. Nie ma tu mię- ryć zły„.
- Ja ich nie postałem!...
- No, to zawołaj rownież Horsta
- Jakto?„. Przecie mieli paszporty! wana!... Naczelri.icy wydz.ialów osobiście 'dzy wami Mściciela?„.
•...
Nilkt siię ni,e ruszyl. Na. zastygłych Mech i O!l1 wypi1je„.
będą odpowiedzitalni za zamknięc~a kas
Znali wszystkie nasze tajemnice!...
Po chwili dlo lokalu ws-zedl~ trzeci 1>0·
twarzach mafowało si'ę wi.el!kic zacieka- Tak!.„ Bo wykradli mi je podstę- pa!1cernych i tresorów!...
Zdwojono również wartę przy wien'~· Wywiadowca powródt dokoła !1cJanit, który sta'.ł przed Idkailem na cza.
pem!„. Uwięzili mnde!... Trzymali mnie
t::u:h.
w lochu!„. Dopiero przed kilku dniami! drt,wiach wejści10wych. Wypuszczani() zmrurone oczy„.
- W ta!kim r:azi!e„. - rzeki ciszej przy pomocy detektywa Weba udało mi 1 tylko te osoby, które mogły się wy!egiciąg
t~ilm raz,iJe przystąpimy do rewizji„.
się p~zejść w nocy przez granicę!... Aie ty!llować przepustką, wydaną przez jedP.xtam P.Q r~ ~"""" lll'ie ma 1tJ. ~
awaj osobnicy, szukający, tej... Ją~ Mkł r..eiQ z inisR~rA.w..
STRESZCZENIE POCZĄTKU PO'ł'IE:;cL
Wśród przemysłowców wielką panikę wywołały listy tajemniczego Mściciela, grożącego
nawet śmiercią tym, którzy nie przestaną wyzyskiwać swych pracowników.
Jednym z najbardziej znienawidzonych przez
Mściciela przemysłoVIców jest niezmiernie hogaty właściciel ...,ielu przedsiębiorslw w Polsce,
Karol Halvdn, posiadający żonę, córkę i syna.
Za wytropienifl tajemniczego Mś•iciela llalwin
ołiaruie znanemu awanturnikowi Piotrowi Rudziakowi, pięć ty~ięcy złotych.· Ale Rudziak
nie może sobie dać rndy z groźnym przeciwni·
k,iem. Wtedy Halwin wrai: 'z innym5 potentata·
mi angażuje słynnego detektvwa amerykańskiego Weba, który pod przybraną nazwą Czarnegn
swego sprzymierzeńprzy pomocy
Królarozpoczyna
Mściciez zagadkoW)7111
walkęTuza,
ca,
Iem na śmierć i· życie.
Jedyną osollą, ktcha widział„ twarz Mści·
ciela, jest lokaj Halwina, Antoni, który jednak
~ost~ł. ra_nny w_ ~Iowę, il.ie lll;oże się_ porus~11:ć
Msc1kto 1est Co
mow1 mewyrazn1e.
1cielem,
to
, La iełłły?"„.
bełkoce tylko:Na_ pytanie
ma znaci:yć - nikt oie wie.~
Jedną z najtragiczniejszych o~iar wyzyskiwacz.a - ~alwina, jest <iawny. ieao r~botni~,
Stanisław Ziętek, ktorego Hahv1n tak misternie
usidlił. że mógł nim kierować jak Plliacem na
sznurku. Przy pomocy intryg i teroru uczynił
zeń bezwolne narzędzie "! sw.y~h ~ękach i zmuszał go do zamordowania. 01e1ak1e~o Aleksanprzedra Arbuzowa, który znał 1ego kryminalną
szłość. Halwin siedział bowiem w Ameryce
w więzieniu za defraudacje.„ Dziwnym zbiegiem
okolicznoś.ci. A~buzow dostał ata~u se!ca i zmarł

tecki1ej, podążyli za nami .. Za pasem gra
uicznym wywLązata s~.ę między nami
'Nalka„„ Jednego z nich: Martineza. zakatrupiliśmy.„ Drugi, niejaki f-.tanistaw
Ziętek, zbiegL. Detektyw Web z·ostał
rnnny.„ W nocy miał wrócić do Katowie„. Czy to mu się udał·o - ni~ wiem.
- Co pan mi tu wygaduje?! - wrzasnąl Rudolf, zrywając się z fotelu Więc ci dwaj nie są z pańskiego pole?
· ? „. W ięc k t Óż to jest„„.
cenia.
~ Jednym z n:iic:h jest groźny Mściciel, który walczy z Iialwi1nem i bronli
• Alf
~-· · A d
t. C_J· M' te•CIJ\.leJ.
. ·~1· nazywa się
pomocmklem!
Jego
Jest
1
Więc ja obcych ludzi wtajemniCZC!łem w nasze sprawy nawiązywałem
z nimi kontakt wpuszcz~łem i;:h do me. s k an
er
prywatnego' d omu.? „. T o przecie
~o
aa!!... Powierzyłem im najiintymniejsze
sprawy mojej walki z Janickiiern!... I pan
to mówi dopiero teraz!? A może oni
.
. . ?! K"~
rkr .dl' . . . k" ś
w
~'V WJ•e
. ). a I I JUZ Ja 1,e papiery. „..
Jakie szkody nam wyczynili?.„ Może
skradlii s:zyfry?„ Wystarczyło je przede
sfotografować!.„ I pan mi to teraz dl(). . .
, . ?!
.
„„ J a pana d o w1ęz1ema
mow1.
piero
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Koch nka oddala mu dziecko

Krwawa 1~ro~nia na o~[in~n 1raniunym

i zbiegła z miast a.-Zrozpuczony „ojciec" podrzucił niemowlę
Ló~ź. 15 stycznia. przyszła do ie2o mieszkania i wręczyła
.
(irr) P1e.r.wszv bodaJ wypadek pod· mu w zawiniątku ieito dziecko. Bednar·
rzucenia dz1eck.a przez męzczzyznę za· ska zaraz po tvm wyszła i ulotniła sie
not.owano ~ dm? wczorajszym w jednej Prawdopodobnie wviechala ona do in:
nego miasta i Jesro pozostawiła z dziecwsi-r.;w po?hzku PUiobtr~owk a.
r a~s a znalazła zawi· kiem.
1 ranc1sz a.
Baut nie wiedział co z tym fantem"
nląt~o. a w mm 3-miesięczne niemowie.
Kobi.e ta oddała d~ieoko do policji i w zrobić. Nie chciał, by wvdaio si;, że Jest
czasie docho~zema . ustalono, że spraw- oJcem niemowlęcia ·i w· obawie przed
cą pod·r~ucema . dzi~cka był Tadeusz I kompromitacją z·decydował się na pod·
rzucenie dziecka. Za ten czyn odoowia·
Baut. m1eszkamec Piotrkowa.
Bada~y przez władze oświadczył, że dać on będzie przed sądem. Za matką
zn_alazł s1ę w krytycznej sytuacji, bo- nieszczęsnego podrzutka wdrożono po·
wiem kochanka ]e20. Helena Bednarska szUkiwania.

rtA
w E r:Eito ~o~o.d~az
I skórnych

Chor. wenerycznych
od 8 rano do 9 wlecz. w niedz. 9-1
Panie przyjmuje kobieta lekarz
161
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wę

wydania Józefa i Antoniejlo Jankow
skich.
Mordercy zostali ujęci i są w dyspo•
zyeji litewskich władz sądowych, które
prowadz, w tej sprawie dochodzenie. -

j

ZABAWA TANECZNA.
W nadchodzącą sobotę, dnia 16 b. m. o godzlnle 9.eJ wieczorem odbędzie się w lokalu
Harcerstwa (Pierackiego 9) wielka zabawa taneczna, zorganizowana przez Kolo PrzyJacl6ł
18-ei Ł. D. Harcerskiej im. Wł. Jagiełły. Do
tańca przygryw_a~ będzie doborowa orkl.estr~.
Bu~~t t~nl • obficie zaopatrzony. Obow1ązu3e
stt:.01 wizytowy.

Dr 1an PObaKj

ł

od 5-7

wiecz. PrzY_imu!e

o~

12-:-2 I od 7--8.30 WIN%.

w niedziele 1 ~w1Pta od in..-12 wool

ul. NAWROT N~ 7 gotówkę poszuk~wa~e. po~~r~ cd~~

Klaczkowa Dr• RuDRn. zte1·n 8
S
Q

·k~ Dr.

MdEDS.

• -

N iewiażski

polsko-litewskh~j

~~n~1e'::.e~
~~!!n:.ozK~1!k:~~~\~~:~
DR. MED.
utn:yman_ie~ lub bez, z telefonem n
n
•
GLAZER
M.
do w'na1ęc1a. ul. Główna 5 m. 15, tel.
CHOROBY WEWNl:!TRZNB
AKUSZER·GINEKOLOG CHOROBY Sl(óRNE I WENERYCZNE
106 69
..._-_-·-....-.....--------i ALLERGICZNE.
19
1oc
tel
64
·
ia
d
Zach
mieszka obecni~
· tI ś I
J•it Gabinet flektro- I świ11ttolecznlczy ~i'.oNI7RKI k td 1
•
9
Q n
Tel. 129·52
ZACHODl'tlA 68.
•

•

POLOŻNICKTOWO I CHOROBY
CHOROBY SK~RN~ I W~NERYCZNf
BIECf.
(kobiety 1 dzieci) •
P~01:RKOWSKA 99, te~. 213-66.
SIENKIEWICZA 34, telefon 146-10
przyjmuje od 11-1 ; od 3-4 po poi. tirzyJmuie codz. od 10-12 1 5-8 wlecz
__.:;..:__:.;;.--'----_;.;;....;;._.;~...;;,- - -

Or.

WUno, 15 stycznia.
W związku z potwornll zbrodni' w
Czyżunach, ~m. olkienniokiej, pow. wi"!
leńsko-trockie1to, dokonan, przez bra~i
Józefa i Antoniesto Jankowskich w dniu
24 grudnia ub. roku, którzy zbiegli na
·
k ·
·
Ll'twę - obecni~
na pun Cle Qranicz·
nym w ~awiasach, od~yła się kon~e!'.en·
CJa gramcina polsko·btewska. Wz1ęh w
niej udział: wicestarosta powiatu wile·ń~
sko·trockiego i naczelnik powiatu kosze
darskiego Na konferencji omawiano spra
·

Dr H liutszładł

Przyjmuje od 9-11

PORADA 3 Zl:..

przedmiotem konferenc.Ji

Dr J NA DEL

AKUSZER· GINEKOLOQ

Tel.

„Smoschewer

164• 21 •

p~~~:~;.:~:T~:;:I·

NUSBAUł10WA

i

S-ka",

War~zawa,

~~::: :A ~rzyJmuje chorych
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od
Al. I<ościuszki 41, tel. 170-18. DyskrecJa.
3-5.
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•
T I f
ZAGUBIONO w dniu wczorajszym w
PrzyJmuie od 5 do 8 PO poł.
~;.::
7,
KA
p MOR
1
tel. okol. Bałuckiego Rynku, 3 wypisane
5
k
k
t
p·
. .
10 r OWS a 1 121·23 książki handl. Znalazca zechce porozuPrzv1mu1e od 8-10 r. ł 4-8-eJ.
Dr. BR A N WYPOŻYCZALNIA sukien balowych, ~e;agr~dze~~~~~nlcznłe Nr. 157"00 za

u

CEQIELl'llAl'IA 4, teL 100-57 "'.leczorowych, ślubnych oraz smokin· P'Ost°UKUJĘ- -posady biurowe} zą
•
•
Spec). chor. wenerycznych. akórnycb
Spec. chor. skórnych, wenerycznych gi. R. Pastawelska, Cegielniana nr.Za skromnem wynagrodzeniem. Pisze na
AKUSZER-GINEKOLOG
I seksualnych
maszynie, znam buchalterię oraz odby
fr. I p.
1 seksualuych.
Telefon
. ANDRZfJA 5, telefon 159-40
228-92 przyJmuJe od 8-11 I od .C-9 wlecz. OKAZYJNIE do sprzedania garnitur łam praktykę biurową. Łask . oferty
.
PrzyimuJe od 8-11 rano I od 5-9
frakoWY, Zakątna 40, m. 10 od 2-4-el sub: „Obowiązkowa" do „Republiki"
w nledz. I święta od 10-l·eł
przy1muJe od 10-12 I od 4-8 wiecz.
w niedziele I święta 9-12.

ANDRZEJA 4

..,. Ostatnie dni I
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poruszyło cały świat

. W roli głównej PAWEL MUNI A
Passepartout i bilety ulgowe 11iewatne,

~r~fsc

''

od

54

gr.

Anons! Następny program: „BOLEK I I.OLEK"
z Dvms2l' i F,rtnerem w rolo.eh glównyeh
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RORlB
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miłosnym

p. t.

l!

Dietrich.
; ~arlena
G a r y C o o p e r tt

- Tylk;o ni\:e zmuszajcie mnie n.tgdy
f - Napijmy się! - skinął na swego
ażebym osobiście tańczyła ten wyuzda• • • • • • adiutanta.
1 - Rozkaz! - zadzwonił ostrogami ny i nieprzyzwoity tan~ec! - zastrzegla się królowa. -- Wola:tabym ra:zej,
rotmistrz„. - Na czvie zdrowie?
- Na zdrowie pań, które kochamy! j.ak moja kuzynka, nieszczęsna królowa
- A zate.m piję na zdrowie pani Gla Anton·ilila, wejść na szafot, aniżeli przeZańskiogo
Powieść
du Torisson-spełnił toast hrabia Piotr. sunąć s~ę przez salę w podlobnie sproś
4
Królewicz spojrzał uważniej na swe- niyc:h pod:rygaich jak te, które są podstawą tanga.
go przyjaciela.
- Dobrze, mamo - obi·ecaf j-ej syn
- No, no, więc sprawa z b, Amery.
A· d
STRESZCZENIE
- przyrzekam ci w imieniu wtasnym
Je Tia!k przy tym. wszys.tk1m znaj kank~ jest aż tak poważna ?„.
Młody następca tro'1u książę Ludwik - 1 . - Nie będę taić przed waszą wyso- i twoich wdzfręcz.nych, poddanych„ że
.fantasta i zapalony demokrata ,.... w· poao- d~!e pan sporo czasu, azeby !lfemal co. l ko~ciąl Zadurzyłem się w Gladis i dla- ui!kt n!.e będz.~e nłgdy żądiat od ciebie poni za nowymi przygodami miłosnymi, za· z1eninie zaglądać d!o. „O~feum• :
Od koJ!o do"'.1edz1ała się pani o I tego wściekam się wldząc, że ten stary dobnii1e wiielktilej ofiary!
wlązuie romans z artystką z „Orfewn" - tv
I na tym też stanęło.
tn-, Q~ wróbli śpiewających na dachu ra~o:ie~~!r:; u~~:i::ezepił się do niej
An1t11 J..ucbesini. Również I ten wieczór
Tango z:ostalo wprawdz:i1e dopuszcza_ Porównanie bardzo trafne. a w tych
.
=~~~~a :C,~:::k:. varlete „Orfeum" ze 0 panskich es~padachl.
. :-. Czy wroble wyśpiew~ły pani rów· wykwintnych apartamentach brzmiące ne do rzedu oficjalnych tańców dworskich, nj·emniej tańczono je ban.Jzo mało:
. - Raz jeszcze dziękuję· pani za tę ntez 1 to, czy do „.Orfeum uczęsz. czam ze szczerłólną soczystością! - uśmiech· r.ajwyżej
raz lub dwa w cingu wie~
s
?
t
~
t
c:mru.
martw
nie
Ludwik.„-Ąle
książę
się
nął
owar~vstwie
czyimś.
w
e.,,,
czY:
sam,
Wolfen~
się
nH
roz.taś
ocenę
awą
a.
ł k
Hrabianka Eule-nskield zn1tvła g~os: się hrabio, już ja w tym, żebv uwolnić
bmg, który nawilasern mów ią.: , tańczył
Wtaśni1e z tych względów każd e tan. Po~ohp.o towarzyszy ~n ks1ęc1u damę twego serca. od iei ·namiętnego ado
niezgrabnie jak niedźwi edź na iańcuchu.
go tańczooe p.ocl.:czas dworsk ieg-o balu
ratora.
Rotmistrz p 10t;- de Mo risette, tańcząc Ludwikowi.
Klcpl!ął przyjaźnie rotmistrza po ra• stawało się prawdziwą rewelacją. [(je.
z platynowo.wfosą Szwec!Jką, ścigał spoj . -: A widzi pani: stą~ wniQ,~ek, że rów
dy wi~c w tej chwiili z.abrzm:1a! y wst ęprzeniem ponętną sylwetkę · Ameryka·nk!. n1e~ 1 chodzen~e do „Orfeu~ nal~ży do mieniu_ i wmienał sie w tłum gości,
ne tony tangiowej meJ.odiii, wśród recep- O czym też ci oboJe mogą rozpra- moich służbowych obowiązków - w
sal zrobN się ruch.
cyjnych
dziesiąty.
Rozdział
:zaiste,
iż,
dowód,
nowy
pani
ma
w·i.Cl_ ć z takim ożywien iem? ....... zastana- czym
- Ta.ngo!„. - zabrzm iało p'Jdchu.
TANGO PRZEBACZĘNIA
wiail się posępnie, widząc r:neśmianą nigdy nie mam czasu na. prywatne tycie.
KSliążę ochmiistrz Melchfo·r Wo!fent
IX
l:;'·l·
k
N d 0
Tak rozm~wiając, p.rzetańczvli pierw·
twarz Amerykanki. I czuł, że z.dczyna
Ót ~ [k-e1 k r61 a ~I 'tyipa P':'°"f~'1 • burg po-prawił wstęgę ord e row ą , która
s:z:ego walca, Poczem rotmistrz odprowa
go kąsać głucha zazdrość.
g - zsun~fa mu się zaaadto na d•'.) ś:: p</rntily
ons~rw~ zm, a
Róża Eulenskield przy tulała się d<> dził swoją danserkę do sali portretowej, na~g ~i~
wme.diZ-i~k~ sta,roś~i~c~i:m pd<l~d:om ~ró brzuch, chrząknąt drygnął kilka razy,
gdzie oddał ją w ręce rodziców.
niego ze stodką n: eśmia!'IQścią.
t}~ąceJ w skłonił się gtową, po-::zem zwróci·! s i ę
Wracając, wpadł prosto n~ księcia 10 :V~J E~zbiiety, wciąz ~s.z.~z.e
- Dlaczego jest d2iś' pan taki zamyminioneJ epoce krynolin 1 dyhzansów. od Gladis Torisson:
·śłony i roztargn iony? - wypytywała Ludwika.
- Przodkowi•e rodiu Wotfo nburgów,
Bale dworskie, dz.lęki s.z.tywnej at·
~ No, iakżet tam? - zagadn4ł ifo
nieśmi.ato swego tancerza.
1
- Ach - westclm ąt hrnbia - jako królewicz - Włdzę, że romansujesz z t14 mosferze, a przedewszys1lki em faktowi, z któreg-o mam szczęści e wyw odz i ć s i ę,
adiutant jego królewski-ej wys-okośd na- małą Eulenskield, a. tymczasem ksią,żę że tańczorno same tylko wyłącznie zwykli byli nie traci ć żadnej sposohn ost~pcy tronu, mam mnóstwu obowią- ochmistrz uwodzi ci w najlepsze Amery• „przyzw01iiłle" staroświiecl<iie tańce, na· se!. skoro w grę wchodz i„.
Stary dworak ni·e dokończ y : jednak
leżaly z reguly do mocno nudnych.
z.ków a i kłopotów„. Zresztą pani. jako kankę.
Trzy lata temu, królowa Elżbi eta, swego wywodu, ma!ącego stan o wić
Adiutant przy~ryił warf!i.
córka dyplomaty, wie d<lbrzc, że my,
- Niestety, książe ma wielkie szs.nse u~egając presf! obu synów ~~~Y·<!'o~afa wsręp do zaproszenia pi ęknej Am ery·
ludzi·e zajęci sprawa:ni państw o w ymi i
pl)łitycznymi, pos!adarny tyle najrozmait bo pani Torisson jest w dals:z:vm ciągu się wprowa.diz1ć zuchwatą w JleJ POJęcia.ch kanki do tańca, bo oto zjawił s ię kamerszych zadań, że me zawsze mamy czas. wściekła na mnie.„ Nie ma co. nawa· rejonnę. Otic> do rzędu tańców dwor- dyner, który, nach yliwszv się nad ocha~:eby ciesz yć si ę peł n ią s zczę~t.:ia ż yc i a rzyłem sobie piwa swoją zapalczywo• skich zaliicrone zostaf'O równq eż i tango. i mistrzem, szepnął c!:.:ho: ~ Jego królewska wyso ko.; ć nast~ PBył,o to olbrzym ~e ust~pstwr. królością i teraz; muszę je wypić.
prywa tnego. rirosi pana marsza lk a w ba rdzo
tronu
ca
je„
i
.......post~pµ,
rzeci
Książę Ludwik iatrzymał kanierdvne· wej Elżbi•ety nZt
Aczkolwick zdanie to wyp0wcidzi al
z aktorską m c l auchoJ.ią, m a ła Szwedka ra, przec:hodzącel!o przez salą. z tJc:Ą iuił dynym bodaj posunięciem. jak1 cały w:-iinej sprawi·e.
(Dalszy cłąiz futro).
dwór prz.yjąl z wi1al'k·im aplauzem.
ną smukłych kieliszków z winem.
nie był1a przekonana,.
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Czy Zarząd WKS Legia
w

,:.~::.i:.f~fv~t:;~~.:~?;~f;·;.

głoski lakoby rozwiązany został Zarz ąó naJpo-·

~:,~~eJs~k°s.sr~~~~~ego

I

ktutiu wojs1cowcgo w

Jak ~ię zdołaliśmy poinformować do tel PO•
ry nie zapadła decy1.fa o rozwl ą z a11iu Zarządu
Jego zleci związek okręgowi warszawskiemu, I Leggk
U d W F
pW
w rsza·
1 · c;u~łło z1!iecy·
przyznafąc mu też 25 procent zysków za prze- 1 wie n!ę~~:i: kt~:~go st~i 'pułk
prowadzenie lCf organlzac.11.
dowal się na usa~owanie sto~unkćiw w Legli,
Pięściarze węgierscy s!oc~ą poza tym lesz- wobec zdekompletowania się Zarządu i klerow•
cze Jeden mecz międzymiastowy w Poznaniu. 1nlctw poszczególnych sekcJI
Spotkanie międzymiastowe w Warszawie odDo tej pory nie zapadła' fednak jeszcze de·
będzie się w dniu. ~8. '!1arta. a mecz w Pozna- cvzJa. w razie rozwiązania Zarządu komlsa·
nlu w dwa dni pozme1.
riem zostać ma płk. Ziętkiewicz, zastępca dy·
rektora PUWF.

I

Poznań, 15 stvczn ia.
wym. Pierwszy odbędzie sle w Toruniu w dniu
Wczoraisz<:i 'Vi"('"r.• ·· „ .. ~- - · - • --„· ~ - „_ -- . 23 lutego, drugi zaś we Lwowie w dniu 25. au Polskiego Z~lazku BokserskicR:o poświę- ·
obu wypadkach przeciwnikami Austriaków
cone b:icło głównie t. \ · uu; "~"-~"„ - _ „ 1 " -" / 1 oędą zespoły reprezentacyfne tych miast.
najbliższej przyszłości spotkaniom miedz ypań·
Co do meczu Węgry - Polska PZB postwowym z Niemcami i Austria. Meczowi z stanowił, że mecz który odbedzłe sle w WarNiemcami Jako znacznie w.ażnleis.ze"?u ze wzglę sza wie organizowany będzie zR:odnle ze statu•
du na domlnuJące ~tanow1sk.o Niemiec w plęś-- tern przez PZB, przy czym Jednak o~iranlzacfę
clarstwle eur.opeJskim. pośw1~ca oczywiście P.
z. B. znacznie wlęcei uwaR:1.
•
Drużyna
reprezentacyJn~
Polski zbierze się
mponuJąC)
w Poznaniu Już w ciągu dnia 11 luteito I WYrusu stąd W komplecie W dniu 12 O l!:OdZ. 's-eJ
lekkOatletÓW Stołecznych
rano. Tak wiec zawodnicy nasi mleć będą na
sensacją
Warszawa. 1-l stycznia.
mlefscu dwa pełne dni na wypoczynek.
,
•
,
.
•
W tym roku kalendarzyk lekkoatletyczny
Równocześnie wobec olbrzymleR:o zalntere·
L6dź, 15 stycznia. f
Drużyna łódzka, ktora po dłuzszeJ Warsźawy przewiduje szereR" wielkich imprez
sow.n :la teml zawodarnl I ze wzR:ledu na konie·
Pojedynek Polusa z Wdowińskim oraz ; przerwie wystąpi wręszcie w swym re- międzynarodowych. M. innymi odbyć się ma
r·„ · •
„ ~ . - „ ;~ ,.. n~-, ,„ „ „clzlc odoowiednief sze·r eg innych ciekawych spotkań, jakich \ prezentacyjnym składzie, prowadzi od ją spotkania mi ędzymiastowe Warszawa-Pa·
atmosfery I otoczenia dla ~ł~ś. clar,z~ polskich za niewątpliwie
będziemy w
niedz : elę ' dłuższego czasu intensywne treningi, ryż w dniach 16 i 17 maia oraz Warszawa ·
- - , •-- „.„.„ „ .1 ~t:d.<b1.zo ,. ac na spotka- ś 1· dk
·
H k h W
I
ń
k ·
siln
zespołem Berlin w dniu 16 czerwca. WOZLA orowadzi
nie to ~pecJalny ł:lni pociąg popularny, W spra- "!' a ami na. mecz~
a oa - , arsza- i pra 6 nąc , uzy~ ~c z.
ym
.
·
już w sprawie tych obu spotkań rokowania z za
wie tel zarząd PZB odniósł sle iuż do minister- wianka sprawił, że zamteresowame spot 1 Warszawiank1 1akna1lepszy wymk. Czy interesowanymi związkami, przy czym per1
stwa skarbu I ministerstwa komunikacji o ze· kaniem niedzielnym przeszło najśmielsze uda się to Hakoahowi, przekonamy się w traktacie te znajdują się na iaknaileoszei dro1
zwołenle na urządzenie pociągu,
oczekiwania or~anizatorów. Swiadczy o 1
niedzielę. W każdym razie zawody nie· dze.
Mecz z Austrią, któ!.V lak wiadomo, odbę- tym duży popyt na bile-t y„ które nabyć dzielne ze względu na dobrane pary, zaPoza tym Legia zarezerwawala dla siebie
dzle się w tydzień pótnlel na naszym terenie, można w przedsprzedaży w lokalu Hako powiadai'ą się jako pierwszorzędna im· terminy 21 i 22 maja oraz 4 i 5 września, w
natrafia niespodziewanie na szere2 nleprzewi,
. .
.
.
k
których zamierza zorganizować wielkie im·
dzianych trudności. Komplikuje sprawe przede· ahu przy ul. P1otrkowsk1e1 61.
preza pięśc 1ars a.
prezy międzynarodowe.
wszystkim fakt, że zdaniem PZB Lódt dale
Ł
Uwzględniając jeszcze miedzvnarodowe za9
zbyt mało,.by związek mógł WYiść ze spotka·
hoJieł,
Zł
lmie.rzenia lekkoatletów Warszawianki oraz sanla bez deficytu.
,,
mego zarządu PZLA doiść można do wniosku,
Dla ostatecznego załatwienia tel sprawy po·
że tegoroczny sezon lekkoatletvcznv stolicy załączono się w czasie posiedzenia telefonicznie
W ,jakich składach wysłąJJią Union Tourin~ i ŁKS
powiada się doprawdy impo11uiaco.
% Lodzlą I w rozmowie z ~rzedstawiclelcm L.
Lódt, 15 stvcznia.
UT, który wysłał paru swych zawodników
0.1Z. B. postanowiono deiln1tywnle. mecz oddać
Mecz hokelowy o mistrzostwo łódzkie! kia· na trening do Katowic, przn;otowule przeciw·
I
Lódzl, z tym że PZB nie ma zamiaru na me· sy A między LKS-em I Union - Tourlnidem. ko LKS.owi następulącą drużyne• bramka: LI· w jeździe szybkie(
Suwał!<ach
czu zarobi~ ani grosza.
który odbędzie sle w nalblltsz:i niedziele ::a-1 ske (Celmer), -obrona: Jacobi II. Brauer II, I a·
Ze względu na to, że Austriacy przyfeżdt~- powiada się wielce atrakcyfnie.
tak: Jacobi I, Dressler, Zauer I II atak: NeuWarszawa, 15 stycznia.
Ją do Polski na trzy mecze koszty spotkama
Od chwlll pozyskania pr:tez UT zawodni- mann, Jesse I Brauer I. rezerwowJ Michel i
Zarzą~ Polski~go Związku Łyżw!ar~kieg.o
międzypaństwowego wyniosą około 3 tysięcy ków Triu,nlu drużyna ta stała sle dla wlelokro· Kruger. Sędzią meczu będzie p, Szerauc.
, postanowił przenieś~
tegoroczne ły~wiarsk1e
złotych. Sama drutyna austriacka kor.ztule o· tnego mistrza Lodzi LKS-u przeciwnikiem bar·
Poza meczem LKS-UT odbedzle się w nie· mistrzostwa Polski z Warsz~wy do ::iuwal_k, z
koło 1,500 zł., a resztę pochłoną przejazdy za· dzo grotnym, a w ubiegłym setonie mecz 0 dzielę 17 b. m. 0 godz. 14-el na lodowisku UT powodu .braku w Warszawie
odpowiedniego
wodników polskich i Inne koszta.
mistrzostwo LKS - UT zakończył sle pomimo przy ul. Wodne! mecz o mistrzostwo klasy B: toru _do !azdy szybkiej . .
PrzedstawiitJel . zarządlł WZB. z któ..,m P.~Q,krotnego przedłużania gry, wlo·nlkiem re- LKS II - UT Il, poza tym na lodowisku Wimy. M1st fZos t'wapodbdędą .s~ę 't'I _ Suw~lkaclt 'W_ d~.
Z. B. przeprowadzał wczoraj pertri&ktacte te- misowym 1:1.
przy ul. Roklci ńsklel odbędzie sie o godz. 14-ei 6 1 7 utego.. rze mis rzostwami. zorgamz •
lelonlczne zastrzegł sobie leszcze 4S itod
a
Obecnie ob
lub
·wole nal • na.e,cz Jttlstrss · Winta _ KS Jl wany zostąm~ "!' Suwałka ch speci_alny obóz
su dla udzielenia ostateczne! odoowledzl, gdyż nlcisze składy.
I na lodowisku , • Jednoczone przy ul. Przę trenmgow"." z 1ozony ze stu za:v~dmkllW. . .
zadecydować o tym musi zebranie zarządu Ł.
LKS po starannym przeprowadzeniu suche! dzalnlat1ef 68 odbędzie sle o godz. 14-el mecz o
Suwałki sta ły się w roku ? 1 ezącym wiel~im
O. Z. B.
zaprawy oraz treningów wystąpić ma w nie· mistrzostwo klasy B: Zjednoczone - łlakoah. centrum ly~wiar~twa
s~ybkiego, dystansu1ąc
W czwar t ek 21 b. m. od b ~dzie s1e
· na Iod o- ki
inneatmosferyczne
ośrodk i kra1owe. Ma i ąc doskonale warun·
W razie gdyby Lódt Jednak odoowiedzlała dzielę w składzie następu}ącym: bram ka .Ja Icu·
i Jodowe, łyżwiarstwo w Suodmownie, wówczas w rachube wchodzi prze· biec, obrona Pryflcr i Rusinkiewlcz: J. atak: Za· 1wisku LKS·u o godz. 19-ei mecz o mistrzostwo walkach rozwija się bardzo pomyślnie, czego
de wszystkim Poznań, gdyt zarzad POZB pod· łęskl, Król, Ko~zewskl l II atak W1sławsld. Ko· klasy A: LKS - SKS.
najlepszym dowodem jest liczba 78 mieiscotrzymal swą ofertę na zorganizowanie meczu.
smala I Tadeusiewicz.
.
wych zawodników, którzy uprawiaj~ lyżwiarsPlęśclarze austriaccy stoczą poza tym Jesz•
e
two szybkie.
cze dw• mecze o charakterze mledzymiastoę
ŁTŁ.
się
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I
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Przygotowania
arnowa
do mistrzostw plng•pongowych
Polskl

czarnych

• D bU

I

przygotowuje

w meczach hokejowych ze Szwedami i Rumunami

odbyły się

Lwów, 15 stycznia.
w czwartek wieczorem odbył sie we Lwowie międzynarodowy mecz hoke;r.WY pomiędzy
wicemistrzem Szwecil Soedertealfe a mistrzem
Polski Czarnymi. Zwyciężyli Szwedzi w stosunku 2:1 )1:0, 1:1, O:O). Szwedzi zrewaużowall
się wtten sposób Czarnym za porażkę poole·
słoną na zawodach w Krynicy. Zwyclestwo
Szwedów było zasłużone, nlemniel zostało ono
uzyskane po clężldef walce„ Goście orzewyż·
szali miejscowych zarówno taktyką, lak I grą

łyżwlar-

Przed meczem
popisy
sJde przy udziale wicemistrzyni Polski Prelsówny.
• • •
Katowice, 15 stvcznla.
Drugi występ rumuńskiej drużyny Bragadlru w Katowicach zakończył sle zwycięstwem
nad Dębem w stosunku 3:2 (1:1. 1:0. 1:1).
W pierwszych dwuch terclach Rumuni mleli lekką przewage. Owocem tel przewagi były
dwie bramki. W trzeclef tercji, itdY Rumuni
· zespołową.
zdobyli trzedą bramkę zaczęli oni uać na czas
Bramki dla Szwedów zdobyli: Tornberg I aby utrzymać wynik, co Im sle cześclowo udaJanson. Ten ostatni byt naflepszym zawodni· ło. Polacy w tym ostatnim okresie wykazują
klem na torze. Sędziowali pp, Kuchar I Wels· dużą przewagę, ale udało im sle zdobyć tylko
berg. Widzów bardzo dużo, bo Przeszło 2,000.
jedną, bramkę, zmnie)szafąc cyfrowo porażkę.
--------------

Tarnów, l { stycznia.
Tarnów Jest już całkowicie przygotowany do
zorganizowania VI mistrzostw Polski, w tenisie
stołowym. Odbędą się one w ciągu soboty I
niedzieli 16 i 17 b. m. w obszernej sali Sokola I.
Mistrzostwa będą równocześnie odbywały się
na pięciu stołach, a do użytku publiczności od·
dane zostanie całe piętro.
Mistrzostwa otrzymają świetną oprawę; rozpoczną się i zakończa odegraniem hymnu pań&twowego.
Spodziewany Jest przyjazd drużynowych mistrzów I wicemistrzów wszystkich 9 okręgów
oraz rekordowej liczby ping • pongistów z całego kraju.
Ważne zarządzenia
forma dotychczasowego, trzykrotnego ml·
Państwowego Urzędu W.F.
strza Polski, ulubieńca Tarnowa, „Gutka", budzi I
poważne zastrzeżenia. Ze WZilędu na przygotoWarszawa. g stvcznia.
wania do matury nie trenuje on ostatnio, zdraPaństwowy Urząd Wychowania Fizyczne·
dzając wyratny spadek formy,
go wydal zarządzenie, zabranlalace od styczZainteresowanie mistrzostwami jest b. duże. nia 1937 roku nauczania pływania na basenach
Miarą zaś tego jest olbrzymia ilość nagród, jakie krytych i otwartych osobom. nie oosiadaią
znane firmy tarnowskie przeznaczyły dla zwy- cym dyplomów instruktorskich Polskiego Zw.
ciezców.
Pływackiego na r. 1937
• • •
W związku z tym zarządzeniem Warszawski
Łódzka ekspedyc ja pod kierownictwem kpt. Okr. Zw. Pływacki organizuje specjalnie udos·
W. fajnmesera wyjechała do Tarnowa i u ż wczo konalaiące kursy instruktorów ołYWackich. do·
raj w nocy. Skład jej został w ostatnie j chwili stępne dla wszystkich absolwentów C. I.
zredukowany, bowiem wicemistrz drużynowy F. W.
okręgu, Hakoah, zrezygnował z WYiazdu ze
Poza tym odbędą się w Warszawie trzy 6·
względu na słabą formę swoich zawodników.- dniowe ogólnopolskie kursy dla meżczyzn w
Nie wysłało również do Tarnowa trzech swo dn. od 1 do 6 i od 7 do 13 marca. a dla koich zawodników Orle mianowicie: finalistów biet od 15 do 20 marca.
mistrzostw Łodzi Hofmana i Pazie oraz mlstua
pr
· ., Krawr.z11ka .
konkurencii drużynowej reorezntowany
wyjechali do Warszawy ·
inu . . uua111y.:11 Wunsche (Zjednoczone) oraz
Kan.to r (B. Joselewicz) którzy grać bedą w tei
.
Lód~, 15 s~y.cznia..
konkurencji obok mistrza i wicemistrza okręgu
Rewanżowy mecz s1atkówk1 męsk1e1. o m1Zaidemana i Kantora.
strzostwo kl: A roze~rany przez. WKS. 1 f!K~.
W kooukurecii drużynowej reorezentowany zakończył się zwycięstwem .wo1skowych . 2.0
będzi e okręg łódzki nrzez Makabi w składzie: (15:11, ~5.:5). 1:'Ym samym m1st~zem Łod~1 z~
Zaideman Kantor i Wainberg. Na oi<ół szanse stal defm1tywme WKS„ ~tóry JUŻ w dm~ dz1łodzian n~ mistrzostwach nie orzedstawiai::i. się siejszym wyjechał na mistrzostwa Polski do
zbyt różowo : w najlepszym wypadku Za1de- Warszawy.
.
.
man zakwalifikować sie może do oólfinału. w
Skład
zespołu
lód~k1ego na m1strzostv.:a
konkurencli zespołowej zaś Makabi może się przedstawia . s1~ n~stępu1ąco: B~naś? Kopc~ynUJ)!asować gdzieś kolo piątego miejsca.
ski, Joss, Z1ehńsk1, Holyszewsk1, B1skupsk1. .
Ekspedycję prowadzi p. :Wo!nlak.

s1·atkarze

w

I
I

w.K s.

do mistrzostw Polski
LÓDŻ, 15 stycznia.
Lódzkle Towarzystwo Lyżwiarskie rozpoczęło w dniu wczorafszym Intensywny trening
swych łyżwiarzy. Po suchef zaprawie, która
prowadzona była w okresie odwil!Y, pracują
obecnie łyżwiarze towarzyslwa na lodzie, przy.
gotowufąc się do mistrzostw wofewództwa lódz
ldego oraz mistrzostw klasy C, w których ło·
dzianie uczestniczyć będą poraz pierwszy.
Treningi prowadzi LTL. na torze łyżwiars·
kim w Heleuowle.

Red.

Poznań, 15 stycznia.
W Poznaniu odbyło się walne zebranie Zw.
Dziennikarzy Sportowych. Prezesem wybrany
został red. Swldzlńskl falm11nd („Express Ilu•
strowany").

bokserów

Jarosz nokautuje

prezesem

Dziennikarzy Sportowych w Poznaniu

4 remlsy na zawodach
?Otzątkujących
Łódź, 15 stycznia.
Zawody bokserskie, urządzone wczoraj wieczorem przez łódzki Geyer dla zawodników początkujących, przyniosły w czterech walkach
- na siedem stoczonych - wyniki nierozstrzygnięte. Bardzo ciękawą i emocjonuiacą walką
nadprogramową rozegrał Kowalewski OKP) z
Kulibabką (O.). Zakończyła sie ona remisem.
Pozatem w wadze muszei Michalak (Zi.) zre·
misował z Milą (G.) , w walce koi<ucieJ Olejnik
(Wima) zremisował z Dolatą (0.), w wadze
piórkowej Pluta (Wima) pokonał na punkty
Wagnera (Zj.) w wadze lekkiej Troszczyński
(G.) pokonał Szczepańskiego (Zi.) i Szefler
(W.) zremisował z Domaszewskim (O.), wreszcie w wadze półśredniej Sawiński (Wima) pokonał na punkty Szadkowskiego (O.).
Sędziował w ringu p. Nowak, zaś na punkty
p. Gorczycki.

Swldziński

Związku

Naczelny lekarz CIWF-u
.

WARSZAW A, 15 stycznia.
Kierownik referatu opieki lekarskiej w Państw.
Urzędzie WF. I PW. dr. Roman Rettinger, mianowany został naczelnym lekarzem Centralnego Instytutu WF. na Blełnnach, na miejsce dr.
kpt. Jaworskego.
.
Dotychczasowe stanowisko kpt. dr. Rcttin·
gera w PUWF. obejmie dr. Marian Grodzki z
Poznania.

98:1·
w trzech mec:zach
Pra~!a, 15 stycznia.
Znana czeska drużyna hoke ja lnc! rwego, LTC.
Praga rozegra ła w bieżącym tyi;odn iu 3 mecze
propagandowe na prowincji. w tych t rzech meczach LTC uzyskał 3 zwyci~s tw:t w fantas1ycznym stosunkiem bramek 9e :l.

Nowy Jork, 15 sty cznia.
Rozegrany mecz bokserski pomledzy poi·
Wisły
sklm bokserem Jaroszem a amerykanlnem Sally Kriegerem zakończył się zwyclestwem Jaro·1
pokonani
na Slą s l<U
sza na punkty po 10-clo rundowel walce.
.
.
Na 10 roi;egranych rund Polak rozstrzygnął
Katowice, 15 stvczma.
dla siebie 8. Walka ta była nafpleknielszą, jaka
W Nowym Bytomiu bawiła a rn..:., .1„
.. '
odbyła się w ostatnich miesiącach.
ska krakowskie! Wisły. Rozea:rała ona mecz z
miejscowym B. K. S. 1>rzegrywaląc 7:9.

Bokserzy

Hr . 8

N ·15

15 I

~
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Egzamin szofersk· w Ameryce

NASTĘPCZYNI

POBYTU
HOLEN·
TRONU W KRYNICY • .
lZ DERSKIEOO

A to pan zna?.·. I
właściciel małe! fabryczki pod Zduri
po Jechał do swego syna do Ameryki.
Przy okazjj syn pokazał olcu największy wo.
dospad świata - Niagarę.
1
. Mayer stanął olśniony potężnym cudem na•
tury, kiwa z ukontentowania głową po czym .
pyta:
1
· - Dobrze, a ile ~u mnicJ-wlęceJ wody leci
tak z góry na . dół!?
1
- Na godzinę kilka milionów lltrów„. - wy i
laśnia syn.
I
- I(ilka milionów?„. No, no, no,„. A dzien·
nie?„.
- I(ilkanaścle bilionów„.
- No, no, no„. - dziwi się Mal-·cr. - A
czy ten wodospad w nocy ' też pracuje?

Mayer,

i,ką Wolą,

!

*"'

'
Znakomity śpiewak *rosyJskl
Szallapln opo·
wiada następującą anegdotę z czasów przedwo

j

1
lennych.
Pewnego dnia wsiadł do sati - na Newskim 1
Stanach Zjednoczonych sprawdza się w ten sposób umiejętności prowadzenia
Prospekcie i będąc w dobrym humorze, zaczął samochodu, iż poleca się adeptom sztuki szoferskiej kierowanie specjalnym apa·
sobie podśpiewywać Jakąś arię operową. Woź· ratem, na ekranie które20 demonstruje sie rach uliczny. Każdy nieprawidłowy
nica odwrócił głowę, przyjrzał mu .się uważnie
ruch kierowcy odJnotowany jest na zeirnrze.

w

i

zapytał:
-

A ty wujaszku, czym

się '~łaśclwie

zai·

•1111miM•Blłlll!łlł!!IJ!!ll•~lllll!!•llll„„„.„„lllll~m!!•••mi!••••••. Wałki O Madryt frvva~ą.

I

j Następczyni holenderskie20 tronu ks. .Ju·
liana z księciem· małżonkiem Bernhardem na wywczasach zimowych w Kry·
nicy. - Na zdięciu książęca para na
spacerze na nartach w okolicy Krynicy.

I

fFRAOMENT PANORAMY KRYNICKIE.I

mujesz?
- Śpiewam„. - odparł artysta.
- A la o twój zawód pytam„.
,
. - No, więc właśnie„. śpiewam„.
- Eeeech„. - machnął ręką woźnica. - l
To la przecie widzę, że śpiewasz I w dodatku :
Jeszcze jesteś, bracie, pilany„.

I

**

I

Wyjątek ze sprawo;dania sądowego:

I

- „. „Po świetnym przemówieniu adwokata ·
Bzdurskiego oraz po uwzględnieniu okoliczności
łagodzących sąd skazał Antoniego Majchra
śmiierć przez powieszenie''."

I

'''*
Rozmowa sąsiadek: * '
- Czy pani mąż występuje Jeszcze w cyr·
ku?„.
- Tak."
- Ciągle Jako połykacz noży?.„
1
- Nie.„ Teraz on występuje ia~o połykacz !'
ognia.„
-

Rozumiem„. Raz prze\:ie trzeba zleść coś

ciepłego„.

j W miejscowości Villareal pod Madrytem milicja rządowa wzięła do' n i e·w o I i
wielu jeńców. -

Na zdięciu widzimy scenę odprowadzania jeńców do obozu.

Codzienna nowelka „ExoreS!łU"

Przenocuje więc u niej, a jutro zacznie r przy ulicy Sze.rokiej znaleziono -~~otą,
szukać posady.
antyczną branzoletkę, wysadzaną pena uPloi'cyk.ilkunastu minutach
Prawy
li
ll'9 ._.
_
po odbiór na ul.
5 m. 7.
b.
1et przez ch wi·1 ę spo· · pewnego razu zaprosi'ł ·Ją d o te-a t ru ?
Wsiadła do autobusu który zawiózł
Joanna
szybko
zanotowała
adres.
Hra
ma
de
Bol
.
d . , .
'
To by~a przeci'ez' i'ei' branzoletka.
I cl ł
·1
·
14.d I k 1
• •
,
'ł
k
Ją na prze miescie.
1·
g ą a a w m1 czemu na sw~ ffil'U ą e - I
~czywiś?ie odmowi a mu ategory·
Gdy Krystyna otworzyła 1eJ drzwi,
Po kilkunastu minutach . znajdowała
torkę, Joannę Locke. Ta dziewczyna do- · czme Ale ich rozmowę podsłuchała po·
ł
k ł · · k
ł
d · ko
się
i'uż w ele«anckiej, pięciopiętrowej
Prawdy była piękna. A ona nigdy do tej ko1'.ó;ka, która zapewne o wszystkim dorozp a Ca a ~ię, tJał m? a e· zaziweocłał·a
i;
k
· zwraca ł a uwagi· na
· · po- niosła hrabinie.
o się s· a ·o.
prze~ kamienicy, Na drzwiach miesz ania nr.
pory
me·
1e1
t
'łk
7
wi'si'ała
karteczka·.
·
h
ś,
d
.
· s raszona przy1ac10 a.
wierze owno c.
Joanna była mło sza
1
znacznie
.
P
ł
d
_Adwokat dr. Piotr Karter.
- Pani h.rabin~ dzwoniła, prawda?- przystojniejsza od hrabianki. Zdawała 1 • -:- Sbtrac.iłaffi; łposa~\ dzy_s.~ ,am d~
Joannie mocno zabiło serce. A więc
przerwała milczenie Joanna.
sobie ·z tego dokładnie sprawę.
I c1eb~e, .o m~ I?ia ~m .o ą po1sc o to oni
- Tak - odparła hrabina otrząsa·
R
. ł . d k ,
. . .
d
powiedziała 1e1, ociera1ąc łzy.
k
k
d .
'.
ozu1mia a Je na rowmez, ze a w 0 - 1
·
•
•
• b'
Zadzwoniła. Po ojów a wprowa z11a
jąc się, ze swych myśli.. - Musimy
się kat Karter,
syn znanego działacza poli· [
Krystyna przytu~iła J~ do sie ie.
. ją do małego saloniku,.
.-ozstac, panno Joal'!no.
tycznego, potomek starożytnego rodu, I .- ~ochana moia, n.ie płacz, , zn~JPo chwili zjawił się dr. Karter.
Młoda lekt~rka ~obl~dła.
.
.
może ją traktować najwv_że·j, jak zabaw· i dz1es; ;nną posadę. ~ozesz u. mme nue·
Gdy ujrzał Joannę, zawołllł ::-adoś·
- Czy pam hrabina 1est ze. m.me me- kę. A zabawką nie chciała być nawet szkac, 1ak długo będziesz chciała. - od- nie:
zadowolona? - szepnęła przerazona.
w jego rękach.
parła.
,
~
_ Więc przyszła pani! Bałem się, że
- Pani bardzo dobrze spełniała swe
Dlatego też uciekała, gdy przycho~o pe~nym czasi~ Joanna opanow~· pani nie zauważy mego ogłoszenia! Dacbowiązki. Ale mam zamiar wyjechać, a dził i starała się o nim zupełnie nie my· i ła s1~. Wowczas dopiero spostrzegła, .ze łem je do kilku J!azet.
poza tym czuję się znac.znie lepiej i już śleć, choć serce biło jei bardzo mocno i zgubiła zł.otą, antyczną hranzoletkę 1e- Pan wiedział że to moja branzo·
nie potrzebuję korzysta~ z . usług lek- przy każdym, nieoczekiwanym spotka- ; dyną pamiątkę po .mat:e.
,
Ie.tka? _ szepnęła, nie patrząc na niego.
tork~. <?trzyma pam dziś Jeszcze swą niu.
.
.
Była .tak przyb1~a, ze nawet się ty~
_ Oczywiście. Widziałem, jak ją pa.rii
pens1ę i pewne dodatkowe wynagrodzeHrabina była mądrą kobietą.
Nic me prze1ęła.
Moze z:esztą wc~le me zgubiła przed pałacykierm hrabiostwa.
nie.
.
.
.
dziwnego, że pra:gnęła się jej . jaknai· zgubił~„ J.utro zad~wom do h:ab1ost~a, Wołałem panią, ale pani wskoczyła do
- Pam hrabmo, to stało się tak na- szybciej pozbyć. Prżecie·ż za parę tygod· i dowie s1~, czy me
zostawiła. u mch. autobusu. Sądziłem ,że hrabina wskaże
gle.„
ni mają się odbyć oficjalne
zaręczyny branz·oletki.
mi pani adres. Ale ona nie
wiedziała,
Hrabina de Bollet .podnios.ła ~ię z ~o- ·h rabianki.
Przez całą noc nie mo)!ła zmrużyć gdzie
pani
postanowiła zamieszkać.
telu. Podała rękę dziewczyme i powie·Joanna spędziła · parę godzin w swym oka.
,
Gdyby pani się dziś do mnie nie zgłosiła,
działa ~uc~o: . .
.
pokoju. Gdy wreszcie uspokoiła si~,, z~-1
Krystyna spała r?~ny~! ~pokoinym musiałbym się zwrócić do biura adreso·
- Zyczę pam wiele szczęścia, panno szła na dół by jeszcze raz rozmówtc się snem. Joanna zazdrosc1ła JeJ, ze ma na· wego.
Joanno.
.
.
z hrabiną.
·
rzeczonego,
uczciwego,
skromnego
- Serdecznie panu dziękuję - cd1
. Dziewczyna ~~ócił~ do swef!o poko·
Hi;abina nie przyjęła jej. Kazała po· , człowieka i nigdy nie traci pogody du· powiedziała, nie podnosząc w ~al szym
JU. Upadła na łozku i ~ybuchnęła pła· wiedzieć przez pokojó~kę,, że jest bard.zo cha. ·, · .
ciągu wzroku - Parl; mecena~ :niał tyl.e
czem.
.
zajęta i przesłała jej p1emądz.e w za pie.o osme1 rano Krystyna poszła do kłopotów przeze mme. Przeci·e·z chodzi· ·
Nie spodziewała się tef!o ciosu. W, czętowanej kopercie·.
praJcy.
cl .
,, . •
ło tylko o branz-oletkę.
ciągu dwuch lat gorliwie spełniała sw.e
Joanna przeliczyła pieniądze. Otrzy- . . okann~ w go zmę p_o zme·1 opuściła
_ Nie, nie tylko
branzołe- tkę ~
o·bowiązki lęktorki i wiedziała, że hrabi·
ł
.
. . ·. · · ·
1 ża
miesz ame
przerwał, zbliżając się 0do niej. .
na jest z nie.] bardzo zadowolona.
ma a ZI}aczme więcei, mz iei się na.e.. - ,
W pobliżu znajdowała. si~ _redakcja
_A co jeszcze? - wyszeptała.
0
Wszystkiemu był winien młody ad· ło. H b'
'd
.
oczuwała
si'ę
do
,
jednego
z
poczytnych
dz1enmkow.
Za·
_
Musiałem
panią koniecznie
zoba·
kt
,
h
b
K
ra
ma
w1
oczme
P
· ł
·
d
k
t
·
wokat, Piotr arter,
oreao ra ma utr.zyma a się prze o. nem. wys awowym czyć. Gdy mi wczoraj powie d ziano,
że
. .
winy.
ł
ł
h b
patrzyła so b ie n:i zi~cia.
.
Dokąd pójść?
i poczę a czytać OJ~ oszema.
pani p.rze.stała pracować u ra iny, zro·
Jej cór~a, Wiktona,. dopiero
prz~?
Joanna nie miała n ikof!o na świecie.
Nie znalazła ani jednego, któreby mo- zumiałem, jak bardzo pani mi iest blis· .
paru miesiącami wróciła z Szwa1carn. Ojciec jej, emerytowany maior kawalerii, i gło jej o?J:'.'.owia?ać.
..,
. ·.
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Od tego czasu Piotr Kart~r stał się pra· nie żył już od czterech lat.
Gdy JUZ chc~ała ode1sc, .zau"'.azył~ ?a
rwie codziennym J!ościem hrabiostwa.
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Kry pierwszej strome o)!łoszeme· teJ tresci:
Po kilku miesiącach Joanna Locke
C . J
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·
temu że
Pomyś·1a a o swe1 przy1acio ce,
•
ł .
ł d
d k ta
zyz oanna Y a wmna
• .
.
·
_ Wczoraj w godzmach przed wie· zosta a zoną m o ·e·go a wo a .
młody adw~k~t chzęłst·? '<l~z~~vnJ.
~ł ·:a;~i
styK~~styna·--·
mieszkała zupełnie sama. czornych
przed pałacykiem
hr. Bollet
DOL.
rozmowy, usmiec a się
e
·
.
, ·
.„
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' blika'• So. z OfZr· odo· Stefan Pietrzak
Za wvdawce: ,Wy dawn. •• Repu
- - -- • ~ Redaktor
. . . . odo. Stefan e1etrzak. Druk. ,,R.eP,ublik1 :w lodzi. P1oti:ko.wska 42 i 64.
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znalazła się rełkami.
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właściciel
może się zgłoChłodna

