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WI czo VENTU~E 
podelrzany o zamordowa· 
nie Prlnce'a, został aresz· 
towany przez pollcle w Pa· 

rytu. 

Bogaty łodzianin rujnował kasyno w Zoppotach 
przez puszczanie w obieg fałszywych żetonów. - Skazany na rok wię
zienia Aleksy Hereog zaofiarował sądowi gdańskiemu 150 tysięcy gul

Odaiisk, 9 kw:·etn!a. 
W lutym bieżącego roku stwierdzio

no w kasynie g.ry w Zoppotach że w 
obiegu znajduje się znacma ilość fał· 
szywych żetonów, prze'L co kasyno by
k· :iarażone na wielkie straty. Jak usta
lono jeden z graazy ubrany w jasny gar 
r.itur ' wręczyl krupierowi fats·zywc żet:) 
ny wartości 220 guldenów. Poddano 
go obserwacYi. 

Mlodzieniec po zakończonej gry 
wstal i wymienił u swego znajomego 
grającego przy innym stole 20 podob· 
nych żetonów. Po skontrolowaniu ka
sy stwierdzono w niej obecność 6000 
fałszywych żetonów. Młodzieniec, wi· 
dlząc, że jest obseTwowany usiłował 

'Lbiec. Wówczas zatrzymano go. 

denów za wypus·zczenie na wolność 
łiere\)lga aresztowano i obecnie sta· wyirok jest prawomocny i nic nie zidola I Zachodzi bowiem po(fejrzenle, lż Jest 

nąt prze sądem. Sąd skazal go na rok go obalić, łiereog podwyższyl sumę on członk1iem bandy międzynarodowych 

więzienie!. Wtedy ro właśnie łiereol swą do 150.000 guldenów. ' fałszerzy, grasudącej po różnYJCh elll'.Q" 

zmienił się dio niepoznania, przedzierz- Ta wlaśnie metarmofoza fałSizerza pejskich kasyinach giry. 1 I . : 

gając się z biednego studenta w wiei- s.powodowafa wszc'Zęcie ponownego PoJi.cja gańska zawiadomiła wladlze 
kiego pana i ofiarując sądowi 100.000 I śledztwa, które ma na celu ustalenie bezpieczeństwa ws~tkich państw eiu

guldenów za wyrok uniewinniający. Gdy identyczności Alekseg-o łiereoga i wy· mpej'skich, prosząc o pomoc w rozwi

przewodniC'zący zwrócił mu uwagę, że krycie ewentualnych jego wspólników. klaniu tej niezwYkle tajemniczej afery. 
--~~----- · 
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Międzynarodowy złodziei brylantów w llodzi 
uniewinniony w Łodzi za kradziez dokonaną w Berlinie 

skazany został w Warszawie na 3 lata więzienia 
Okazal się nim mleszkaniec Łodzi 

student Aleksy łiereog. O~wiadczyt on 
że w pociągu międ'Zy Ma'1borgiem a Gdań Z Warszawy ~onoszą: . p~li~ii oraz pobrano daktyloskopijne od-

skiem znalazł kopertę zawierającą 39 Na wokandzie sądu apelacymego c1sk1 palców. 

sprawcę ślady palców na ladzie skle
powej zgadzały się z odciskami dakty· 
loskopjjnemi łódzkiego han!dłarza. 

żetonów i nie wiedlziat, że są one fał- znalazła się sensacyjna sprawa handla- Po pewnym· czasie dokonano szere

szywe. ttereog podawał się początko· rza gęsi z Lodzi Jankla Brzeskiego, któ gu kradzieży wśród jubilerów berliń

wo za biednego studenta ,obecnie jednak I ry w roku 1926-ym sądzonv bvl w Ber- skich, którzy w albumie przestępców 

'ldaje się nie ulegać wątpliwości, że jest linie w pewnej sprawie, w związku zJ poznali Brzeskiego jako oodejrzane-

on właścicielem wielkiego majątku. czem sfotografowano go w tamtejszej go klijenta, a także pozostawione przez 

Władze niemieckie zwróciły się 
wiąc do sądów polskich o poCiągnięcie 
Brzeskiego do odpowiedzialności i 
niebawem stanął on przed sadem okrę
gowym w Łodzi . Sąd okręgowy unłe
winnłł jednak Brzeskiego, który 
przedstawił swoje alibi. 

--··--- ---wt--~-- ---i--

Wydłubał oczy towarzyszowi niedoli Na skutek apelacji urzędu prokura
torskiego sprawa znalazła się w. War
szawie. 

Sąd apelacyjny po całodziennej rozPotworny czyn warjata w szpitalu dla obłąkanych w WarCiP prawie ogłosił wyrok, który wywołał 

tomny z okrwawioną tiwa.rzą. W rogu obeono~oi dozorców, ~eden z ful'Jja.tów wy duże wrażenie. Kalisz, 9 kwietnia. 
Niesamowity w swtllj wozie W)'!Pade:k 

miał miej.sce w sZ(piitalą d1la obłąkanych 
w Warcie. 

ZaZ.tlaczyć należy, że iest to jeden z 
większych zakładów psyichjatrycmych w 
Polsce. ZnajcLuie "Się tam oddmał dila 
obłąikanych, iniecmiłyich na ból fiizyC1ztt1y. 
Są to już nieuleczaLnJe chorizy paiqjenci, 
będący w osfabn:iem stadium obłąkania. 

Właśnie, na tym oddziale zdarzył się 
fakt, który nawet lekM"zom i oibsłudze 
sz.pifalnej, przywytkłyim do róimego ro· 
dzaju wybryków, zmroził w żyłach k·rew 

Sala, w której pir.zebywają nieuleoza.J 
nie chorzy, kootroilorwalila iest stale. -
Gdy w pewnej chwili jedna z pielęgnia· 
rek weszła na salę, zaurważvła na łóżfku 
jednego z chorych, który letał nieprzy· 

Fałszywe obligacje 
polskie 
Warszawa, 9 kwietnia. 

Wykryto aferę międzynarodową fał 
szerstwa obligacji polskich pożyczek 
państwowych. Na trop afery wpadł 
londyński Scotland Yard. Dokonano w 
Londynie licznych aresztowań. 

Dwaj inspektorzy z Scotland Yardu 
przybyli do Warszawy. W porozumie
niu z niemi warszawski urza.d śledczy 
przeprowadził akię likwidacyin'.:l fałsze
rzy, aresztując kilkanaście osób. Wczp 
raj wieczorem inspektorzy Scotland 
Yardu odjechali z powrotem do Lon
dynu. ~:~1~ 

przy oilmie, słał cliru:gi futjat i bawił się jął drugiemu gałilci ocZllle, prz)llCzem ten Sąd uznał mianowicie dowodv, prze

gałlkami o·cmemi, podrrucaiąic je jaik pił- nie wydał żadnego jęlku, sitracił jedynie maw\iające przeciwko Brzeskiemu za 

ki. - Oniemiała z przerażenia sanita- przyt-omrność. dostateczne i skazał go na 3 lata ~lę
rjUSZJka, zawiadomiła o s·tirasmem odkiry I Sbra9Zl!ly ten W)'!Pa·deik wywołał prz-y j zienia nakazując zarazem natychmiasto 

ciu lekairza. Okazało się, że podczas nie- gnębiające wrażenie w całym zakładzie. we je~o aresztowanie. 

Walka o uposażenia we Francji 
l\kcia organizacyj urzędniczych na zarządzenia oszczednościow1 rządu 

Parvi, 9 kwietnia. 2) Powierzyć prezydjwn federaoji i ków, z.gtais,za wję,c aik:ces do a·kic,ji, 1PtrO· 

Po burzLiwe.m po·siedzeniu Federacji komisji admiinis<Łrncytlnej ustalenie. w po waidzoillej pr,zez k·oirufedea:acśę generaiLną 

Generalguaj Urzęd.nilków, ogło&Zono komu ro.z.umieniu z karte.Iem, skonfede.rowa· pra•cy. 
nikat, w kitórym rada oigólna powzięła nych pracorwni1ków pulblic.zinycli, wszyst· 
następuqąice decyizje wobe<: delkre·tów kich środków, me ~ąiczająic bezipośredi 
osZ1Cizędnościowyoh, wydanych przez nied aikojd, maijące,j na celu za:protestowa 
rząd. , nie przeciiwiko tV1m delk.retom. 

1) Ziinitensyfilkować kampamdę :prze· Rada 01gólna podkre& poinadtto, te 
ciwko oswstwom podatikoW)'!IIl, publicz· p.oHityka de~lacytlna, stos01Wana przez 
nie piętnująic uchylających ed.ę od płace· rząd, pociąign1e z.a sobą nowe pogomze· 
nia podatków. nie się kryzyisu i nocwe re.diu1koje zaroib-

Paqż, 9 kwietinda. 
Sytt11dyika t ogólnego p()'t'Or1Z1Umieinia 

emerytów cywilnyioh i woaśowyich, o·gła 
sza komuinikat, za.m!ll<:zaijący, iż obeooa 
oibniiZka j.esit jll.LŻ drugą .z r.zędu, co zmniej 
sza właiściiwe emeryrtmy o 20 pirocemit w 
stositmku do piea-wotnyioh ?Oiborów. Ko· 
moodika'ł: podllm-eśla, że w iitmyich pań· 

Ulllllllllllllllllllll!!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllJ!llllllllllllJUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll : l 1 łl11l111llllllllllll · ~w::!e:i~:at::;:~ą za~5 6b~~~~~ 
jaJk rząd to usta1la w swyicih ootaitnicih de 
kll'etach. Pożar historycznego zamku 

Berlin, 9 kiwi>emia. I kant Ram1in,ger. S(pałał on Wtt'a.z ze słrwt· 
(rt) Na stairo.ży1tnyu:n zamku w Kranic:ih- bą śmiecie na podwór,zu zamku, a ogień 

fe1d wybuchł kaita1s1tiro.fa,J.ny pożar. - W ni.e11S1PO·dziewa1Ilłe przeniósł się na zabwdo 
zamku imajidorwała Mę cenna galerja obra w.anła. W ozasie akcii ratunikoiwej, ki.lka 
~ów oiraz zibiory hi5itoryicz111e maczneq osób wsitało popa111Zooy:oh. Zamek $?ło· 
wairtości. Właścicie1lem zamlltu iest fabry nął niemal doszozę:tnie. 

Konięc- hitlerowsKiego pisma we Włoszech 

Ufllda Zawo·dowa Urzę.cfniików, gtilJ!PIU• 
jąK:a organi:za<:lje, nie IIlaileżą,ce do kooife· 
de.racji gooerailne,j ipra1cy, wydała komu
nilkait, proteisłiuijący \Pl'Zeciw dekireitom 
ois.z,czędlnio&ciowym i wytraiżadsteY zdiziiwie 
lllie, iJż riząd nie wytstą;pił ener:)!~cmie prze 
c.itw uohyilaijąicym się Old /PO!daibków, którzv 
są właiśoiW}'tllli $p'l'awcami defiic:y!t'U pa.Ó· 
sttw01Wego. 

Parrz, 9 kłwietniia. 
Związek: 1nwalidów i byłych ikod>a· 

Rzym, 9 kwietnia. dakicja uległa shiitlery.wwaniu, co pociąl! tamów depaa:tamellltu RodallllU, uchwalił 

Ze względu na dobro toczącego siG 
zarówno \V Warszawie jak i w innyl.:h 
okolicach Europy śledztw:l, narazie me 
można ujawnić żadnych nazwisk a i 
szczegótów tej najbardzie rewelacyj· 
nej afery międzynarodowej, jaka wyd<:ł
riyla się ,;\„ ciągu ostatnich czasów. 

(t) W Rzy;mie przeS1tał ukazywać się nęło za sobą ten skutek, że aibOIIlenoi wy rez011uciję, udzieladącą pełn·omocillfoitw kie 

wychodzący od dłiuższe)!o czasu dzierri- mówili pirenumera.tę. Piismo s1llraciło ZJU-

1 

rowll.1lilkom, wohodząicy.ch do zwjąizlku Olt'• 

nik ~iemieoki „ltaHen . Zeitun~". Piism.o peł~ie czyteLnitków i musiak:i ulec likwi- ganfaacyj.' do pe!1k~kfowania z rządem 

to miało dotychcza\S hcz!Ilyoh czyte1n1- da·cdtr w S1Pll'aw1e czasowea ohniiŻ'ki upos·ażeń, 

• ków. Po nrzewrocie w Niemczech, ra.- n.ie !l,)II'zelkirnczafaceii fodina1k 3 1Pro<:e.tń. 
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Sygnety na palaach poległych żołnierzy rzymskich. =.~~,'!~e,:::;~·cz~!:~ki~~ . . 

6 
PANI JóZEfA O. W CHl!LMIE. Rada Jest Til)Bmnlcza htstorJa Pf BrśCIBDI napoleona I dynastii Hohenzalłarn W ~·::a pr::t\~ d~1;;:st~ę, r!:S::;ni~~ma ~: 

(sb) Żadna z ozdób, użvwanych nerałowie pytali się, kto ma bvć jego! lee pierścienia. Wobec te10 ksiażę pało- słutąceJ trzeba wypowiedzieć pracę I popro· 
przez ludzi, nie posiada tak wielkiego następcą, zdjął Pierścień i oddając go 

1
1 żył go na piersi zmarłej i trumnę zpo• stu zwolnić Ją, a dla uniknięcia pokus na przy. 

znaczenia symQolicznego, ani tak bo- im rzekł: „Najszlachetniejszy'', wrotem zalutowano. szłość nlechte Pani przyjmie sobie do pomocy 
gatej historji jak Pierścionek. Król Salomon posiadał pierścień ma Również Napoleon I posiadał pierS- domowe! kobietę starszą, albo nie.zbyt Ponętne! 

Pierścień znany był już w zaraniu glczny z wyrytą gwiazdą szesc1ora- cień i wierzył w jego tajemna moc. - powierzchowności. Myślę, te wówczas mąt Pa· 
ludzkości. Za czasów Babilonu I Egiptu. mlenną, za pomocą którego mógł rzą. Gdy osadzono go na św. Helenie, kazał ni ani na ni• spoJrzy. 
produkowane były JUŻ szczerozłote dzić duchami. pierścień oddać swemu synowi. Potem LINKA X. w KATOWICACH. Kochane dziec· 
pierścienie z drogocennemJ kamienlamL Romantyczna historia zwiazana jest otrzymał go Napoleon III. Jednak p0 le· ko, martwić sit z powodu takiel drobnostki, lak 
W .Europie znalezi!Jno wiele takich z pierścieniem królowej Marii Teresy. go śmierci nie można było ścla1nać z meszek nad 1órną wargą - to doprawdy nie 
ozdób, pochodzących z okresu kamlen Dostała ona od księżnej Esterhazy palca pierścienia. warto. Radykalnego środka na usunięcie zby
nego. W Rzymie no~~' żelazne pierś- pierścień, który tak sobie upodobała, iż Wobec tego syn Napoleona III zre- teczneiio owłosienia niema. Radykalnie usuwa 
clenie ludzie wolni. a złote - szlachta. pragnęła zostać wraz z nim pochowa- zygnował z posiadania pierścienia i po tylko włos speclalny zabieg wypalalący elek· 

W walce pod Cannae w roku 216 ną. Jedna z dam dworu, nie wiedząc o chowano go wraz z zmarłym. trycznoścłą cebulkę włosową. Zabieg ten Jest 
·„rzed Chrystusem Hannibal ookonal tern życzeniu królowej, po śmierci jej Bonapartyści uważają to za zły znak, Jednak motllwy leżeli chodzi 0 usunięcie kilku 
wojska rzymskie. Padło wówczas 70 zdjęła pierścień i odesłała księżnej i nie wierzą już w odrodzenie legionów poledyńczych włosków. NaJlepleJ meszek na 

. tysięcy żołnierzy rzymskich. a zdjęte Esterhazy. Bonapartego. Niemniej dziwna historja wardze zostawić, gdyt golenie lub wycl'ywanle 
z Ich palców pierścionki ładowano szui- Dopiero po pogrzebie sprawa wyda- związana jest z pierścieniem należącym mote spowodować szybszy wzrost 1 stwardnle· 
I od nie włosa. Pozostawiony sam sobie, nie urośnie ami na wozy i. sy~ano ~o K~rtagi~Y· la się. do Hohenzollernów. Był on zaopatrzo- zbyt wielki, Jak się tego Pani niepotrzebnie oba· 

Naogół uwazany Je.st 01erśc1onek ~a- Król zażądal pierścienia zmarłej. ny w czarny kamień i posiadacz jego wla. lstnlefą nafrozmaltsze „Lepllatolr'y", które 
k? sy~bol wierności : dlatego wyrnl~- Książę Esterhazy w towarzystwie mni- miał zapewnione panowanie w Niem- usuwalą włos, ale nie nisz.czą cebulki 1 włos na:" 
many Jest ~rzez m.ałzonków w cza~1~ chów 00. Kapucynów, w których kia- czech. Pierścień ten gpoczywał stałe w powrót odrasta. Nalleplel zatem z05tawlć ten 
uroczystości zaślubin. Jest on rówmez sztorze została pochowana królowa, skarbcu. Dopiero w czasie woinv śwla· meszek 1 nie p.rzeJmować sle tem zbytnio. Jetell 
symbolem wiary. Tak, Faraon dał Jó- wszedł do podziemi i rozkazał otwo- toweJ zginął on w taJemnfczv sposób. fest ciemny niech Panł SJ>robule . utlenlć go mo· 
zefowł swój pierśeied, UJ>OwatnlaJąc gol rzyć grobowiec. Ciało zmarłej było za- Wkrótce potem Wilhelm abdykował. cnleJszym ;ozczynem wody utl~nloneJ1 a wów· 
do wydawaDfa wszelkich poleceń. Gdy balsamowanie i tak ściągniete bandaża· Tak też spetnila się średniowieczna czas mnl~l się będzie odznaczał. 
:Aleksander Macedoński umierał i ge- mi, że nie można było włożyć Jej na pa wróżba. co zaś do drugie) SJ>rawy, to wskazanem 

N~ scen·1e ·1 k 1· . t t , . , k. h był=~s~~~y t~~~;~~:.d~~~~~:~;, te nie 

u IB u 1sam1 ea row 1apons 1c :::~==~:::;~;:1:!fF.:;.:::;:~~; 
Role kobiece odtwarzają wyłącznie meżczyżni. --Aktorzy modlą sie przed wystepem ~~:~:~:::to:~ś~n~i~~~:ća~~;:~: ~~c1~e:ycz~:: 

- Niezwykły przepych na widowni. - Przedstawienia trwają 6 godzin. 1;:::~:~ :a':im~ :a0td~!0~~z1ep::~~b=~'1n:;~ 
. · sposobu. Ot poprostu delikatnie nawiązać do 

(z) Znany seksuolog niemiecki naj z których najbardziej interesowali mnie dząco, Iszikawa skłonil mi sie w po- zmiany WaszeJ Po1>rzednleJ umowy. życie bl01· 
emigracji, dr. Magnus łiirschfeld, opu-1 dla mych badań naukowych wykonaw- dzięce z prawdziwym wdziękiem i iście nie swoim trybem I wszelkie traktaty podlegaJą 
blikował swe wrażenia z odbytej nie-1 cy ról kobiecych. W garderobach ja- kobiecą kokieterją. rewl7.Jom, poddalcle rewlzll zatem I Waszą umo 
dawno podróży dokoła świata. Dr.· pańskich, w przeciwiel'lstW?ie do na- Dr. ttirschfeld opowiada dale!, iż Ja- we. Nlechte Pani na swolą obronę przytoczy 
Hirschfeld zwiedził m. in. Japonję, Chi-I szych, panuje niezwykła czystość f zdu pończykom, odtwarzającym kobiety, słuszne powody, a sądzę, te Powinny odnl~ć 
ny, Jawę i lndje, zbierając ciekawy ma-l miewający porządek. Wielu artystów nawet najbardziej surowy krytyk nie pomy§Jny skutek; o ne oczywiście nie wchodz• 
terjał o zwyczajach i obrzadkach wesel posiada potrafitby nic zarzucić. Opin.ie jego w grę czynniki trzecie • 

. nych i małżeństwie, o ceremon.iale, to- mały ołtarzyk; na którym składa . podziela postępowa intelig.encia japoft- PANI Si.. R. R. w LODZI. Droga Pani. los 
' warzyszącyrn urodzinom i grzebaniu modły przed wviśc1em na scenę. ska, która zasadniczo nie miałaby nic złączył Panią z człowiekiem chorym, chorym 
zmarłych i wreszcie o wierzeniach i · Obserwowanie metamorfozy zachodzą przeciwko temu, aby stara tradycja, nerwowo I to Jest właśnie przyczyną lego nie. 
przesądach, panujących w tych egzo-1 cej w artyście, który z mężczyzną staje zakazująca występowania kobiet na sce równego usposobienia. W chwili swoich nieobli· 
tycznych krajach. ł się najczarowniejszą kobietą, je~t wy- nie, została wreszcie przełamana. czalnych wybuchów, on sam cler"J)I nad tem nal-

W szczególności uczony poświęcil jątkowo interesujące. _ Można zresztą spotkać kobiety bardzlef, ale nie mote I nie potrall sle opanować 
w swych · parnię~nikach wiele miejsca - 1Czy uważa pan, iż wyglądam na scenie japońskiej, _ kończy dr. NaJJepszym dowodem tego, te wybuchy Jego 
opisowi wrażeń, odniesionvch jak prawdziwa kobieta? - zapytał Hirschfeld, _ jednakże tylko w drugo- nie są powodowane złą wolą Jest fakt 0 którym 

. w japońskim teatrze. mnie za poś~dnictwem tłumacza pierw rzędnych rewiach, gdzie artvstki wy- w::~mlna Pa~I w liści\ Człowiek, któ.ry woli 
Oprócz zasługujących na wyróżnie- szorzedny intepretator ról kobiecych, stępują nawet w rolach rneskich, na- P t adaćl tllyt=~~ nNlti hPalląP zas1

1 
ugut fe nta dut

1
e 

· · h · k · d I ik S Gd t · t d · · · t t i' b't · wzclędy """'· ee s ę an za em s ara n e nie cz~ruJącyc geJsz, uwagę az ego sz awa z~e~. y i:ia P_Y ame ~ z aJąc sweJ in ~rp.re ac 1 wy l me ero- przeJmować lego wybuchami 1 obratllweml sło· 
europeJczyka ~rzykuwają całą szczerosc1ą odpow1edz1atem tw1er tyczne zabarw1eme. wy, które są wynikiem zdenerwowania, a nie 

artyści faponscy, wykonawcv ról Hlllllllllllllllllll!IUllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllll/l/llllll/1111/llll/lll/l/llllll/llllllll/ll/lllllllll/llllllJ chęci dokuczenia Pani 1 nie godzą w Panią bez. ~obfecyc~ . . . Pośrednio. Musi Pani znaJomego swego trakto· 
- W Tokio, - pisze dr. łiirscli- wać Jak człowieka chorego któremu się wcl.~t 

feld - odwiedziłem 7-krotnie w towa- Uratował od s'mierc1· 14 wdo'w po cesarzu tylk~ wybacza, a na obraz~ I złe słowa odpO· rzystwie wybitnego znawcy najwięk- ! 111 włada mclerzyńską tkliwością. Tylko w ten spo· 
sze teatry, w których - podobnie jak sób bowiem motna będzie koJąco wpłynąć na 
przed wielu setkami lat _ Małżonki zmarłego władcy Annamu ofiarowały swemu zbaw- Jeio poszarpane nerwy, które, lak to Pani sama 

wykonawcami ról kobiecych są cy najpiękniejszy dJament ze skarbca cesarskiego twierdz.I, są wynikiem clętklch warunków ty· 
wyłącznie mężczyźni. (z) Prasa światowa doniosła nieda- czasem podczas katastrofv samolotu clowych. 

Niezwykłych wProst wrażeń dozna- wno, iż młody władca Annamu, Bao- „Szmaragd", kapłani oglosili. iż spot· Pozatem fakt, te będziecie się rzadzleJ wł· 
łern w tokijskim teatrze klasvcznyrn Daf, zawiera związek rnafżeński z mło- kala go kam za Jego chciwość. dywać równlet nie pozostanie bez wpływu. w 
,Jl(abuk]', 'który po ostatnim oożarze dą annamitką pochodzenia mieszczan- katdym razie nlechźe Pani nie OdPowlada zde· 
został odbudowany z nlesPOtykanym ski ego, którą poznał podczas studjów Opowiadają, iż Pasquier bvf bardzo nerwowanlem I nie obrata się po katdel scenie. 
wprost komfortem. Podczas orzerw ty- w Paryżu przy grze w plng-POnga. niepopularny w całym Annamie i że Je- Reakcła Pani zaostrza tylko lstnleląey stan 
sięczne rzesze publiczności. składające dynemi jego przyjaciółkami bvly owe rzeczy. Z czlowleklem chorym, za Jakiego nie· 
się _ japotiskim zwyczajem _ prze- W związku z obchodzonemi z wiel- tpałżonki zmarłego cesarza. zawdzię- wątpliwie nalety uwatać Pani znajomego, nale· 
ważnie _ z ką pompą uroczystościami ślubnemi, czające mu swe życie. ty postępować umiejętnie 1 z wielką wyrozu· 

członków Jednej rodziny, niektóre pisma zagraniczne opisują nie- mlało~clą. 
zwykle dzieje czternastu wdów oo ojcu -zapełniają niezliczona. ilość pornie- obecnego cesarza Annamu. 

szczeń, w których nie brak nairóżnieJ- Kraj, którego nie przekroczyła żadna kobieta 
Surowe obyczaje na świętej górze Atos 

szych sklepów, wystaw wszelldeg0 ro· Annamici są wyznawcami Buddy, 
dzaJu I restaur'acyf, J>Oczynaląc od zaś przepisy re!igji buddyjskiej nakazu
Skromnych Japonskich herbacfamł, a Ją, aby żona towarzyszvła swemu 
kończąc na niaielegantszych reStaura- władcy do ~robu. Jednakże 11:uberna
cfach europeJsklcłi. Scena obrotowa te- tor :A.nnarnu, Pasquier, sprze12iwił się (z) Brzmi to dość nieorawdopo~o- każde glośniejsze słowo jest zakazane. 
atru ja))()ńsklego fest conaJmnteł dwa ternu barbarzyńskiemu z.wvczajowi i bnie, a jednak istnieje w Eurooie zaką- Jeden z kardynalnych przepisów 
razy większa old S'Ceny nałwłeksa:egoi poraz pierwszy złamany został ponu- tek, które&o od kilkuset lat nie orzekro- · powstałego przed zgóra. tysiąc laty 
teatru eutopeJsklego. ry rytuał religii buddyjskiej. Dzięki te- czyła tadna kobieta. Jest to święta gó- zakonu przewiduje, że żadnei kobiecie 

Większość· cudzoziemc'6w rno~e spę mu 144 wdów Po cesarzu Annamu PO· ra Atos, na półwyspie Cbalzłdlze w Ma nie wolno przekroczyć terenu kłasztor-
0.zić w teatrze japo?lskl.m naiwyteJ 2 została przy życiu„. cedorJ!]i. ne&o i okolicy. Prawo to iest ściśle 
godziny, ruchliwi amerykanie zaś ucie- Pierre Pasquier nie byt ieanak bez- Dokoła tej góry rozmieszczona jest przestrzegane i roztacza sie nawet na 
kają po upływie goazlnv. interesowny. Uratowawszv matżonki mnisia republika Atos, składająca się z zwierzęta domowe, tak że na górze 

- Ku memu wielkiemu zaumleniu, zmarłego cesarza. zażądał za czvn swój dwudziestu klasztorów kościoła grec- Atos niema ani Jednej krowy ani oślicy. 
_ opowiada dalej 'dr. MaITTtus łI!rsch- wynagrodzenia, domagając sie najpięk- kiego, zamieszkałych przez 500 rnni- Znalazla się jedna kobieta. która 
feld, - zdołałem za każdvrn razem nieJszego diamentu, przechowywanego chów. • bez wied;r,y surowych mnichów złama-
wysiedzieć po 6 godz.In' bez przerwy, w cesarskim skarb~u. K~e.inot te~ zo- W zakon~e obow_iązują ni~zwykle. s~- ła obowiązujący zakaz. By la ~ią córka 
śledząc z nieustająca, uwaga bieg akcji staf mu wręczonY_. Jed~akze kaolam ~n-1 ro;ve przep!SJ:'. M~1cryom ne1 wolno Jesć pewnego dyplomaty an?;1e!sk1ego, to
na scenie, grę artystów, ich kostiu.my narni~~Y o~urzeni byli bezceremonJal- m1ę~a; obow1azu1a i~h, czeste posty, warzysząca w meski':m .Przebraniu oi
i dekoracje. f.'odczas przerw odwiedza nem ządam~m gubernator~. Dlatego I ~tug1e._ męczą~e ~abozenstwa: o~bywa:l cu, gdy ten zwiedzał sw1etą i:órę Atos. 
rem garaeroby znakomitych artystów, też, gdy zginął on przed medawnym Jące się o kazdeJ porze dnia i. nocy, 
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na kryzys, brak pasażerów' nadmierne podatki i nie• Zuz~a·~ godz. S.30Kl;~:czorem - „CnotLJwa 

• , , • l k ń k ' . CASłNO: - „Ta1\c:ąca Venu.s". moznosc w1ązan a o ca z oncem ~~1~~-K1~.~u06tkf0~:re~a:y.~0łgl\''· 
Lódź, 9 kwietnia. Jak sobie więc radzą? Jakie mają i zdążył przez ten czas samochód zni- ROX~:. - ,,Isk„r". . •• 

Sytuacja szoferów łódzkich i wtaś- postulaty? Z temi pytaniami zwróciliś- szczyć. W tej sprawie szoferzy chcą CAPI l OL: - „Ostatnia ~a.~o,~a · . . ,, 
· · 1 k Ó · · l d d l . Ó 'ć j ł d d · t CORSO: - „Wyrok tycia 1 „POBkromLc1el . 

c1c1e 1 ta s wek pogąrsza się mema z my się o prze stawicie 1 związku. się zwr c1 z memor a em o wy z1a1u CZARY: - Maharadża Rampuru". 
dnia na dzień. Mimo wycofania poważ- Okazuje się, że bolączek jest bez drogowego. PRZEDWioś'NIE: - „Zdobyć cię musz~"· 
nej ilości dorożek samochodowych z liku. Ostatnio nprz. wstrzymano reJe· Drugą bolączką szoferów łódz- RAKIET A: - „Zaledwie wczorai'.:· 
ruchu i mimo, że nowych wozów przy- stracJ'ę nowych wozó-w mechanfcznycb, kich są zaległości podatatku drogo- ZASZTUKAT: :-- „Pr~Yitcxl1 a na Lhid~ · 
b . . J p . . f k j . Ó CHĘ A· - „Orle e grzec u . 
ywa niewiele, irekwenc a posażerów prodnkcfl zagranicznej. Zarządzenie to, wego. omewaz re wenc a pasazer w PALACE: - ,,Kocha„. lubi.„ szanuje•·.„ 

jest znikoma, że są auta, które w ciągu w zasadzie stuszne, me we wszystkich spada coraz bardziej, szoferzy nie są METRO: - „Ja.ką mai.ie pragniee.z". 

catego dnia nie mają ani jedneio odro- jednak wypadkach powinno być stoso- w stame płacić wszystkich bieżących 1cjfR\iTow~a.kl\ mai.iż pr~gnl:d"·. ka Cbry 

l?io_nego kurs~. A tymczasem trzeba wane. Opowiadano nam, że często zda- wydatków, a tembardziej zale,gt?ści. ' w stusa. _= ir„b~/v;d;s~?„~ 1 mę , -

zyc, ,trzeba się z czegoś utrzymywać. rza się, iż szofer kupuje samochód na - Zanosi się na to - oswiadcza 1. P. s. - PARK SIENKIEWICZA: - Wysta-
ptacic za benzynę i opłacać podatki. raty. Po zapłaceniu pierwszej raty już nam - że przedsiębiorstwa taksówko- wa „Salon Warszawski". 
I gdy nawet jakiejś taksówce poszczę- użytkuje auto, nie stanowi ono jednak we w Lodzi bedą musiały ulec llkwi· CYRK STANIEWSKICH. 
ści się i ma kilim kursów, ~lezawsze ~Y Jego własności ; jest zarejestrowane dacji. Łódź wróci znów .do czasów, gdy Diziś 1 przed&tawiwie f' ~odz. 8.15 ~ 
starcza to na zaplaceme wszystkich na firmę, która je sprzedala. DopierJ na ulicy królować będzie mistrz bata. ~ 
świadczeń. po zapłaceniu ostatniej raty powinien Bo i cóż robić? 

Kryzys tak bardzo dał się we znaki być przepisany tytuł własności na szo- Pokazywano nam statystykę ruchu 
szoferom, że - jak opowiadali sami fera. taksówek w Łodzi z której wynika, że 
przedstawicielowi „Expressu" - obec- I tu dopiero następują komplikacje. zdarzają się wyp~dki gdy szofer stoi 
nie dochodzi między nimi często do Ponieważ przepisanie prawa wlasnośc1 na postoju przez kłlk~ dni z rzędu, lub 
ostrych zatargów k<>!J1kurencyJnycb na ma nastąpić od firmy samocllodowej, też rozJeżdża po mieście, szukaJąc pa
postolach auat. Don1edawna szoferzy, auto traktowane Jest jako nowe i wła· sażerów - bezskutecznie. Jak widać, 
element bardzo solidarny, tworzyli t. dze administracyjne nie chcą go reJe· sytuacja w tej branży jest doprawdy 
zw. elitę zawodową na ulicy. Dziś co- strować. A w rzeczywistości szofer jest niezbyt różowa. 
raz częstsze są któtme o pasażera. faktycznym właścicielem już oddawna 

Moratorjum dla bez
robotnych 

Lódt, 9 kwietnła. 
(it) J a'k się „Express" dowiaduje, 

dziś ukazać się ma zarządzenie o mo
ratorium dla bezrobotnych lokatorów, 
zajlmujących 1 i 2-ilzibowe mies'Zkania.. 
W ten g.pos6b, począwszy od dnfa juit-w Ie I ka akcJ·a zdrowotna w Łodzi· rz.ejszego nie będzie wolno dokonywać eksmisji tych lokatorów w okiziesie d!o 
1 października br. 

dj t t ł 
Wejście w życie moratorjum zabez· 

p0 ę ft ZOS 80 e W ll&jbJfższym CZ8Sie dla OChrODY pieczy dach nad głową kHku tysięcom 

Ś bezrobotnych w Łod~, któl'\ZIY wsku· 
ludno ci przed epidemJ• ami tek Za'legamia '/,, Opłatą komornego; tniedi 

. . już wyroki eksmisyjne. 
Lódt, 9 kwietnia. dz1 się j strzeżona może być uleczona całkowi-

W związku z nadejściem okresu wio- szczepienie OSPY cie. Niszczenie ognisk gruźlicy w to- Bez opiekł 
sennego, wydział zdrowotności pub li- u wszystkich dzieci, które urodzify się dzi będzie jednem z naibliższvch zadań r 
cznej w Łodzi postanowił przeprawa- w roku 1933. wydziału zdrowotno~ct publicznej. LQdt, 9 kwietnia. 
dzić wielką kampanję w obronie zdro- Podjęta również zastanie energiczna I wreszcie podjęta zostanie również ·(ik) . Tragiczny ~padek z.darzył się 
wia ludności naszego miasta. Rokrocz~ walka z gruźlica. walka z jaglicą. wczoraJ I?O połudmu na ul. Zamenhofa 
nie bowiem, gdy zawitają cleołe dni i Dzięki inicjatywie urzedu wojewódz W tym celu w nalbliższvm czasie Na choc:Lmku bawił się sam, bez opieiki: 
silniej przygrzewa sfońce, Łódt staje kiego w Łodzi uruchomione bedą jesz- otwarty zostanie jeszcze .ieden lokal 10-letni chłopiec Józie Bole~ta, zam. Za 
sie siedliskiem wszelkiego rodzaju cho- cze trzy poradnie przeciwi;1:ruźlicze. Do- sekcji do walki z jaglic , którv prowa- menChholfa 13

4• ni d ... 1.nc sobie widocz
rób, walka z kt6remi jest bardzo utrJld- stęp do nich będzie mial każdv. a pa- dzić będzie skuteczną akcję z ta strasz- . op ee, n~ebz"'"'."'P1·"eazen'stwa .,,.,..ze-
niona. · t ' 1 ż · .ti· ś · d h b · śl t me sprawy z 1 """ ' .,,. m10 ac na e ,y, ze grut. ica. wcze 111e o- nfl c oro ą. grozącą epo a. bi·e·gał raz poira" przez .jezdnię. 

Przedewszystkl.em zwrócić trzeba "' 
uwagę na niebezpieczeństwo W pewnym mome·ncie, gdy znajdo-

tyfusu brzusznefl(). l/T::.du •o o '9 •od„o wał się pośrodku UllCy, p-rzejeż.dżał WÓZ 
Brak kanalizaci\, zbyt ptytk\e stu- ... Ili# 81 JR · 611.1 konny. Chłopiec stal blizko i d05tal się 

d yi 
pod kopyta końskie. 

nie - to wszystko sprawia. te t us nie moae dom t :mł: się olimen· Wezwano do niego natychmiast J)O-
zbyt często gości w murach naszego .,,.;... _. - l J k i ok 
miasta. w zwi'ązku z tem 'V naJ'bliż-. • .... w 0\19 mm cę za gotowie Ubezpiecza ni. a s ę a· 

"' W 9 k · · I l d k 6 ł · l zał-0 chłopiec ulegl z.łamaniu no,gi, O· 
szym czasie przeprowadzony będzie w arszawa, w1etma. v.. i nego, we tug t reg::> ma zone { se- fi.arę' ni·e..i,ba•l·stwa rodziców odwieziono 
Łod I Izba Cywilna Sądu Najwyższego parowany nie tna prawa do ~ : tr%ym:rnla u 

z j do stPitala. „Dzień przeciwdurowy", wydała t1fezwykle watne orzeczenie dla ze spuścizny drugiego zmarte.~o mał-
w czasie kt6rego rozdawane bedą ulot- modnych w dzisiejszych czasach separa żonka ustawowego prawa dziedzicze- Smutny finał · zabawy 

cyj malże1iskich, 11la, am tadnego prawa zapisu. 
ki, wygłaszane odczyty w kinach, przez Według orzeczenia te~n „żona sepa- Pozatem. gdy separowana nie żyje ł.6dź, 9 krwi tnia. 
radjo i t. •d. Ludność miasta winna na- rnwana wyłącznie z własnej winy, nie we wspólności małteńsklej l nie wypeł (iik) Wczorad wieczorem, na ul. Li.ma· 
reszcie zrozumieć, że sama i~ra swem może dome:gać się od męża ~hoćby 11ie- nla ciążących na niej obowiązkó'w, 11ie nowskie~o 92, odbywała s1ę wesoła za• 
zdrowleJ? .i zaniecha~ pici~ ~Ur?wej ~o zbędnego tylko utrzyman'a". może domagać się od męża środków u- bawa z udziałem wielu uczestnilków. -
dy, gdyz Jest. to naJbard~1e.1 mebezp1e- Trafnr~ści tego zapat'"ywania dowo- trzymania, gdyż brak jest podstawy fak W trakcie zabawy, doszło clio nieporozu 
czne w okresie grasowania tvfusu. dzi przepis paragrafu 796 kodeksu cy- tycznej i prawnej. mienia pomiędzy ~ecLnvm z bie6iadnilk6w 

Druga, sprawą, jak nas ooinform9- · • a właścicielem miestJkania, JMlem Mau• 

wano, będzie ~~~i:r~~~~i~na orzeciwkol Zamach na króla rumuńskiego ;~:tęd~y ~~kbćik:.ego. wywiązała się 
Ch~roba ta ba.rdzo r9zoanoszyla się przygotowvwala Zelazna ~wa-d•au Całe za.j,cie miało tak !!lz~bki p:·~-

ostatmo w Łodzi 1 w związku z tern po- • •• "' ·- s bie{!, te po.zostali goście tt!e zdążyli iin.• 
stanow!ono przeprowadzić szczepienia Londyn, 9 kwietnia skiej "żelaznej gwardii", morde,rców b. Łerweni!owa~. I nim p.ośpienooo z rpom.o 
ochronne wszystkich dzieci. Szczepie- PraJSa tu~ejsza podaje sensacyjne premiera Duca. cą zaafakowanemu go1SiJ>Od.at12:owi, padł 
nia te dokonywane będą w pięciu dozo- szczegóły sprawy niedoszłej dymisji Okazuje się, że pewna 1rupa człon- on na ziemię, zalewają-<; się kirwią. Oka
rach sanitarnych oraz w szkołach po· I rządu Tata:rescu z powO<iu zbyt łagod- ków teJ 1rwardjł oriianlzowała zama~h zało s-ię, iz okzyunał glębok4 ranę kłuta. 
WS7C~chnvch. Równocześnie orzeprowa nego wyroku na członków fastystwo- na króla Karola. Na czele jej stał dr. brzućha, zadaną no:tem. 

Wiktor Gomoiu, z.nany chirurg. Podo· Wezwano do nh~go pogotowie, które 
bno 17 wybiitnych OSl()bistości, m. i·n. pro po udizieleniu pierwszej p.o.:nocy, pitze• 
f esornwi,e wniweirsytetu, generałowie i wł<> zło go w ipowa..M'YIM stanie do stpiita• 
t. p. należało do spisku. D-ra Oomoiu la o;k.ręigowe~o Uibel!q)ieioza.lni $poł. ftieiu~~lian~a ~la [l~t~lni~ów „Re~n~li~i" i „f x~rnHn" 

Bezpłatny bllel do Cyrku Staniewskich. 
W zwią:i:ku z pobyt~m w Lodzi Cyt· kasac;h Cyrku, rad%.łmy tyni, wszystkim, 

ku Staniewskich, którego program cle- kt6rty w cht.iu dz!Mefszym koriystaó b~· 
szy ai~ nieb)'Wałem p<>w0dzeniem1 za. dą z bezpłatnych kup.On6w o wcześniej· 
mieszczamy pOnił:ej bezpłatny kupOn do ste za<>patrzenie slę w bilety, by ni~ Mać 
C)'rku na przed1\awie11ia wi~zo111e o go w OłtODku i ścłsku. 
dzłnie 8 wiect. · P<>illzej ZAmiestaamy kupOn: n.ależy 

Wohoc sp<>dziewanel(o natłoku przy go W')'cłęć i ptzedstawi6 kasie cyrkOwef. 

„ „ •. , ..... „ ....... - - „ - - .... „ ..... - """ .... - ......... „ „ ... „ - .... .... ... . ... .... „ ... „ ... 

: Kupon „Republiki" I „Expressu'' 

aresztowano w wbiegłym t ygodnł·U i 
zwia,1zek oficer6w re.zerwy 'JX>rga111tzo

wat protest przeciwko temu aireszto
waniu. 

Twierdzą oni, że dr. Oomoiu, wier· 
ny przyjaciel ks. Iielemy, b. żony kll'óla 
Karola organizował jedynie propag-andę 
za jej powrotem do kraju. 

Zwil\'ze'k oficerów rezerwy. Jedna z 
naflic·~nych orgafl,izacyj w Rutnunji, jest 
bardlzo wtpływowy i, jak twierdzą wta
jettmiczeni w a!rkaina polit}'lki rumuńskiej 
łagodt1y wyirok wydany został pod na· 

t 

• • 
DO CYRKU STANIEWSKICH . cisikiem te~o związku. 

: (ad. lrs. blakupa iHndutaklego 10, dawnl•J Sw. Ann~) 
' . 

„ Kupon niniejszy uprawnia. przy kupnie biletu do otrzymania dru. , 
~: giego analogicznego B E Z P l. A T N I E. 

li Wycl~ć I Kupon wa~ny 1est tylko w poniedziałek dnia '. 
~ llM •w - 9 kwietnia o godzinie 8.15 wlecz6r. . 
i •••••••••••••• 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' 
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I Dgaurg apiek. 
DziiA w nooy dyt.uru.11\ M·•t~uf tice aiptełdi -

A. Pota.sza (Pła.a Ko~cielny 1 . A. Cba,remzy 
1 
(PoimOJ'$ka 12), E, MiilleTa ( i001h1ko~ 46), 

, M. Ep&zta.jna (Piotrkowska 22~). Z. Gorczyckiego 
1 (Prz.ej.aa:d 59), G. Antonlewriicu. (Paihja.n.k:lka 5()), 

100 os6b zatonęła 
w katastrofie wodnej 

w Ta-Fjordzie 
Londyn, 9 kwietnia 

Z Oslo donoszą, że katastrofalne na· 
gie po~awienie się trąby wodnej przy 
Ta-Fjordzie~ spowodowane obsunięciem 
się wdelkleJ skaty nad'brzezneJ do morza 
w Slkutkach swych okazuje się cora1z. 
tragic·zmieJsze. 

Olbrzymia faila zalała nletylko wios· 
kę Ta·fJ<>rd, lec:z również miejscowości 
Sllte, Url l Nerhus, wyrządzając olbrz~· 
mle s~kody materJalne i powod•uJa.c wiel 
kie ofiary w lud'ziach. 

Według dotychczasowych wiadomo· 
ści lioziba zabitych względnie zatopio~ 
nych W'YlflOSi przeszło 100 osób: W miej 
sieowości fiorda wyłowiono dotvchclas 
zwłoki 35 ludzi. W Ta-fjordzie - 19 
osób. Ponad 50 o'Sób zaginęfo. · 



9.IV ZI~!Rt~~ : . lS4 
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Czyżby Medor dostał torsyf. 
Lub artretyzm poczuł w łapac1' 
Bo go l(ubuś wziął ze soba 
Do pieskiego eskulapa. 

' ' 

:f•ulion1u liandvdafdrl' do fvfułu ,.młsfel' €xpress'~f 

~Tylko nie płacz, łeb do góry, 
Bo dorosłym być zaczynasz" -
Tak, badając psa, powiedział 
Sympatyczny weterynarz. 

O wyborach „doktorowi" 
Opowiedział po wizycie 
I prawice mu uścisnął, 
Dzielny Kubuś, Jak widzłclei. 

Prawa aut(l(['$kie zastrzet>oee. 

I 
CO MÓWI KANDYDAT DRUGI? 

.,Przy)aclełem Jestem zwlerzat. 
Weterynarz ze mnie znany, 
Mogą świadczyć o tem pudle. 
Charty, .konie I brytany". 

(Dalszy cłu Jutro) 

Wczoraj rozpoczęliśmy druk dalszej Codziennie przez czas trwania obec- Pią wraz z kuponem na kartę pocztową wybrany, otrzymają od RedakcJł nagro--
części wielkiej Zabawy· Konkursu Czy- nej serii Czytelnicy będą wycinać gło· ZA 20 GROSZY, dy, a mianowicie: 
telników, w której poszukiwany fest wy wszystkich kandydatów wraz z za. którą zaopatrzą ponadto uwagą np.: 1 NAGRODA _ 20 ZLOTYCH 
,,mister Express": Wyszukaniem najbar- mieszczonemi numerami, zaś po tygo- Glosuję na kandydata N„. Wybrany bę- 5 NAGRÓD PO 10 ZLOTYCH 
dzi · . dniu nadeślą do Redakcji wszystkie dzie kandydat N„„ 

eJ z?anego i popularneg? męzczyzn~ numerki, odpo,wiadające podobiznom Który z kandydatów otrzyma naj· 10 NAGRÓD PO S ZLOTYCH. 
zajęli srę, podobni~ jak w pierwszej serJi kandydatów. wraz z kuponem B., który większą Ilość głosów - ten uzyska ty- O dalszych szczegółach nas~10 
p. t. „Szukamy m1ss ·~E~pr~ss'', Kub~- · ukaże się w dniu zakończenia obecnej tuł „mister Express". Czytelnicy, któ· wielkiego konkursu Podamy w naJbllż· 
detek!~w, znany w~sm1emcie Czytelni- serj1. rzy odgadną, który z kandydatów szych dniach. 
kom 1 Jego mądry pies Medor. Sied!m numerków Czytelnicy nale- przedstawionych przez Kubusia, będzie 

·~~~~--~~~----~·~----~~----------~ 

./fł111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n11111111111111111111111111111111111111111m11._ Hallo! Tu rodjo! 
Kochij mnie zawsze _ 1.00-:=~~=~~2.~=,-·~:~~;~~„„"t 

Sensacyjna powieś( współczesna. -·.-::.=:~·- Napisał Andrzej Zai\skl. wstaią zorze''· =~:Olliicrmej P. R. pod dyr. ... 

„.iilflllllllllllllllllfllllllllllllllllil.11111111111111111111111111111111 9 .,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111F ~:ir=~::: ~~E::rc::~y. 21·~~: w~,~bcz= =~·· -
STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIESCI. f jej myśl o ko,nieczności rozstania się z 7.40-7.55: Muzyka z płyit. 21.15---22: Koo.oeri mu:z-yjki ledclc(.eij w wYk. oc--

Młody, Baron ~yszard Olntołd nawiązał córką. Ale Celina znając sita.n zdrowia 7.55-8.00: · Chwiltka gosp<Xla.rstwia dom~. 1 kieW-y P. R. pod dyir. StanWaiw.. N"1Wlt".ota 
znajomość z panną ed krawcowe) Celiną tk· d 'ł . . k 8.00-8.05: Odczyit. p.rogT, na dzlień bieżlliCY· z udzńał~m Wa.1.ec~ Wad~. 
Ll.wlńsklł. Stosunki miedzy młodymi za· ma• i, p·er.sowa owa ~ 101 ~ długo, że 8.05-11.40: PNerwa. 22.00-22.20: MuzY'ka z płyit. 
czynaJą · sle córaz bardziej zacieśniać. stara zdecydowała się WYJe·chać. . 11.40-11.so: Co<lziemiy Pneglą.d Prasy Polskiej. 22.00-23.00: Muzyka taaecmaa z ~ 

-Po jej wyjeźdizi·e, Ryszard stał się Ce- 11.50-11.55: Komunikaty łódzki-e. 23.~23.()5: W}&domo&cf mete()l'Olliogi~ dla 
ROZDZIĄb DZIEWIĄTY, I H.nie tern bli.ż.szy. Był 00 teraz dla niej 11.57-12.05: Sygnał czasu z WairBtZ-awy. Hejnał k~cji lotnJaz.ej i komUJllilk,at ~1• 

W Z·1e1onym les''r·a „ { o rjhi}"tfylfi'l~\41ieiii~zn.r 9fe 'kt.firvin ~ła 12:uLf2.~;11m:~o: Wullaina z pfył. . ' ' ~.05-ZJ.30: D. c, JIN7Jyllci &mecmeJ. 
, _ , , , . 1lil• SZ'CZeIĄe pP-rozitna:wiać i do któreg,o ciąg J.2,3Q-i2.33': Wiadomości meteorologic<:ne.. AUDYCJE ZAGRANlCZNe 

Od tego czasu 5(l>Otyikali0 się ,; 'll.ieinaJ. ;rlęloo*rier mtode-; · 'Gdc:m1Wai~ p0itrz:-ebę · ti;.a55-~1132.s5: ~4 ... ~~Yki -zdn~)"t. - · h .25• Moskw·a. St.alin. ' 
cod·ziennie. kochania, setice. 1„. ,()(): Ln.aenruJK 1>0bi tOwy, „Travdaita" -

R d b • ..J :1.. t b'i- b A t . ł k ł . 13.00-.15,25: PrzerWlB., opera Verdiego, 
yisz.air .,... ' 7:DY ~ ~~uy, aze y ymczasem mliilą M'JlialWa i Jego 15.25-15~30': Wiadomości o ekspoircie poilslcim. 17 30 R n,.,..;„_~ ~- J6 

przy'znać się jak bardz.o zajmuje i fascy- bezmyślne szaleństwa. 15.30-15.4-0: Komun4Jka.t Izby . Pr.zem. RalDldl. · · zym. Ą'""'!•ui1. SIA11:i.Yl>COwY ze-
fa Szłlgett. niUje go ta słodka' dziewcz'Y1Jla. Niemniej Popielcowa środa posypała n•a głowy w Łodll!. · 20.10. Budapeszt. Koncert syirnfontcmy. 

n.ie· mógł nie zauważyć, że · jeśli prz.ez grzeszników popiół i przyprószyła ich du ~:~~~:~: ~:1:eri2 ~~ów. Wykonaiwcy: 21.00. L/.psk. „Die Abreiise" _ opera 
dwa'•trzy da:ibni-e: widział j.ej, uczuwał co•ś sze refleksjami na temat zmienności Zyi~unit Butkiewicz (wtilotlonczcla.) i Karol d'Ailberta 
n:i•hy tęsknotę. wszechrzeczy. U1'1>aJI1JO'Wiic:z (!:>ais). 21 oo Wi d ·ń M -d " S hubert . 

- Co s·ię zaś tyczy Celiny - to cLziew- Rys-zard w dalszym ciągu spotykał się 16.40-16.55: Le-kota ięąkia n111Cu91ciego. KuTS · · e e · " sza a uir • 8 ai. 

• --' i-. · d C 1· C · · · ł d elemenlM111y. Le.kit.ot- L. ~gny. ·---------------czyna 1me i:>1~ara~ _się nawet za awać so- z e iną. oraz mocme1 ciągnę o go o 16.55-17.so: Kooce.rt ~ydti lelkkiJ.ęi w wyk. 
bie trucLu, ażeby się ·-oikłamywać, iż uczu tej spokojnej i pros•tej d~ewczyny - co· ottldestry teaitiru „CNanerja" pod dyr. Zd>zi-
cie, jakie żywi d.la młodego baro'na jest raz to nowe uroki odnajdywał w naiw- . sława GórzyńBk:iiego i M.atja Miod:z.elewska.-
tyWko przyjam~ą.„ nośoi niezepsutego jej serduszka. pio.senki. • '·-··-"'··"-

LEKARZ-DENTYSTA 

F. KOPCIOWSKA Żyła n~by w cudOWIIl)'IIn t.ra.nsie ... Me· Minęła zima, na skrzydłach ciepłych 17·~~~: Reperiuac te.a.trów 1 
................... , 

chaniclln:ie " odrabiała swoją pracę, a my- wiatrów nadleciała wiosna, a ooi w dal- 18.00-18.20: Odczyit p. t. ,,RiobOiŁ11i!k w Jct.eea:· 
1>rzYJmuJe: 

od 9-3 w domu i>rZY ulicy 
śli . całego jej d!llia były jedną wielką szym ciągu spotykali się niemal co wie- czaicQ maazyiny" - wygł.os1 impekitoT pca· 
tęsknotą, ażeby wresz1cie -nadeszła siód- czór. cy m Łodzi, Miż • .S. Felerman. Gdaflsklei 37 

.J_• k · R d p • · dz' l' • h 1i 18.ZQ-19.00: M~ sd~wa z pfyit. ma; go·ei.zma sipo>t am,a z - yszar em. eWlD.eiJ me· · ~e i wyiJec a ·razem za 19.oo-19 os: o~. ~. na d:zd9ń na1stęimy. 
teł. 23i,55 • 

od 4-7 w lecznicy 
Taik s~ę .. ztożyło, że, brart ~ej ma.tiki, miasto. 19.05-19;25: Rioamaitośol. 

miesztkający na 'w.si, zaiprosjł swoją sł.arą Był początek kwi.ebnia - niemn:iaj 19.25-19.40: Odczyt aikitu.aiLny. Piotrkowska 294 
doo~~~~~a~~un~a~n~ ~c~ido majem ~świdy~~wl1~9~.~~~~~A~7~:•w•w•~~o~ś•ci~~~~.~-~---•••••~~.~-•O•&•~•m••~--t•••• 
dla dwuch jego córeik. _ zielen.iła &ię wraz z oziminą ipo polach, • 

Pani Lą'fińska - aczikolwiek przy.kA-o kitóre miijali mkinąc powozem. 
jej pyło ,rouł.ać się z Celiną - :Propo·zy- W rowach przydrożnych bieliły się 
cję tę przyjęła. Zdrowie nie dopisywało stokroitki - tu i tam żółdla się nieśmia· 
jej od lat i · lek~:rze : już n-i.era.i: zalecali jej fość pierwi•osnków. 
wyja:zid na wieś. Młodzi po kilku kilomebrach wysie-

TyiL.k:o ludzie biedatl , wiedzą, ile Wrondi d1i z powozu, stangret otrzymał polece
brzmi w · wskazówkach lek~. który· nie, ażeby zaczekał - mfodzi zaś, wziąw 
zale~ą .S'.\Y~U pacije~>towi: dobre odży· szy się pod ręce, weSIZll.i w las. 
y.ri.aą-~e siię, codzdenn·i.e wino, odpoozyinek Słońce grzało moaio. 
1 wyiazd.„" " Pod stopami we6ołyoh spacerowi· 

Owsizem, pacijeot z radością będzie czów uginały się mchy. Dr.z.ewa zieleni· 
się dob.rz'0 odżyWiał„ popi.jał winko i wy ły się pierwsz.emi ziielonemi liśćmi. Tu i 
jedzie chętil'ie chodaiJby na . Rivioerę czy tam uśmieohały się i»erwi•oSQlki i przy· 
do Egi.ptiu„. Tyliko sęk t.kwd w tem jeden laszcw„. 
za , co?- . . S:płoS<ZIOna sairenka spojrzała roal~a 

Pani La.wińska zcJ.awała sobie sprawę :nia ludzi wielkiemi ozamemi oczyma t, 
z ~ogoslawieństwia włejsikiego powiei:ll'IZa skoozywi.sizy wbok, maikła w za.gajnilcu. 
dla jej płoo. Leoz, aC11lro.lwiek praoowa- Tut za lllią śmignęła patra zaiączków. 
ła dpiami i nocami, 'll>le , mogła · złożyć ty Na pit"O<IDieniiiu ~otego. słońca opuścił 
le ~l"Osza, ażeby móc sohiie po.z.woJ.ić na się wdól koforowy motyl i roz.kłada.jąc 
lulusus wyjaz.cLu. · , · waohlarze siwych s!laz-ydeł~k, U6iadł na 

Bogate ipwie - wweńum'Otwane pa· wilgotnej dróżce. 
sożyty - po pókocmem . próżinfaotwie Dzieciństwo Rysza.rea Gintołda prze
wyruszyły na 11 odiPocz'Y1Jlek" do zagtra· minęło na wsi. Aozkolwieik mies.zJkał te
nic.myich badów i k11TOJ':tów, celem ,,rato raz przeważnie w mie.§cie, niemniej ko· 
wania" cennego i koniecz.nego dlla spo· chał przyrodę i tęsknił za nią. 
łeczeń.s>twa zdrowia. Pracująca szesna- I teraz, patrząc na otac.iające go cu
ście godzin na dobę stara La.wińska nie da przyrody, rozmarzył się. 
miała nigdy nawet tyile pieniędzy, aże- - Patrz-powiedział do towal'\ey'SZ
by pirzez tydziień zamies~kać na wsi, w ki - wita nas las i wszyscy jego miesiz
chałupie ohłopa.„ . • , · . kańcy. Spoj1rzyj na te kolorowe dzięcio-

Teraz rad.ość wyjazdu przyćmiewała ły i ziimorodik<i, przelatające z gałęzi na 

gałęź. Patrz na te barwne motyle, na go- dQści patrzeć w świat Jak oozy Celiny? 
nitwy plochliwYch sarn.„ Czy odOZIU- W dziecinnej radości óziewozyny 
wasz wielki jedyny· spokój, promieniu- byfo coś wzruszającego. 
jący od tej cząstki wieC'ZJOOŚCi, zamknię- - Ooo jest szczęście liud'Zi prostych 
tej w ·z.ielonych ramach boru? ... Co do i ubogich du~hem - myślał nie be'L za. 
mnie, to po beztreściwem życiu w mie- ullrości R~szard. - Umieją się cieszyć 
§cie czuje sd.ę jakby odnowiony: lepszy Lada ozem 1 szczęście odnajdiywać w dro
i szlachetniejszy.„ A ty? biaizg3JCih, których my nawet nie dostrze 

Celina podniosła. na niego swoje glę- g.amy.„ Wyobrażam sobie ~ moJeJ 
bokie oczy. I cóż miala mu odpowie- s1ostry l~y, gdybym j_ą ~Wlózl tu ~ 
dlzieć? Całe życie spęd/ziła w małej fiz· tego lasu 1 kaza:l jej s1edz1eć na pmu 
dehce, w domku na przetlmieściu, mała '.cW'al?llej s_osny„ .. Albo też manifestacyt
przyrodę cyllro 'L parku i z książek. Te- ne z1ewame jeJ pnziyiacióte.k, które po 
raz poraz pierwszy w życiu zmalazla się tr:zech ~inutacb deddamacJ1. na t~t 
w najpiękniejszym jej odcinku. Była nad pl'ęknośct natur_Y k~załyiby s1.ę odwietć 
wyraiz s:z.iczęśliwa - wręcz oszotomio- do jakiejś kawiarni, . w któreJ momaby 
na. To wS'zystko co ją otaczało byto ta- obnosić swój S!Pleen 1 model nowego ka· 
kie bliskie choć dotychczas nłeZtDane. pelusza ... 

' . Celina wydała mu się w tej c·hwm 
. ;--- Czy i:noże być Jeszcze coś cudow- dziwnie bliska i droga. Sam nawet nie 

me1szego mi ten zakątek? - zapY'tała. wiedział jaik to się stało, że ramiona Je. 
Przed oozyma Ryszarda przelecialy go oiplotly jej kibić. 

wspomnienia alpejskich hal, sycylijskich Dziewczyna przechylifa ku ntemu 
gajów kwitnących migdałów, ·z.ameczkt, głowę. I nie broniła się kiedy usta RY
rozrzucone nad brzegami Renu i Młte szairda przylgnęły do jej warg gorącym 
mimozy Nicei. Bezsprzecznie, że są frag pocałunkiem. 
menty bardziej malownicze aniżeli tych A potem sama zarzucała mu ramio
kilikadlziesiąt białych brrzóz, nuconych na na szyję„. W górze nad nimi świeci
na tło zielonej ściany świerków, skąpa- Io s?ońce i przelatywały bezszelestnie 
nych wiosennem słońcem. Lecz czy wi·e- kolornwe motyle. · 
le jest oczu. umiejących z takim zachwy- i 
tern i entuzjazmem niez:blaz.owanej mlo- (DALSZY CIĄG JUTRO). 
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STRESZCZENIE POCZĄTKU POWlESCI. J żmureik ztt110IWU in.ioe słyszał pyfania.„ 
Józel Chudzik był beuobotnym. Pew- Znowru cotŚ ohHozał w swej pirzywy'kłej 

nego dnia, gdy siedz.iał przed dworcem, je-
go ukochany synek, Jaś, przyniósł mu zna- do r~myślań głowie. 
lez.ony kwit bagażowy. Na podstawie tego - Co te słowa ozmacZiały?„„ - ~ 
kwi.tu Chudzik odbiera wali.z.kę, w której witórzył, myśląc o c.Ziemś imiem. 
znajduje poćwiartowane części zwłok lud.z- Spojirzał naigle na nadlkomiisarza, przy 
kich. Tego samego dn.ia Chudzik dowiadu- ł d 
je się, że iest synem hrabiego, gdy:Ł jako sunął · się clio bil\lll'ka i zmiżaij!1ic g os, o -
niemowlę zamien~ony zoetał w klinice nie parl: 
może jednak nararz;i-e wyd06tać nazwiska _ Zdradzę :panu nad1komi.isa.rz10wi pe 
swego oica. ł„~ • Oz .ł r ć t 

Chcąc się porz:być upiornej walizki, Chu- Willą ""'Jeitmli!JCę.„ Y m<>,sę I•czy na o, 
dzik podrzuca ją, lecz mimo to posądzają że zoisrta1I1ie tio międrzy na.rtli ?„. 
go o zamo.rdowa:nie hrabiego Burskiego, ie- - Cóż pan przypusz,cza, że jestem 
go rzekomego ojca. Spria.wa opada się sąd I babą u Hoha, która zaraz w1S1zystko wy 
i tylko dzięki pomocy tajemniczego Garbu- pa.pil~ I? 
ska Chudz~k został zwolniony. Po wyijściu N. · h d · · · z· :t.. 
na wolność Chudzik dowiedział się :Łe oj- - Ie, O O Z! 1l1il. O oo 1illlllego... e<oy 
cem jego ies-t hrabia Strzyga-Topo·r~ki. któ- 1I1awet niikt z µ-rzedstawideli władz nie 
ry uważał d~tychcza~ z!l swego syna. Ka: dowiedział się nairazie o t·em„. Panu ko
rola .Zaw~kiego, wi~lkie~o awal!ltum~k!'- 1 muniilrndę to z urzędu.„ Prosizę jedn::i.k 0 
hultaia. Między Zaw1dzk1m a Chudz1k1em . . ł . . . 
wywiązuje się pełna tragiJC~ego na.ipi,cia zac;h?iwaiillte śc~s eJ _ta1emm:cy, przynaj
walka o tytuł i fortunę hrabiowską_ Zawidrz:- I11d111ej ltl!a pmec1ąg ki.liku d11M.„ 
kiemu pomaga w tej walce jeg:o kochanka - O co chodzi, u liooa ?„. 
Jana Sołow~recka, zw~na. Księż.D:iio?:ką Cy- Żmurek i'eszcze bardziej Zitliżył «łos i 
gańską, słynącą ze sweJ ruep08pohte1 urody. 6 

Bardzo wielu mężczyzn odebrało sobie ży- odipa;rł: 
cie lub złamało swą karierę ... W jej mista.r- - Podczas, gdy ipan nadkomisa.1rz oa 
11.e sudła . wpadł. r?wnież Chudzik, któr}'. za- dał służącą i dozorcę, zaSY\puiąc i.eh py
kochał się.":' me1 do szaleństwa, pośW!lę.ca- ta'tlliami, ja iprzeprowadziłem maleńką re 
~c dla nteJ swą narzeczoną - Stefcię„„ . . . k · z I ł 
Ksężnczka odtrąca go ied111aJk od sebie. w1zaę w lllllesz aruu„. na az. em pewne 

numer „. Widzi pan? „ Numer znalezio- tą, sam wygląd sypialni świadczy o 
nego . przeze mnie kluczyka ma numer tern, że w pokoju tym odbywała sie 
101918. Drugi kluczyk ma taki sam nu- straszna walka na śmierć i żyde .. 
mer.„ - Ma pan rację„. - odparł Bełza, 

- Rozumiem już do czego pan zmie chwytając się za głowę. - Ma pan zu
rza.„ - przerwał mu nadkomisarz. - pełnie rację, ale którędy zbrodniarz do
Wystarczy w takim razie znaleźć go- stal s1e do mieszkania, skoro nikt mu 
ścia, który ma drugi taki sam kluczyk nie otwierał drzwi? 
z takim samym numerem, a sprawa za- - W tern sęk„ Może to był jeden z 
latwiona... klientów .. A może mecenas. sam otwo-

- Widzę, że pan nadkomisarz zro- rzył mu drzwi„ Zresztą, włamywacz 
zumJał już moje intencje... dostał się podobno przez okno„ 

- Więc pan przypuszcza, że właś- - Tym razem byłoby to wykluczo-
ciciel tego kluczyka jest mordercą?„ ne.„ - zauważył nadkomisarz. - Spra 

- Tak!.. A w każdvm razie właści- wdzałem umyślnie okrta„ „ Były zam
ciel tego kluczyka mus·! wiedzieć co się knięte.„ 
dzialo wczorajszego wieczoru w sypia! Żmurek wzruszy! ramionami 
ni mecenasa Gtowniewskiego„ A akcja. - Sprawa ta posiada oczywiście 
jaka toczyła się o tej porze w sypialni. jeszcze pewne tajemnice ... Ale jak pan 
jest dla nas ważniejsza niż to, co roz- widzi. jesteśmy już na tropie .. - rzekł 
grywało się w gabinecie. wywiadowca. - Proszę pana nadko-

- Jnnemi słowy: - pan przypusz- misarza jeszcze raz o zachowanie ta
cza, że ten kluczyk wyrwany został , iemnl9y ... Dzięki zdobytym przeze mnie 
zbrodniarzowi z łańcuszka podczas · poszlakom spodziewam się, . że morder
przedśmiertnej walki?... j ca mecenasa Gtowniewskiegó znajdzie 

- Tak jest... Kluczyk jest wyrwany się wk,rótce w moich rękach' 
wraz z ogniwami łańcuszkami... Zresz-1 · . . . , 

P-0 wielu przyg~ach. Chu@ilk uzyskufe rzec~y, które nasuwają powame P?<lej
w ko~cu t}'.Łuł. hrabDowslki, lecz tego .same- rzen1a„. Przedews•zyis!\kiem, w syp1a11ni, 
fcio~~':n zna1du1ą go mairtwego w pok01u ho- obok łóżka, z.rtalaztem ten oto ząb„. - Rozdział dwieś. cie szesnas.ty ' 

· •• Sprawdziłem, je.sit to ząb mecenasa„. -
Minęło 15 lat. ja§ po tajemniczej śmier- WYJPa·dł mu w swia1ni... To coś maczy. p I .... . · ~ / ~ 

<Ci ojca został jedynym spadkobiercą wiei: Jeżeli pa111 ipołą;czy to, co ipowiedl!iałem on w o„aer„oc: •.• 
ltiej fortµny. Jest w doda>tku przystojny 1 I o nieina tura1nem poł0iz. · etniiiu trul)a z tern 
•dobył równie:Ł tytuł inżyniera. Na maska- · d• · ł d h 'l 'd · ' ż 
radzie .spotyka niespodziewaniil zawsze je.w.- \co po•wie Zla em prze . c 1.Vl ą, S·ą zę, ze w dwa dni potem wywiadowca mu Gdyby teraz otworzył drzwi, wszystko 
cze 1>1ekną I kustaca Księżniczkę. pewtne !J1P!rawy &tamą stę dla pana 11adko rek wybrał się ponownie do domu, w bytoby skończone... Zdradziłby swą 

Podczas swego pobytu w Londynie Jan miiSair:z.a bardziei zll"ozumiałe„. którvm mieszkał Ołowniewskt. Byto to obecność.„ 
spotkał dawne~o przyjaciela swego oJca, - Pan •e•st S1Pryt111y "'anie Zmmek.„ późnym wieczorem. Poco tam szedł nie Pod schodami była wnęka o skoś-
ukrywaJącego się pcxl pseudón!mem „Oar- 1 • ' ,.. • • 

busek". Kim Jest ów tajemniczy Garbusek. ocfa>airł na.d1kom1sarz - W1ęc pan SC\!dz1, zdawał sobie jeszcze dokładnie sprawy. nym suficie. Wywiadowca, nie mając 
nikt nie wie; • · że w isytpiaLn~... Wiedział ze swej praktyki dotychcza- innego wyjścia, położył się na ziemię 
. !'/i.e~az wtratowal ~ luz Chudzika ~ - Nie przesąidzajmy faktów„. Pan sowej, że miejsce zbrodni winno być w tej wnęce pod schodami i wstrzymał 

ciezkiei ?~resJI. J.an _prosi go, aby przyby . nadkomisarz inamięfa chyba że niedaw- przez dłu7SZ'. ' czas pilnie strzeżone„. oddech. Jez'elt" go zauwaz·y - wszyst-
do Polski 1 wYśw1ethł zagadkę trupa znale- I ·r • ' . • ·' 
zionego w czterech walizkach... no dokonano włamania. do m1esz.kanta. 'Czy nie istniaie ustalone prawo kry- ko przepadto ... 

Garbusek przybywa do Polski. lecz nikt mecenasa.„ Wtedy też swkano czegoś w rnlnal.ne, w myśl które11;0 zbrodniarz Wvprężyl się Jak struna, leżąc zu-
nie wie w iakiem ~rz.ebraniu. lkasie .... Napewno nie pieniędzy ... A vi wr?.ca tawsze nao miejśce przestę-p. pełnie nieruchomo„. 

Podczas odwledztn dawnego domu, w I l · l _„ ..i1i_ • _ ,,_ ? M · ł h 
którym mieszkał; Jan nawiązuje przerwaną ' sa oo1e zma am pan naaJKOm1sar~ ry~i:m. stwa. ..• iJa y c wile„. 
znaiomość z Palkiem. który bvł towarzy-1 rO!P'Uchy„. To WISZ)'IStiko ma srwo1ą logikę. Wywiadowca Żmurek miał świetne Słyszał cdraz bliższe. powolne kro-
szem jego zabaw dziecięcych. Jan mianuje Idźmy je.dJnak dalej„. wyczucie... ki... Wreszcie leżącemu na podlodz~ 
Pelka „osobistym ~ekretarzem". Od pewne-, C l _„ · - Zbl. · · d kl tk ' h d · · d k ł · j · · g1J czasu prześladuje Jana pewien talem.n!- - zy zn.a az;1 pain 1esz.oze coo Qproc:z ~ 1zywszy się o a 1 sc o oweJ. wyw1a owcy u aza y stę na pierw no-
ezy żebrak. któ-reg„ Felek ma wyśle<lzlć. te.g-0 zęiba ?„. zadzwonił na dozorcę, który przybyl g1 sch0dzącej postaci... Były to no~d 

Sekretarką Jana w biurze Jest również _ Ow!&z·em„. Między papierami, le- natychmiast z kluczem. Teraz byt jui mężczyzny, noszącego czarne spodnie 
. lego .towarzyszka z lat dav.:nych - Wanda ża.cemi pod biU1rkiem - ten "'10 medal- ostrożny : zwrócił sie do wywiadowcy: \ lakierki... Powoli wyłaniała się cała 
tapmska, która Jan kochał 1eszcze. gdy był · "k A an d k ? post c' M · bi"· ł · t · 
małym chłopcem. Wanda nie ma Mniałości. 100111 „. . . - P o ogo · ·· a .„ ęzczyzna z tza się os roz-
by spoufalić się z hrabią, któreg() znała je- BełZ!a wziął go do ręilu. Był to z,czer- Wywiadowca pokazał mu metalowy nie ku drzwiom ... Był zgarbiony. k::ipc-
szcze z poddasza. Podcz~s nioobecnoścl J~- niały medaljon~k w ks.Zitałcie serca, 'Wi- znaczek, ukryty za klat>i,. Dozorca po- lusz nasur.a,ł na czoło, z pod podniesio
na wydal?no Wandę z biura, a na jej miei- sząicy na cie.nikim łańOUS'zkiU.„ Nadkomi- znal go odrazu. nego k'otnierza palta wyzierały tylko 
sce orzyieto Marychne Przecławska. d d _n_ • 

Tymczasem Ksfę:tniczka Cygaflska po sarz z tru em o.t.worzył ser us~o 1 zma - Przepraszam najmocniej ... - tłu- badawcze oczy ... 
wysianiu pożegnalnego listu do Jana wstę- laizł we'W!llątrz drobną foOOigraf11ę ropeł- maczyt się. - Nie poznałem.„ I Otwnrzył drzwi i wyszedł..: 
p_uie do klasztoru Jako „Siostra Teresa". nie zatartą„. Twany nie możina było na Żmurek wszedł na scr.'ldy. Ledwo Wywiadowca udał się za nim„. W 
Pewnego dnia wezwano fa do niebezpiecz- nriP1 l!07!noznać jednak chwycił się poręczy, gdy usty- bram:e napotkał dozorcę, który wycho 
nie chorego pacjenta. Pacjentem tym był ~, -.r . .„. . . 
Karol Zawidzki le! dawny kochanek. - To Jeszcze me wszystko ... - ciąg szał na pierwszem piętrze podejrzane ezil z podwórza ... 

Rol!cz WTóg. Jana. nawiązuje kontakt z nąl dalej Żmurek. - Rzecz najcenniej- szmery, poczem skrzypnęły drzwi. za- - łfallo! - zawołał doń szeptem. 
Za.widiz.kim, kitóry odwiedza ~ po wYfściu szą znalazłem w zmiętej kołdrze w sy- mykane widocznie bardzo ostrożnie. ,-Czy otwierał pan przed moim przv.i-
ze ~~:~ago wieczoru nadkomisarz Bełza pialni... . . ~ywiadowca w.strzyi:na! oddech... ściem drz.wt na. klatkc schodowa pew-
sledział w swoim gabinecie. gdy wszedł To rzekłszy, wywiadowca wyciąg- Nie ulegało wątp1Iwosc1, ze ktoś wy-j nemu męzczyźnie w czarnych spod-
wywiadowca żmurek. nął z kieszonki mały, płaski kluczyk z chodził z mieszkama adwokata Głow- niarh i lakierkach?„ . 

. B_:rł to ie.d~ z naj~olnie!s~ych agentów trzema przyczepionem1 ogniwami lań- niewskiego... Dozorca wzruszył ramionami. 
pohcJI polsk1ei. który iuż meiednego mor- k I Kt t ó l b ć k · k · ! - N"e p N'kt t k. · derce wykrył w cis.gu swej dziesięcioletnie! CUSZI a. o o , ~ g Y , s oro m1esz ame .1 • roszę pana.„ t a t me 
praktyki kryminalnej. żmurek byt to silny, - Co to ma znaczyć? •. - zapytał było zamkmęte? · l wchodził na schody ... 
krępy n:il?dzi~niec l~t trzydziestu kilku o Bełza. l<omu mogło zależeć na tern, by do-: ż:nurek już o ntc więcej nie pytał i 
pogodne1 mtehgentnei twa~zy. - Jak pan nadkomisarz widzi stać się do mieszkania w którem przed wybiegł na ulicę. 

Bełza darzył go wielk1em zaufaniem l kl k Al · · t t kł kl k"lk d · d k ' Ruch t · · b t b d ł b 
nieraz radził go sie w naltrudniejszych uczy „.. . e me Jes o. zwy . Y. ~- 1 u mami o onane został-0 morder- , . 0 eł POI ze Y ar zp s a y, 
sprawach. czyk .•. Widzi pan nadkomisarz, Jaki w1- stwo w tak bardzo tajemniczych oko- latwosc1ą więc odnalazł wkrotce taie-

. Nagle zadzwonił telefon. Nadkomisarz dnieje na nim napis?... licznościach?... mniczego mężczyznę w lakierkach. 

z<h~z~~~fław~~okat Olowniewski, który . Nadkomisarz przyjrzał mu się blitej . Żm~rek. zrozu~iał, ż7 wyikrycia ~ej Szedł w dalszym ciągu przygarl?iony. 
wzywał go natychmiast do swego miesz- 1 odczytał: taiemniczeJ postaci zalezy bardzo wie- po""."olny, zamyślony„. Am razu Się nie 
kania. Rozmov:a telefoniczna urwała się - 11Brown and Co". Co to znaczy? .• le, wytężyl więc caly spryt, by nie po- obeJrzał... 
~agle i padkomisarz usłyszał ieki, zgrzyty _ To znaczy. Brown i spółka" Tak pełnić nierozważnego kroku i nie spło- Wreszcie zatrzymał się przed jcd-
1 ta~~~~~:fa:::iW~.~· się Już ani ohwih po- się nazywa w· Ameryce jedno ; naj- szyć pr~edwcze~nie wychodzącego z nyi;n z ~omow, któ~y m!ał dwie ?ramy. 
Jechał wraz z WYWiadowca do mieszkania większych przedsiębiorstw bankowych. m1eszkan!a czlow!e~a... Ta1emmczy o.sobmk, me ogladaJąc się 
adwokata. . Właściwie banki Browna nie przepro- Udać się spokom1e na górę? .. To by- w dalszym ciągu, przeszedł szybko 

Ok~faJ0 się, żeb.m:k. Gto1'niew~k1 letał wadzają żadnych óperacyj lecz posia- lo niebezpieczne ... Może człowiek wy- przez długie poodwórie i w ten sposób 
~~ ~~go0 z~o:;z~ie 1~o~~y~ust~~zW dają w kaidem większem inieście naj- chodzący z mieszkania zna go?„.' przed.ostał się przez drugą bramę na in-
mie.s~kani~ vano_wał s~aszny nieład. Sta.ra bezpieczniej urządzone safesy, czyli Żmurek nie chciał być jeszcze roz- ną ulicę. . . . . 
słuzaca me umiat:a m.:zego WYtłuma.czyć, skrytki Jak panu wiadomo w Ameryce poznany ... Nie wiedział jeszcze kto to ~am odrazu zmieml się. Odwmąt 
~~~~i~;~ea~z~r:.isarz Bełza zaczął prze- trudno ·znaleźć bezpieczny 'schowek dla jest - m~żczyzna, czy kobieta, ale wy k?lmerz palta, ~yprostował- się ·i s~yb-

Ale i on niewiele WYtlumaezył nadko- swych dolarów, brylantów i wartościo- czuwał mstynktownie, że był to męż- ki;n krok1em zm1,~rzał naprzód. ~a · 1ed-
misarzowi. wych papierów. Dlatego też firma czyzna... n1 m z. rogów wst~dł do taksówh Żmu 

Następnego dnia Bełza 1 wywiadowca ,,Brown i' Spólka" rnb1· w Ameryce wca Skoro nie mógł udać się na górę, rek POJechał za m.m. . • · ' . . 
Żmurnk rozprawiają na temat zagad·kowe- Taksó k t 
go morderstwa. le niezłe interesy. Nie pytają tam o na- wiec musiał się cofnąć... w a a1emmcze~o os<;>bmka 

W pewne! chwili Bełza zmafS'ZOZYl czo- zwisko ani o adres klientów. Kto chce Na górze panowała cisza, jakgdyby z!łtr.zymała si~ przed oświetlonym . rzę-
lo i. jakgdyby sobie coś przy;pomnial, rzeikl: może wynająć sobie skrytkę i otrzy- ktoś zupełnie wyczekiwał dla spraw- siśc1~ pałacykiem. Pasa.żer zapła.c1r za 

- Miałem pana o coś zapytać. Wczoraj d · k prze1azd otworzył drzw w1as kl 
gdy w:aca!em z przesłuchania służą-cei. za- muje dwa kluczyki z napisem „Brown zema, czy ni t go nie podsłuchuje„. r · . ' . : 1 nym u-
stalem pana stoiacego na progu mied.zy and Co". Każda skrytka posiada inny Żmurek nie drgnął nawet... _zem i wszedł do sieni. . 1 
sypialnią a gabinetem„. Wyrzekł pan wte- kombinowany zamek. Jest rzeczą wy- Wreszcie rozległy się ostrożne kro-
dy w kontemplacii pięć słów, które utkwiły kluczoną, aby kluczyk jednej skrytki ki... Ktoś schodził na dól„ Nastąpila 

~~ byy;m~~~;kie ;J0:a~ on c::i :~~b~~~ pasował do drugiej. Ale dla ewentualnej krytyczna chwila .•. 
czah'?- kontroli każdy kluczyk posiada swój Żmurek cofał się powoli ku drzwlo&.~ 
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Straszny mord pod Tarnowem! .. odcl~is?y~!'~ute•k• 
DwaJ· bracia zamordowan'i przez ni·eznanuch · . w czasr

1e bUJrzy, która vrze~zła nde-~ dawoo nad Angla,, wyida1rzyl się nastę-

S p r~WCÓW. _.:._ Tajemnicze tło zabójstwa puj~,Y ~::t~~~.;1'Je~~~~od pewien ro- . 
Tarnów, !:! kwidnia. szyby do mieszkania i tu zabili Srebrów chwili, gdy Srebrowie p09:rążenl byli botn~k od1ko:r1kowyWaf podczas szaleją· 

Wczoraj rano zostały władze tar- przez ZADANIE IM KILKU RAN TĘ- we śnie. Na miejsce zbrodni przyje- cej buirzy butelikę p1iwa. W tym momen
nowskie zaalarmowane douiesleniem o PEM NARZĘDZIEM W GLOWĘ, a chały z Tamowa władze śledcze, któl'e cie ~tderzyl Jlior>~l!l, który ogłuiszyl ~~-
potwornym mordzie, dokonanvm ubłe- prawdopodobnie zbrodni dokonano w prowadzą energiczne dochodzenie. botnlilka. qctzy~kaws:zy . przyt·~mnosc, 
glej nocy we wsi Skrzyszów pod Tar- sposfrze.gł, ze piorlfll. oqciąl szy1k~ . lm· 
nowem. Ofiarami mordu i>adli wspól· telki. która, on wciqz Jeszcze trzymał 
nie zamieszkali bracia; 67·letnl AndrzeJ Lwo'w w przededn1·u· sensacy1·nych proceso"w w reku, . . i 71-letni Adam Srebrowie. Tło :zbrod- · . Podobn~ WY!Paidlk1 zdarzają ~!ię me-
ni przedstawia slę niezwykle zagadko• • • . . . • • Jednokrotrllle. Nledawl!'o w An;&-ll1 pior!!n 
.wo. ponieważ starcy nie nostadalt w Zabojca pOltCjanta przed sądem. - Epilog oszukanczeJ w.vrw~t z ro,k człowieka_. ktory .z~nne-
domu pieniędzy, ani wartościowych afery b k . rzal sut ogolił!, brzytwll i odrzucił Ja. za 
przedmiotów, a co ważniejsze. morder- an owej parkan ~grodu. . ' . . 
cy nie splądrowali zupełnie młeszkania Lw6w, S kwietnia Następt}ie rozegra się P'ri.ed są.dem, Na ciele .~gro~Il!Iika, razonego ploru-
i niczego nie skradli Na wokandz:ie lwowskie.go sądu kar· epilog wielkiej afery właściałeli „Banku ; nem w pobhzu L1Verpool·u, Sf!alona_ zo· 

• · nego majdą się wkiró1.ce 2 sensacyjne Ludowego Spółdzielczego", Emila Te0-· I stała cala prawa CZ<fŚĆ ubrania, zmknal 
Wymkałoby z tego, te zbrodnł do· rozp·rawy. d ra Onyszków, Ma~j8Jtla. He:ndila, Szymo ! nawet prawy bucik. Natomiast lewa 

konano
1 

z zemsty. względnie z chęci za- . w, diniiu 20 bll?. zasiąidzie na. ł·awie o- n~ W.a.la, dra Heiruryika Brilla i w., lcló- I st-rona cla!a . 11 odi leży poziostała zupeł-
władn ęcła 14-to morgowem Rospodar- skarfonych zabóJca prz0dow111ka, k<>- rzy przez Bkcyijn.ą sipirzedaż pa,pierów . rulie nle·tk1n:11ęta. . . 
stwem Srebrów. mecidan.ta posterunku wsi Wvbranówka wartościowych na raty naraiziili n.a S1tra· I W 1930 rOkiu błyskaW'l.ca. uderZY1\V-

Jak ustaliły. dotychoczasowe docho• { pOd Bóbrką, ś.p. Wróbla, _ ukrainieo ty oikoło 6000 osób w całe~ Polsce na i ~z.y "'.' zatoce Sw. Wawirz:vń·ca w ok ;-ęt 
dzenla, zbrodm dokonano w godzinach Kotpan. Roz~~wa ta odbędzie się przed .sumę okolo 1 miltiarda zł. O rO·ztnfarach I sredmch . rotml1a1rów, rozitrzaS!kata ~'° 
nocnych. . sąd.em przysięgłych pod przewo<lni·ct- p•roces>u świadczyć może fakt, że akt · doszczętme. Z 42-ch osób załogi ocam-

Sprawcy dostali się przez wybiciel wem r. Me_dyńSokiego. oskarżooia zawiNa 80 stron pimla ma· ły łY'lko trzy. •••••••illl•llllil••lllliimil•••· ••illllil•m•••••••• SZ)'lll-Owego, a świadków wezwano ponad W u:bl~ittł'Yrn rOlkiu pł.orun uderzył w 

Napad na ambulans pocztowy 
foiilka.dz.ies.ią.t tyisięcy. Oskat":żlonych bro- s~ado, złoZi?ne z 6QO owi~. kt~re pasto 
ni adw. Paschalski .z Warszawy, dr. Lan $ę w olmlK:y Glamrmoot. Zabitych zo-
dau, Ge1b i Batycki. stal.o wówczas 450 owiec. 

Podobne wypadlk.i wytaldJowanla v-· 
giromnej 1ill0Ści ele!kitrytcZ'llości zda·rzają 
się na szczęście rzad~o. Nie naileży jed· 
rt·adC zapomiinać, ze iprzeCliętne elektrycz
ne wyła.d1owan1le nagromadzone w po
wietrzu, WyWotuJe eme·rgję, wystarcza
jącą dla Podnlesienla 550 tonn na wy· 
sokość 2 kilometrów. 

Policja wszczęła pościg za opryszkami 
sobników, nie usłuchał wezwania i Przemytnik zastrzelony Luziln~ 8 kwietnia. 

(Cd) Głowinka Antoni. woźnica am
bulansu pocztowego wracał z pocztą 
z Strizepcza do Luzina, pow. morsiktl. 

podciął konie. Ody napastnicy puścili Król. Huta, 8 kwietnia. 
się za nim w pogoń dobył służbowei?o W dnJu dz.isieij.szym zastrzelony zo-
rewolweru i dał :z nłeirn. dwa strzały stał n.a granky pnez .stra:tnika gra;ntcz· 
na postrach, wówczas osobnicv ci za- nego ~a.ny prz.emytnik Oswald G1'9'tler Na szosie za Wyszocinem wyszło 

z lasu dwuch osobników, którzv biegli 
za furmanką i poczęli wołać w jffzyku 
niemieckim, by się zatrzvmat. 

trzymali się i udali się do lasu. I ze $więto·chłow1c. 
Powiadomione o napadzie władze I Przy zahi1tym znaleziono znaczną 

śledcze wszczęły wraz z strażą gra- il~ść towarów, przemy~onych z Ni~· ~ Woźnica, widząc podejrzanvcłt o~ niczną natychmiastowe dochodzenie. mie-c. 

ł ... „„ .... „„„~ • 

Dr~ Jan Polak 
ul. rtAWROT rtr. 7 · 

Tel. 164-21. 
choroby wewnetrzne l allerrl~'te 
(astma, P.Qkrzywka. migrena. reu·~· 

matyzm) 
Ooclizinv DTlll'VJeć tS-. 7, 

PI. J8kiibson1 

CHIRURG 
SPEC. CHIRURG.JA KOSTNA 
(Złamania kości i zwichniecia) 
D-ra Sterlinga 22 

<N.-Targowa) teł. 174-43. 

w. eAi1cKAI 
ul. Piotrkowska 200 I 

róg Puste! 
Nr. teL 194-03. 

Choroby skórne I weneryczne 
i>rzyjmuie. wyłącznie kobiety I dzieci 

od 1 do 3 I od 7 do l·el 

DR. 

D.Alterman 
akuszer ~ ginekolog 

PRZEPROW ADZil SIĘ na ul. 

Andrzeja 82 
tel. 137·09. 

~ Ostatnie dni I . 

=CiRETA CiARBO 
== 
= = = = 
= 

w filrnłe wg. powieści L. Pirandello 

,,3AKA Mii.iE PRAGNIESZ,~ 
Nadprogram: komedia i dodatek dźwiękowy, 
Passe - partout ~ bi.lety ulgo-we prócz· urżedowYch nieważne. 

•1---1.lpo1.iuk1:~1·. ...... . . Dr .• med. • 2-3u CHORZY na ruptury, _ skr2:ywienle . ~~ H LU b I CZ 
kręgosłupa 1 rózne ka· 1 ' · • „ . .., 

lectwa ! I od zaraz Matki I spec. chołób ak6rnych, · wene-
Pomoc I skutek bez operac}illl Ir y· z ·1 er Zapisujcie ryca11ych"I 1'110łllOpłdowych 
RUPTURY. iakoteż kalectwa nie I swe; dzieci do Ceglelnfaha Ni 7 
wolno zaniedbywać, gdyż skutki KIOPłl Mlekau telefon 141·32 
dał życia ludzkiego sa bardzo ~am~ko mn•1t•1 0 Prt.ylmu!t od g 8--10 12-2, $-S w. 
niebezpieczne. Ruptura stale się U a - ~~ ałed:tiele i świ-t• od 9-11 

~~~?:ttb~~~wtml~1t~1~e 1~!~: 1:Piai!t!Di°i·.o~ę. ~. r H.· sz' UDoHlct6Ar CHER \ 
$µecJa1ne leczllii;:ze bandab ortopedyczne _ 

iumowe mole! tnetcxly usuwala rad:Vkalnle nal-
ntebezpiecznielsze i naJzastarzalsze ruptury: u Dr. med. 
lllężczyzn. kobiet i dzieci bez operacji. H KlaczkO\Vil Chorob~ 'kórrte 

i weneryczne 
NA SKRZYWIENIEkręgoslupa przeciw two-

rzeniu się gatbów i itrwlicy kości lecznicze gor • 
sety ortopedyczne. Dla skrzywionych nóg, płas
kich I bolacych stóp, wkłady ortopedyczne. -
Sztuczne nogi i rece. Na obniżenie toladka I ki· 
.szek lecznicze banda:ł.e brzuszne 'oraz spec. ban

PIOTRKOWSKI\ 56 

Tekst i klisze 
zastr:&eiOllł 

dde na r.u·ptury pawrothe po o1)eracji. 
Zakład Ortopedyczny: 

Spec. Ortop. J. RAPAPOR'T' ze Lwowa 
l6di, ul, Wólczadska Nr. 10, (front, parter) ' 

tel. 22M? 
30·1etnla praktyka I pełna gWatancfa. 

UWAGA! Od 1 wrze,11ia 1oaa r. przyJmtile tylko osobiście. Ubezpie
czą1tYch w Kll.!lle Chorycli m. todzi pr.zyJmuJe. Osobiste zjawienie s!e 
chorych. jeist konieczne. Ceny przystępne. 

PODZltl<OW ANre. 
WlPanu Speciallśclo DY'f. J. :RAPAPORTOWI w Łodzi, ut W61ctań· 
ska lll, dzlękule se.rdecznie za WY·tatow~nie mojego dziecka z c!e~
klego kalectwa niedowładu (pataliżu) nóg z powodu skrzywienia krę
gosłupa i boląc.ego ropnego garbu przez załotenie specjalnego lecznl
CZeiO gorsetu ortopedycznego wedle Jego metody. Dzie·oko nasze cter
płalo ogromnie z tx>wodu noszenia skamieniałych opatrunków g1.ps.o
wych, sPOrZl\dzonyQb po s~pltalach. - Dziecko nasze . le'St obeocnle 
zdrowe i chodżi ptostołll Szklarowłe. . 

położnictwo i choroby kobiece t••· 148•82 
PollkOVl•ka ••• od I I pół - ł, 6-9 wlec~. w nl~

dzlele I tiwlęta od ió-1 

przyfmuJe ~J~~ 00 lO-lliJ . Ceny lecznlcowe. 
i 5-:8 waecz. I ot. Nl.t!:D. 

-= CEN\I ~c::~~OW!l .1\1. Kopctowski 
L. BBRIYIAn 

Speolałlsta cbotób webetycznvoll, !eł:.._2~L!'=!~l!!.ę .1-:8 ~~~~6_:; 
•kóroygb I mo~ol>IQióWYth ANOlfLSKlfOO konwer•:tcli l litetatu 

Ceglelniana IS. rsi udziela rntrnowany nauczyciel. 
TJ!LEf. 149•07. ·ul. Zay111.dzka nr. 21. rn. Ba. front. co 

PriySlńUJe od S-U rano I od 4-S dzle~e „!!stać t?.4 ~dz. 4-.J.._P2._.~o_!: 
wt~:i:., w ni~. l śwteta oci 9-t·et. Pracownia blellzny mąskieJ 

CfNY LECZNICOWE. J. w o Ro. I Il J czy K 

CftOROB\' Wf WNr!TRZNf 

Gdańska 37 

ICILl~St(I.HOO 41, tel, 21M2. 
DOKTóR DR. MED. DOKTOR l)Ok'róR poleca BlELIZNĘ MĘS~A t najptzed-w. r.agunowski L. NITECKI Wołkowyski RE ICH ER~=~~~.~~!:~~,~ .. ~~:~.~~~;~ 

Piotrkowska 70, te1.1a1-aa. SPEC. cuoROB SKORN\'CH WEN& Cegielniana N2 4, SPECJALISTA CHOROB st<:óRNYCH ~a~~~?a~f ;;.i.l~r:·u ~0 ~:1kt;~i~~~ 
CHOROBY SKóRNE, WENCRYCZNE RYCZNYCH I MOCZOPLClOWYCłl telefon 218-90. I WENERYCZNYCH. urz11dzeniert1,, s;kle:p frontowy t zapew-

1 MOCZOPŁCIOWE. rtAWROT 32. Tel. 213-18 chor. wenerycz,ne, moczopłciowe L!CZł!NlE NI~MOCY PLCIOWl'l:J, nloną bogat11. klljentelą. Goldberg, Ki-
p~;f ~~ ~de~.~o~~o • r~ef'd~f ·1 pól PrzyJmuie od s-10 rano ł od 5-9 w. Przyj mu~ ~~6~~~ i 5-9 · Południowa 28. Tel. 201·93. 1•1_1ń_sk_ie_g_<>_3_9·--------
i od 6 do 8 t pół wlecz. Wi lliedzielo W niedz. I świleta od 9-12 w por. W NIEDZIELE I SWIĘT A OD GO· przyfmli!e od S-11 rano 1 od &-a wiece. OI<NA fabryczne drewniane, gruz. 

· I świeta od 10-1, - DZIN\' 9-1-eJ. w niedzielę l śwh:ta od t-1. certa biała płaska. Piotrkowska 226. 



Kurpesa wrkizal dobra forme1raK~.z;~~~J~::~ą~~~P=01 
w biegu na przełaj na otwarcie sezonu lekkoatletycznego na ~~~;?w~se~~km:~007o~e 1:r~~c:!: 

. . . . . . wytn1ilk pr~y większe•) dYIS[:J'ozyqji 61trzało-
Sezon lekkoatletyczny w Łodzi, któ- W biegu dla ~ob1et na dystan~1e ~ko- strony mf~r1!1acyineJ. . . weq go.śc-i winien być remis·Qlwy, a nawe.t 

rego oficjalne otwarcie nastąpito w dniu to. 800 m. pewme. wygrala Suk1enmcka O g.odzm1e 12.15 to Jest ~o cz~erdz1e I rprz'ylnieść Srbrzekowi zwycięsrlwo. _ W 
wczorajszym tradycyjnemi biegami na CZ.iednoc.zone) 3. min. 8,4 se~. prz~d. swe- stu ~mutach o~ zakoń~zem~ biegów, LKS-ie zawiodła liinja :Pomo.cy, a zwłasz 
przełaj, rozpoczął się pod dobremi aus- mi .koleza~kam1 klubowem1 WóJc1ków- orgamzat.orzy !11e 1;10~h słu~vć szcze-

1 

oza Tadeusi.ierwi.oz n,a środku, gidy nato
picjami: pogoda znakomicie · dopisała, ną 1 Wodmcką. gólowem1 wynikami biegu mestowarzy miaSlt w Strize.1c1u Linija po.moH była bo· 
startujących około 140, zainteresowanie Na zakończenie nie sposób pominąćlszonych odsyłając od Annasza do Kai-

1 
daq n.a.jle;p1s•zą ozęścią drużY1I1Y· - U to-

duże. braków w organizacji imprezy: blisko fasza. (a) • dzian sto1st1.111kowo najh~ipiej wYi?adła gra 
Jedynie kobiety jakoś zawiodły, bo godzinne opóźnienie i zlekceważenie ob["ońców (Gałe,c/ki i Karaś). 

bo na nikłą liczbę feralnej „trzynastki'' ,W !Pie1rW1Sze,j rpoło·wie ~ra nao.gół o.twa1r 
s~artujących, jedenaście reorezentowa- ta i t1U!Z przed kioń<cem n1iesip.odrz.iewamą 

lo klub „Zjednoczone" a zaledwie dwie . •i·srrz l„1"g1· \V doskonała~ lorm1·e br.il.mikę zdobywa dla ŁKS-u Fi.edlet. --
pozostale kluby łódzkie. l'I U li! Po ip["z•eirwie, już w 3 min. podwrż,szti 

A dlaczego brakło zawodniczek Ł. Soiwiaik wyinik do 2:0, ~,cz w minutQ póż 
K. S„ IKP, Wimy i innych klubów? Wyniki niedzielnych spotkań niej, za ręlkę n.a IP'o11u karnem, siędzia 
. Najciekawszym; jak łatwo sie domy- O mistrzostwo dyk1tuije dla gości rziwt karny, kt6ry 

Śleć by t b1·eg zawodników stowarzy .___ ,_ Gwo·.;·dzi'n:'·s·1Ki' zami'eni'a na bram'kE . - W 
' 1 - - W dniUu w~o!!'aij-szym .zios~ały r001eg.rane w• do W1a.rtty1 W)'TÓWllJlllj~e·i pra:ez Prz}'IKJUIC'Ki•e~o. "' . 

szonych, Na 82 zgłoszonych startowa- kraju ~ęip.ujące meciz1e ltiigoiwe: Sędziitowalł p_ Bweziiń&lci. dals.zym ciąg.u wynik iPO•ZOstaje n.ieznnie-
lo w nim 76. Faworytem niemal stupro- WISLA - WARSZAWIANKA 4:1 (2:1)_ . ni.oil1y, mimo · HcZ1n)iich , obopólnych mo-
centowym byt wicemistrz Polski Kur- Me.oz wykaiz.ał .z.naic-za:ią P'1'1Zewa,gę Wiil.9ły, kltó- POGON - P.ODGóRZE 3:t (~:i). . menitów po·dlbramkowych. 

ra za wytąrt!kiiiem 15 mi;nut, p.wea: cały C!Zlas był,a Podgói-z.e nair.zu.cifo o&t!'e t·ellll!PQ 1 w pme;w- , . , . 
pesa, jednak udział obok niego naj!ep- &!rOl!l.ą atbaikiu.j~ą. w pJe!lW\SZle1j ipo•ł.Q'Wlite ud.atje się 51z:e~ p1oł101Wlite był.o dla P-0<gl()tnij groiniyun pwe1caiw- , Sęidiz:iował p. Romanowis1ki z w air-

szych biegaczy okręgu (za wyjątkiem w 30 lllliin1u1cie z1dobyć P•ro&rutooowi poowaidlzen~e .nilkń1ettn, ulnzytm;\llj'l!C grę rów111orizędJn,ą i z.dtoiby- szawy. 
Starosty) zapowiadał walke ciekawą i diLa. Wanisiz181Wii•atDki, jeidna1k w 4 lllliinl\IJty pó.tiniiied wiająic hraimlkę p~zez Grudę. Sfoipmtiiow'° jednaik I . 

Wli&~a W}"l"ÓWllllUje ze stnaiłu Ar~l\l.na. w o.s~t- PogiQń OJp.<llllQWlałia sytu11Jc,ję i w drugieij .poiłiowie Po11·c· 1·a·n· -. od ie 
zażartą. ni•eij mMl'\JICite drugą braimikę dil1a Wtisły smr.z1ela mflał1a . z1d1e.cyic101w!llll~ P.~ZleiW>!llgę, . Zld1oby~aqąic Ł11Zy c I w w z 

Trasa bie·gu malownlcza i urozmai- Rieyi1n1am nr. p0 ,zimi•alDli.e pól ~rize.cią bramkę ztd1o- hriamlq p1'ze1z W&St11ewuaza, Maitxaina I i Cymena. . 
eona biegła od wylotu ul. H?:o Maja aż byłia Reymam III; d1res.zcite czrwiarlą i ()'9bat!mii1ą w Sę&iia p. rntmlka, Wyniki zawodó\V pływackich 
po ul. 11 Listopada a następnie skręca ta 32~e'i mtillliuciie - Ohtu!ow.jicii. Sę<Lz.iuwał p. Sita.- RUCH - CRACOVIA :l:O (O:o). o mistrzostwo . PKS-ów 

b l lf:tńtslki. RUich spj19a1ł się doS<kona.le; ca·ly c-za1s ®esip6ł 
w kierunku Karolewa, Y przez lase { POLONIA _ WARTA 2:2 (2:1). gnaił rówt!lonzę.drniie ~ b. a,mMtod,e. Już w pieirw- w dni;u waz;()ll'aj.siz1'Jlll odtbyły się w basenie 
zawrócić do miejsca startu. Po.l1ooiiia wy.sitąpiła baz Bułaino~via. w pierw- sze·i połoGwi,e z.ai~niac.zyał 61ię pnz,ewai~a Rim:hu, kitó- w Z~enzl!l Z<ll\V•ody pływ~ o m,j's1t11Zios!f.iw10 Po-

Naiwiększem utrapieniem biegną- &zej po·bwne meCIZIU leikiką pnew<J.1gę wyikruz,ał-a ry p.nzewyż:s~a1ł pneciWlll~!{ńi bo~~·oścją i_ ko111- l&cyij111ych K•1ubów Sp;ol'ltOIW'}'lCh Wl()lj, łódJZlkii•e@o, 
cych była wielka blatna kaluia po ze- Po11omd1a, kit6'ria je<lmaik. w <l·r\ł)eii ntl.e wytrzyrn.a1k1 dy·o1ą f,i,zyczną. PQł,~wia mil~a. pQJmltmo OOOipOlnyich ror-ga1ni'IZ'owaine p11zez P.K.S. w Zgi•e'i.VU p!1Zy 

Wnętrznej Stronl'e boi'ska ŁKS-u, kto'rą ieiir1Pa i u.srtęipow-ała w po.Lu aroie kitóre Lc!ę:s11kit~ clm~odnyc·h. &)"tUJatcy~_,- bezbr?mk?wo. W . clro- ! ud:zitaJe 16-41.t rz.awio.d.n~ków z 4-oh P.K.S, m. Łódź, 
m1g1J1aiż,aiła briamc,e g.o,foj. Paerws•ze diwj,e ovam 1 g11e1 po,ołwt•e gosipU<UJa:rze sitai1ą się pan.ai11111 sy- PD!W. łó,dJziki Łęc•zycy i Sd.ooadizia. 

trzeba byto przebrnąć po kolana. pada11'ą dnia PoJom,ji w !J1erwcS>Ze,j p;ołowiie pio ł.aiel- tuaicH i s;bm:efoiją tny br.aimki: Dr.zez Peter®a-2 W·-"1„ ·-'ó b ł • . 
ł • ' 1 · · · G l t 1 · Y"""-"'1 ziawoiu w y y nll!Sl,ęipntJątee: 

Kąpiel niezbyt miła i przviemna. n')'lch komihil!lla•cia•ch ze s1ŁTza ów fil•asze~<JLe~o 1 1 . ein; ,zę .z wo11111eg1<: ~<U u - • mv-r01ęiz.cy ~: 50 metrów stylem dowolnymi . 

h Ba:ńllmwslki·e"•o. \'(/ tej cizęści me1cz11 IJ.r;a.mkę dla rómrh !!:•1ę siz.ciz•c.golinme: Ge-mizia, Wa1Jm-0!W6d<1 1 l) p , T b ł ( ł . ~-.u) ,,,5 7 W Zwarte]. gromadz1'e startui·ącyc " u '"'-- ł l p ! ~-· ł K „. ()•S•" iry •U· a pow 0<.W.1"'1 " ' &. W1a1J1ty 5ftnzeJ.a Nawaic.wń. ...,....,g1a pio owa na eży erte~el <. Sęu;i;'11o;wia P. unzwe• •· 2) Po<SJte.r. Dudek (m. łhdź) 4!2,5 s, 
dostrzegliśmy również sympatyczną 3) PQ.Slt. We•re<H~nfik -(,po'W. Łód~) 43 s. 

sylwetkę naszego asa bokserskiego - P~ .. ar11. 1 sze \Villk'I o punbfy Hl Ll;;sma B. 4) P.01SJt. Gł·o1wa.oki (m. Łódź). 
Chmielewskiego, który tuż przed wy- Cl li w I n I w n u ; łJ 50 metrów stylem gr:zbi~l«>wym: 
J'azdem do Budapesztu, nie ominąt do- Il P.osit. S•wz.e,pa.o.i,aik (p.ow. łódzkii) 53,75. 

1 ł I 2) P10.s1t. Trybu.Jia ~po1w, łód.t.iki) .54 &. 

skonalej okazji treningu biegowego. - W dniu wczora.jsiZym roz:poczęły się . zdobyli faizy goa e ze slrza ów ewe.go 3) _ Pois•t._ BattiaJll (ipow. łódzikr) 56,8 &. 

~_gU_ekk.Q, w petny).'n ke>stiumie g'imna za wo-dy o. i;ii.s1.rzost:vo kl. B. ŁO.ZPN. gr~ 1

1
. ląc.mika (2)

1 
oraz MamińS1kie~o .(1). 4') Poot .. Dud.eł (m _ Łódź). 

s cznym, uśmiechnę.ty ~ zadowoląny. IPY ~ó~~:lu~J· Zgo:dme z nasze:m1 przeWl- PUJ.~kty ula 1KP., pa·dly dz1ęki Lewan i) n,~a~t B~~~'~i!l'!!m(!.~)Y_::z t1. 

Już w pierwszym kilometrze 1(ur- \ dywa171am1, w ~iexwszych wa_lkach. zw;:\ d?~mu {z rzutu karnego} oraz KTe· 21 Po~·t. S.zcz eip«imń.aik (p.o.w. łó<l2l1'i) 53•2 a. 
pesa wysunąt się znacznie na czato i w ciężyih faworyci: TU~., SQlko.t zig:eirskt mngowi. , . . 

1 
•• 

1 
3) Pos1t. Ha.n.a-siewie.z (m. Łó.dź) 1 m. 3 e. 

doskonałem tempie, swym dtugim kro- oraz ~ur~gan. . . . I Zaznacz'!c r:a~e1zy, ~e Kontuziji uległ I ·4) p,olSJt. Ba111an Karol-P.K.S. -P'°w. łód~~i. 
Idem wpadł pierwszy na mete. zupełnie K~o-t:k1e 51pra\\'.'0izdan·1e z .medz1eLnych I bramka~z. l.o~zll:ieJ ct~ti~Y· M . , k' . I l) P.OB<:.o~:k ~;~:~1,i!~Ł~~~mI m. 41.2 s. 
świeży i zda się nie zmęczonv. me,cz.ow wyglć!Jda7ą nasitęipl\li)ąco: I . Wyrozmli stę z 0 rn a:. a~ms i 1 · 2) p™,t. Tr-ylbuła (1p:oiw. łó<livkd) 1 • m. 45,3 s. 

Wczorajszym biegiem Kurpesa wy- Pfetrża~, zaś z IKP.: Płu::iemniniik, Ko-! 3) PQsił Gławacfoi (1n. Łódź) 1 m. ~ s. 
kaial już na początku sezonu bardzo TUR. - Sz.fern 4:0 (1:0). z.ł~W1S'ki oiraz. lewa strona ataku. - Sę· • 4) P~. Szozepam1ia1k (pow. łództk~). 
do. brą formę. Hrzez cały okres gry pirzeważala dru dzwwał p. Biiro. s k 9 k i: 

żyina zwycięz.cy, ·dla której bramki uzy· 1) Po's~. Sz·a~epam.ialk (pow. łóchztkiL). 
O drugie miejsce W biegu, walka by- skali: Szymczak, Karasiak St., Konamki Hu.raga.n - Bar-K<>chba 2:0 (1:0). 2) Poisit. Gł.o1W1aJcki fm. Łódź). 

la pod koniec b. em~'cjonująca. Do ka- i Ko·r;porowicz. - TIJR. nie iposia.dał P·rzy równorzędnej grze i z:mien11H•Jj 3l Pois<t. Ws~~~fe~~,~~;. (;o~ozyca). 
luży błotnej, oddalonej o paręset me- słahs•zych punik1tów. pr.zew.adze, zidołała Huragan uzyskać 2 ll łhdt powi•a~ w na.s.tęptUJjącym 5k1.adzće1 
trów od mety, prowadził zdecydowanie Sztern ~rała naogół słabo. PeŁnowar goale ze strzałów Jacha II oraz Nowie· w~r.eiti!n,;1k, r.rutamzyń!Slkii . BiiiLslki i r~yihu:ba S':~111 _ 
zeszforoczny .zwycięzca Wadaw Wró- toś.efowi zawocLnJi.cy t,o: LubHńsik.i o:raz kie~o W. 3 ni1n. 7 seik. 
bl k . (ŁKS' v 1 1 K t.. ł b ł t k 2) miej!lce ziatiął i;e,~ipół P.K,S. Łęc:z;yioa. 

ews l ,. Her&z.korn. - Sędziował ;p. n.iowa .si d. W Bar- ochiuie s a. o ~ra a a OO"az · w oigóLniej k.J.a·syft'.lkaioii w')'ln[n;. by łnl3i~t~<;:i;iu-
Zimny tusz podziałał jednak w . spo- P.rze,dJmeciz 'l'eZ'eł"W zakończył się zwy- 1 pomo•c. Naid po.ziom wybili sdę: Ube.rman ialcy: 

s6b widoczny i na finiszu dal się wy- cięs,twem d.r~1.żyny TUR-u w .sfos.un:~u w oibroin.ie 01raz Wyigoda w naipa.dzie. 1) p,o~t. Trybuła Sibam. P.K.S. p1ow ł&J.z,ki. 
przedzić przez mtodych lecz obiecują- 8:1 (3:1). ' Zes1P6ł żyd.owsiki wy:stapił z trize.ma 2) P.o&t. ~a~e'P1ąiMalk F.r. P.K.S. pow. łódrI•ktt•_ 

'J G I d ilk • 3) P-0ts.t. Dwdielk. Sitam. PJ(.S. m_ Ł6'dź. 
cych biegaczy ańczyka i ra ewskie- reze:rwoiwymi zawo• 111 ami. 4) Pcistt. Ball'\am Kiatrio•l P.K.S_ porw. łó·d ·zkii. 
go. Kolejność pierwszych dziesięciu Sokół (Zgierz) _:._ I.K.P. 3:2 (3:0). Sędziował p. Si.ko·rski. ZwydętDcy ohr.zyma.1i !)la.grody w pcnt.a,c-i że-
mieisc przedstawia się następująco: 1) Zawody Tozegr.a111i0 wie.za.raj pirzedp•o· 1too.6w paimiąrtik.Q'Wycli, któryoh wiręcz.em,i a <kfoo-
Kurpesa 7 m. 40,4 (czas bardzo dobry), łuid!niem w Zgierru. Zespół łódi~ki gral l W Pa;bja!11kaoh, d1rużyina PTC. ipoiko- \niuł poidii1111s,oelloto<r Bno'żyńslki w (llb~cn1~iś o ' t~0 ·rl-
2) Jończyk Zj. (7,58,4). 3) Gralewski (0) dobrze techtn~CiZIIllie i przeważał ina po- nał.a Sokół 5:2. ,.~~~a=n~:!:~ai IG:=::: P K.S-u p1ow. lód.z-
4) Wróblewski (ŁKS), 5) Trzciński (G). czą.fiku meicZiU. Go15podame w Ciąigu 7 m. 

6) Polak (ŁKS), 1) Bogdański (ŁKS), 8) W k f • t LJS6 • SKS Bokserzy Warty 
Grudzień (Zi.); 9) Bysty (Zj.), lO) Chrza yso ocy rowe zwyc1°s wa I. • I . -u remis' u1·ą z reprezent.aci=- \łliłna 
nowski (Wima). 'i _ r1 
Ponieważ wspomnieli~mv o Chmiele- w meczach . piłkarskich o . mistrzostwo w W,[!.nń.e !'OIZ\0łg1~(\l!l;)' z,ofSltatł w ~i,e1diz1veJę ~ecz 

wskim, więc czujemy się w obowiązku . klasy A bdk.s•enslkt . mię~z.y Wiatr1tą p.01zxHw.siką a reipre.z.e111-
dodać, że przybiegł bez zmęczenia na t·a.cią mti•a•sita. 

Soboitm~e s odJediztiełae me.=• 0 m1~l<nztos,two oziu. ~ć llltallety, że dnużyiDa robmiK:.7..a Zesqiół .pi0mam1i:i wy.sitąpiił w &kiłaidlziie o:s1łia,. 
całkiem dobrem miejscu i ·ze zwykfym J&is,y „A" w łiodizd eta.iły pod ma&iiem dużych p<>w.reicta 6łboipt1ttoW1<> do sweij wł!aściwed fomny i bilOflllym b!'13iktiiem ~awiocLni'ill:ów, Mórzy wy.z.o.a1c!Ze
uśmiechem. I wr:Illhltów c~yich. NiLeąp~ byiło wyoo· wv&;aiz.u.je z me= n.a me.cz ZIIIJaiOZl!ltą pojpl'\lllWę. nj ZlOOhaJi :n1a mtiisibiz10$twa EurOIPY w BudaP.e51ZIC:iie, 

Godnem po'dkreślenia jest. ~e oleg łdiie ZWytctlęstWtO Ł.T.S.G. l!liad reze~ą LKS-siu, w pi•ett"WISIZ\eU poił1()Wie Wiilcbz!ew &br.ziela dwie hr.aim- Zaiwl()ldy zalkoińczyły 15dę wy.nJiik,j.em tiei)DJ:isio-
k ń l. k 1 · k t t pio!Zllllbeim ~okite zwyicię.s<twa WKS-u ł SKS·u kti pr.ziez Bończyika li Uptiasa. Po pnze:wiile wyai.ilk wym 7:7. 

wszyscy u o czy 1, acz o wie s ar o- nad M.alktaibi i Rallrolllhem. Wyirifiki mecmów były Wlildlziewa u],egia. P~~111 do a:o. wakiurteik Wynilkli pnred'Slbaw.itadą S!lę n.amępu.ją.co: 
wali ni'e tylko lekkoatleci. następujs,cie: s.amolbójicizieij bretmki, stwe.Lo1I11eiJ pm.ez; pomaon4b ~ l'DltllSlZJa·: Soi>llrowliaik zwyicię-ża n1a puclctty 

Bieg dla niestowarzyszonyci: zgro- SK Wdmy Wiima ""ała wie.de dobriz.e a.i. ebaik iei 11 
PT"zez ~ cza ~a ~ C . wy- w dog-0tdin'}'lcll ':~.c:j.aich nie ~ edę zdQbyć W.' ikogiucia.: SiilpJńisndi J,f pwe.grywia ni.ezasłu-

madzil 37 startujących. Trasa 2400 me- raimtą .pMe!Wlli~ę, co uW'}'ldiaitnlilło eię BipteiąaJlllliie ~ nia l!lkiuteomy !1t'11Zllłł. Sędmowtał P lmitge. !teme do Kmmo~ieig.o. , - · 
trów podobna do trasy biegu stqwarzy- dro~ieiJ poł~, kliiedy sUizielltcy nlie QPUSZcea.li · w. p!Mtiloowia: W1o•J.n5Jailro.ws1ki n wyigry......a z 
szonych'. Zwyciężył w doskonalej for- ipoJa .ikia.miJt: Rallooiahu, mohy;waija,c w cią.gu Ł.r.s.G. - LX.S. lb sio (310). Haiwiełlki.erw'iCZ1eun pweiz technJil=e 1k. o, 
mie Bielecki 6 min. 57,8 sek .. wyprze- .k.r~c'h IM'ów cz.11.SJU sizęść biriamek. POllWlll>- W:y111cJlkloic~e ~cię1Sttwio Ł1'SG byi!o r.a.-- W. leklk,a: Ja111e1C11ci (W) pr1Żlei~ryiwia nd.er.!ia&łiu· 

dlze1ome d~ SKS-1!.u z4obyił w 22 mln. ~ ~. gdiyi:t bfian:,0 ..,0!Zamnli pwewyżstzia!lti ipmiz~i·w· żelllWe do M1l!t'1QIIl10iw:sil<iiJe-g,o. 
dzaiąc znacznie swych' rywali. po Ładneq cmb11zie śtą111ab. Habiah ~ .... nb rw ~111• llZJ'bkościi, a ptmed~em W. półśrleicl1n~a: WioiLndallooWISikii I wygrywa z 

Drugie miejsce zajął Borowski, trze- z ir1Z1U1bu ~ (32 millnJ e~fo pr1ZAll! w akutieiczQO§ci ~6w na bnattnlkę. Dobru Mail~. Wryin.ilk n!lc1I1Q1Z&tnz1"1!nięity byłby 
I • M d KQirleWliJca.a spdidy mę w ł.TSG ~em tyilne n- ha'l'lch:l·eil ~edll!wy. 

ce - un . Po zmiiullj9 p61 SKs. paawłe ~Je aa maicijie: Miiilrota.jozyilc TMJe1be4 Da obiiointe O«U w: ~: An~oiba (W) W'Y'girywia z P1o!i.lk'S.zą. 
ho• ~ ~ diallm~ bTllllln4r; JPI'Zft ~ Bi1I1:e1C11ci, PiOipłi~, Jt8łllt8JCl7Jelk w patnroey, _ W wal~ ciętJkiiej ~·ą. IlliiesiP;odz~~ę $pre>-

• . • (brzy.), FmacaneM (dime) i P~ (1) W eJtruku obok Krółeiw.ieckiii* dloib~- - Pii. t Wi1ł mAiodotc11Mll}' 1Z1aJW.oidniiik wtil-eńlSlki Wndddm,g, Mó-
W dn;u wczora~szym • ?dibył się ~ w, StKS W'}"ll'~ &ę cała ]jnj,a ~ ii Kiwdeil- res. gratł ch.aioityomiHie, a obtiocna .l'11iiegiel,. &i,: ry wygTaa -w; Łrz:e•oriaj rundtziite ~zez tedm''~Zllle 

Warszawie kolarski wysc1g naiprzeła1 tlai w Cl!br-Oflie, U pcik:cmanyich n.a11epej &tloSJ1.m1ko- di()llllski nrue rziarwisaJe llbaJł•a na W}'ISI~ udJa.nfa. k_ o. z l(,a,r,ptńSk.rm. 
(cyklo-pedestre) na dvsitansie 15 klm. w.o 11\P~ elę: Z'Y'tenfol·d i Presiser. Sędizfoiwał S~b'° rówme·ż wy:p.aidł brairr&aim, ptoa:lt()Sllr;c w Piie~z.y mecz pHlk1a~ o miet·cz.o ,:v~two kla-

d · 1 h kol r y z '11Cię o. Gm1W.odta· Praedmecz tie.zerw 7:1 dla SKS-s1U, Zl!W.IC.Zl!liej miilem:e wmnę m talk wys~a, pomaitJkę gy A m1ędzy KPW Ogo~ISko a PKS L"da z.aacoń-
i;>·rzy ~·u zia e manyc ~ z . W r - .. Braimkik dla Ł.T.S.G. zidlobyili: Pij 3, Kr.6l<e'W1iiec~ crz:ył się ~nięsittwem Ogl!lli51k1a w sfos1unlru 4:0. 
z~ł ~iełba~a (AKSJ w czasi·e 2~.07 przedl WIDZEW _ WIMA a:O (2:0), Iki _ 2, Pa,łcz.ewski, RatdomsiM 1 B:erl<tm-ain P<> 1, Draży.na iz Lli?'Y miilmio p.we.granej pl()1z·o1SJt.aiwiiłia 
C1emewsk1m (WTC), Głowadkun, Sta- Wlii.dlz,ew ®niósł zrushi.t.one zwydęs-twio, p11zie- Sędzii10tWaStJ. Reittig. _ !diołht'ie w.rarbe1!lllle, 
lem i Oledk.Jm (Iskra}. waitaiiąc Pli~e pu.'WWe ~ez a.a.fy w;aie me• . 
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L p p r J n 

Pani Amelfa Jest bardzo ekscentryczną ko
bietą. Ubiera się Jak Oreta Oarbo, śmiele się 
lak Jannlngs, mówi Jak Mlcky Maus, a wyaJąda 
lak Buster Keat1)n. 

- Właściwie do Jakle) 6racy ma paol po
ciąg? ... ~ zwraca się ktoś do pani AmelJL 

- Chciałabym z~tać wielką artystką fil. 
mową.„ 

- A C'LJ Pani nadaje się na artystkę fłlmo-
wą?- . 

- O, napewnot 
- Skąd pani wie?-
- W zeszłym tygodniu ronrlOdlam się z 

moim czwartym mężem! 
~.~ 

Nie udało się. Złapali &O na gorącym uczyn-
ku zabóistwa z premedytaclą. Sąd doratny. 

Kara śmierci przez powleszeole. 
,...... Ano - trudno 1-
- Egzekucla. Kat czeka Już w białych ręka

wiczkach. Prokurator niecierpliwi się. 

. 

Wre$Zcle wychodzi kapelan wlę,złenny. Za 
nlm dwaJ dozorcy wyprowadzaf11 delikwenta. I 
Biedak siania się na nogach. Stałe pod szubie- { 
nicą. Za chwilę kat zarzuci mu stryczek na 
szyję. 

- Czy ma pan Jakieś ostatule tyczenie? -
pyta stereotypowo prokurator. 

- Tak- - ~owłada słabym głosem ska· 
z;inlec. 

- Jakle?_ 
- Chciałbym się rozwieść z mof ą ~edtmą • 

•• ••• 
Rzecz dUele sil; w restauracji na dworat 

kole Jo wym. 
Oość przywolule kelnera I pyta zdziwiony: 
- Proszę pana, niech ml pan z łaski swe) 

wytłumaczy, co to lest„. Ja zamówiłem porcie 
gulaszu i ten pan siedzący tu obok, również za. 
mówił porcie gulaszu„. Dlaczego Ja otrzymałem 
troszeczkę, a ten pan pełniutki talerz _ 

- Bo pański pociąg odchodd o pl.ęć minut 
wcześniej_ 

M 
W dwa miesiące po ślubie - scena mał

żeńska. 

- Już wiem teraz wszystko! - powiada 
rozgniewana małżonka. - Więc ożenlleś się ze 
mną tylko dlatego, że miałam pieniądze!.„ 

- Nie.„ - odpowiada spokofnJe małżonek -
Mylisz slę.„_~żealłem się z tobą <11atego, te Ja 
nie miałem plenlędzy_ · 

I 
i 
I 

I W ub. tygodniu przybyła z Gdyni do 
1 Warszawy na dwudniowy pobyt wY" 
cieczka Rumuńskiej Ligi Morskliej w licz· 

Prezydent Stanów Zjednoczonych Roosevelt podpisał program zbrojeń na S łat, 
przewidujący budowę 102 statków wojennych I 1140 sam o 1 ot ów. I 

bie sześćdziesięciu kilku osób· _ 
Na zdjęciu - delegacja wycieczki przed 
grobem N3eznanego żołnierza, gdzie 

Złożyła wieniec. 

• ,,, Podczas ostatniego strejku kłerowc'ów ' · · I taksówek w Nowym Jorku docbOdziłO 
, -niejednokrotnie do burzliwYch zajść mię· · 

, ~' __ ___ _ ___ ~- Zdjęcie nasze przed~ta-w\a scenę w)lc\ą-
Jeden z uczestników ekspedycii ,,Czeluskina", która czeka pompcy na lodach gania silą z taksówek kierowców, w'Y· dalekiej Północy, pilot Babuszkin, zdołał wystartować z obozu na małej awło- łamującyctb się od strejku. 

I . , , , , · . , I dzy streJkującymi a lamistrejkamf. 

soo~!l!!!!!'!l!!!lllllllllllllllll'!!!!!llilllllllllll~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll'!!l!lllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~~n:e;tc;e~,~u~d;ai~ą;c==~s~!_e~„~do~o;s;ad~y~~;,;:khno•s~-~---- p0• _ __.!•r•ow..,..Ja•n•ty..,d•l•a•r•o•z•bi•tk•ó•w-..· .... ·„ .... „._„ .................... __ ...... ... 
Codzienna nowelka ,,Expressu•, dziny przyjai:Ią tu moi przyjaclele, któ-, - Groźba ta w zupefnoki mi wy

rzy pana zabiorą ze soba. O świcie starcza. Poddaję się-powiedział Wat-

sobo\Vło„ r u zęd .k b k pomkniecie aeroplanem w kierunku Hi- son. - Jeśli jednak prośba moja może r ni il iln O\UBno szpanji, lub może nawet Afryki. Trasa! być uwzględniona, to życzyłbym SO• IJ 1 nie jest jeszcze dokładnie ustalona. bie, ażebyście mnie wywieźli do łlisz-Późoym wieczorem Mack Watson, śmiał się głośno tajemniczv nieznajo- - Przecież to jest szaleństwo - panji. To jest bardzo piękny kraj! urzędnik jednego z banków lonayń. my. _ Właśnie z tego powodu porwa zawołał Watson, óry już w między- Opryszek roześmiał się głośno. skich, wracał samotnie do domu. liśmy pana! Przyznaję sie. że już od czasie odzyskał panowanie nad sobą. Podobał .mu się ten Watson. lnny . przed jakimś domem zbliżvli się paru miesięcy stale miałem oana na o- Czy zamierzacie mnie więzić na jakiejś na jego miejscu z pewnościa stracitby doń nagle dwaj mężczyfoi. ku. Głowiłem się ciągle nad tern, jak bezludnej wyspie? panowanie nad sobą. A ten człowiek - Czy pan nazywa sie Mack Wat- wyzyskać to zdumiewające oodobień- - Bynajmniej za 2 ani uzvska pan rozmawiał z nim tak swobodnie, jak son? - spytał go jeden z n;eznajo- stwo i wreszcie wpadłem na znakami- wolność. Będzie mógł pan wówczas ro- gdyby nie zdawał sobie sprawy z po-mych? ty pomysł. -- bić, co się panu będzie podobało. wagi sytuacji. - TalC Jest - odouł zClziwiony _ Co pan zamierza uczvnić? _ - Bądź pan pewny, że przedew- Upłynęły dwie goaziny. urzędnik. - O co panom cliodzi? przeraził się Watson. szystkiem zwrócę się do władz Policyj- Watsonowi kazano ubrać iakiś znisz ,W tej chwili otrzymał cios w gło- _ Chętnie panu wszystko wytłu- nych - zawołał Watson. - Wfadze czony garnitur. Jego sobowtór zabrał wę Jakimś żelaznym przei:Imiotem. Na maczę _ powiedział spokojnie niezna z pewnością was szybko odnajdą i mu nawet koszulę i krawat. pastnicy wciągnęli nieprzytomnego iomy. _ Znajduje się pan obecnie w wszystkich wpakują do kryminału. O świcie Watsona wywieziono saWatsona do samoclioi:Iu, którv szybko naszych rękach i nie będzie już pan - Myli się pan - uśmiechnał się o- mochodem na lotnisko. Nie ooieral się pomknął w stronę jednego z przed- mógł pokrzyżowa'ć naszych planów. pryszek. Przedewszystkiem nie odnajdą on zupełnie drabom i spełniał postusz-mieść. Sprawa przeCistawia się nastepująco. nas, gdyż posiadamy zagranica znako- nie ich życzenia. Po dwucłi goClzinacłi Watson po- - · mitą kryjówkę. Pozatem zaś jestem Bandyci trzymali zresztą w pogoto-wr·ócił do przytomności. Znajdował Skorzystam z tego, ie Jestem do pana przekonany, że pan wogóle nie zwróci wiu rewolwery, gotowe do strzału. tak podoony i jutro o f!. 8 rano zgło-się wówczas w małym pofolku w fa- szę się do oanku, jal{o Watson. Jestem się do władz policyjnych. Bedzle to dla Wkrótce nieszczęsny urz~dnik w kimś domlCu za miastem. Oook ielaz- pewny, że nikt z pośr"6d urzedników pana zbyt niebezpieczne. Dyrekcja ban- towarzystwie dwuch konwoientów,nego łóżka, w którem spoczywał, sle- nie domyśli się, ie Jestem tvlko sobo- ku przecież zamelduje o tern. Iż pan mknął już w kierunku słonecznej Iiisz-dziat mło.dy, starannie uoranv męż- wfórem fcli kolegi. Przebiore się w zd~fraud~wał pie_ni.ądze. vyszyscv urzę- panii. _ _ czyzna. panski garnitur, zgolę wasiki. ponle- dmcy będ~ gotowi przysią_c. ie_ kryty. . o. go.dz. 8 rano sobowtór Watsona Watson przez parę cliwłl soogląCiał waż pan nie nosi zarostu 1 to mi osta- czne~o. dma_ pracoV:'at. pan ~o ool~du, a zJaw1ł s1~ w banku. Dyrekt?r ujrzaw-w milczeniu na nfoznaJome~o. lCt'órego tec nie ułatw' mofe zaCian'e. - pqtnteJ umknął z p1emędz~l. Któzby u- ~zy go, az podskoczył z radosci na krze rysy twarzy wYClały mu sie Ciziwnłe z - , . 1 -. 
1 

• wierzył w fantastyczną historie z so- sle. 1 znajome. ~ - . !j.. w JaK_lm celu pragnie_ się pan oowtórem? O takich: historiach czyta- - 'A więc przyszeał pan kdnak! _ . - Kim pan Jest'? Czego' t>an cłice aostać do nanlCu? - spyt<ał ZOU!J;llony I się tylko w kslą'żkach, w życiu prawie zawołał rozpromienlonv. - . WczoraJ oae mnie? - wyszeptał wreszcie. Watson._ . , ~ _ _ nigdy się nie zdarzają, ' „ • _ _ :wieczorem zba.daliśmy księgi i c;twier-- Zaraz panu wszystlfo wv"iaśnię. - O,czy~1śc1e nle w ~ celu,_ aby _ - Ma pan rację - westclinąt ci_ęż- dziliś!IlY· że pan systematycznie "~ra-Prze.dewszystklem musze pana uspo- prac~wać. .Jes~ _pan prze91e~ ~asie- ~o Watson. - Sytuacja ll!Ofa i~st bar- dat bank. W ciągu ostatnich min :ecy foić i zaipewnf~, ie panu nie grozi rem i Jak m1 wiadomo. w_ lfas1e bank~- dzo przykra. Nie należę Jeanak do rzę- zdefraudował pan przeszło 15 OOO fun-fadne nieoezpiecze~stwo _ uśmiec'i- wej stale znajduje się grubsza S?otówka. du tych ludzi, którzy tracą głowę. - tów! · nąl się nieznajomy. _ Cncłallivm o- W ooi~CloweJ I>.?rze, PTze~ : onuszcze: Mam wrażenie, że jakoś wyorne z tych: -'Ja„. ja„. _ wyoełfotał ooryszek 'trzyma"ć oapowleCit na Je'ćlno uytanie. ni~m ban~l! zao10_rę . pienładze l natycli opresyj. , . - , tracąc zupełnei grunt POO no_gami. 'Czy jestem efo pana poaoonv? miast wy1adę z L:on~vnu. · - Czy oędzie się pan nam _ople- Chciał on rzucić się do ucieczki, lecz _ BarCI'zo _ odpowieazłał mu - A. co pan zrooi ze mna? rat? - spytał opryszek. spo_glądafąc w tej chwili woźny cliwycil _go za koł-z~umiony. urzęCl!1iK .. :;-. Rzec~v,wi§cłe 1 · - O t~m .. już pomyślel.iśmv. Ma!11 groźnie na n~es7:cz~sn_ego. 11rzednika.- nier7:. w. ~ąsi~dnim pokoju czekali iui zdumiewaJące podob1enstwo. Jest pan kilku przyJac1ót, z którymi wspólnte Uprzedzam, ze Jeśli bedz1e nam pan dwaJ pohc1anc1. poprostu moim sooowtorem. opracowałem cały plan. Dvsponuje- przeszkadzał, nie cofniemy sie nawet Założyli mu oni kaidanki na ręce Istotnie. sooowtorem - roze- my własnym samolotem. Za dwie go- przed użyciem broni. 1 o dwieźli go do dyrekcji nolicji. 
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