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W AHIB • PASZA 
były dowódca wojsk abl· 
syńskich, nie został wpusz. 
czony do Jerozolimy przez 

ł anglików. 
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ambasador Włoch w Lon· 
dynie, ma zostać wkrótce 

odwołanl'· · 

Kulisy skandalu dyplomatycznego w Londynie 
Echa afery z rzekomą dostawą kul „dum-du.m" dla Abisynji --Tajemniczy 

płk. Lopez jest australijczykiem.-Był on autorem „listu" Zinow.iewa 
Londyn, 22 maja. 

(PAT) Dzienniki angielskie zamiesz· 
czają dziś in.formacje, dotyczące tajem
niczego Lopeza, zamieszanego w aferę 
rze~ej dostawy kul dum - dum z An-

Polltyk ąngielskl w Łodzi 
Lord Marley wygłosi w Filhar

monji odczyt 
L6d't, 22 maja. 

(k) Dziś przybywa do Lodzi Jeden z 
najbardziej wpływowych polityków an· 
gielskich, b. minister wojny, wiceprze
wodniczący Izby Lordów, lord Marley. 

Lord Marley interesuje się sprawami 
kolonjalnemi i narodowościowemi. 

Przyjeżdża on do Lodzi' Lux-Torpeda 
z Warszawy o godz. 11.53. Na dworcu 
Fabrycznym oczekiwać go będą przed
stawiciele rozmaitych organizacyj spo
łecznych. 

Lord Marley wygłosi dzisiaj odczyt 
w Filharmonii. 

glji do Abisynji. Jest nim Henry Law- Lawrence udał się wczorai, jak p:o. i ponując mu za 500 funtów ujawnienie 
rence • Borenstein, urodzony w 1872 r. dają dzienniki, do „Intelil!ence Service", 1 tajemnicy listy Zinowiewa. 
w Melbourne w Australji, który w cza- czyli do brytyjskiego wywiadu wojsko·' Macdonald rzekomo kazał wyprowa· 
sie wojny nazwisko porzucił i obecnie wego, ~dzie złożył obszerne zeznania. I dzić Singletona ze swego gabinetu. Wo· 
znany jest tylko jako Henry Lawrence. Londyn, 22 maja. (PAT). bee dyplomatów sowieckich, Lopez miał 
Jest on z zawodu artystą Music-Hallu i „Daily Express" donosi, iż pseuuo: występować pod nazwiskiem Radbill. 
mieszka pod Londynem. pułkownik Lopez, znany również pou I „Daily Express" dodaje, iż ten sam 

. W rozmowie z. rep~rterami ang_iel~i- nazwiskami Lawrenc:, Bornstein i Me~- 1 oso~ni.~ był przez !a~iś czas czynny w 
mi LaWTence ska:rzył się na włochow, ze ler, był rzekomo wnueszany w aferę łt- . Boltw]1, skąd powrocił z paszportem dy
oprócz zwrotu efektywnych kosztów nic stu Zinowjewa z roku 1924. Pod nazwi-1 plomatycznym i zaświadczeniami, PO· 
mu za jego „pracę" nie zapłacili, wobec J skiem Singleton odwiedził on Macdonał· chodzącemi rzekomo od rządu boliwij-
czego pOstanowil ich „sypać". da, który był wówczas premierem, pro· skiego. 

Dramatyczna pogoń za krową na ulicach łiodzi 
Zwjerzę w obawie. przed śmiercią, uciekło z rzeźni i raniło 
6 przechodniów.-Pnlicja ścigała szaloną krowę .„tramwajem 

Lódź, 22 maja. dopodobnie w obawie przed ubojem, 
(gr.) - Nocy ubiegłej, ok of o godziny biegła jak oszalała po ulicach miasta. 

12-ej, nieliczni przechodnie na ul. Inży- Już w pobliżu ul. Wólczaiiskicj ofia
nierskiej byli świadkami niecodziennego rą szalonego zwierzęcia padł jakiś 
zajścia. Z rzeźni miejskiej przy ul. Inży· mężczyzna. którego krowa wzięła na 
nierskiej, z przyczyn dotąd 1 nieu:i1łalo- r gr i rzucini o mur. Rannego zawiezio
nych, wyrwała się krowa, kt6ra, praw·· no dorożk~ do lekarza. Dymisja angielskiego 

min. kolonij? 
(PAT) „na~y MaPi~:~~1e22po~:kę, St. Zjednoczone wprowadz~ły specjalne 1cło 

iż minister kolonij Thomas zamierza w jó tó • 

Tymczasem zwierzę pędziło w kie
runku ul. I<adwańskiej. Po poturbowa
niu jeszcze kilku osób, dostało się na ul. 
Napiórkowskiego, gdzie w pobliżu domu 
nr. 113 padła druga ofiara, a mianowicie 
Ju)jusz Lesz, snowacz, zam. przy ulky 
Napiórkowskiego 113. Lesz również do
stał się na rogi. W ten sam sposób „sza· 
iona" krowa rozprawiła się z żoną Le· 
sza, 63-letnią Marianną, która odniosła 
ranę głowy. 

najbliższych dniach złożyć swą cl-ymisję na towary importowane z kra w, k re nie płacą 
na ręce Ba,ldwina. długów wojennych 

W międzyczasie zaalarmowano po
licję. Pog-oń za krową trwała przez bli· 
sko pół godziny. Wreszcie policjanci 
wpadli na świetny pomysł. Wsiedli do 
przejeżdżającego tramwaju i z platformy 
wagonu poczęli strzelać do zwierzęcia. 

.W edłuf! dziennika Thomas jest zm.ę· WASZYNGTON, 22 maja. WASZYNGTON, 22 maja. 
czony 9·cio letniem sprawowaniem (PAT) W izbie reprezentanów dep. (PAT) Prezydent Roose·velt zapowie-
funkcji ministra. Lekarze zalecają mu Coffee złożył wniosek o nałożenie cła dział podniesienie opłat celnych od wwo
bezwzględny odpoczynek. _ . w wysokości 10 proc· ad valorem na to- zu wyrobów bawełnianych . .Jest to za. 

Po ustąpieniu ze stanowiska ministra wary importowane z krajów niepłacą· rządzenie wymierzone przeciw wzrosto- Krowa, ranna kilkakrotnie w łeb, nie 
dała jeszcze za wygraną i biegła w dał· 
szym ciągu. Na ul. Nowozarzewskiej kop 

Thoma•s mógłby również więcej czasu cych długów wojennych. wi importu japo1iskiego. 
poświęcić pewnym sprawom, jakie zo· 
stały wysunięte podczas rozpraw trybu· 
nału budżetowef!o, 

Strajk kelnerów w Madrycie 
Madryt, 22 maja. 

(PAT) Znaczna część wielkich ka· 
wiarni w centrum Madrytu została za· 
mknięta spowodu tego, iż właiściciele ich 
nie zgadzają się na żądania zrzeszonych 
kelnerów, doma~ających się zwolnienia 
służby kawiarnianej i restauracyjnej, 
należącej do faszystowskiej „Falangi 
biszoańskiej". 

Ruch ten objął również i restauracje-. 
W ciBgu dnia wczorajszego w wielu wiei· 
kich hotelach nie wydawano obiaidów. 
wa 

Wstrząsy Pudzl·emne \V Argentyni·e nięty zostat w krocze Stefan Kolas (Na-n piórkowskiego 40). Wezwano doń pogo-
towie Czerwonego Krzyża. Lekarz, po 

nie wyrządziły, na szczęście, ładnych szkód materjalnych stwierdzeniu bardzo poważnego stanu, 
BuenOs Aires, 22 maja. prowincji Cordoba. żadnych ofiar w lu· przewiózł poszkodowanego do szpitala. 

(PAT) .Wczoraj wieczorem w stolicy dziach nie było. Straty i szkody, wy· Około godziny 2-ej krowa padła nie· 
Argentyny odczuto silne wstr.ząsy pod· rządzone przez wstrząsy podziemne, nie l żywa na bruk. Ogółem rannych zostało 
ziemne. Wywołały one szczególnie sil· zostały dotychczas oszacowane. 6 osób, którym udzieliło pomocy 
ne wrażenie w dzielnicy drapaczy Kilka domów zostało zlekka uszko- } pogotowie miejskie i Czerwonego l(rzy-
nieba. dzooych w Latoma i Villa Dolores. ża, oraz lekarze prywatni. 

Prasa podkreśla, iż test to pierwsze 
trzęsienie ziemi od początku obecnego 
wieku. 

Obserwaforium sejsmol!raficzne w La 
Plata komunikuje, iż wstrząsy były bar· 
dzo silne i trwały 15 sekund. Centrum 
znajdowało się w -0dległości 1600 kim. w 

Król belgijski Leopold pośredniczy 
w konflikcie między Anglją i Włochami 

Paryż, 22 maja. nia zarówno ze strony angielskiej, jak ł 
włoskiej. 

Olbrzymie zbrojenia Niemiec 
(PAT) Czę§ć prasy w rozwoju ostat

nich wyipadlków dqpattruje się oznak po
iep,szenia stosunków angielsko ~ wło
skich. 

11Le Journal" pisze: Możliwe jest, że 
król bell!iiski udał się do Anglji, aby 
grać w J!olla, ale zwraca uwagę ten 
szczejlólny zbiel! okoliczności, iż podróż 
króla nastąpiła w chwili, kiedy można 
zaobserwować pewne objawy odpręże· 

Należy pr,zypommeć, iż król bqlgijskl 
jesot szwagrem księcia Piemontu i udał 
się do Anglji w szczególnie drażliwa( 
chwili kryzysu na Morzu Sródziemnem. 

„Echo de Pairis" pisze o nowych prą· 
dach po·iednawczych w Londynie, który 
rzekomo nie chce, aby polityka angiel· 
ska po.ruszała się nadal w mgłach ge
newskich. 

Rozbudowa lotnictwa i floty wojennej 
PARYŻ, 22 maja. rozbudowy swego lotnictwa, przewidzia 

Pisma paryskie donoszą, że Niemcy nego na rok bieżący. Plan ten przewidu· 
r.rzystąpiły obecnie do wykonania planu je stworzenie 57 eskadr bombowych, 18 
~mm••·--··--··-~ eskadr samolotów myśliwskich, oraz 10 eskadr aparatów obserwacyjnych. Ogó- Organizacja sądownictwa w A~isynii Dz .i 

. o godz. 3-f!j po południu 
ukaże się spęcjalne 

zawierają"e pelną tabelę wy
grnnych 12-go dnia ciągnienia 
IV-ej kiasy Loterji Pań
stwowej 

łem zbudowanych będzie 2295 samolo· 
tów z czego 1539 bombowych· 

Będą to największe samoloty wojen- Brak dróg zastępuje komunikacja lotnicza 
new Europie. Bombowce będą wyposa- 'Addis Abeba, 22 maja. Addis Abeba, 22 maia. 
żone w trzy motory i przy obciążeniu (PAT) Lotnictwo włoskie na całem (PA ';I') Jak donosi agencja Stefani, o-
kilkn tysiącami kilogramów bomb będą terytorium Abisynii rozwija ożywioną pracowany został program organizacji 
w stanie rozwijać szybkość 370 kim. na działalność. Saimoloty podtrzymują ko· wymiaru sprawiedliwości w Abisynji. 
godzinę. Zasięg ich będzie wynosić 1200 munikację pocztową i zaop,atrują w żyw Projekty te przedstawiono do apro· 
kim. · ność oddalone ośrodki, które jeszcze nie baty władzom centralnym w Rzymie. 

łodzi podwodnych. W dokach nad We· Ruch lo<tniczy pomiędzy Asmarą a dla koptów, dla muzułmanów, sądy nor
zerą co 14 dni spuszczana będzie na wo- Addis Abebą jest bardzo ożywiony. Co- malne dla europejczyków i t.rybunały 

Równocześnie wzmożono produkcję I zostały połączone drogami. Przewidują one specjalne trybunały 

dę jedna łódź podwodna. dziennie na lotnisku w Addis Abehie lą· mieszane do rozpatrywania sporów po-. 
••••••••••••••• duje od ~!:' 30 samolotów między europeiczykami a tubyfoami. 
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WOLNA TRYBUNA 

„BEZ NAZWISKA Ia" w OSTROWCU KIE· 
LECKIM. Miody, dzielny chłopiec cłici! Jak 
tchórz zrezygnować i życia. Czy już wypróbo· 
wal Pan wszystko?„. Czy przebył wszystkie 
drogi Jakie należało, ażeby stworzyć sobie no· 
we życie? Był Pan we Prancii, widział wiele, 
wie Jak wygląda ł lak twarde Jest życie. Po 
przyjeździe, wskutek braku porozumienia z ol· 
cem, chce Pan zrezygnować ze wszy&tklego, 

Szalone rekordy, „lataj~cej reporterkr' 
Niebezpieczna wyprawa do pałacu króla :hiszpańskiego podc~as rewolucji.
Pod gratjem kul po wywiad do wodza powstańców Abd-el-Krima 

Kar
1
jera najodważniejszej kobiety świata 

nawet z życia? Niesłusznie. Niech Pan zostawi (z) - Jeżeli zapytać ja:kiegoś fran- pierwszą łatającą reporterką świata. muSti:ała jednak swą ciężtką wyprawo 

oJca, wyjdzie z domu I postara się o pracę. Ja· cuza, !kto jest na.j,odważni•ejszą kobietą, Gdziekolwiek się coś dzieje - tam przypłacić chorobą. Równi:eż samolot jej 

ką? Wszystko jedno. Handel domokrątny, lakle to niiemal ka1żdy opowie: Titayna". nie brnk Ti>tayny. Podczas przewrotu był, oczywd:ście, stracony. 

kolwlek zaJęcle, ażeby przetrzymać, ażeby się! HtaY'na jest to k1ohLeta o 11iezlkzo-, hiszpańskiego dzielna niewiasta wsiadła NLezra:iona tern ni'epowodzeni€irt, 

czegoś narazle uczepić, a pótnleJ zmienić, szu- nych przygodach, odważna totnlczka ł do swego aparatu ł poleciała do Madrytu. dziLennilkairłka zdobyta nowy samolot i 

kać i Iść dalel wytrwale do celu. Nie ma Pan bardzo popularna dziennikarka. Tu, z.rzuctwszy ze steMe kombina~ję znów ziabrała si'ę do pracy. P'O<lczas 

rodziny, nie Jest związany z mleJ~cem zamlesz Nfe p1e:rwszy r·zut oka 1)tayna ze swą 1 łotnicz.ą, przedostała się do pałacu kró· wojny z Abd-el-Kriviem wykazała ona 

kania, może Pan być dziś tu - Jutro gdzleln· drobną postacią przypomtna racz.ej cieli- lewskiego wprost do króla. Otoczen~e odwagę, graniczącą z szaleństwem. Zna„ 

dzleJ w poszukiwaniu pracy 1 zaięcia. Ja wiem ikr..tne dz,i1ecko sa1'onów, aniżeli „szaloną wfadcy, przerażone jej natarczywością, lazłszy się w ogniu działań wojennych, 

że dziś niełatwo o pracę, ale przeclet są tac; reporterkę", jaJk ją nazwano. usifowato ją usunąć, j:ed'llaik król Alfons, postanowiła przedostać się do ponurego 

którzy szukaJą 1 znaJduJą. znaiduJ:i młodzi wy~ Swą pLetwszą przygodę przeżyła Ti- ujęty jej pomystowością, udtłelll lei dluł wodża powstańców. Na samolot ieJ. znaj. 

trwali, chętni, energiczni 1 dzielni a do iaklch tay,na wówczas, kdy przydzi.elono ją ja.Im szego wywiadu, przetelegrafówanego Do dujący się na linił obstrzału nieprzyjaciel 

Pan przecież należy. Ma Pan wy;sze aspiracie,! towar~J:'Szikę pewnej ksdąż~·cej _vary . j·~- godzinie do Paryża. . sklego, posyp_ały się ~ule. Lecz odwał• 

dążenia, pragnienia?„. Dłaczegóżby nie mlał Ich . pońsk~eJ, któi:a przybyła zw1,edzić.Pary.z. ~n:nym razem pole·cono T1tayn~e uzy„ na paryżanka szczęsłlwie w~l;tdowala 

Pan w życiu, częściowo przynaJmnłeJ zaspo-) Podczas wyc1eczik1 samochodoweJ ksiązę S:k~c wywiad z Kemal Paszą. Przez Wie- przed namiotem Abd-eł-Krłma. fen miast 

koić wówczas gdy całe życie Jest Je ·zczej wpadł ze swym luksusowym wozem na den reporterka polecłała do Stambułu, kazać rozstrzelać bez~zelną re&><'rterkę, 

przed Panem?' Proszę się.opamiętać 1 nie ~ez;. dr~e:wo•. ponosząc śmierć na miejsc~. a stamtą~ do Ankary. Jednak g~y sa- przyjął Ją bardzo uprzejmie i udzieUł 
gnować Znajdzie Pan Prac za Is e 1 d I Księzna 1 Tłtayna doznały bardzo powaz- mol ot lecrn1t .nad morzem1 nastąpił wy- dłuższego wywiadu. _ . 

kształc~lące kursy wlec ę, P ; ~ ę na 0
•

1 
nych obrażeń i spędziły wiele miesięcy buch benzyny, reporterka I r>llot cudem Nte·zmordowana reporterka p·odejmo

t~a ś 'ew c e b d 
1 

zorowe, 0 owarzy~-1 w szpitalu. zdołali wyskoczyć w ostatttlej chwili wala oornz to nowe wyprawy swytn sa

l P• a z go, ę ze pracował, kształcił su: Gdy wreszcie Tittayna wróoila do zdro przy pomocy spadochrottów ł &>rzez wie· molotem. Była w MandżurJI, Japonll I 
b sz~dł w obranym przez siebie kierunku. To: wia, postanowiła zdobyć świiadectwo pi-! le godzin błąkali się po wodzie, nim do· Chinach, zwiedziła taJematiczą krainę Dl• 
?dz~e h:roga ~odna prawd

1
zlwego mężczyzny, a lotażu, p>0czem nabyta samolot i wstała sięgłi brzegu. Titayna osiągnęła swój cel, laJ-Lamy, przeniknęła sama do nleprż!A 

me c rz?ws a rezyg~ac a ze wszystkiego. 1 uiknionycb lasów Bornea ł jako pierwsza 

Mam nadzielę zresztą, z~ te gorzkie slo~a po- kobieta zwJedzłla w Saharze obsUry, 

dyktowała ~a?u zła chwda, że Pan Ich IUS trak Kro' I kto' ry n"1e moz· e znalez'c' n~stepcy· znane dotąd tylko ze słyszenia •• 
towar powazme. I dlatego sądzę, że Jeszcze ' . U 10 Pod.czas ostatniiej wojny wlos'fo-abł-

otrzymam list od młodego, przystoJnego czło- , I S I „ syńs'kiej spotkać można byfo Titaynę na 

wieka, który z tęskną zadumą uśmiecha się do Klo obejmie tron w panstw e 8 angor,.. najbatdzilej ni1ebezpi1ecznych odcinkach. 

mnie z nadesłanej fotografJl, (z) - Sędzi1wy król państewka malaj-1 Chińczyków. Władca posiada wpraw- GdZ'te tylko wybuchaj'ą walid rewolucje 

„JEDNA z WIELU" w LODZI. Należy co- s'kiego Salangor,, poz_o,stającego od 1574 I' dzit~ 12 męskich, potomków ze swych roz i grożą n>itebezpiie•czeńsitwa _'tak r pew• 

rycbłei zerwać tę znaJomość, która Panią za• ! rn~ piod a~?=~elsk~m . . p~o!ektoratem, n:a11t.ych małże~stw, lecz iadep ż n;Jc~ noscią LJ1czyć można na u!kaizam~e się . diztel 

prowadzić może na manowce. To, co Pani czy. I c~c1alby .z·rzue;1c z.e siebie c1ęzar rz,!4d~e~ I me Jest odpow1ednim k~ndyda~em. NaJ· nej repor~eriki francuskliej. 

ni jest godne naJwyższego potępienia. Nie ko·! ma, gdiyz czuJe s.1ę zmę~zony, ~rot J~Z ! ~tarszy byt~y wprn\~dzie skl1on?Y prze-
cha go Pani przecież a znaJomość Waszą utrzv ' dawno marzy o abdykac11, lecz me moze 1 Jąc na S1'ebi1e brzemię rządzema, lecz , ..,__ 

muie jedynie dla tna;nych zysków materialnych! w żaden sposób znaleźć godnego na-,· wobec niem.oralnego trybu tycia, Jaki 'l"roc:h-., hu mora 
Tego nie wolno Pani czynić. Ma Pani 23 lata i '. stępcy. - prowadzi, ludność nie ~bee go wtdzi~ć KTO SIĘ MA WSTYDZICfl 

całą przyszłość ·przed sobą, perspektywę mar-I Sal.angor ~ajduje się na l)Ót~y~pie ·na tro~le. ?ozosta.l~ch Jedei:a~t? .uw~za Pan Hieronim po stracie posady długo włd• 
że1istwa, miłości, własnego domu l kocba!ącrch Malakka, posiada o,bszar 8300 k1lomet- i;iatomtast, ~e z.naczme shpolk~JllleJskzyólóJest czyi się bez pracy aż wreszcie otrzSrtnał nlłb 
dzieci. Dziwię się, że Matka Jej pozwala na po- 1 rów kwaidrat'Owych i okolo pól miljona zywot ludz•I prywatny,c ' anJlzeH r W, zbyt zaszczytne z;ięcle kelnera w tJ(ldrzędnel 
dobną sytuację. Nadomiar daJe się Pani tyra111-\ łudn>0ści, slkładającej się przeważn,;,; z wobec cz~gohrezygnuJ~ z tronu. k ól knalple tta kradcach miasta. 
. . . ; • u 11 wa a+• - Chcąc mec ·cąc, mus1 zatem stary r 
~owąć przez człowieka, ktory nie kocha Pani j na dal trzymać ster rządu w swych rę~ , Uwata,Jąc Jednak. te żadna praca nie hadbł; 

naprawdę,. ::io gdyby tak było - to umiałby zer I Pani przy nalbliższel okazll wskate mu drzw~j kacł-f Wyj$cie się malazło• rzf\d po~ta· przyjął to zaJęcle. Pewnego wieczoru . uJrzal 

wać wszystkie wi~zy, ~żeby ,Ją po~ublć. Takiel I nie odzywa się ~n_i _sł?wcm, nie daje, ani n~cjnowi~ miianowide łJOwołać ~a Mity tron przy Jednym ze stolików swego .dawae10 .szela, 

rzeczy zdarzają Się dosć często i me byłby to żąda tadnych wy1asmen. Jei.ell kocha Pamri 'Salangoru białego władce. Jako waru- który przywołał go do siebie, pokiwał z pollto· 

wypadek odosobniony. Zobowiązanie, które Pa-1 prawdziwie, niech się zgodzi iść z Nią przez 1 nek stawia jednak aby nie był on Anglł• \Vanlem głową I rzeki: 

ni podpisała nie ma żadnego znaczenia i racze} 1 żlo·cie uczciwie, lak mąż z żoną .• Nie wolno ła- 1 kiein. ' - Mól Bo:te„ Żal ml pana, te musi pan pra· 

kompromltule Jego, nie Panią. Szkoda tylko. io 1 mać sobie sameJ życia w zaraniu młodości. A więc _ który z eu11opejczyków cowa~ w takiel knaJpłe- :Wl11c pan tak nisko 

1,lle podała mi Pani, czy w zobowiązaniu wym'e 
1 
Nielh słę Pani opamięta i zmieni postępowanie, ' chce został władcą egzotycznego pań- upadł?.„ 

nlona Jest jakaś kwota, co mogłoby z czasem'. ażeby żal nie był spóźniony. Matka powinna sta stwa _ niechaj zgłasza swoją kandy- - Ja?„ - zdziwił sht pan Hłeronlm. -

posłużyć za dowód udzielonej pożyczki. Niech uąć w Je! obronie. da turę. Przecie la nie Jestem tu gościem, lecz kelnerem 
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Napisał specjalnie dla „Expressu" 

MIECZYSŁAW L. KITTAY 

de c·eH. A zwracając . si1ę dlO strainilka do- - A jak to tam byilo, pa.nie Szttlldt? 
daI: Dajci·e teraz Szmidta I BunlJa. Pan wcale nte strz.eial? 

- To TIJieiinte!,i·gentny bandyta ten - Mnie nie bylo przy zabójstwie. 
Dragun. Mam panie aspftr~noiie wrażenie. Jadłem lodly u !Qd:ziarza. Nagle usłysza-

1 że 1:0 półgłówek. Nie sądzę, aby ktoś m~·ał łem kU'ka po sobi!e następujących strza
mieć k~ed'yś korzyść z tego człowi!!ł::a. tów i zacząłem biec w kierunku, skąd 
.iak pan uważa? dobiegły mnie te strzały. Lodziarz, u 

- Znam gio bardzo dobrze i nledaw- któreg'O kupLłem Iodly, zezna1r przed są

RBPOrfilŻ z siediniu nalwiększych więzień \V Polsce no przeglądałem jego akta. Przyznaję dem na naszej spraw~e. że w chwili gdy 

mm•••••••••illl••••••- panu caJłkowttą rację. P·ociechy z nieg·o pad1y strzały, znajdowałem się prz.y r.• r.d,e będz:ie. Ale proszę przyjąć dto W'ia- nim i jadłem lody. 

Po obiedzie udałem s:i'ę spowroteml mat pan tak duży wyrok? diomości, że ten Dragun to niebezpieczny - Jeżeli uwzg!ędni'ą prośbę i stara-

clo gmachu wtęz"ennego, aby przesłu~hać - Ja jestem Bia·l'orusinem, po.chodzą- i bardzo okrutny zbrodniarz. On wr:u ze nia pana o rew,izję procesu, więc jest na 

jeszcze kjlku nieszczęśliwców. cym z Mińska. Zostałem slkaz.any za mor swoją bandą dopuscił się ohydnych prze dz;ieja, 12 wszystko da s·ię jeszcze wy-

J esteśmy w kurytarzu. Strażnik pro- derstwa i gwalty. stępstw. Napada!D z bronią w ręku i wy- śiiwetli:ć. 

panuje przeslU'cha~ie _Draguna„ . - Czy starał się pan 0 przedtermi- muszaU pieniądz.e w ten sposób, że wie- - Ja pragnę tego z całej duszy 

- Tak, tak, mow1 zachęcaJąc·o aspi- nowe zwolni1enie? szali kobiety za nogi, oblewali je naftą, i wierzę, że przyjdzie dzień, w którym 

r~111rt -. t>o. też kawałek bandyty, jakiego _ Nie starałem się, bo niicby to nie piodpala!ii. i znęcaH się tak długo nad ni1e- udowodnię, że ja jestem nii•ewitrmy. · 

me znaJd~}·emy tak la two. Pmszę go przy pomogl•o. Mam zlą opinję w więzieniu. szczęśliwernr ofiarami., aż on1e z bólu - Życzę, aby stało się tak, jak pan 

prowaduc. Mó . , d D . wska·zywaly miejsce ukrytych pienię- na to zasłużył. Tymczasem wszystkiego 

W .1„ d k . 1. dl - WI•Ci,e praw ę, ragun - vae- ,:i,~ T k' " t D d b . d . 
_ stąp1 vsmy o ta zwane: .c~ i. a zwał siię strażnik_ wciąż robicie awan· Juy. a i L'O ananas z ego raguna. o rego 1 z 1rowia. 

por~ądik·oiwych, t~ _znaczy dla. w1ęzmów tury, podburzade innych i mcho·wuJecie Wszedł strażnilk. z jednym więźniem. - Dziękuję panu najs.erdeczn~ej. od-

rob1ących po~ządk1 w celac~ i obnos~ą- się w ten sposób prz.e·z długie lata, że nie Wysoki, przystojny, uklad:ny. Ukłonił rzekł na pożegniani1e, skłoni'! się bardzo 

cych kotly z Jadlem pod drz1 wszystk~c~ zaslugujiecie na żadne względy. się nam uprzejmie i stanął na ba,czność. grzecznie i wyszedł z,e strażn:ki1em. 

ce.I. ,T~m sprowadzono starszego 1uz Dragun po:kręcH .tylko hardo głową Zapyta•lem o nazwisko. Szmidt zrobił dodatnie wrażenie. 

w1·ęzma, patrzącego na nas spodctba. i ndc n1e odpowiedzi'ał - Nazywam się Szmidt. Otrzyma- Jest niezwykle uprzejmy, wyraża się in 

Twarz od dwuch chyba tygodni nieogo- N . . ., ·. ~em dożywotni1e więzienie, ale podją- teligentni.e, jes.t rozmowny i utlziełił mi 

Ión:a, cera gliniasta, wyglą·d niechlujny. ~ - ·O, to J'.1Z .mewiele par,m P'O'Z0 5~a- tern nd1edlawno starania o wznowienie bardzo chętnie odpowiedzi. Zaraz po 

Od pierwszeg·o wrażenia wydaje mi się 0· Za ~ok ,WYJdzi,e pan s,tąd 1 p~zypusz- mego procesu. Siedzę już czwarty rok. 11im przypmwadzono innego w1ęzma. 
odraz.u niesympatyczny. Typ·owy ban- cz.am, ze me zobac~ą tu pa~~ '~~ęce.i. . Oskarż'()lny :wstarem o to, że zastrzeli- Rozmawiałem z nim krótko. Niesympa

d-yta, wygląda tak jak rysownicy przed- . .- Kt? tam moze wiie~~~eć ·. Mozel tern z naganu, 5 strzafami Gettera. By- tyczny i przykry typ. SprawuJe się w 

stawiają na karykaiturach zbrndni·arza 1 n:ie ~Wr?cę_ t:1• tylko. ~dzieindziej. Jest to_ to w Warszawie. Ze mną razem ska- wnięzieniu dość dobrze. Nazywa s.ię 
na siali sądowej lub w celi. Pytam g.o o dosyc WJJęzien w kr~Ju. . . z.ano równi·eż Sobieraja na dożywotni•e Bunlj, wyrok jego opiewa na dożywot-
nazwisko. Odpowiada obojętnie, mając - Radzę pa!llu me wracać. Lep1eJ więzienie. To on strz•elat ja jestem nie- nie wiięzieni.e. Pomagał w mordestwie 

wzrok sbemwany gdz'ieś w ubocze. pra;:~wać o gł·odz!'~ i. chłodz!~c za naj- winny. ' ś. p. Hołówki w Truskawcu. Bunij był 

- Józef Dragun. mme1szy g11osz, amz~h ~pędza~ za k~a- _ Gzem pan jest z zawodu? port!erem pensjonatu Sióstr Stużebnych 

~ W iiele lat pan Hczy? ~ami dobre ła~a: Do~wmd~zył. 17an nie- _ Bylem kierownikiem Związku i był w zmowi1e z mordercami. 

- 55. ~e~nio na SW?JeJ ~sobie. ~z1s1~J Jest pan Wędliniarzy w Warszawie. · Po drodze do kancelarii zwiędz.i!em 

- Jaki pan otrzymał wyrok i wi,ele Juz st<ł'rszy 1· posiada wi1ęceJ rozumu, - Wy pracujecie w warsztacie ta~ cale więzie.ni1e i słuchałem objaśnień 

pan ina za sobą z odbytej kary? wiięc t~k !a two ni.e da się. pan s1ms1
.'.: do pytał aspi:rant l dodał: Szmidt wyuctyl mego przewodnika. Wszędzie wzorowy 

- Dostałem 15 lat. Poniewaź ousie- popelntema noweJ zbrodm. się u nas ślusars.twa, jest zajęty w war· porządek i nadzwyczajna czystość. Ce-

dzi.alem Już 14j więc z.ostaje jeszcze jeden - A sprawujcie się na wolności :t'- sztacie i sprawuje się wzorówo. le dobrze ogrzane, wygląd więźniów 

jedyny rok. Teraz to już czas wolniej le- piej niż u nas, bo będzie z wam; nie-1 - Tak jest. pracuję w warsztacie} dobry, gdyż odżywianie jest naprawdę 
ci, bo zbliża mi się kara ku końcowi. Tak dobrze - odezwał się aspirant -- po-1 śiusarskim i dobrze mi tam. Praca daje I troską ki,erownictwa, kf.óre stara się o 

jest za wsze. Ws•zyscy tak mówią. 1 winniście się zmi1enić na stare lata, do-
1 

mi spokój i równowagę ducha. Ta pra-1 więźn:tów jak naj•stiaranniej. 

- Skąd pan pocho®i i za .co otrzY.- br.zie :wam radzę, Dragun. No, idźcie już. ca jest mojem szczęście11L (Dalsz~· ciąg jutro). 

-



Nowy ośrodek zdrowia 
na ~hojnach 

lódz, 22 maia. 
(v) Wydział Zdrowia Pub!Ecz.ne-

go Z~rządu Mi1ejs1kiego w Łodzi wyna• 
jął dwupiętrowy nowy budynek przy 
ul. Lubelskiej nr. 7 na Chojnach w któ
rym urząd.z.orny będz.Le drugi miejski 
ośrodek zdrowia, przeznaczony dla mi:e
sz.kańców dzi•elniicy południowej. 

W ośrodku tym mveścić się będ·ą 
przy chodnie, przeciwgruźlicza, przeciw• 
jaglicza i przeciwweneryczna oraz do
zór sani1tarny, który z:o51banrie p.rzenie-.. 
siony z ul. Sosnowej. 
. Dom jest nowowybuc!iowa11y, na·razd1e 
Jedrnak trw.ają prace przebudowy i ppzy
stosowania budynku do jego przyszłych 
celów. 

Nowy ośmdek 1ecz;niiczy w Łodzi 
· otwarty będzie z dniem 1 lipca b. r. 

Mieścić się tam będzłe również Roent
gen •i wszerki·e leczn.i•cze aparaty. 

'""' 

22.v Str. a 

Potaiemnr totalizator w l · i 
Władze wypowiedziały walke grom hazardowym w lokalach 

11.o·ntrała «:uflternt j fllu6óDJ eru 
. Lódź, 22 maja. szczą się kLuby, posiadające zezwole-; dzellli1e, że „bookmacherzy". „ urzędują''. 

(v) - Władze adminrstracy.łtle ptzy- ni•e na grę w bri.dge'a, domDno i inne gryi w cukierttiacli przy ulicy Pmtrkowskie1 
stąpily do szczegółowej kontroli wszyst 1.1:i.ehaz.aird10we. Zarządzone będą rów- : na odcinku od ul. Prz.eJazd do Za wa.dz• 
kich lokali klubowych I cukierni, po. sia· . niDeż obserwacje wys0kości stawek w I klej i następnbe w cukleren1kach okioll·cy. 
dających z.ezv.nolenta na urządzan~e w brldgea a w zależmośc'i do lokalu i sta- PlarGu Wolności. Dalsze obs.erwacje 
ich lokafa.ch gi•er. 'nu zamożn.ości graczy. I przyczynią się do zlikw.idowa11i~ w Lo• 

Kontrola ta powstaje w związku z po- W zwią11lrn z rozp•oczędem sezonu 1 dzi hazardu i wypędzama ostatmch grn-
głoskami1 o tern, jakQby w n.tektórych ·wyścigów kion.nydi w WarsznWi•e, '"" Ło- i szy z kieszeni lud'Zi p•os i1adających żyl-
1-okalach klubowych w Łodz·E uprawiane dzi pojawili się „bookmacherzy", którzy· kę do gry. 
były gry hazardowe i niedozwolone. Do przyjmują stawki na konie biegnące na W wypadku stwiierdzie.nia, że w lo
gber ni1edlozwolonych należą m. innemi I torze w Warszawie. ! kal u posiadającym zezwo•le•ll'i•e na gry 
„po,~er" „ok10" i '!dzi1~wi1ątka'". Gty ha-\ Ten pokątny totalizator będzie przez' w karty~ uprawiane są g~y hazar~owe, 
z.ardo.we odbywaJą silę w Iolkalach sto- władze bezwzględnie tępiony. Dotych- względnie gry na wyso.ku·e stawki, go„ 
wa·rzysz·eń 4• zwLą;z.ków, w których tnie-

1 
czasowe obs,erwacje pozwalają na stwler spodarz lokalu zosta-ntie admi1liistrai.;yj-

. -- rri•e ukarany, jednocześnie cofnięte zo-

Jak • • • 1 stanie zezwolenie na gry w karty w da· 

SIA przemyca pie 1ą· ze ny~;~z~aJ~o~!y~~~~~~e.również kontrola 
~ · mme1szych cuk1erm 1 mleczami w &>o-

Do lary w mydle.-HarmonJ·a która była kasą -Pudel wypcha n '1,] 1 szuk~waniu najrozmaitszyc~ automatów 

b k t . . „ ' • · il do gier hazardowych z ktorych k·orzy-
80 no am1.-P1~01ądze w oponach samochodowych. - s~a przeważnne mtodz1i eż i ntżsi pra·cow„ 

. Strzała z łuku w roli prz,emytnika ~!1W!llłM®!!l•niMlłid•"••• • 
cle~~ Micha! ~0:1ewst~i u~leśclł w „~zasl.e''lniędzy tytułem nagrody, wskazującemu,tów, który przyleciał z \Vfoch znale.- N$l"'iit~tn a k m=o_m·sk··· 

1 
d wy Pa~ Y u na ma . P~zem~can a pie· przemytnika waluty. Dzięki temu na- ziono harmonję. Przesyłka tego instru• t \Ił ~, n " 111 ~] 

:k~ó~:~I. 0 alemy i:o ponlzeJ z mewlel~l~ml mnożył? się w Austrii prywatnych de- ' mentu ~uzycznego .wy~ał~ się po.dei- 1

1 

~:~ , 

. - . tektywow, wypatrulących po bankach, rzaną. Celmcy r~a wiede11sk1em lotnisku O!cur;iaoia lokalu zwlązJ.:u b. ochobt1ków armil 
Zastosowane ostathio u nas ograni- kto i Ile inkasuje. Udawalo sir,; nieraz! Aspern zbadali łtarmonję; która ołtazała poli;!dei przy ul. PrzeJazd 31 trwała trz~· dni 

czenia dewizowe mogą wywołać usilo- celnikom znaleźć banknoty w ':YYd~·ążo-i się._.. kasą." <?d~iorca 1 tak jak i celni.cy i i trzy noce. Przez ten cały czas demonstranci 
wania przemycania dewiz, tak, jak to nych polanach drzewa w zb1ormkach . „miał nosa i me zgłosił się po odbiór rtic przyjmowali pożywienhl. Ponieważ stwler· 
ma mi~jsce w innych krajach, szczegół- benzyny przy samochodach, w mydle,' przesyłki. , _ . . . I dzono, że nie wszyscy znahlulący si<,: wewnątrz 
nie W Austr)l. . Zapieczonych '; bułeczkach. . Sposobow . :szmuglow~ma p~em -~dz_Y 

1 
są ochotnikami, na wniosek zarz<1d!l związku, 

. . su.~owa kont:ola Celna n~ g~anlcac? Rekord pob1t pewien gentleman, w Jest .bardz? wiele. Do asow zahc~al się I władze ząrządzlly opró;i;u ieui~ lokalu. 
Austni przypomina czasy wielkiej WOJ- którego mydle do golenia znaleziono I pewien mistrz kunsztu przemytmczegt\ I * * 
ny ~uropejskiej. Kontto!a ta zaczyna po- niedawno 12.000 dolarów i czek na bank ~tóry strzygł _swego ?~ndla, poczem g?- Wczoral w Lodzi odbył się zlazd okręgowy 
woh odstraszać turystow, którym kon- szwajcarski, na .sumę 30.000 franków. hf, za wyJątk1em szyi i łba, a następme · związku rezerwistów, na który przyb3rło prze· 
fłskuJą wszystkie wywożone zagranicę szwajcarskich. Przemytnikiem, u które- przyodziewał zwierzaka w obszerną 1 gzło sledemdzlesięclu delef~ulów z 11 powiatów 
ple.'liądze, przekraczające cyfrę 200 szy- go znaleziono wyżej wymieniorte sumy, skórę innego, większego czworonoga, 1 woJ. łódzkiego. Na otw;irclu zlazdu byli obecni 
łingów. Takie ograniczenia sprawiaja,, ze byt popularny kupiec wiedel1ski, branży _ wpychając. między skórą a ciałem w jl dowódca D.O.K. IV gen. Langner, starosta grodz 
9~ proc. op~szc~ającyćh Austrję staje futrzanej. Kupcowi polecono wysiąść żl wolne mie1sca banknoty,. Ki dr. Wrona 1 in. Wy:>tmw d~pesze hołdownt~ 
S~_.przell!ytmkam1., Celem zachęcenia pociągu i dokładnie zrewidowano jegoj Znaleziono banknoty między szkłami cze do P. Prez. RzplittJi, tlo gen. śmigłego-RY· 

Qd· 5 do 10 Pro.c. skonfiskowanych pie- kupiec· miał otljechać, iuż ruszyt, a re- powietrza, naładowane było hanknota· *** 
ouywateh do wspołpracy Wypłaca si~ rzeczy, ubrania i t. p. Pociąg, którym i w termosie. Miejsce zwykle pozbawione 

1

1 dT.a, do premiera Sławoi-Skł:id!rnwskh.igo. 

•aa AWM+M wizja wciąż nie dawała wyniku. Wresz- mi. Podwójne dna walizek, szwy w ubra z dniem dzisielszym wc!Jodzi w życie obnł· 
cie któremuś z rewidentów przyszło na niach, próżne miejsca w zelówkach, na- . żona taksa za czynności komorników. Nowa 

Jeden l ilre5Zf 0Wil0J(h myśl zbadać zawartość poszczególnych leżą do ka watów zbyt starych, na któ- '. taksa jest o 40 9ó niższa niż dotychczasowa. Po• 
· bOJ" ÓWkarzy przedmiotów w neseserze. W ten spo-1 rych każdy, nawet najmniej inteligentny ' siada to duże znaczenie szczególnie przy eks· 

sób dolary i czeki wpadły w ręce władz rewident się pozna. Belgowie w czasie I misjach mieszkaniowych. Wedłui: nowych prze
Str. Nar. zwolniony z wlę°zlenia a czek zainkasował w banku szwajcar· I wojny dla przenoszenia banknotów uzy-l 1>lsów opłata za wykonanie eksmisll obciąży 

Lód:t, 22 maJa. skim delegat straży celnej. Piertiądze l wali mistrzów. sportu, łuczniczego. Taki j lokatorów w wysokości 2 złotych od lrnżdeJ izby 
(gr) _ Po licznych aresztowaniach uległy konfiskacie. I strzelec z łukiem, ktorego strzała nała-I . •,,,,* 

czfonków Stronhłctwa Narodowego w Znajdowano również pieniądze w · do wana ~yła zwitka,mi banknotów, pod- f Dziś stawić się wlttnl do przeglądu wolsko· 
dniu 1 maja r. b„ w związku z zajściami 1 oponach samochodowych, n.ie zapaso- . k~a.d~l się do sameJ granicy holender~- i wego: na komisję poborową nr. t (Pierackiego 
przed redakcją „Orędownika", pozosta-1 wych, ale n:i k?łach obraca1ących się, kieJ i wypuszczał stri;.łę, która bezgł?s-; 18) poborowi. rocznika 1915,. zamieszkał! na tł!~ 
Io do dnia onegdafHzego w areszcie ie· a nawet w hczmkach. Nawet wysocy nie przeszywała powietrze nad gramcą I rettle V kom1sarlatu, o nazwiskach na htery c, 
szcze 7 osób. · dygnitarze nie mogą uchylić się od obo· i opadała w odległości 300 ntetrów poza l CH, D, E, f, ua komis!ę poborową nr. 2 (Piotr-

Dowiadujemy się, te feden z ares.z- V.:iąz~u. rewizji. Uwaga zwrócona jest nią, skąd kosztowny transport podej- 1 kowska 157) poborowi, zamieszkali na terenio 
towanych członków Stronnictwa, Ta- rowmez. na przemycani~ dro!'ą po wietrz I mowali wtajemniczeni nadgraniczni VII komlsarJatu o nazwiskach na litery M, N, 
deusz Kłosiński, został zwolniony z wię- ną. W Jednym z pasazerskich samolo- _kmiotkowie. 01 P. . 

zienia naskutek zarzadzenla, wydanego •••••••••~••••••••• 11..,••••••••••••••••M••••••••••••M ..... ••••••••••~••••••••••łt> o~o••••••• 
przez urząd prokuratorski. Po1ostali 
członlrnwle Stronnictwa przebywać hę· 
dą w więzieniu aż do rozpr_awy sądowe} 

Urzędmk magtstratu 
nadł ofiarą tragicznego wypadku 

Lód.i, 22 maja. 
{gr.) - Na ulicy Zgierskiej dostał się 

około godziny 10.30 wieczorem pod koła 
tramwaju jakiś mężczyzna. W 6z natych
miast zatrzymano, jednak nie zdołano 
'':;·padkowi zapobiec. 

1 Jak się okazało, rannym był 48·letni 
Czesław Nowakowski, pracownik wy
działu prezydjalnego Zarządu Miejskie
go w Łodzi. 

Stan p. Nowakowskiego jest nadal 
b. poważny. 

Na froncie robotnic yin 
Dziś pierwsze posiedzenie komisji fachowei kotonia

rzy.-Firmie „ Trama" ogłoszono upadłość . 
L6dt, 22 ttlaja. posieidzenia zn:a.idą się ttzy spraWyl U• ! około 10.600 złotych, na mastynach ke>a 

(k) - Dzi§, w piątekj o ~odt. 11-e,j stalenia stawek na artykuły, nieobjęte tonowych. 
prz,ed poł. w lotka.lu stowairtyszenla. fa;b- dot'tchCUSó'Wa taryfa płac, dopuazcza• 
rykaintów wyrobów pończ.o•sznict"Yoh nia U.t~niów do :rnasz:Yn kOt()AOwych o• 
przy ul. Legjonów 8 ódb~d:r:ie się pierw- ra2l trupłaty 2la postoje w fabrykach ko· 
sze posiedtenie konlisji fachówej. pOwO· tonowy®. 
lanej cła zafatwłenia kilku tpornych O ile do nru'dcho1cttąc~go :I>Onł~dtiałku, 
spraw w przemyśle kotonoiwym, które t j. dnia 25 b. in. poriozumienie nie hę~ 
:zgodnie z protokułem lłkwidacyjnyin dzie ()lsia.l!nięte ~ Zai'.tąd~i się arbitra! 
ma,fą być uzgodnione do dnia 25 maja i okręgowy inspektor pracy, Wyrzy
r. b. kowski, wyda orzeczenie, które posiadać 

N a ponądku dziennym dzisie·jszeigo bę<kie mOc <>1b0wiązującą. 

•• * W inspekc,ji praocy o-dbęd.zie się dziś 
konferencja w sprawie zlikwidowania 
strajku oku.pacyjnego w fabryce Bieder
manna p·r~y ul. Kilińskie~o 2. 

Jak wiadomo, robotnicy , doma!lają się 
n·alychmia•stow1e~o wyznaoz,enia i ob.U• 
czenia url·opów, jldyż firm.a zakomuniko• 
wała, że zmnie1szy w naiibliższyim czasie 
ilość dni pracy w tygodniu. . ... 

* 1*•~ \V; tnielskłch warsttatach mecha-

1! r n z' ny p nz· ar n= ul Drn11•nowsk1·e· 1· Ostałrtio Wybuchł za.'Łarf! w faibryce ttlczn-ych {>'rZ'f ul. Przeja.zd 26 wybuchł U Ył ·'.~ . U • li W · t>Ończ·OisiZnillZ~1 J'.I. f, „Trania" pt~ Al. zatarg. Rohotnicy, zat>rudnieni pr.zy 
· · · I 1-·g.o M111ja 14. Przyczyną zatargu był I Wył'obie , r·o1z.maitych airtykułów z ctzie-

Sp J.oti ęty tywcen1 dwa ł<onle.-Zagro2ony był dom mieszka ny faikt. niewwłacll'nia r01bot-nikom n.a.te~· d.t!nr ślus~irstwa, ciesiel~twa i t. cl. zgło· 
Lódt, 22 ~aja. J szkalneg~\ należącego do .Cecyij~ Za~ ni0-śc1 za pracę, co spowodowało stiraik s1h ządan1e ure.gulowant.a pła.c. 

(gr.) - W nocy ol(oło godziny 2-ej krzewskieJ, wobec czego me bezpieczen okupacy.jny wszystkich pracorwników lei Jak się boWiem oka·zuje, w miejskicli 
wybuchł pożar przy ul. Drewnowskiej stwo było powazne. f~bryki. warsztafach mecha.nicz.nych za je.dną i 
31._ Na miejs~e przybyt ni.ezwl?cznie od- Około godziny 4-ej, po zabezpiecze- Straik z.osta:ł zlikwidowany, i tem, że t.ę sl:l11:11ą rob<Ył:~ płaci się różnolite 
d.z1ał. batu~ki straz~ ogmoweJ. Ok~z~l? niu zagrożonych budynków, pożar zo- firma w ciągu na:jbliżs.zych dni ureguluje 1111sl•a•wl!klll1·--·•••••••••• 

się , ze po.zar przybiera! coraz grozmeJ- stal ugaszony. Spaliły się żywcem dwa wszystkie należności. Obecni~. jak się 1-
sze rozmiary, wobec czego wezw2no · konie, których już nie zdolano wypro- dowiaduieniy, firmie „Trama" ogłoszo. 
do pomocy jeszcze pierwszy oddzi ał. j wadzić z płonącej szopy. Straty Są do&ć . no upadłość, 80 robotników skierowało 

P alify się s tajnie i szopy, na l cż 4ce

1 
poważne. Przyczyna wybuchu pożaru l wobec tejlo przedwko firmie sprawę na I 

do VI. I. Szlamowicza i M. Lajba. Staj- nie została narazie ustalona. \drogę sądową, doma.J!a1jąc się zabez,p.ie-
nie znajdowały się w pobliżu domu mie- · .c:zenia swych należnOŚ;Ci, ~n.osz_ących 



St. 4 22.v .Nr. 14~ 

t~~:~re~·a-L 5.600 dzieci skorzysta z półkolonij letnich 
6.50-7.20 i 7.40-8.00 Muzyka (płyty z War o • • ł b • • d • • k 1 · f • k • I k k 1· 

~~:ow~~:.:·3rnfo~~ac~f.0g!3~~~t4.l~zi~.i~110~J5 ; ZleCI S a e · 1 Die ozyw1ane wa I l Uje e arz SZ O ny 
?IOSen.ce . (płyt~ za płytą): 1) Pr. Lehar: Rad 
Jam p1eśc1! kob~et kwiat (Popławski), 2) R. Be- M1· es1· ACzny pobyt w parku 9 -go Ma1· a 
natzky: WyznaJ (Te cztery), 3) Wł. Melodysta: ~ O 
Kaprys (Aston),_ 4) M. Hemar: Awans dla pan-
ny (M. Mo~rzeiowska), 5) Br. Horowicz: Złą- Łódź, 22 maja. 
czyta ~as p10senka (Bogucki), 6) w. Eiger: M.i- (v) Wyidziat Szkolnictwa Zarządu 
losć _pierwsza .(Bogucki), 7) Stransky: Gdyż Miejskie.go czyni obecnie ostatnie przy
st;acil ~erce swe (Gitta Alpar), 8) Borel: Taka gotowani.a do okresu półkoloni1' l·"tnich, 
miło~ć .i~k nasza (L. Boyer), 9) Bixio: Mów mi v 

o m1łosc1 Mariu (Witas), 10) P. Abraham: Mńi jaki rozpocznie się za miesiąc. Z półko-
chlo~iec m~ie kocha (Szczepańska), 11) R. Stolz lonij korzystać ibędzie 4.000 dziatwy w 
Wabi, ludzi ten śpiew (Z. Terne) 12) Kennedy: ciągu miesięcy czerwca i lipca. Inowa
Z~k_oc~al~ się piosenka ma (Chór Dana), 13} cją jest teigoroczna inicjatywa Ubezpic-
Gorzynsk1: Została nam piosenka (M. Pogg), 1 S 
14) R.. Sandor: Jest tylko iedna mitość (Aston), cza ni potecznej, któ~a wtas~ym su!lip-
15) R.. Benatzky: Coś w tern iest (Romanówna) tern utrzymywać będzie na połkoloma..:h 
16)) Pr. Leha_r: !a koc~am. się . ~Szczepańska)'. d~da.tkowo 1600 dzieci, po 800 każdego 
n .H. Wars. Niema me p1ękmeiszego od :ni- miesiąca. 
!!~śdc1k. (Als5to2no)'p 15.112-15:15 Przegląd gieldo_wy Wladze Ubezpieczalni będą za utrzy-
c z 1. . rzeg ąd g1eldoWY warszawski. · · · k d d · k " · 

15 30-16 oo Arie z operetki' K . ś . mame 1 opie ę na ziec Iem plar;1ć od-
. · " rama umie- pow'edn'ą k t Z d · A\ • k' chu" i „Wesoła wdówka" (płyty): 1) Uśmiech 1 • 1 wo ę • arzą. o.w1 l'.leJs ·1~mu. 

na ustach (Popia wski), 2) Ty moie serce masz Lączme zatem z połkoloniJ koirzystac bę
(Popławski), 3) Maleńka Mi (L. i P. Szczepań· j dd~ 5600 dz~eci. 
scy). 4), Moi a miłość - !woia miłość (L. i F. Kwalifikacje dzieci na p;Jłkolonje 
Szczepanscy), 5) Duet miłosny, 6) Wilia (Wi- . d I k k · · 
tas), 7) Walc (Jeanett Mac Donald), 8) Na huś- pi zeprowa za e arz ~z omy, wyb1cra-
tawce (L. Szczepański). Ji.i.C te, których orgamzm wymaga sta· 

ranniejszego odżywiania i odimwiedniej Trudność ta jednak nie może być u-
opieki oraz letniego wypoczynku. sunięta, albowiem niema dla dziatwy od· 

Ubezpieczalnia przydzieli na półko- powiedniego rezerwatu zieleni, któryby 
lonje dzieci rodzin ubogich, słabe i WY· położony byt w śród1mieściu i posiadał 
cieńczone. dogodną komunikację. 

Wzorem lat ubiegłych, terenem wy- Sczasem półkolonie zostaną przenie· 
poczynkowym dla dziatwy będzie park sione albo do budującego się obecnie 
3~go Idaja, jako pofożony blisko centrum parku im. Marszałka Piłsudskiego, gdzie 
miasta i posiadający dogodną komunika- warunki zdrowotne są znacznie lepsze, 
cję. gdyż park położony jest w zachodniej 

Teren ten nie jest ze względów zdro- części miasta, ałbo też do lasu tagiew
wotnych najbardziej odpowiedni, albo- nickiego, o ile przedłużona zostanie aż 
wiem wiatry wiejące u nas najczęściej z tutaj linia tramwajem. 
zachodu na wschód znoszą nad park Są to jednak jeszcze plany odlegle i 
3-go Maja, położony we wschodniej czę. narazie pólkolonje mie·ścić się -będą tam, 
ści miasta, - wszystkie dymy fabryczne g,dlzie dotychczas. Początek półkolonij 
i wielkomiejskie wyziewy. Pozatem bli- oznaczony został na dzień 24 czerwca, 
skość linii kolejowej, dym z lokomotyw bezpośrednio po zakończeniu roku szkvl-
1 kurz, również nie przyczynia się do O· ne.go. 
czyszczenia powietrza w parku. 

18.30 Pogadanka aktualna n. t. „Znac~enie 
pracy społecznej" - wypowie mgr. A. Janow-
ski. 18.40 O wszystkiem potroszku. · . 

18.45 Muzyka popularna (płyty): 1) Pugnani: 
Preludium i allegro (B. Gimpel), 2) I. Paderew
ski: Aria op. „Manru" (M. Salecki), 3) Verdi: 

Oficerowie straży gaszą ogień 
Tra".iata - potpourri, 4) Brahms: I-szy taniec 
węgierski M. Rimskij-Korsakow: Pieśń hindu
ska z op. „Sadko". 

19.10 Program na jutro. 19.20-19.35 Koncert 
rP.klamowy. 

AUDYCJE ZAGRANICZNE. 
20.10 KOENIGSWUST. ,_Głazunow-Resplgnl"

-koncert ork. 
Zlt.15 RYGA. Utwory Rimskil·Korsakowa. 20.15 

PRAGA. Muzyka lekka i taneczna. 
20.20 WIEDEŃ. Koncert z ok. 25-el rocznicy 

śmierci G. Mahlera. Dyr. Bruno Walter. 
20.25 ANGLJA (Nat. Progr.) „Tristan i Izolda" 

- opera Wagnera (akt II). 
20.30 WIEŻA EIFFLA. Muz. kameralna. 
20.30 RZ \'M. ł\oncert 'orkiestr>,~\'. I 
'?I .lO .\lt:DJOLAN. Koncert lca 4 ,· ., : v . 
• n.i.n J\llPl:'littAGA. Recital fort. · 
:?l.15 A~GLJA ·'.Re~ Progr.) Kunrert tria. 

W Łodzi odbywa sie kurs-egzamin dla aspirantów pożarnictwa z całego kraju 
Lódź, 22 maj·a. bardzo licme są wypadki dwuch, fozech I tak często musi się zmaiga,ć z szalejącym 

(k) - Łódź iest mia,stem, w którem poża1rów dziennie. Być może, że dlate- żywiołem, jesrt na1lep1sza. 
na.,jczęściej się pa.li. Niema dnia, a.by go wł,aśnie nasza s•traż ognio,wa., którą Dla tych dwuch po1wodów - że w 
cz.erwony kur nie dawał o sobiP. znać, a I tak częsif.,o wiZywa. się ·do ognia i która Łodzi je,si najwięcej pOIZa.rów i łódzcy 
•+ ' GA .. straż.a.cy są najsprawniejsi - p<>stui.o-

Kt o moz. e ~.nstac' po1·1c1·antem' 1 ~:
0

·:::zi:~:~ m:1o:t: sit=~ &. V • techniczne~o i ?ficer~ straży Ol!niowej 
p d • k b • t • · K d.. d • zawodowe1 całe1 Polski. 

o ama o ie ~ue są przy,4!'1ow.ane.- an. y ac1 Ob.eonie właśnie ro~poozął się w to--
muszą posiadać odpow1edn1e warunki dzi na szefloką skalę zorganizowany 

Łódź, 22 maja. jkandydatów na oficerów, podań kałldy- kurs - egzamin dla aspirantów p.ożarnic
(k) Wobec tego, że ostatnio wpływa datów z ukończonem wykształceniem twa, któr.zy przybyli d10 nas:ze~o miasta 

wiele podań o przyjęcie do policji, a u- l średniem i podań kobiet bez względu na I z ca.l~go kraju.. Kuris t~n odbywa ~ię · na 
biegający się o to nie odpowiadają wy- l wykształcenie - nie przyjmuje się. tererue I ~ddz1ału strazy _ 01!ntoweJ pirzy 
maganym warunkom ~- .komenda,glów-1 Podania mogą być wnoszone do .ko· ąl..11-go Listopada 2. 

• • 
na policji państwowej komunikuje, co na- ! mendy wojewódzkiej P. p., względnie . Oficerowi~ sitraży, 01~niórW~j biorą .u•' 

· • , _ .Mr.. stępuje: _ · · ld_p . komendy głównej _ w Warszawie, dział w speo1alnych cwiczen1ach bo~ 
~ Ubiegający się o przyjęcie do policji '. pl:źyczem podanfa te pisać należy w tas- vrycb, prowa.idzonych pod · prizewodn1c.-

. na stanowiska szeregowych powinni i noręcznie z wyraźnem wypisaniem naz- tw.em sfarszego InS!J?eik.tora . J,er~ano:w-
~ ~ mieć: nienaganną przeszłość, wiek od I wiska, imienia i dokładnego a:d'resu. sk1ego z Wairszawy 1 ki:lku łodzk1oh 1111.-

22 M 21~2s lat, stan wolny, wzrost conai· I Przyjęcia zależą od swobodnego U· stru:ktorów. . • , . 

01 
. AJ 19.36 R. mniej 170 cm. odbytą służbę wojskową iznania właid:z i uskuteczniane są w mia- Ws'zyscy oficerowie ZIO·sta.ih skoszar,o-

. udes . ran.ny dmu~dzy godz. 9~tą a· godz. 11-tą z kategorją A" bez zastrzeżeń wy-1
1 

rę wolnych miejsc w szeregach pPlicji wa.ni i w razie alarm. u udają się nie-
me na aie się o rozpriczynama nowych inte- " ' ł ' '" ' ' ' Ot 
rt!sów ani do zatatwiania spraw. które. powinny kształcenie z zakresu conaimniej 6·od- państwowej. Każdy z kandydatów na zw.oc~nie na. m1eis~e, cwiczen. rzy-
P?zostać w ukryciu. o tei porze działają t::-,kż~ d.ziałowej szkoły powszechnej i odpo· wniesione podanie otrzyma odpowiedź, n,iuią ms1tru.k,c1e, w Jaki .spos~b nalezy 
uie~ne wpływy dla gór~ików i hutników i dla wiednie uzdolnienie fizyczne. to też dodatkowe zapytania i prośby o .s1,ę zachC?wac paclczas ~zaru, .Jak trzeba 
woiska.. Od g~dz. 11-e! do g~dz .. 13-e! z uu- Podań kandydatów, nie posiadają- przyśpieszenie decyzji są bezcelowe. k!erowa': akc1ą ra:towiiiczą, Jak zabez-
wod~emem. mozem:y ukb1egać 1 s~e. 1 obei!11ować cych tych warunków jak również podalI piecza się budyniu, z~rożone pożarem 
?osa Y maiące zw1ąze z ro mctwem. zeglugą ' i t d 

~a~~~~łno~cz~~ł~m;o~J~~er1;~e~a~~!t?jn!~~ż~~i Podatek od s1·edzen1·:a n1·e bedz·1e zn1·es·10.ny :~~a te~ o~icerOwie.fadą na każd">: 
iestesmy na większe straty materialne i przyk- U większy pozar I nar6wm z zawod<>wynu 
rości ze strony przełożonych. Miedzy godz. . strażakami łódzkimi biorą udział w ak-
15-tą a godz. 18-tą dobrze fest kunować i sprze Odpowiedź ministerstwa na memorjał restauratorów 1 cji ratowniczej 
dawać przedmioty złote i srebrne i zalatw;ać K « ' • dl • tó 
ważną korespondencję. O tej porze pomyślny Lódź, 22 maj,a,. munikuje, że aczkQ!lwiiek podziela po· . .urs • ei;z.a.mm .a a:spu~ w po-
obró.t wezmą także ~p_raWY serco.we.. Od godz. (k) - Donieśliśmy przed kiLku dnia.mi gląd właścicieli restaiura.:cyj o niedogod- zarn~ctwa mzpocz'ł się w dn~u 17 b. 1!1· 
18-e! do go~z . .Zl-ei ii;st odpowiedn! czas do o akcji resta.ura.itiorów, któ.r1ZY posfano· ności ściąga..nia tych opfa1t, to jednak 1 Ukon7zo~y zosta.ime on w druu ~O ma.i1a 
naw1ązywama stosunkow z osobami wpływo- .1. ·t • • • k t d • . • -~-·, • h • · . . 1 r. b. 1 wowcza1s wszyscy ucz·estmcy rO'Z• 
wemi oraz do wyruszania w dalekie podróże w1 1 wys' ~pic p1'.zec1w o . zw. . omowym me moze się zif~JJc na ie zniesiente. , . d . d . h . d . ł . 

· · · · · · ·' · b' d t · k · I p · b · ~..ł. • k ! 1a. ą się o swo.1c mia.•st ~ zie pe mą 
Pozmeisz.e godziny w1 ~czo;ne ?adaia się dJ o iai •om, po a.JJ~emu ~szyn. owi ai - owa.zn~ owi-em s,.uac1a na ~yn. u I b . . . , . ' 
~awierama trwałych zw1ązkow miłosnych i przy koholu przez rozne ka.w1a.irenk.1 1 podat· pr.a.cy me z.ez.wala na redukowa.n1e 1a.- l 0 001ąz~1d~icerow. za:voidowyckh. b. 
1azny~h i przyniosą powodzenie towarzyskie. kowi od si~dzeni·a i t. d. kichkolwiek wpływów na wa..ikę z bez·1·· owia u1emy się,, ze w .ro u. i-eżą· 
. . Dz~ec~o d_z1ś uro_dzone - daży do l!~amo- Część po•stula.itów przesłana z,ostafa rohociem. cym,. prawdopodo1?'n1e w s1erip~m, na 
.1'l1elmema się, posiada zdolności w roznych . . d . . t . k' ł . M' . . d 'ł ,_ . . I terenie na.sze~o miasta zor~anizowany 
łierunkach sumienne pracowite pociąg do 1uz ·o m1ms. eirsif.wa opie 1 spo eczne). irusteirstwo Zl~iQl Zll qoy się nia zme- ta • • , d k dl _1 • , 

1obytku i p'rzepychu. ' ' Obecnie ministerstwo nadesłało odpo- sienie podatku od siedzenia tylko w tym . kas nie 'teszhc~ Je en , urts . a vil~~!~w 

Pieczywo musi być 
· znakowane · 

Lódź, 22 maja. 

wiedź w sprawie zniesienia podatku od przypadku, i!dyby straty, powstałe z te• o~pusu ee nicznel!~ i s ~azy z~~O· 
siedzenia, pobieranego w postaci 50· go tytułu, były w inny sposób w pełni ~eJ. Kurs. teu trwac, ~zie ~ miesiące 
groszowych opłat od każde11<> gościa.i zrekompensowane. Ptl'opozycja resitau· ~ zgr.omadz1 znaczną il~c asp1ran1t6w po 
przebywająceito po godz. 12·tej w nocy ratorów, arby dotychczB1s01We QI>łaty za· zarwctwa z całeJ;to kr81)u, 
w Io.kału na rzecz Funduszu Pracy. mienić nia opła;ty, pobierane w inne~ po-

Ministerstwo opieki 51połecznei ko· staci, miniistm-stwo ockzuciło. 
(k) - Osfafaio stwievdzono, że pie· 

c.zywo pochodzące z pieka.~ń łódzkich, 
nie jest w wielu wypadkach zgordnie z 
obowiązującemi p~zepisa.mi znakowane, Pracownicy samorządów zakupują samolot . TEATR MIEJSKI. 

Dziś w piątek, w sobotę i w niedżielę o godz. 
8.30 wiecz. przyjęta bardzo gorąco przez prasę 
a entuzjastycznie przez publiczność, świetna 
amerykańska sensacja Ayn Randa „Kto zahil?" 
z udziałem i w reżyserii Jana Boneckiego. Wy
rok na oskarżoną wydaje sama publiczność: -
każdy widz może otrzymać kupon upowainia
jący go do zostania jednym z 12-tu s~dziów 
przysięgłych. Knpon wydaje kasa po zgłoszeniu 

co prowadzi do rozmaitych nadużyć. Zbiórka na fundusz zbrojenia ArmJi 
W związku z teim wład:ze pny.pomi- d 

nają, że zgodnie z rozp•orzl4!dzeniem mi- L6 ź, 22 maja. Tegoż dnia odbyło się również ze-
nisterstwa opieki spo~ec:zinej, w obrocie (v) W środę z.głosiła sie do p. pre- branie urzędników Starostwa Grodzkie 

nazwiska. -~ 
W sobotę o godz. 4-ei popoi. „Balladyna" tlla 

młodzieży szkolnej po cenach zniżonych. 

handlo,wym może znajdować się pieczy- zydenta Olazka delegacja zwiazku pra· go w Łodzi, na którem urzędnicy posta
~o 0 wadze pół kilograma i więcej, 0 ile cowników miejskich i użyteczności pu· nowili opodatkować się dobrowolnie na 
j~st cipatrzon.e kartką z oznaczeniem fit- blicznej z prośbą o wyłonienie na tere- cele zakupu sprzętu boiowego dla Ar· 
my i adn::w piekuni. Kartki ma~ą być nie samorz<tdu mbejskieiro w Łodzi spe· mji. · 1 , ~ *ł·~~l~l~Uli~ 
umiesz-czane na bo1chenka.ch prz,ed wsta- cjalnego komitetu, który zaimie się ;irze Identyczne zebrania odbęda. się w 
wi.aniem do pieca. prowadzeniem zbiórki na zakup samo· najbliższym czasie na terenie p.oszcze-

Władze wzywa.ją wszystkich pieka- lotu od urzędników samorządowych w g6lnych urzędów państwowych i pry- TEATR POPULARNY 
rzy do bezwzględnego stos•owa.nia się do L~d~i celem zaofiarowania Armii Pol· watnych w Łodzi, przyczem datki pfy- . (Ogrodowa !8). 

Powyższe20 przepisu. 1W na1bliższych sk1e1. . . . na.ć będą na fundusz zbrojenia armii Dziś, w Piątek 0 godz. 20'.15 dana będzie na 
- ' b ' k . l d · k . b · 'I rzecz Towarzystwa Uniwersytetów Robotni-

dniach poidięta. będzie kontrola. i w razie Jako skromny początek tej z ior 11 wzg ę me .na za up sprzętu OJOwego. , czych świetna sztuka szwedzkiego dramaturga 
stwierdzenia, że pfoczywo nie jest zna.-1 delegaci wręczyli p. prezydentowi zł. Urzędmcy samorządowi i Państwo- I Varnlunda „Straik" w 3-ch aktach, w reżyserii 
kowane, winni pociągnięci będą do od-l1 .U10 zebrane na walnem zebraniu stowa wi w Łodzi daU przykład ofiarności, I Mie,czysla:wa ~arw~cki~go. Jutro w sobotę, 
powiedzialności karno • administra- rzyszenia pracowników miejskich i v- śpiesząc z dobrowolnem opodatkowa- zarowno iak 1 w medzielę.„ wesoła re"'.i~ mu-: 
lt!VJll' e1 -.... ż·u_·teczności publiczne• 1 niem się na tak doniosły i wysoce pa-1 zyczna p. t. „Na całą parę w 2-ch częsciach 1 

""J ,.. J .- \ 1 w 18 obrazach. 
· ~ l.ł ·trjotyczny' cel. · Ceny miejsc zniżone do tioJow1'; 



Napisał specjalnie dla .Expressu•: Bogdan Lot. 
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ST~ESZCZENIE POCZATKU POWIESCI · Igo, Ja!k bogaty jest obecnie Alfred Krau- - Dowidzeniia... podał mu rękę pański nie ma więc powodów do obawy. 
Pomiędzy dyrektorem fahryki rur kanalizacyJ · ser Oaston, zabi.erając się do odejścia. Dowi'Cl1zenia .. aych Alfredem Krauserem a jego sz ferem Ja- ·1 . . K . d• nem Rogoszem <loszło do gwałtownej s<:eny w . e~eh rauserem Jest Werner - a - Do widzenia ... A o której pan bę- Po wyjściu Oastona Werner 1ugo 

gabinecie dyrektorskim. Rogosz został wyda- JE:St mm napewno - wtedy ... łio, ho - dzie u mni1e ?... ' przechadzał się po gabinecie, przeżu-
lony z pracy r:a to, że ujął się ~rzyw r' ~ licz• można zarobić więcej, niż na dziesięciu - Wi1ecwrem o dzi·ewiątej ... Można? wając jeszcze raz w myślach całą spra-
kowNanei. pn:ez dyrektora iob?tn1cy. udanych kasiQwych" fi'lmach - Tak, będę w domu... wę aza1utrz wczesnym rankiem przed fa o ryką, , . ' " . . , ••• · Kn.usera jakaś przechodz ąca kobieta I ' knęła Jakze mkła wydaJe się wobec tych - Doskonale... Był zadowolony, wyczuł bowiiem, że 
się na trupa mężczyzny ~ odcię tą głową. W za· spodziewanych zarobków sumka dzie- Przy drzwiach zatrzymal się jeszcze Oaston zgodzi się zrezygnować z nakrę-
mordowanym rozpoznano Alfreda Kraus_cra . sięciu tysięcy... i rzudł Wernerowi tonem nawpót żar- cania filmu za cenę wiilli w Przylesiu ... 

Jan Rogosz został aresztowany a w dwa m1e· U k dl b · · O t t bl' 't · T · ·11· h · ł · b c' J. · dawno aiące później stnnął przed sądem, który sk&'tał go . S• rzy 1Qn~ WYO. razn:1a as Ona O' lWYID, nawp01 powaznym: e] Wi• i C cia Się poz Y UZ. , 
na 15 lat więz :en i a za zamo rdowanie Krcusera. Ie01 naprzód, Jak haieczme kolorowy - A jeśli ziobaczy się pan przez ten ·1 bo l1ii1e miał z niej żadnego p-0żytku.„ 

Rogosz udeka r więzienia na dwa tyg"dnie pta1k, mkruie przez czas i przesitrzeń z bly czas ze swoim przyjaci1elem, niech pan Przeciwnie - musiał placić podatki i 
przed terminel"I wypu!>zc:oenia. go, udaje się do 1 skawiczną szybkością ... PLeniądze gru- mu w każdym raz:ie powł·e, że dziesięć utrzymywać łii.eronima. Ale nie mógl 
mieszkania Walczaka, który miał .m11 ~jaw.ić, be pieniądze - one mogą się stać zlo- tysięcy, to suma, o której nie warto mó- znaleźć nabywcy. kto był mordercą Krnusera, ale me dnw1edz1ał t kl · · k · d Q k• się tego, bo W!!lczak. cho!) na gruźlicę skonał. ym uczem, otw1·eraJącym zam męte wić ... To starczy mi zale wi·e na letni Niech więc aston weźmiie ten 1opo 
nie zdążywszy .!dr1tc\zi~ taicmo.icv. wmta do sławy. odpoc·zyneik. .. Może iszcze ooś zostanie, tliwy kurnik, niech się rozkoszuje uro-

Pani Elźbieta Wernerowa, żona ttugona Wer- Można za niie wyjechać do Hollywood a-Ie - grosze... kiem natury ... Pal to liicho ... 
nera, gł?wnego a~cjona1)us;rn fa'nyki s:imocho-

1 
do tego zaczarowanego kraju najcudni-ej-' - Zaraz, czekaj pan.„ - pobiegł do 1 - SwDją drogą, wartoby zobaczyć, 

dów poiechała piękną. limuzyną na spacer ze 1 szych możliwości ... : niego Werner. - Coś mi przyszło w tej : jc:·k tam wygląda ... - przysz!o mu do 
~wym n.owym ~ ochankiem. szo!e· em - Andrze-, Tam rob1 Sii ę karjerę - a nie· tu tal, w chwi.li do głowy ... Mam wrażenie, że to 1 głowy. - Może z tej „wirn" ślad nawet 
iem Łubkowsk im. W . d . k . f'J • · ł ł p 1 b' · , j · t l? M · t Poprzedn i kochanek Wnn!rowe!. Jer~y arszaw1•e, g ·z,11e n~ ręca się .im, metr wspama y pomys ... an u i. wi.es, ~ue pozo·5 a..... .am ~zas, ~1~c am PQ-
Zrębski, staje się Drzyp~dknwo "l'V~aści_ciel~m lis- 1 po metr2:e, wy5~ubuJąc to od tego, to od prawda? , .Coby pa? na to powiedział, I Jadę .... Pov:11em łilerommow1, z~by dopro 
tów Walc~aka, z których dcw.aduie si~. i_~ owego knlka tys1ęcy na tak zwaną „pro- gdyby moi przyJao1el podarowal panuj' waduł to 1 owo do poriządllru, zeby temu 
Kra~ser nie zos~al. zamordow_an~. Po .. ~m erci dukcję"... piękni1e pot.oż.oną wMlę? Idealne miejsce Oastonowi j.a;lmś się to podobała.„ 
swei odebrał p i eniądze, zmienił nazwisk.:> na O ł . . b k k dl Wł ' · · ta Ub l · · d• d' · T t · Werner 1 zafożv' nowa fabrvke. , s awo, nurzaJąca się w stosi1e an wypoczyn u a pana... asc·rw1e ra się 1 sze 1 o garazu. u s wier-

Po przybyciu· do zapadłej wsi - Kurkowa notów d0Ia11owych, o cudne, wymarzone willa należy do mnie, ale chętnie byłbym I dzi.ł, że limuzyny ni,ema. Sziofer powie
Rogosz otrzymuje pracę w tartaku dziedzica tiollywo,od!... Tyl'k.o za cenę wyjazdu do ją sprzedał mojemu przyjaci'el1owi. Onby dzii.ał mu, że pani wyjechała dokądł 
Nugata. . . „ tego raju, warto odstąpić od rea!iizacji odkupit odemnie i dal . panu... No, jak? I sama. 

R~irn~z !Jdał si~ do .„Czarciego d;worl! · ~by \ fi.lmu o nieustalonym i·eszcze tytule Podoba się panu ten pomysł? Niech się Wobec tego ka.zał przygotować wyśw1et!tć 1ego ta1emmcę. W kracie p1w01cz- . . , . ··· . . I , . nego okna zauważył obłąkaną twarz &tarca, któ· w tern m1eiscu Oasvon usm1echnąl Się pan zgodzi na to teraz odrazu, dobrze?' otwartą maszyinę, z ktoreJ korzystał tyl-
ry krzyczał, że zna tajemnicę Krausera. Uczy- b;ogo do swych myśli„. Głos Wernera No? No?... ko latem. 
niło to na Rogoszu olbrzymie wrażenie. Posta- I ściągnął go z nłebotycznych wyżyn roz- - Pomysł nie jest najgorszy„. od- - Będzi•e zimno panu dyrektorowi .... 
nowi! sprowadzić zaraz p0licię i uwolnić starca j marzenia na ziemię. part Oaston, S>kdnąwszy głową. - Wez- -- zauważył szofer. - Na szosLe jest 
z ka1dan. N . . k . E . ? Z t d , t Ob'ąkaniec znikł jednak w tajemniczy spo - O, 1 Ja , pame ugenJUSZU. ga- mę O PO uwagę„. wia r. .. 
sób. ' dza się pan na moją propozycję? Zasta- - A n.ie chce pan załatwić interesu - Nie szkodz.i, ubilorę się c1,epło„. 

Rogosz wyjeżdża z Magda do Warszawy. niowH s ~ę pa,n? z miejsca? - nalegał jeszcz.e Werner. Wrócił do mieszka.inia po futro i p0 
A tJ mczasem. Wernerowa po .m.orderstwie - Trudno mi dać odrazu panu odpo- - Ni:e, proszę pa'!la ... Ni•e wi·erzę w ki.Jlkunastu mi.nutach jechał już w stronę 

Zrębskiego wróciła do męża, który 1ei wszystko wiedź ... - odrzekł aktor z uśmiechem.- interesy, załatwiane na kolanve ... De iu- Przylesia. 
l!_tzehaczyl p śl 1 t · b' ' f'J · ' l .. Czarny Antoś" odebrał dwum doliniarzom I omy ę.... , . ' ' ra me zro tę przecve i mu, przyJac1e 
- „żyletce" i Konikowi - list Walczaka, po- - Pomysh pan? - skrzyw1l się R d - I 2 0 8 
r)tanawiając oddać„ tea do~ument R~ogoszowi. - i ~erner. - Nad ~zem będ.zi,e pan myśl al, OZ ZIC!ł 

„Cza.my . Antoś udał. s1e do W~.nera i prze- , k"iedy wszystl~o Jest takbe proste ... To 'Jł • I • 
konał się, ze Werner iest wlaś111e Krauserem, t · A . k ł · t dl lll:~UffllffliłJlffl AOlili:.I~ którego rzekomo miał zamordować ~ogosz. • \ p~zecbe UJOS on~ Y tn er~s ~,pana... ~ „ ~ „ ~ '!..- '7 ...., 

Zapowiedziawszy zemstę, „Czarny Antoś Niech pan zaczme nareszcie rob:c dobre 
odchodzi. Na progu spotkał Elżbi1::tę, ~tóra za· / iinteresy, niiech pan zacznie odkładać piie- Sunące od zachodu ciiężki.e chmury wiiść? ... 
prasz~ ~o ~a wódk~. Pr~ewrotna kobieta chce rnąd.ze na czarną godzinę... przesłoni1ty ksi1ężyć, pogrążając polanę w I I dlacz1egio Elżbieciie zależato tak na 
go us1d!tć 1 odebrac mu list Walczaka. I T k l ś · · b'ć nieprzejnanej ciemności... tern, by ukryć swoje nazwiSiko ? ... Czyż-. Poszli na wódke do knajpy „Kacapa", gdzie -. a w a me zami.e·rzam ro I „.- W d k h W i.1 • b d l k d spotkali Birunia. Antoś wychodzi, zostawiai:i:: zmtuzyił Gaston O'CZy. - Muszę przy- te Y w rę ac ·erne~a za~ .Ys1a Y wii 'zia a. o s:to~un u swego męża o 
Elżbiet~ i Birunia samych. Elżbieta l?rosi prze- 1 znać, że przek·onał mnie pan 0 koniecz- la tark,a ~lektryczn~„.. Rzucił najpierw 

1 
mego. Albo f'Ill1e miał~ po tern~ po?"o.dy. 

stępcę, aby odebrał list Antosiowi. B1ruń, ocza· I n ości zdobycia majątku sniop sw:iatla na Elzbietę, potem na Ro- 1 - W 'k.azdym razie sytuacJa me iest 
ro"'.'any. jej pi~knością, ud~~ się ~ ślad. za An· 1 _ Więc 00 -; Może P·~'ll zrob:ć d{Jbry gosza, jakby chciał się p~ekonać, czy i rozkoszna ... - myślał, zły spowodu swo 
Łosiem I zada1e ~u skryto oczy. CIOS .noz.em... ' t k . 1 oboje s~ę jes:zcze na swoich miei"scach i jei· bezrndności. - On napewno wszyst-Werner, ulegaiąc prośbom piękne) Rity, ko- począ C' ••• , . . . ' ! . 
chanki Gastona, finansuj~ film mający za fabułę, _ Ni•e zwykłem załatwiać inte re- czy n~e 1:1mknęh przed mm, korzystaJąc z 

1 
ko. słY_szal. o. c~em Olna gadał~ i teraz bę

znane wypadki sprzed piętnastu la.ty, gdy Rogo- sów od ręki Pańską P'rOpozy~tę przy- nagle] c1.emności... . dz·1,e Się na meJ odgrywa:L. Nie zazdrosz
sza uwięziono za rzekomą zbrodnię na Krause- jąłem do wi~domościt i posfara~ Sli•ę dać ttiero~im stał obok swego ~ana z mi- . czę ~ej, ~~ to czł·owiek zły i zawzięty.„ 
rze.Bojąc się odpowiedzalnościi Werner posta- panu odpowiedź najpóźniej jutro... I n~ człowieka zau!anegi~, z~~ącego SI()-

1 
Ale Jak JeJ mogę pomóc? 

nowi! podpalia atelier filmowe. aby zniszczyć Werner podrapał S'iię z zaikł,1pofa:niem b11e sprawę. z w.aznośc1 ~WOJeJ osoby ... : ~ymczasem Werner . ot~zyl?awszy 
taśmę i w tym celu wszedł w kontakt z Biru- w gf1owę W momencl'e, k1edy św1.atlo zablysło, od zoniy odmowne o'Clpiow11edz, nie kwa-
niem. . d _ M~że dz•i'e"i·ięć tys1·ęcy "o zamala rzuici1ł okiiem na ~o&:osza .... Spo.i.·rz.enie t.o pul się z o.·diejśdem.„ Nhe uczy. niłby tego Biruń zakradł się do atelier, stwierdził Je · "' l' b t ł t śl 'w ty f k d I t d d ł b nak, że nie ma zapałek. w tej chwili jakiś ni4?· suma? Doliożę OOŚ nrecoś... y 1? pe ine z ·0 . '1 eJ sa s a' CJI, Ja 'OWi-,. e~az z~ z.a. n~ cenę, przewr Y:V~ o:.. 
znajomy rzucił zapałkę na polane ~enzynl). de- N" A . t • I , k' . te, Jak U bazy1rszika... wiem, ze Jeze1b ziosfaw1 teraz Elzbietę z 
koracje. Biruń wyskoczył okn~m I zraniwszy ' - ne pan uJ?1'0.ZY,, a e pans 1 p·rz~Ja- Las srumiat niprzerwanLe ... w szum \ Rog,oSizem, wszystko będz~e stracone. 
dozorcę u?a ł s i ę .d~ . knajpy „Kacapa•', gdzie cze- ciel, w k~óregio 1mienim pan V:'ystępuJe ... ten wda·rl się po niejakim czasie zgrzy-j Ona mu powie, p.owie napewno o 
kała na mego Elzb1eta. . . ! - wtrąc1l Oaston z chytrą mmą. t!Vwy głos Wernera: I owej „tajemnii1cy"... Do tego nie wolno 
o·w~i~~~za :Oos~~~uń ar::ó;~wJ~~iał zz ~~r:~~~~i I -. T~. tak. .. Mój przy~adel... - po- - No, i jak, żoneczllm? Uważam, że dopuścić, temu trzeba zapobiec, n~'e prze-
Wernerowei. ~lżbieta oświadc.z~ sw.emu mę I praw1ł się Wern~r poch~pme. . nve mamy pooo tu stać w lesite ... Chodź- biierając ~ środkach. . , 
żowi. że wie, 1z czyha o~ na ie1 życie„. . - No, wiłaśme.„ A Jak pan ltloze dy my„. - Jakiile to szczęście, - pomyslał 

Wernerowa zakochał.a się. w Ro~oszu. ~awozi sponować pieniędzmi swego przyjaciela? - Idź siam ... - odrzekła mu, siląc się por.az niewiadoma już który -- że wpa-
g0 samochodem do swe) pos1adłośc1 za miastem. M . . · Ć • • 1 ó' dl d t • • M· . . . d 'e się do knajpy Kacapa" gdzie usi pan prze•o1e piorozmrue się z num, na spo{ J. o mu o g11owy przyJe·chać do teJ zaka-
za'~a/tin~i~~ość z opryszkiem A.ljoszą. Po kilku nieprawda?„. - O.„ - zdzilWit się sztucznd:e. - A zan1ej dziury ... Coby to był10, gdybym się 
min1.itach przysz~dl B i '.uń i począł s.ię żalić przed - Mam waliną rękę... ty chcesz tu ziostać?... spóźniił... Zdążyłaby mu poWri:edzieć 
Wernerem na ~ 1ewdz1.ecz~ość_ k?b 1 ecą: - Tern lepiiej ... Jutr-0 pomówimy o - Talle„ Jeszcze będZ'iles.z miał dzi- wszystko. Niie, nie wolino zostawić jej 

Przemysłowiec uśpił B1ruma 1 wyciągnął mu t .: · k · ó · · n t b ć 
1 . · r t pisany przez Elżbietę do proku- em... si.aJ o aizię pom w1e.Ma ze mną„. z .i"ogoszem - rze a cruwa , czuwać.ot 

:at~1~~~z~n~ż;:~al sie z .. Kacapem" 1 udał sie do Rzekłszy to, Ga!stoo podniósł się z - Wolaifbym, żebyśmy wrócHi ra- Musi iść z ni'!n„. I wrócić z nlim do War• 
cukif'rn i. gd zie pnzał czytać list Elź~lety. miiejsca. Spojrza,ł na zegarek i mruknął: zem„. s1..awy ... Tam ni.e będzi1e jruż dtuga zabaf 

Następnie złożył wizytę do~torowi At~ot. - Muszę iuż iść.„ Dowidzenia... - A ja rue„. wa ... „Dutroa" z.robi swoje ... 
Gdy do doktora przys;i;edł Aliosza, poda1ący - N~ech pan zaczeka ... - skoozyl R<>&'OS'Z stal ci!ągle w miejsiou niezdte-1 - Dziś jeszcze diziś - lroni•ecznie? · wywiadowcę pohcJI, Werner zabrał tru· , , . . . , „. ~l~n:~ A tymczasem Aljosza usypia doktora, Werner na niog1. - Załatwimy ten mte- cyc:Lo?"any. Przysłuc.hują~ s~ę teJ ro~- . Trudno, W?la:tby z tern ~aicz~kać, tak, 

któremu zabiera p i erścień. res... . mow1e małżonków, tlire w'i1edtzml, jak Silę Jak postainow1il, ale okazuie się, że nie 
. Do Wernera ~rzyszed! Oaston i namaw:ia go - Niestety, muszę wyje·chać ... Za go zachować... wolno Ddlkladać tej sprawy... Elżbi.eta 

do ponownego shlm?"'.' a'~ ' a znanego scenan~sza. dzinę mam podąg... Pii,erwsizy raz w życiu zinalazil się w musi być unie'S•zkodl'i'WliJona ... Oaston nie ma JUZ zadnych wąti:;liwośc1, że D~n, d . . d. ? N dl d b . I. „ ' . . N" l t k' b la . W · t owym Krauserem z listu Walczaka. - vn.ą pan wyJez. za .„ a u- po o neJ syuuacn, pnerwszy raz w zycm , .re gasząc a ar ·1,, o myś · l poś1>iesz 
erner ies go?... dozmał uczucia cz:łowiieka, który sięgnął nie plam dziaiłaniia ... Uzna1ł, że nie powi'-

On kłamie, że występuje w czyjemś - Nie... Jutro będę spowrotem w po czyjąś wta'Sność ... Choć prawdę mó- nien Ddno&ić sJę teraz do Elżbiety szorst-
imi·en iu.„. A j eż eli nawet ta!k jest, to i ten Warszawie ... A wyjeżdżam do Dębowa. wiiąc - po nic nie sięgaL 1k.o, bo takiem psostępowainiiem jeszcze 
fakt nie zmienia postaci rze·czy... Spędzę tam dobę na świieżem powtetrzu. To nie jego wina, że tak się właśnie bardzi1ej z.aostrzy w niej upór i - nic nie 

Sedno tkwi w tern. że oto znalazł si ę Może i pan pojedlzie ze mną? ~wietny stało.„ Z ręką na sercu mógłby powie- wskóra ... 
Alfred Krausc r, któremu musi bardzo na pensi'onat... dziieć, że broniit się, że chciał si<; bronić... Raczej łagodnością wi.ęcej wskóra. 
tern zale ż e ć, by fil m, osnuty na tle jego - Nie, nie mam czaS'U ... A jutro bę- Inna rzecz, że tego ni1e powie, że weź- Mimo tedy, że w piersi j1ego szalała burza 

· przestępstwa, ni1c wypłyną ł na powi~ rzch cizie pan w Warszawi·e? Napewno? mie racz.ej catą winę na siebie, byle ty!- mimo, iż pienił siię z wściekł,ości, miękkim 
r. i ę ż yc i a ... , . . . - N~pew!110 ._.. Nie i:ia pan pojęc~a, ko uch.ronić Elżbietę od .gn!e~u mę.ża„. tonem p~w.i•edtział:. . . . 

I Oaston p oczął p.ospieszme obhczać: I Jak przyiemme i est o tei porze na wsi... Mąz? ... Tak, to stało srę iuz dla mego - Elzbretko, nie upi!eraJ s:ę ... Poje-
na zrobien iu tego filmu można cilho za ro- Lubię w.i~ś„.. . jasne.„ Jaktż to zi~oś!iwy los styka go t~kj d~·iemy do ~arszawy i tam o wszys·t-
bić albo st racić , na niezrnMeniu - ty1ko - A J1a me ... - warknął Werner z me często z tym człowi·ek1em, który - me- k1em pomów11my .•• 
za;obić ... I t•o d!uż.o -w za1eżoości od te- uzasadni·oną zł1ością. _ . _wiadomo czemu - czuje do niegio n~ena-1 (Dalszy c'4łł jutro). · 

--
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Księżniczka licząca„. 3600 lat 1k)e~ W którJID niema ani je~D21~ i~ne~OW[J 
Sensacyjne odkrycie mumji córki faraona • ' • • • 1 ·• I 

twórcy ńajwłększej piramidy ' W w1elk1m nowojorsku~ D?agazyme ~onfekcyJnym k 11enc 
sami się obsługu]ą 

(z) Egiptolodzy dokonali nowego sen ramidę. . . h l'c b ł d · ł o 
sacyjnego od!kryciia. Mi:anowi1cie prof. Twarz i czaszk'a księż,n'i1cz'Ki zacho- (mh) Prz~ JedI_J.eJ '!' ruchhwyc u 1 0 . ejm.ująca ca! ziar wpr~w~e; si -
SeHm ttassan, dO'konywujący prac wy- wały s.1ę nadspodziewante dobrze. Doko„ w handlo~eJ dz1eln.1cy. Nowego Jorku ku::~ I kontroluJąc~ \\ s~ystk ' rz znaćę 
kopaHskowych w o:koti·cy Gilzeh wśród la. jej szyi10wdn-Ięte są trzy ztote n.id, na otwar.to medawno w1e~k1 ~lag.azyn kon- ~z1eJe w m~gazyme. Trzeba P Y, i • 
piramid, znalazł mogiłę księżniczki egip- na spodzie grobowca znaleziQno złotą fekcyJny, który tern ~1ę rozm .od. setek ze te oryg1_na.lne metody sp~zeda, ~ 
skiej, która zmarła 3.600 lat temu. Pod- kolię, wysadzaną półszlachetnemi kamie- i tysięcy teg~ rod~aJu przeds1ęb~orstv.: przyp.adły. s!lme do g.1~stu pubhczn?sc~ 
cz.as jednego z rozlewów Nilu do mogi1ły niami. ~olja ta była owilJJdęta po.czątko- w Ameryce, ze mema w nim zadneJ now0Jorsk1e~. N.a spec~alną uwagę Jed 
przeniknął muł, który jak pancerz ochro- w-0 równi1eż diookala szyi mumji, przy- obsługi. . „ . . ~ak. z~sługuJe, ze w ciągu caleg~ cz~~u 
nil mumję od całkowitego rozkładu. Prof. czem dwa złote odważn1ilki, zawteszone „Obsluz się sam - głosi za~h~caJą- 1stmema magazynu - mag8;zyn 1.stmeJe 
ttassan zużył 54 godziny na o.;zyszcze- styłu, mia:ły ją utrzymać w określonej cy napis, umi~szc~ony przy w~Jś.cm ~o przeszło pół. roku - zaszły .1e~yme trzy 
nie mumii z mułu, albowi1em mumja byla pozycU .. Na prz·echyl'Onej nia bok gł·owie magazynu, zaJmUJ~cego dwan~sc1e ~1ę- wypadki usiłowania kradz1ezy, to Jest 
bardzio łamliwa. zachował siię strój ze złota z miedziane- ter. N_a ladach, . c1ągnąc~ch się. dł~g1m, wyniesienia. sztuk towaru bez ~-apłaty. 

w b · · · . • ml złotemi lokami opuszczoneml do ra- niekonczącym się szeregiem, w1dac po- 1

1 

Po trzecm1 wypadku dyrek1,;Ja przed 
ydo ywałące srnę z mog1rly .Jadowi- mion Na każde} rę~e zachowały się clen- rozkładane najrozmaitsze przedmioty. siębiorstwa 4mieścita na ścianach o

te gtazty omaytl me pr~~prtakwi!Y eg1pitołlok~la kie ziote obręcze a dokoła taiji - pasekj1 Wszystkie stoły są poprostu oblężone I strzegawcze napisy: „Za nieuczciwość 
o u ra ę prz omnosc1 a ze mus a 1 - ' k 1 h k , · k • i • • I I 'b t e k kr t i ć ' miedziany, ozdobiony złotemi liśćmi. Na , przez tłumy upu~ącyc , torzy rozrzu-1 cze a w1ęz eme - me P am ian ą w -

B
a dao n e przerywa ~ra~ę. t t nogach miała mumia również złote obre I cają rozłożone sterty towarów i ma- go nazwiska!". Pozatem zaangażowa-
a . cze przypus~czaJą, ze są o sizczą - . . • • , b' · d • d · t k'lk ' d d k · t · obs, · aci·1· 

k:i córki faraona Chefrena któr zbudo-1c~e I wreszcie u stóp ieJ łezały dwie gor- ter;ialo'Y i wy 1era1~c o powie me szu n~. 1 a pan o ys re :ieJ „ . e1w 
waf drugą pod względem 'rozmi~.rów pl- kt złota. ki, uda1ą się z niemi .do kasy. . k~nent.ów. Dotychczas. JednaK .ranłe te 
· W całym olbrzymim magazyme nie- me miały powodu do mterwencj!, mimo 

M I -·• * A™ EBW W ma ani jednego sprzedawcy. Tu i ów-1 że prz~z magazyn przewija się dziennie 
f!!Jlll[i}lllliJlililfillil[i]liJI!Jli]li]liJfi]li]•li Doktór TR E p MA ft dzie tylko siedzi ulokowana na wyso- kilkadziesiąt tysięcy kupujc\cych. 

kim . krześle urzędniczka magazynu, 

I Arcydzieło! I spec~:i1::~c~bo~ó0~z~~~r:~~~i:e~~· Połedynek na sali dancingowet i _ li Zawadzka 6 234-12 d . 
(!i Wspaniała transpozycja filmowa głoś- 1iJ 8-12. Z-4. &-9 wiecz. Niesamowita scena w nocnym lokalu nowojorskim 

~ STEFA~~0z~\f3~sl(IEGO ~Or. N i ew i a Ż Ski (z) Przedsięb~or~ filmowy Dugdalelli stała się rzecz niezwykła. • 
e p. t.: [ii SpecJ. chor. wenerycznych, skórny~h przybył pewneg·o wieczoru ~u }nanego . Dugdale zaprop?nował ~u 1manowł-
• ' ' llJ 1 seksualnych ! lokalu rozrywkoweg.o „Casino w N o- cie odbycie prawdziwego poJedynku„. na 

1' • I] ANDRZEJA 5, telefon 159-40 i wym J-0rku i zapPos11! do tańca tancerkę 1 parkiecie tanecznym. 

a 
Przyjmuje. od 8-11 :ano i od 5-9, .Ewelillllę Oi<bbs, bohaterkę gtośnego w Persey który równl1ei n~e był zupeł 

; 

w niedziele I święta 9-12. I ~woim czas.i1e skan dialu erntyczno-obycza nire trzeźw'y, zgodzH si'ę na to. Nim oszo-

D H D t t dt 
Jowego. ' . . . . lotni1ona publiczność zdołała zareagować 

'' 
r U Sz il 1 

• Dug~a~e byl 171z mo01!10 wstaw1,on~ 1 malarz, któremu Jako obrażo111emu, przy-
~ • • ! nr~ zwroa1!! uwag.1 na to, ze tancerka s1e- sługiwał pierwszy strzał, podniósł nie-
-. AKUS~ER·CilNEł(OLOCi I dzi.ata p~zy stohku. ma~~rza Persey~, pewną ręką broń i nacisnął cyngiel. Ku-

• Reżyserja: Józef Lejko @ mieszka obecnie i utrzymu1ącego z mą bhzsze stosunki. Ila przeleciała obok skroni przeciwnika. 
lit Film wielkich kreacji aktorskich ZACH~DNIA 66. Tel. 129~52 I Odry Dugdiale podsz.ed! do sto tu, malarz Ten miał więcej szczęścia: jego strzał 

· fi] · EICHLERÓWNA ~:Ylmu~e od 9-11 i od 5-7 w1ecz. zrobif. uszczypliwą uw.agę, w odpowiedzi był śmiertelny. 

li] ZACHAREWICZ • D J NADELl'na ktorą otrzymał pohczek od blmowca. emm T ttłt'-
'ijl . JARACZ e r Malarz dobył rewolweru - i w tej chwil 

I
~ SAMBORSKI 11J • • 1=•• •+ 0 ·~ , Dyżury aptek 

STEMPOWSKI 'fil AKUSZER-CiltłEKOLOCi L"'KARZ-DENT"STA N d d k 
ŻELICHOWSKA l!!I "' • ocy zisiejszei yżuruią następujące a11te i: 

ZNICZ 
'91 ANDRZEJA 4 Te21288'~9"2 f KOp" i Ołl\1115ka s. Kon i S-ka (Plac Kościelny 8), A. Charemza 
!:!!.I '9 I W (Pomorska 12), W. Wagner 1 S-ka (Piotrkow-

DAMIĘCKI ł!J przyjm. od 10-12 i od 4-8 w. • Pr~yjmuie od 9-3-el. ska 67)1 J. ZającŻkiewicz i S-ka (Plac Boernera 

'ii' CYBULSKI li] D B BK K E R T GDAŃSKA 37, tel. 232-55 Z. Gorczycki (Przejazd_ 59), M. fpsztein (Piotr-
~ ii) r , od 4 - 7-ei w Lecznicy, kowska 225) i Z. Szymański (Pl'.:liędzalnlana 75). 

t!i Od jutra 23 maja br. !i] • , ' PJOTRKOWSI<A 294.. tel. t22·89. 

; Kino l!ł CHOR. WENERYCZNE i SKÓRNE. "EMlf'M W&bi••+f !WW ,, DR. MED. 

!!li: . R• l•l•u I· Prz~~~~~~efi~~~d:!'i ~~w;;~~~~k~).w H. s;;.:.~cher At Kopciowski 
--- · · ----·---·---- CHOROBY SKÓRNE i WENERYCZNB 

H , • AKUSZERKA przyjmuje chorych od PIOTRKOWSKA 56, tel. 148-62. Gdańska 37, tel. 232-55 
!I,... - 3-5. Dyskrecja Al. Kościuszki 41. pr., Od. 9-1. od 5--9 pp. przyjmuje od 7-8-c~ wiecz. 
!ll!!Jl!J[llli)[IJ[llllJ[lllłlfilli](i]l!JliJfil~ of. parter, tel. 170-18. 31. w niedziele i świeta od 10-1. 

__ ._,.. F § _i__§ '! '"!* * -· A 

~~~~~~~~~~~~~~~~ nie p:odainiy j·ej przez Karola --· przeko-1 - Danuśka - wbrew tradycji -· ni·e 
fi.llndr-;,ej Żorislii iii ·\\ na~ ją. zjawri.1la się w bi-<l!łej sukni z długim welo-

Ni:e powied·ziala już. nic, tylko pełne i nem, ale w zwyczajnej balowej: nie było 

I h 
• • ł ' ' wyrazu oczy jej, skierowane \V stronę '. howiem czasu na sprawianie specjalnych ( P ,1. e r w 5 z a m. -1· o s [ chorego powi:ed1ziały mu gorąc.o: dziię- szat. Tylko czoło jej ozdobiła poczciwa 
~ kuję ci1! gospodynt Elżbieta mirtowym wiankiem. 

Po powyższym ilncydencire obie pan1i.e Przy tern wszySitldem d·z1.ewczyna 
demonstracyjnie wyjechały z Rychtowa wyglądała prześliiczirui1e - n!Lc więc dziew 

.Jl.a tak, że przy ślubie, który odbyt siię dnia nego, że Karol nie mógł od ni1ej oderwać . \li 87) Powleśt spółcze&na iiJ" następnegio o grndztlrnLe dtzi1esdąteJ rano z ocru. 

Danuta Kresińska, ekspedJenl\a w uw dynarnie obLe baiby, poczem bez.ceremon wuj ttipolit. · chwycie. 
rod~illly pa111a tnł.odegio obecny był tylk() I ~ Jakaś ty piękna! - szepnął w za-

ga!an~e bławatnym Jana Zarysza zostaje ja,lnte wyrz.uc:Ll je za d'rzwI. Nie trzeba doda.wać, że aczkolwi1ek ' Lecz oto już zjawił s·ię znowu ksiądz 
zr Ni~w~~~·ąc znaleźć pra~y _ mając na - JaJk pani:om ni1e wstyd ~obić .taJ.de st~rszy pan sj1Lil S:i~ na grzeczn~ść, minę proboszcz, k~ór~ poprzetlni'o wy~pow!a
utrzymaniu ojca _ przyjmuie pomoc Zary· karczemne awam1tury przy łózku c1ęzko mJlał tak kwasną, Jak.gdyby wyp1ł kwartę dał chorego 1 ud:z1ehł mu KomUTIJl ~w1ę-
s:i:a i od czasu. do czasu spe tyka .się .z nitn. chorego? - rzucił jesz.cze z;amykając za ·octu.„ tej - ł ruzporczął modlitwy. 

O spotkamach tych d'lwiadu1~ się. na· n.vemi dJr:z.wlii. Zato twarz pana mł·odego promLen:i:afa Wśród wi1elkiej ci1Szy obecnych pa· 
rzeczony Danuśki Stao;sław Reczyi1skl i po · k · · · · d · • . • ' 
gwałtownej scenie zrywa z ukothaną nie Boczem .nia)Srpo iQIJmeJ - wie ·ząc, ze radością. da.ty sarkr:ame11tall!le siłowa - az wresz-
wierząc, że slosurtki jej z Zaryszem ~ą zu- każde sllrti.ejsze podtnlte·cenie może zabić Mimo sprzedwów lekarza ka,zat się cie !kapłan ujął stulę i okręcił nią złącza- · 
p!!łnie platoniczne. cięż;kio chorego - d01silwczyi do jego ubrać we frak !ii przyznać trzeba, że mimo n.e uściskiem ręce nowożeńców.„ 

Kresiflska tJQ wielu przygod<ich poz.naJe łóZka. mocno zapadni·ętej twairzy wygląda! te- Jaki.eś dal1ek.i:e wspomnienie w~rpet-
taJernniczego dżentelmena: Karola Ormcza t i t b · · · ' · · k .r 
który kupuje wies Rych!owo, ani;tti.ując sta . Ale P.rzestraiszy . s ę ~1ep~ rze me. ra'.z bard1~0 1:nter;s1~Jąco. Byl'przytem o~y zt~ z nafbardlzieJ u rytego kątka serca 
rego r<resińskiego na administratora. Orni1cz metylko że mle przeJa.l s1ę cafą tą w1o!ll'Y i peit·en swtetnego samopoczucia. dZl'ewczyny. 

ornicz podkochuje sie w Danucie. sceną, przed'wnie ubawi·! się doskonale. - Ni1epolfooi mnie ta nagł1a zmraina - To byto bardlZ'o dawhrO, przed wi::!ka-
- Nte rób sioibte ni:c z hałasu tych szepttąl d10 Lesiewicza pan Kresińskii'; mi: pótto1ra roku temu! Si1edziała wów· 

- Jesteś szalony! - zapienHa s•l!ę jędz i traJktuj całą tę ~prawę z humo- Wygląda jark plomień, który raz jeszcze I czas ze Sta·szki,em na „ich lawecz·ce" w 
Kazim1era Ryw.i•nowa. rem - mówirl do mocno zdetonowanej mocniej rozżarza si'ę, nim ostateczni1e jpa:riku. Jesi·enine stońce z1'o-ciło klomb r6ż. 

- O grabarzu ci myśleć, i o trumnie Dainuśki. - Są na ciebiiie wściekłe, bo by- zgaśnie~„ ~ K~edy dostanę nareszcie dyplom, 
ante o maitżeńsitwte! - piata stara. A po ty peW!ne, że ziostawię tm Rychlo·wo. - Na wszeliki wypadek zaaplik,owa- skończy sirę nasze biedowanie - mówił 
tern obie r.ozszalale damy poczęty wspól A tymczias·em ja odprawiam je z k;wit- łem mu nK1'WY zastrzyk. Może też dlate- Stasizek. - Wtedy też poMerzemy się! 
nl1e obsypywać Danuśkę stekiem obelg ktem. go chory porsiadia w tej chwili tyle ży- - Taik, wtedy pobierzemy się - mz-
1 prze·zwislk. Ter:a~ dloipj1e·r.o pomyślała o korz.y- wotnych siiłl A może wzrusizenia, jakie w I marzyła s·ię dz~,ewcz.y:na. - Urządzimy 

- To twoja spraw!!Ąa, :intrygantko!- śda1ch, wypływających z jej malżenstwa tej chwH.r przdywa, dzilał·ają na niego w pięk.niy ślub, ty wystąpi•SIZ we haku, ja w 
wy-ty. - Usidlilliaś go, opętałaś, ażeby zdio z Ornri:czem. z ,rio1zumi1aila, że Jako żona Ka cudlotwórc:zy sposób ?„. Strncilem już oo biarlej sukni z bardz.o długim welonem. 
być je~o majątek.„ Ale ni·e uda c.i się to! rola, prawn1,e odziediz~czy PD nim ma· I do ni1ego wszelilriie nadzieje, le·cz kt10 wie, j I poitem j1uż rtie flo·zsta1niemy s!ę ni.gdy! 
Ju~ my z1naj1c:Jiziemy świad!ków, że w chwi jątek czy taiki wstrząs psycłtrczny nie z·dtoła go ~ I będiziemy bardzo, bardzo szczę-
li, gd'y czf.owiek ten zawi1erar z tobą ~lub, Ornicz odgadil wiidoczn11e jej myśli, 'i· ocalić? _ śliwi - dokończył chfopak. 
znajdować się pawi.ni.en rnczej w domu gdyż dodał: . - Daj Boże, daij Boże! - szepnątl A potem cicho szemrały jego słowa: 
obłąkanych„. - Ma się roizumieć, że Rychłowo zo- wzruszionym głosem Kresi:ński. - ~ocham cię, najdroższa.„ Ko-

W tej samej chwii!i doktór Lesiewicz, I stawiam tobiie. I - A tymczasem rnzpo·częla się .;ere-

1 

cham cię nad życie! Czy nie czuj.esz te-
który dopi,erio ero wróci1l z miasta, przy- Widząc zaś w jej O'Czach . błysk z.a-' monjla ślubna. go?„. Ach, dałbym pót życi1a za to, ażeby 
wożąc ze sobą rei enta, zaalarmowany I klop·otani:a, dodat szybko: I P01kói, dz'itęki staraniom ogr.odnika, · ten ślub nas·z odbył się już dziś.„ 
wrzaskami, dobywaiące~i si_ę z sypialnq - A~eb:y tv:ój. ojdes n~i·e . potrzebo- z~mienion? 1:1i .to w ornnżerję, ~i ~o w ~~ 1. .„.~?ią~z. łączył stulą ręce Orni·cza 
cl'rnrego, wpadł do pokoJu. I wal pomew~erac się po sw1ec1e na stare plrcę. C1ęzk1e bron.z.owe 3w1eczm:k111 Kresms:kteJ. 

Stary fro.utowy wiarus, wlot z.orjen- lata. _ 1 i srebmy krucyfiks, srtoj·ący na st'Ofo, do- . . 
towawszy S'lę w sytu:aicj:i, ·zwymyślał or- Ten argument .__ tak bardzo delikat- dawały mu powagi. <Dalszy ciął! jutro). 
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.Międzyokręgowe spotkanie o pubar „Expressu" . 

Lódz, 22 maja. I piątce i'lapastfllków knkowa był Pa.tutek n; krakowll. w pOmtl~y bar~zo pracowity był I ków był drużyną ~Orszą od łódzktef. • • 

z 
'Dó.{ychi::3nsowe spotkania Lodzi z Ki-akowem :J.racz ociężały i ndutywaJ-oy _zbyt . ~~ęsto ,siły l Gtilnblitg ~ r:awodn1k o typu~ W1e1Jszl~n. Obro- Pocz,tkowe m~nuty meczu zap~w1ada11ą sf~~ o na~rd11 wędrowną naB.:ego wydawnictwa ob- iizyotnef. Pazurek pr:!etr•y1nywał karrłę piłkę na Kra~owa P!il~k --: Doniec . stanowiła kl,asę bf!rdzo c1eka~ę. P!ł~a przerzuca ~tę w b Y 

f ifowały ,., dużą ilość bramek, których zdobyto · wypracowan' przez ruchhwe!lo Woiniaka, wz~I. 
1 
S.ła 1ieb1e, wyb1Ja1ąc Się znacznie ponad pozw!D w1czne~ tempie z JeG.ney strony b<Hska na dr~l14' 

w tru·ch 1noozach 19. Ogólnie oczekiwano, że ! S~eHgę. O~~J skrzydłowi guli anemiunie i cfo-1 gry po~ąstałego zespołu. Bra.mkarz Wło~ek nie Napastnicy. łodzcy tracą w pocz~tkow{°h :u::: 
<lorcln'k bromkov."Y obu rcprcilentacii znacznie I prero prZeJ!lcie Góry na łącznika oz:rwiło ałak miał v-nększego pola do poptsu. W sumie Kra· t~ch gr~. ~dl{~ dog_?dnych p~zycy. W. ym • ~ d· 
powitl:si:7 eię po wczorajsze! grze. Niestety, I n w w · • • "*VilWl!llM Uil:łill!Mlm +•&9i&Mwzao s1e wyb11a1ę się Kroley;ieck1 , Stolars~1, :ibaJd!f w 
zawody z11kończyly się bezbramkowo. 

1 

' . . . . n~ PC? kil~un!'s~u. minutach gry sta1ą ę . • 
W Ine'-.;l!u wczorejs:i: m, który wywołał bat· s • t w F • p w ni~ . oc1ę,żalii i ,1uz do ,k~ńca meczu nie przedsta· 

dzo dui:e h.inferesOWlill?fu, gromadząc na boisku w I e o I Wla)ę w1ększe1 wartosci. • 
LKS-u około 3·ch tysięcy widzów, napastnloy · • 111 U • W drugiej połowie. • mec:i:u na~tępuje ~a 
cbu r.espołów obnazylt swe błędy w całej feakra· zmian w zespołach. M1e1sce Wolskiego za1mu1e 
wośct. ZaróWM drużyna krakowska, jak i łódz:· . J j . d • . . • Lewandowski, a 1.ta kilkanaśc!e minut przed koti-
ka nie posiaJałe ani jedne~o rasowego napastnl· . r 0 Z p 0 (*Ze 0 S ę W 0 I U WC Z 0 r 8 ] S 'l Y m cem Królewieckiego iastępufe Mielczarek t: P. 
ka, któryby potrafił zmusić bramkarza dru~yny "' . . 9

• T.C. W drużynie kraliowskiej Pazurek zosłalle 
p~i!:ec.ll1"'11<if rlo. kapitulacji. Strz,ałów na bramkę . . . Lód~. 22 maja. . , doskonale1 ta.~tyce, w c_zaSie 18.49 przed Szy· zamieniony na Lubowiecki~gci z, Wis!Y· Druga 
n:e byio prawie wcale, a t.~, ktore zostały odda· Początkiem tegorocznego św1eta W. f. 1 l · cem (W!~1A) 1 fasKulS~1m ~WIMA). I połowa meczu jest znac~ie mrueJ ciekawa od 
i:c hle były specjalnie trudne do obrony. Prym W. były zawody, jakie odbyły sie wczoraj na W_ biegu dl? spnnterow rozegrano .d:va I pierwszej. Gra ożywia się dopiero w ostatnich 
pcd tym względem wadzili napastnfoy druiyny stadjo_nie helenowskim i wypadły bardzo dos- _· przedb1.~~!1 z ktorych ~o dwuch zawodmkow pieciu minutach. Lódź zdobywa się wreszcie na 
łócb!dcJ. Sow!ak, Koczew;;ki i Królcwl~cki byli kanale. I zakwalmkowato s!e. ~o fmalu. . kilka żywszych akcji, z których jedna omal nie 
:impt>łnie 11:nośn1 Jeśli chcch:i o grę w polu, nało-1 Bardzo efektownie wypadi.v tirace drużyn : Pierwszy prz.edb1~~. wygrał Ernbrodt pr_zed p!"Zynosi nam bramki. Bramkarz Garbarni za• 
mast zapre:r.cntowali się beznadziejnie w qytua· 1 LOPP i PC!( wykonane prżez oddziały fabrycz- : Raabem, a drugi W0Jc1k przed Paulem, ktore- biera piłkę z pod nóg Mielczatrkowi ti ulega kon• 
ciach podbramkowych; wykazując absolutny brak l ne firmy Eitingon jak też nalot samolotów. ł mu nawalita guma. . . tuzji, która na szczęście nie ókazała się groźna. 
orjenlacji I ćolnoścl - dwóch hodej naiważuicJ· Następnie popisywali się gimnastycy ŁTSO, ' W finale zwycięży! Ernbrodt maiac !1.a. o.sta- I zutepuje go młody talent Wisły krakoW11kiej 
szych o!utów każdego napastnika. których p;odultcje zarówno w grupie męskiej tnich 200 mtr. czas 14 sek., Przed Woic1k1em, ! Gleriila, który w ostatniej minuaie broni w sy• 

Ancm_ia strzałowa środkowej tróJk: ataku jak i źe11skJej tyły b. udane. I Paulem i Raa.bl'lrn, tuacii niemal beznadziejnej, 
lldt'ic!lła 11ię całkowicle nanym skrzydłowytnl Niezwykle interesuJ4cy przebieg mia! wy- . Pierwsze WYScigi torowe w bieżącym sezo- Meczem kierował zupełnie bet zarzutu J.:I• 
l't!i~lc:i::u~ow! I Stolats!demu, tak że ~v .si:mie !1~a ścig kolarski na 30 okrażei'i torn dla kolarzy nie wykazalr, że najjeps4ym naszym sprinterem Stępień, 
& ·~rn łcdzk1~go wyi:>ad!a ~eznadz1e,1!11".. „ Nie szosowych. Wygra! go Kolski z Makabi dzięki Jest nadal E1nbtodt. p d wod ml powitał druhnę krakowskę 
n:ozna n11t1m11as! absolutnłe nic zarzuele hnJ1 po- . ~ze. zLaZOPI!_' ~ K .... o~p'k wre .... ąy'a„ 
n;ccy. N~v~isze'\~llki, Pile i Pegza grnlj :i.: wiei- Otwarcie sezonu spor·towego ' ': ,ii:i1en~u , ' lk~-uOndav!~iedzlał :~d. si;tt.;: kiom p-01w1qce1uem, pn:yczem obaj A-klasowcy 1'osc10m upomme • P , ,,, 
znacni !ę pr.<;ewyiszaii ligowca. · j U ą14mx.1 ftM A•,_, 

Najlep:szą częfclą druzyny w reprezentacji 1 I K b 
na~ic~o okręi!ll bvła trójka obronna. Lass niel oddziału łódzkłeao Tour ng- lu Il Rftkord Polskl miał cOprawda wie1v. prncy, ale Je!1o dobrze obli· A . 'G 
c:r.ona wybiegi• i duż.a przytomność umysłu sta• \ Lódź. 22 maja, scowego proboszcza ks. Wyszyńskiego, który 

ustanawia Kwi!łn!ewska wlaf" go znów na cHle go~lkeperów łódzklch Oddział Łódzki Polskiego Tourin.e: Klubu do-
1
! pótniej przem6wtl w niezw11kle serdecznych 

Obaj i-brotky G-riłecłrt i FU!):tal 1trali znakomicie. konał wczoraj uroczystego otwarcia tegorocz- , słowach. Bydgoszcz, 22 maja. 
Vk,.,.!dcwali Jrażdę akcfc przeciwnilta, stanowiąc nego sezonu sportowego. W uroczystości uczest I Po nabożeństwie ks. proboszcz dokonał po- w Bydgoszczy rozegrany został w czwartek 
mur tr-udny do prxcbycla. niczyło ponad 60 maszyn, co w warunkach tódz ' święcenia \:szy_st~!ch ma.~zvn. . międzymiastowy mecz lekkoatletyt:zny Gru-

: W tespole. kr:t1kow•9l<!i;n s~y.rnnl;owała rów· kich jest cyfrą rekordowa. . j , Po wspoln~J 10tog~afJ1 ~okonane1 na pod-
1 
dziądz _ Bydgoszcz. zakończony zwyclęstwetn 

r.e~ /!i\ .n'\pl!Si:nlków, Atak Krakowa wykauł I p 0 zbiórce w AI. Kościuszki przed innache?'l worzu p!ebanJ1. na~tapił od1azd .do ~zo;k_owa, 'j Grudziądza w stosunku 115:112 pkt. r;~c!'' "'W bralt :r:granfD,,na l'0~zc:r.0itólnl n11p11~t- przedstawicielstwa Polskiego Pi~ta, . Z~'-''.odn1- , g~z1e automob1hśc1 TJp<leJmowam ?Yh smada: Poza konkursem startowali: 'Yalsówna, 
r •cy. prtł . wzalęc!em u1nl"'1}nnści ,odda~anła str.-,a· I cy przcdefiiowali przez miasto uhcami Wolczań metn przez dyrektorostwo lielene 1 Leor1a Po Kwaśniewska i Klemczak (AZS Poznan). łó!'1 n~ ~r"?'.ltę ct1!l<f'wlcte doroWDah 11;v-;;m ko- 1-ką do ks. Skargi, przed Katedrą do Rynk'.1 Rey, g!ów. , l(waśnlewska pobiła rekord Polski w rzucie 1
" .rn łvl~"'I!l• Ncj:dabszym zawodmki'!m w manta ~zgowska, Piotrkowska w kierunku · Uroczystość wczorals~a, kto~a przęszta w oszczepem, uzysku hic doskonały wynik 41,60 
~~ ' W'lć 11S™.if.i2łllł$G 12

>.!iJlf!l ' Ozork~wa skąd do wsi Modlnt>J zrtaiduJącej się niezwykle J?iłym nastr~Ju zakonczona została mtr. Pozatem w skoku wdał osiągnęła ona -P ł"zin.d turn•eiem w odległości 10 - 12 klm. od Ozorkowa. · I krótką. wycieczką do lez~cych obok Ozorkowa 4,91 i pół mtr. 1 ""° i Jl We wsi tej odbyło się w małym zabytko- Sokolnik, poczem nastąpił tiowrót maszyn do Waisówna startowała w trzech konkuren-
plłk?.'r!!klm Jun1or6w w Łodzi wym koś: !61ku uroczyste nabożcńst"\\•o na ?~·' Łodzi. ciach, osiągaJąc w dysku 41,14 mtr„ w kuli -

myślność Touring Klubu otlprawione przez miei- 11,37 mtr., a w skoku wzwyż 1,48 mtr. PlłkA~Skł turnie) funlorów o mlstrzo~two o•,--·-- --------~--- · - „--,-·· --· · --„------- --~~~ - Klemczak w skoku 
0 

tyczce uzyskał 3,84 
hr.gu łcdzldego rozpocznie sle zizodme z u· 1 • „ „ f · ł I J mtr 
ch<,Y1't(l WG I D luż w dniu 6 czerwca. Pracowity dz1en ' ~ asco urn e u . 

W turnielu uczestniczyć !Jedzie 19 zespołów, · . i J tł j k p l.14 
rirzyczęm niektóre kluby zdoslł:v PO dwie dl'U• hkkoaUe16w łóci!~iC!1 pięciu m·ast w szczypiurn aku ęljrze ows a w ar JJ&.U 
żYnJ', Są Io UT, Widzew, Makabi. Ifakoah, Nor· Lódź, 22 maja. ' Lódź, 22 maja. • ~ d • · ł 
dla i Bar Kocllba. • . . . . - Turniej szczypiorniaka pięciu miast, który JU .i:. (li nOSI zwy.: . ę 5 .wa 

Pozatcrn ~cz~stmczyć będa i2szcze w rn~- W dniu wczoraJsz~m z. okar.Jl d111~ PZLA. od- Irliat być ostatnią rewią przed ustaleniem osta- Paryż, 22 maja. • 
!'ltn~ostw3<::~1 r,mz.yn~: ŁKS, SI<S. W!JIAY, LTSG. i były się w okręgu todzkim następuiące mecze tecznej reprezentacji Polski na Olimpiadę, za- W czwartek na mledzynarodoWYch mistrzo-
TaJ,unu, T UP.-u 1 Ziednoczonvcli. lekkoatletyczne: kOńczyl się kompletnem fiaskiem, albowiem na stwach tenisowych Francji, startowała poraz L n"" Y a fe i" y W PabJanicacb trójmecz ŁKS-Kn!szeender- starcie stanęła tylko ie dna drużyna zamieisco- pierwszy Jadwiga Jędrzejowska w 2rze miesza· 

'51 · • lKP., Z;.1~ończony _zwycięstwem ŁKS-u ~4 ~kt. wa, a mianowicie reprezentacja Warszawy. nel wraz z francuzem Brugnon. 
z bramrH~r 11em H „,! oahu przed hE 68 pkt. I IKP. 51 pkt. Na tróimei.;ZU Turniej, który mia! obejmować początkowo Para polsko - francuska pokonała zdecydo· 

" • " . „ • I padły dwa nowe rekordy okręgowe, a miano- szerez spotkań międzymiastowych i trwać 4 wanie parę angielską Page - Pattersen 6:1, 6:2. 
W wyclzi;i!e gier i dy5cyp!iny odbyć się miala wicie w bieg11 na 100 ~tr. us~anow!I rekord Rad- dni ograniczony został do jednego spotkania: Anglicy zaprezentowali się bardzo słabo. 

konfronta~ ja dwuą1 zaw~dników ló~zkicn Gór- ; wański (t._KS) 11 sek. 1 w biegu na 3 kim. Lach W~rszawa - Łódź zakończ. '\ego zwycięstwem W piątek Jędrzeiowska i Bruitnon napoty· 
n ego i. Gornera. ~tato się to '~ związku z za- . lKE) 9 mm. 26,6 sek. , . Łodzi 8 :6 (7 :4). · - •• kalą na dobrą parę angielska Noel - Hughes. 
rzutami staw1anemi Iiakoahow1, że w bramce , Wyniki w poszczegolnych konkurencjach by· w grze podwófnel pań para Jedrze!owska --
iego ~ra zawodnik pod falszywem nazwiskiem, I ły następujące:. 100 mtr. 1) Rądwariski 11 sek. pi łka no„na w całym Noe! przeszła walkoweren;i do druidel rundy„ 
który ji!st prawnie zgłoszony dla _ C-klasowego przed Ośmielakiem (IKP), 400 mtr. 1) Mund • 4'. gdzie walczy z parą Henrotm - Andrews • 
. Morgenszternu. i (ŁKS) 55,2 sek. przed Pidlem (KE), 3 klm. 1) · kr2 &U · 

Zarzuty te okazały się w pełni uzasadnione„ Lach 9.26,6 (rekord okr.) przed Wróblewskim lljllj I (!.eis juz· p zu1·echała 
gdyż do siedziby związ~owei przyby.ł oczywi-! (ŁKS), skok wdal: 1) Rybak (KE) 6.18 mt.r. W dniu wczorajszym z okazil „Dnia O. Z. P., U ea f 1J 
:;cie tylko jeden zawodnik, który chciał być za-! przed Ośmielakiem 6.14 mtr. Skok wzwyz: N." o~był się w całym kraju szere~ _ci~kawych i nra _tutro z reprezentacJą Polski razć:m Górnym jak. i Górnerem. I Ośmielak OKP) i 'Szmidke (KE) po 1.66 mtr. meczow piłkarskich. Podajemy wazmeisze wy- = a 

Śledztwo w tej sprawie jest .więc zu?elni~ I Dysk: 1) Błaszczyk (ŁKS) 37.02 mtr. p_rzed 'fi- niki: Warszawa, 22 maja. 
!a_twe i _iuż w n~ibl(żs~y1:'1 czasie s?odziewa~ : szerem (KE) 36.09 mtr. I<;ula: I) Błaszczyki W l(atowicach Śląsk - l(raków 4:0 ~1:0). Wczoraj w godzinach wieczoroWYch przyby-
się na!ezy decyzJJ W· O. i D. w sprawie spotkan 1 (ŁKS) 12.35 mtr. przed Pisze rem 1.1.55 mtr. - Mecz bardzo ciekawy stat na wysokim poz10mie la do Warszawy Chelsea, która w sobotę roze
mistrzowskich, . rozegran~ch D~zez łfakoah, W 

1
1 Oszczep: 1) Dobek (ŁKS) 50.43 mtr. przed RY· · Śląsk wystąpi! bez Wilimowskiego. Zastąpił grJ • gra w stolicy mecz z reprezentacją Polski. 

których ucz~stmczy_t własm~ _Gorny._ Po~os~a~o bakiem 43.09 mtr. ~ztafeta 4x100 mtr. 1) ŁKS. Ood. ślask przeważał i na zwycięstwo zasłużył. Na dworcu krótkie przemówienie powitalne 
tylko do stwierdzenia czy wmien t~ i est 1edy111e · 47 sek. przed !KP. 1 KE. Bramki zdobyli Ood i Peterek po 2. Sędziował wygłosił reprezentujący PZPN. dyr. SztJicberg, 
sam bramkarz. prze~ 'Yprowa~zerne Iiakoahu • • p. Laban. poczem udali się oni do hotelu Bristol. 
w bt:\d czy tez wspo!wmnym Jest klub. W Warszawie: Warszawa - Niemiecki W składzie drużyny polskiej na mecz sobotni Na stadionie Wimy Qdby! się trójmecz Wim::i KonnreS R S K O -Zjednoczone-Oeyer. Wygrała Wima 66 pkt. Śląsk 1:0 (l:O). Gra bardzo zażarta. ale na ni· zaszła jedna zmiana. Mianowicie zdyskwalifiko· ~ • • • " przed KPZiednoczone 60 pkt. i Oeyerem 52 pkt. skim poziomie. Nieznaczna przewaga techniczna wanego Wilimowskiego zastąpi definitywnie God 

W !' brał nowe Władze Wyniki poszczególnych konkurencyj były na- Warszawy, d_Ia której zwy7ięska bramkę zd~: 
..; ) k (Z') 11 2 byt w 35 mm. Łysakowski. W reprezentac11 D b ·k• Lódź, 22 maja. stepuiace: 100 mtr. 1 Chmielews i J, • s. Warszawy wyróżnili się: Rudnicki Martyna i 0 re WYRI f 

Doroczna konferencja klubów robotniczych nrzed. Bystrym (ZJ.) 11•8 sek., 4oo mtr. l) P.'\l~t- Łysakowski. Sędziował p. Puss. Widzów sześć 
okręgu łódzkiego zrzeszonych w ŁRSKO obra- kiewicz (Wima) 56.8 sek. przed Grobelnym (Zi.) tysięcy. uzyskano na iawodath lekko• 
dowala w TUR ściągając około 50-ciu delega- 59.l sek. 3 kim. l) Rutkowski (G.) 9.48•2 przed w Krakowie. Kraków - Bielsko 5:3 (2:2). atlotuc:;_nych w Ostr"'WCU Jańczykiem (Zi.) 9.51,6. Skok wzWYż: 1) Ku- ... J u 
tów. i·awski (Zi.) 1.69 mtr. przed Hartmanem (G.l Zwycięży! trzeci garnitur Krakowa. zdobywaj~c Ostrowiec, 2~ maja. \f.'ygłoszono na niej szereg referatów na b. ) k (Z' ) 6 04 t bramki: przez Pomalę 3, Zarębę i Stępienia po i' nter~• u .ią ce tematv. Prelegentami byli pp. red. 1.59 mtr. Skok wdal: 1 Kujaws i J. · m r. I. Dla Bielska bramki zdobyli: Tomala 2, Ke- Na stadionie KSZO odbyły sie wewnętrzno-~v " przed Januszem (O.) 5.99 mtr. Kula: 1) Lange. I l S ta tter z Krakowa, dr. Mich_atowicz i p. liry· JW' ) 12 24 mtr przed lfartmanem (O.) ll.04 nigsman I. · . klubowe zaw?dY lekkoat etyczne o m strzostwo 
niewicz z Warszawy, wreszcie p. Ządtke z Ło- imaD k• I) Anuszcz L< (Wima) 37.18 tT,Jtr. w Poznaniu: Warta - ~eprezentacla Legi! klubu, na ~torych uzyskano klika bard~o do• 
dzi. · mtr. d L ys · (w·ma) •6~7 mtr Sztafeta 4x100 I H. C. P. 5:3 (2:0). Bramki dla Warty zdobyli brych wymków. W kuli mistrz okręgu łodzkle· 
· Po sprawozdaniach ustępujących władz i prze 1) a~_em 49 

1 
sek 'S~tafeta · KPZjednoczone Kryszkiewicz 3, Nawrot i Słomiak po 1. zaś dla • go Imiela ustanowił nowy rekord okręgowy rzu

dyskusii udzielono absolutorium i wybrano no- mtrt 1 · dim{ al'f'ko~ana Oszczep l) Lange reprezentacji: Mikołajewski 2 I Przybytowski Item 13.48. Dotyc:'.1czasowy rekord należał rów· 
we wladze okręgu_ do których weszli: PP· z(Vi~·a a) z4n4w m~: przed' Anuszcż:Vkiem (W.) 1. Sędziował p. Wiśniewski. Widzów 2,500. nleż do tego samego zawodnika i wynosił 13.35. 
Zadtke, Kaczmarek, Duniak St., Duniak P., Kop- 1 ima · . · w Radotnlu: Warszawa - Radom 3:2 (0:0). Zawody to były jednym wielkim sukcesem za• 
czq'tski , Gryczyk, Wiśn i ewski. Litwiak i Rai-

42
·
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m. • • Warszawa zdobyła bramki przez Rusinka 2, wodnika Mltelstaedta, który zaiął wszystkie 
man. Do komisli rewizyjnej wy brani zostali pp. , • , . t ó~ t ł ro egra~ Izydorczyka i Wróbla, zaś Radom przez Pa- pierwsze miejsca w biegach a nozatem wygrał 
Pasalsk1. Szuml ak i Gurfinkel a do s~du pp. Rowno_cz~snle z r J~e~zem z_os .a _z _ wlaka i Mazurkiewicza. te-Ł jeszcze oszczep. 
I\eller. W alfisz, B!aszczyk, Aizenberg i Kniega. ny ~a Wimie. Il!eczUJTumorowk~mon J0~d~glen Wyniki jego były następujące: ICO mtr. -

• Soko!. Zwyc1ęzyl : 92 .P · prze . 
0 0 1 N d • T z s 11,8, 400 mtr. - 55.4, 800 mtr. - 2.02. 1500 mtr. przerw a ny mec z 60 pkt. Najlepszy wynik osiągnął ~feil (IUT) A or Ja • • li - 4.34 8, oszczep - 50.02, pozatem 110 przez 

„ . • skoku o tyczce 3.10 mtr., zdoby"'.a1~; kasę · . • _ • płotki Kollwoda 19_02, dysk Imiela 40.46, młot p T.t.-Buna 4.1 I w innych konkurencjach zwyclęzyh. 100 (rtlt!')· Towarzuskl mecz piłkarski Imiela 37.78 i skok wdał Szott 555. 
. • . 1 PZPN Grai'f (UT) tZ.7 sek. 1500 mtr. Angerman Ul " . W d h d b t · · d · 

1 W dniu wczora1~zYm z okazh d_n a .• 5 04 2 Sztafeta 4x100 mtr. 1) UT. 52 sek. Skok W sobótę, dnia 23 b. m. d godz. 16.30 na bo-' na ~ o zac~ so o ę i me zie e rozegrane 
vdbył ~lt w Pablan1cacb, towarzvsk1 mecz p1~ , \~z~ ·· ż: l) Placek (Sok.) 1.57 m. Skok wda!:, isku U. T. zostaną roze~rane za\': odv _towa- : zostaną. ~1strzos~~ a podo~r~gtJ, w kt.órvch obo~ 
lrnrski P • C - Burza. I.tory do przerwy pn~ -11) Efusiedel (UT) .5.23 !'ntr. Osżczep: Strohbacl~ ' rżySkl~ w Piłkę nc2:ną między druz:vnam1 Nor-1 za.wo~mk?w l(SLO !-'czestmcz~ć .tez będą za. 
niósf wynik 4: I na korz~ść PTC. Po orzerw1~ (UT) 40.86 mtr. 0 sk: Strohbacb 39_56 mtr. Ku-1 dia i t. z. S. wodnicy mnych klubo w z Lesk1ew1czem na cze 
mecz został przez. s~dz1ego pr~erwany, gdyz Ja: l) .Placek (So~.) 12.13 & Mecz t,pstanie pont_ze~zony przedmeczem le., 
Burza chciała zm1emć zawodmków. Pozatcm iuniou:ów liJkQa.h~ i ~dJ:i.. 
w Pabianicach Sokół (PabJ.) pokonał KE 2:;. , -· · .. - .-
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r"'wna pam rzeKła ao swego towarzyln:1Y. 
- Prawdziwym mężczyzną jest ten, kto PO• 

trafi więcej zarobić, niż jego żona potrafi WY• 
dać„. 

A na to odparł Jel towarzysz: 
- W takiru razie prawdziwą kobietą będzie 

ta, która potrafi znaleźć takiego mężczyznę na 
męża ..• 

** * Pani Barbara znana jest ze swego skąpstwa. 
W czo raj zgłosił się do niej żebrak. Pani Barbara 
wręczyła mu parę butów o mocno zdartych PO· 
deszwach oraz łatanym wierzchu i rzekła: ' 

- Weźcie to sobie, dziadku„. Ta są buty mo 
Jego nieboszczyka • męża.„ 
· Żebrak spojrzał na dziury oraz łaty i odparł: 

- Niech paniusia zatrzyma sobie te buty, 
może paniusia Jeszcze raz wyjdzie zamąż„ . 

•• .. , 
Dwie mamusie zwierzają się ze swych trosk: 
- Wie pani, nie wiem co Jest z moją Janecz• 

ką... Ona wcale nie rośnie„. 

- Może pani Ją karmiła skondensowanem 
mlekiem? 

** * Godzina druga w nocy. Przed Jednym z do-
mów zatrzymuje się taksówka, z której wysia· 
da zlekka zawiany pasażer. 

- A do licha! - zaklął szofer - Zapomnia· 
Iem nastawić licznik i teraz niewiadomo ile pan 
ma zapłacić! 

- Nie szkodzi„. - odpowiada pasażer. -
Ja też zapomniałem portfelu.„ 

** * Przed sądem zeznale w charakterze świadka 
Apolinary Kleks. 

- Pański zawód? - pyta przewodniczący. 
- To skomplikowana historia„. 
- Niech pan jednak postara się wyjaśnić są· 

dowi czem się pan zajmuje.„ 
- Mola praca polega na tern... Przed polu· 

dniem rozdaję na mieście ulotki reklamowe, a po 
południu zbieram je z ulicy i sprzedaję jako ma· 
kula turę... · 

** * Marysia siedzi w parku ze swym znalo· 
mym. 

- Wie panna Marysia, ja się pannie Marysi 
bardzo dziwię, że panna Marysia wcale zamąż 
nie wychodzi ••• - powiada kawaler. 

- Ja zamąż nie wyjdę •• 
- Dlaczego?.„ 
- Bo mężczyźni to dranie„. Przeważnie w 

rok po ślubie uciekają od żony i biedna kobieta 
zostaje potem na bruku z czworkiem dzlecla· 
ków._ 

22 V 

ezioro 'Wyschnięte Mussołin" wita swych 
, 

syn o w 

Synowie i zięć .Mussoliniego, którzy brali udział w wojnie abisyńskie}, wrócili 
obecnie do Italj1, gdzie zostali Powitani przez Mussoliniego. Na zdjęciu widzi- · Zimą w AnglJI trwały niemal nieprzer-

my ich kroczących przed front em kompanii honorowe}. · 1Wane deszcze, a obecnie panule wielka 

• • m s~onarza 

Do B~lgji sprowadzono obecnie zwłoki misjonarza belgijskiego, który spędził 
całe zycie na wyspie trędowatych M<> l~h.ai i zmarł tam w roku 1883. Prochy; 

kapłana pochowane zostały w obecn osci króla z wielką uroczystością. 

fsusza, która spowodowała nawet wy
schnięcie całego jeziora Pod Londynem. 
Na zdjęciu widzimy popękane dno Je· 

ziora. 

Nowy typ samolotów 

W Angljl skonstruowano samolot o ory: 
ginaln}:ch skrzydłach, które umożliwia
ją krótki start i krótkie lądowanie. Sa-

molotowi rokują dużą przyszłość. 

(!lldzienna nowelka „Expressu•" przerażonych doradców. - Tak, panie. Uwięziliśmy go w 
'ID -- My go nie znaidziemy - powie- baszcie. 
_1m.OJ.pi~fln1· 111/ł,. llI:.~·n1 tILonn llI:.~111/ł •• jf.fl dział jeden z nich złamanym f,!łosem. Stary szepk pr:zez chwilę spoglądał 

~ ._ „ - 'Ul _. „_.,.._, N - Musimy znaleźć - odpairł mu diru na nich badawczo. . 
Stała się rzecz niesłychana. 1 v.-:zystkiem, panie _ odpowiedzieli mu. gi. - T1rzeba uwięzić pierwszego-lepsze- - Jak się on naizywa? - ZWTócił się 

. Gdy pó~nym wieczorem szeik arab· 1 Ibn Bein udał się do swei syipialni. go młodzieńca i powiedzieć szeikowi, że znów do nich. 
ski, Ibn Bem, przechaidzał się po swym I Trzej do•raidcy zostali sami. to wł,aśnie oni Mł.odzieniec oczywiście - Ben Ali, painie n~ i władco. 
wspaniałym, cienistym 01f,!rodzie, zauwa·, Na.rada ich tirwała bar:dzo długo.. zaprzeczy. Ale cóż to nas obchodrzi? Stairy szeik zacisnął pięści. 
żvł jakiegoś mężczyznę, który wyskoczył I Wiedzieli, że szeik spełni swą groź· Prawdziwy winowajca przecież również - Ten fotrl - zachaTczał. - Któż.by 
z okna pokoju Sulamity. · hę, jeśli mu nie sprowadzą kochanka Su· się nie przyzna. się tego spodziewał! Czy jesteście pew• 

Ibn Bein puścił się za nim w pogoń. lamity. Kilku ich popTZedników poslra- - A jeśli Sulamifa powie, że ·go nie ni, że to ten nędzairz? 
Tajemniczy mężczyzna bief,!ł taik szyb- dało życie w podobnych okolicznościach. zna 1 - Tak, panie nasz i władco. 

ko, że po paru chwilach znikł szejkowi - Musimy przedewszystkiem zbadat - Szeik spewnością nie będzie się - Nie oddam go w ręce k.ata. Mu-
z oczu. służbę _ postanowili. do niej zwracał. A gdyby nawet sprowa· szę sam się z nim rowprawić. Jutro rano 

Ibn Bein dał kilka strzałów. Kule chy- Sprowadzili sitairef,!o eunucha i trzy dził f.!o do niei, to też nam nic nie będzie' zgładzę t~go psa! - zadecydował szeik. 
•ły. kobiety, które czuwały naid prawem groziło. Szeik pomyśli, że Sulamita - Czy maimy również przyjść? 

Wściekły szeik wrócił do swe~o pa· skrzydłem pałacu, zajmoiwamem pr?.ez chce ocalić ukochanef,!o od śmierci i dla- - Tak Będz.focie świadkami jego 
?acu. lżony szeika. tego kłamk śmierci. Ben Ali musi zaikońc,zyć życie w 

Należało się spodziewać, że okrutnie Nikt z nich iednak nie widziaił tajem· - ~~.k, to jest iedyne wyjśoie - po- n":is.tiraisznie,jszych męozarnia,ch. Pamię-
tozprawi się z Sulamitą. Ale Sulamita niczego mężczyzny. stanowili. ta1c1e, że trzeba go dobrze pilnować. Je-
była ie!!o najukochańs1zą · żoną. Stary Stary eunuch gorąco zapewniał, że . Na,~eżało ieszcze zinaleźć O'dpowied· śli ptaszeik. ucieknie, odpowiecie mi za 
szeik, 'pastwiący się nad wszystkiemi ·sulamita barrdz,o wcześnie udała się na mą ofiaTę. . . . to waiszemi )!łowami! 
swemi żo;1ami, był dziwnie ule!!ły wo- spoczynek i gdyby ktokolwiek dostał się W czasie da.Jsze1 naraidy .padło na'ZIWi !rzej dondcy skłonili się nisko i opu-
bec najmłodszej i najpiękniejszej. do jej pokoju, musiałby to zauważyć. sko Ben Alef,!o. , . . śc1h swe~o pana. 

Nie wszedł narwet do iei komnaty. - A może szejkowi się przywidziało,' . Był to .młody,, piękny ~Taib. Pocho- . Ibn ~em przez całą noc myulał o kaź-
Wezwał natomiast do siebie swych szepnął ieden z doraidców. ' dz1ł. z rodzmy, kto~a. z daWien ~awna ry m. Chciał poddać łotra najokrutniejszym 
trzech, najbardziej oddanych doradców. - Wszystko jedno. Musimy znaleźć wahzował~ z sze1k1em I~n Bemem. - todurom: . 

- Jakiś mężczyzna dostał się do po· sprawcę - odpowiedział mu drugi. W ostatn1ch latac~ _ro~zma ta bard~o O ś.wicte przybyli doń trz.ei do!"adcy. 
koju Sulamity - powiedział im. - Wy- Trzej doradcy tej nocy nie zmrużyli pvdupadła matenialme t przestano się Ibn Bem udał sie z nimi na baisztę. 
ckoczył przez okno, !!dy wracałem z oka. zupełnie z nią liczyć. Cela, w której uwięziono Ben Ale.go, 
przechadzki. Nie udało mi się f,!o schwy· O godzinie dziesiątej rano, Lbn Bein Ibn Bein nienawidził iednakże w Clal- była otwarta. Młody Arab zdołał zbiec. 
tać. Musicie szybko ustalić jef,!o nazwi- wezwał ich do siebie. szym ciągu Ben Alego i starzy dor-adcy Znikła również z pałaicu najpiękniej· 
sko. Jeśli w ciągu diwudziestu czterech - Czy już znaileźliście l!O? --- spy- byli pewni, że będzie zadowoiony, że to sz·a żona Ibn Beina, mfodziutka Sulamita 
godzin nie otrzymam od was dokł.a:dnych tał ich ostro. on właśnie ma stracić głowę. Trzej starzy dorndcy nie wiedzieli 
danych, każę wam ściąć głowy! Parnię-! - Jeszcze nie, panie nasz i władco, Trzej doradcy wysłali cały oddział w przecież, że to właśnie Ben Ali był jej 
tajcie również , że nie w0foo wam zwra· ale spewnością go znaijde:iemy - odpo- poszukiwaniu Ben Alego - uięto g-0. - kochankiem. 
cać się w tej sprawie do Sulamity. Onaj wiedzieli mu pokornie. Młody Ara.b został uwięziony w baszcie. Sulamita w nocy wydostała klucze i 
nie powinna wiedzieć, że ją podejrzewam - Będę czekał do zachodu słońca. Po zachodzie słońca Ibn Bein we· wyprowa'dziła z b aszty swego umiłowa· 
o zdrade! Jeśli do tego czasu nie przyprowadzicie zwał do siebie trzech doradców. nego. 

Starzy doradcy skinęli głowami. mi tego lotra, stracicie wasze ~łowy. - Czy znaleźliście już tef,!o łotra? - Uciekła z nim razem w góry_ 
Będziesz dokładnie wiedział o I szybko oddalił się, pozostawiając spytał ich. Dol. 
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