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Londyn, 12 marca. tyk angielski Landsbury oświadczył, iż I nić pie r w s z y k ro k, abv można 
(Tel wł.). Okres zbliżających się ma zamiar w toku świat wielkanoc- było jeszcze zapobiec wojnie wszech· 

świąt Wielkiejnocy będzie prawdopo- nych. . światowej. Ze strony wszystkich polity-
dobnie przełom9wy, jeśli chOdzi o układ I OWIEDZIĆ HITLERA ków padła wówczas odo-owiedź, że 
stosunków w Europie, zmierzających do w Bechtersgaden. Porozumiewał sie on pierwszy krok musi być uczyniony 
wojny lub ku pokojowi. Z jednej strony już z kilkoma osobistościami ze świa~a przez tiitlera, gdyż Niemcy były pań
przed świętami jeden z członków ga- rohotnicze~o zarówno An~lii. jak i Fran- stwem, które dało hasło do zbrojeń. 
binetu angielskiego wygłosić ma wiei- cji, Belgii, Holandii i Czechosłowacji w Landsoury pragnie wobec tego roz. 
kie przemówienie, w którym skonsnta- tej sprawie, że przecież ktoś musi uczy- mówić się 
tuje, że jeżeli inne narody europejskie 
nie sprecyzują swoich celów oolitycz- • • • • , 

:;:.ec~~~ładnie i nie zaniechają zbrojeń, i Wotska rządowe staw .aJą zac1ety opor 
ANGLIA NIE DA SIĘ NIKOMU UBIEC na odcinku Jarama.-Walki toczą się mimo ulewneao deszczu 
i wzmocni swoje siły wojenne do tego: . e ? 
stopnia, że nie będzie siły militarnej na I Madryt, 12 marca. J . . . A vlła, L mn;ca. 
świecie, zdt>lnej do zaczepienia intere· 1 (PAT). Komunikat rady obrony Ma· (PA I). Agenc.1a Havasa doncs1: Na 
Sów bryty1·skic& 

1 
d ·' d i . d . k G ~· 1 • 1 wszystkich odcinkach Ironh p. d:t ulew . • • rytu onos : a o cm u uaua a1ar d l")., •k' I\' · J a z drugiei strony iednak zapowtedzia . . . . oy eszcl. \,,e 1 lan1anare~ , aram 

na jest akcja, mająca .na cel~· doprowa- ":01ska pow.sta~cz~ .atalm1ą: przy u.zy· j i Tajuna w;zbrały. Złe ''~arunld atmo
dzenie do porozumienia. Wybitny poll- cm olbrzymich dosct materiału wo1en· 1 ~ieryczne me wpaynęł~. ;~dnak hamu

Skazany na śmiert w Sowietach 
za częstowanie robotników 

denaturatem 

nego .. Oddziały rządowe kontratakowa· 1 Ją co na postęp~ p~d~o1neJ • oienzywy 
ty kilkakrotnie z powodzeniem. Na in- "'.olsk powstanczł eh· na połnoc~ w 

• • . 1 luerunku Guadala1ara i na połudntu w 
nych odcmkach, poza mało ozywioną kierunku Alcalada Henares. Wojska 
działalnością artylervjską, nie zaszło] rządowe stawiają nad Jarama zacięty 
nic nowego. opór. 

(Pat) - Na stac~K!::~~aj:,ak~l~i Musso11·n1 WJ~edz1·e do Trypolisu im. Woroszyłowa, odbyła się rozprawa I 
sąd<>wa trzech kolejarzy, Oskarżonych o no biolgrnn koniu , 
otrucie 15-tu robotników kolejowych. ł . 
Główny oskarżony, Martynienko, pociąg . Rzym, 12. n:arca. . li.ni wraz. ze stu. ki!kudztc>ie~ioma ~zien 
nięty do odpowiedzialn<>ści za częstowa (Tel. wł.). Przyiazd Mussohmego do mkarzanu włosk1m1 i zagran1cznvm1 Od· 
nie tobotn~kó.w denaturatem, skazany Trypolisu odbę?zie . s.ie z niezwyk!ą będ~ie podróż po TrypQ!isie samocho
został na karę śmierci przez roestrzela- pompą. W koncu biezącego tvgodma darni. Nowowybudowane szosy strate
nie. Proces toczył się w klubie robotni- M~ssolinl d?blje do brzegów a!ryk~ń- giczne pro~adzą !1a ?r.zcst'l'Zeni. 2,800 
czym i obecni na rozprawie robotnicy, sktch. Na białym rasowym komu w1e· km· od granicy eg1psk1e1 do Tunisu. -
przyjęli wyrok oklaskami. dzie on do Trypolisu na czele oddzia-1 Nocami uczestnicy wycieczki nocować 

lu, złożonego z tysiąca Arabów. Musso- będą w namiotach pod gołem niebem. 

Z HITLEREM W CZTERY OCZY 
i skłonić go ewentualnie do przystąpie· 
nia do bloku rozbrojeniowe20. · 

Niezależnie od tej wizyty towarzy. 
stwo angielsko • niemieckie w LOndy· 
nie skierowało zaproszenie do kilku wy 
bitnych socjalistów an2ielskiclt, aby 
przybyli do Niemiec i na własne oczy 
przekonali sie o sytuac.ii w tvm kraju. 
Wizyta ma nastąpić w końcu marca 
lub na początku kwietnia. „EngJisch 
Deutsche Gesclschait" jest stowarzy. 

szeniem niemieckim, znajdującym się 
pod kontrolą ambasady niemieckiej w 
Londynie, a więc rządu niemieckiego. 
Innymi Słowy, zaproszenie to musiało 
być r,rzez rz<id niemiecki ootwierdzon~. 
r.loo nawet stamtąd wyszła iniciatywa. 
Zaproszeni zestali ńl. in. t>Osłowle: Sat. 
ter, Dobbic, Ridley, Hudson, Cleary oraz 
3 wybitnych przedstawicieli związków 
zawodowych. 

Partia Pracy, Jako taka. nie zajęła 
się tą sprawą, oświadczając, że jest to 
prywatna rzecz jej czł<>nków. Z pośród 
zaproszonych p. Ridley kate20it"ycznle 
Odmówił zaproszeniu i oświadczył, że 
pod żadnym warunkiem do brunatnych 
Ni-e1miec nie pojedzie. Mister Dobbie 
postawił kilka warunków. or. Salter i 
Hudson ośwlndczyli, że chetnie przyj. 
mą zaproszenie pod warunkiem. że be· 
dą mogli odwiedzić znakomite20 pisa
rza Ossietzkiego oraz będą mo'l!li zwie
dzić obozy koncentracyjne według swe· 
go wyboru; że będą mo.~li użvwać wła
snych tłumaczy i rozmawiać z więźnia· 
mi pod nieobecność urzędników obo
zu kOncentracyjne~o i jakiejkolwiek 
bądź innej władzy. 

Nr. 9 ciekawego tygodnika obrazkowego p., ;· wie I kie zbroje n i a A n g I i i -
W"DRDWIBC zatwierdzone przez parlament.:-Marynarka angielska Ukończył 124 lata " li ma gwarautowac pokój Buenos • Aires, 12 marca: 

ukazał się iuż i zawiera „ znów szereg sen· Londyn, 12 marca. I Churchill przemawiał za budową pan- (Tel. w.). Najstarszy Ar2entyńczyk 
WIDMA PIRATÓW Nla~~EANIE" (Pat) - Sir Samuel Hoare zak-0ń- cerników, wyrażając nadzieję, iż Stany Teofil Videh1 święcił wczoraj uro':ZY· 

" emocionuJąca powieść ~orsko-detektywi· czył swe przemówienie, wy)!łoszone w 

1 

Zjedn<>czone nie p<>zwolą na ts>, by ilota 

1 
stość swoich urodzin PO raz 124. Vtde· 

stycz~a. Izbie Gm:n podczas dyskusji nad budże· ich była słabsza Od iloty anl!ielskiej. - la ma 15 dzieci i 96 wnuków. 
„JAK .PllCZEK URATOWAŁ ŻYCIE SWEMU tern marynarki, słowami: marynarka , Mówca wyrażał się przyjaźnie -0 Japonii 

PANU" · brytyjska gwarantowała pOkój od roku 1 , • • • 
dziele napadu .na s-::dzie~o emeryta. 1814 do 1914. Ochrona świat-Owych dróg Uczen zastrzel Ił n~u .rz11cie'-kn WŚRÓD JEZIOR 1 GÓR KANADY - . komunikacyjnych może być główną' a '9 'Jl § U 'I 
b~rwny film z życia Polaka na drugiej przeszkodą wstrzymującą tendencje - - - -
potkuh. agresywne.' Co s•~ dzmeje w szhołoc:h sow~eckec:h• 

PRZYGODY KAPITANA STANLEY FRANKA- B ł · 1 d d · l' „ Al M k 12 kl · film z krainy wiecznych śniegów. y Y pierwszy or a mira 1c11 e- os wa, marca. asie. 
WŁADCA PODZIEMI _ I xandr poddał krytyce politykę morską (PAT). „Izwiestia" donoszą, że we „Izwiestia" wyjaśniają, że praca Ul· 

wielki film sensacyjno . kryminaiJ1y. rządu, twierdząc, iż w programie jego wsi Zagidowo, obw. kalinińskiego, U· równo wychowawcza ze strony szkoły, 
TA.IEJ\\NICE MILSZI\AŃC()W MARSA - 1 nie została uwzględni-0na zasada zbio~·o- czeń 7-ej klasy Agiejcnko zastrzelił na jak i organizacji była całkowicie zanie-

przeżl' t'ia uczouego Polal1:i i Jego asystent· wego bezpieczeństwa. Mówca wyraził oczach swych kolegów nauczycielkę ie· dbana, co doprowadzHo do tak iatal· 
ki na innci olanecie. obawę, iż może rozpocząć się wyścig zyka rosyjskiego, Pieszechonową, za nych rezultatów. W sprawie morder· 

WYDERKO i FAJTALSKI zbrojeń morskich. Nie wierzy on, by na- to, że zostawiła go na drugi rok w tej stwa prowadzone jest śledztwo 
czyli: :,walka ~o ia~o.risku" stępstwem układów anJ!ielsko-niemi2c- • 

DWJE KROT~OMETRA~?WKI: kich było istotnie OJ!raniczenie zbrojeń Sm1·ertelny pui·edynek dwuch lireko' \V Pan Kręciołek zwyc1ęzył w skokach 
0 

k' h 
Pimpuś nie chce być frajerem j m rs Ic · 
Ponadto: Winston Churchill w głównych. zary- na tle rótnicv idań w sprawie Hiszpanii 

WIELKI KONKURS DLA WSZYSTKICHt sach poparł program rządowy. $w1adczy • . . · . . . . . • 
120 BEZPŁATNYCii ? REM.li ,, on ~ zdani~m jego - ? tym, iż .w .. Bry A.ten.y, 12 marca .. I men_ h1szpa11s~1e.J , 'Yo,Jny dom~weJ.· 
Pierw~za nagroda: ro"n;r m:;rki „ES-MA . t.ama pragme o dg. rywac roli;: w1.elk1ego (PAT): ~. f!erakhome ~a Kr~ciel Ws!,~tek r~~bteznosct. ach zapatrywan 

mocarstwa, zgodnie z paktem L·gi Na· j dwuch w1esmakow, obywateli greckich, w teJ kwestu, wsiczęh walkę na szty-
Cen<l mJ;:-:'Z)ru tylko ~O gr. rodów, przyczyniając . się do utrzymania prowadziło dyskusję na temat słusz.. lety, w której obaj zgiq~li-

Do nabvcia wsządzle aŁa.hilzacil stosunków euro.oeisiki~b. · noścl $tano:wiska Aoldii ~ol!ec z.a2ad<1 · 
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Muzeum p. Simpson w Bal~timore ;~E~-;;~~:·.E?.:;:E 
Romans królewski w teatrze marlbnetek. _ Sen acyjny zatarg zbyt wiele patosu i co ujważnieisze _błędy 

ortółtraftczne, gramatyczne i stylistyczne. Są· 

z przyszłą małżonką ' księcia Windsoru o klejnoty rodzinne dząc z listu, musiałby ' Pan Wiele pracować nad 

dynast11· bfty lyjsk1· ej sobą, ażeby swe myślJ i spostrzeżenia m6c prze• 
• l&: na papier w takiej formle, która byłaby od• 

(z) Sprawy majątkowe byłego króla wlające króla Edwarda, p. Simpson wiadomo - jak najenergiczniej sprzeci- powiednia do druku. Co się tyczy Jego osobi· 

angielskiego księcia Windsoru zostały oraz szereg wybitnych politycznych i wiał się małżeństwu króla t zaważył na . stych, bardzo tragicznych przeżyj.) - rz~czywiś• 

już podobno ostatecznie załatwione w państwowych działaczy angielskich. decyzji jego w kierunku abdykacji, - eh! niemało Pan przecierpiał. Nie może Pan 

ten sposób, że książę otrzyma od człon- Kukla premiera Baldwina, który - jak !przedstawiona jest w postaci diabła. jednak myśleć teraz o zwli.!zaniu się z lakękol

ków rodziny królewskiej 125.000 funtów •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,••••• wiek kobietą, albowiem nie pozwala Mu na to 
szterl. Jednorazowo oraz w przyszłości T i Q t j t tk• Jego sta t · 1 P d tk' 1 

otrzymywać będzie po 20.000 funtów rag czny zgon n1eus raszone ar ys · 1 ~i•n ~an.n .1:
8

::;a;:~ o ;r:c: .. ';:r~~u~:cz:: 
fOCznie. ze skutki rany zadane) W ręki; nlC są tak prlf• 

Okazuje się jednak, że zachodzą tu Niebezpiec:zoy zawód przypłaciła życiem kre, ażeby uniemo±liwlały P::inu ja~ąkolwiek 

jeszcze pewne komplikacje. Mianowicie (sb) Wielkie poruszenie V:,ywołala samochodowe. Pe;nego razu otrzyma- prac~. _Jest Pan. ieszcz.e młody ! n'e. wolno za· 

W swoim czasie królowa Wiktoria ofia- w Hollywood tragiczna śmierć Marceli j 1a polecenie zjechania autem ze skały I ~o~inac~ że lwdln~o~ :an nha~owro1 t zaiąćh 111.febjsce 

rowała swą biżuterię księciu Walii dla Arnold. By ta ona jedną z tych niewiast, 
1 
w przepaść. Auto uległo strzaskaniu, a p oszzerei;~ :1 21 zy!ęcyck 1 

wa ~zęcyc 0 ł ~· 
przyszłej królowej. Książę ze swej I tó . l I . . . . : k b k 

1 

r ę się otrzą.snąc z aszmarow przesz oscf 
st d l k ól k" kl . t ( re me ę rnJą s1_ę sm1~rc1 i ~~ wyso ą ,· ona sa_ma wyszła. e~ szwan ~· . . i poszukać zakc,a, 

rony po arowa1 r ews ie emo Y opłatą dokonywuJą naib:i.rdz1el me bez-, Rezyser uwazał Jednak, ze zd1ęc1e 1• p1·„~nie P0„,:0~c· mo· p . t '-t 
p. Simpson. . h , dt ł r . . 1 ·r ~~· . . . o 1 ze an na raz;e rap. o. 

Rodzina królewska domaga się, aże- p1ecznyc czynow. ,, . wypa, o ~a ma o rea 1stycz~1e I po ec1 wac iclro rczrywk~. ale n!i: zarcbek. Kaidy po-
by p. Simpson zwróciła je obecnej kró- Arnold „d~blowała słynne artystki, 

1 
powt~rzyc scenę. Arnold zJech~ła PO·· czątek nowej pracy iest trudny, ale praca na 

I f b t j ki 
• . skacząc za me z aeroplanu, pędzącego 

1
. nowme samochodem w przepaśc. Gdy polu liter~ckim jłlSt bodaj najtrudniejsz Niech 

owe ry Y s e1, a mianowicie żonie pociągu lub auta. By ta to n. ajdzielniej-
1 
ją wydoby.to z pod sz.czątków strzas.ka· Pan s·1ę z.ak-m wyr;tara 0 i'aki'"kolwt,„_ką.zai'„c'ie, 

króla Jerzego VI. Książę Windsor od- t tk - w - " 
mówił kategorycznie interwencJ'i w tej sza ar ys a w tym zawodzie. szyst-1 nego drugiego z kolet wozu - nie zyła zaś wieczorami pisz~ swoją interesującą po· 

kie niebezpieczne eskapady kończyły juz. Poniosła śmierć wskutek złamania' wid6. 
sprawie. Według krążących poglosek, · dl · j śl" i k 
p. Simpson nie jest skłonna zwrócić klej- się a pie szczę iw e. podstawy czasz i.„ ZBYSZEK-CIESZYNIAK" w Bielska: Bar· 

noty. „Ss'pecjalnością" jej były wypadki dzo ·;ozsądnle rozważa Pan kwestię małżeństwa 

{Od~i~~~:-~~Het~i~0~~~i~p~n~~1~~~~~: przBdiJ\lliJi i PiJSZPOrty dO.„ riiiU !n:i~~::ro::i~. ~itś;~·.~!:ip7:!ne:.~gry~~ s1:%~ 
no l już otwarcia muzeum w domu, w czy sprawy neurastenii, to oczywiście te rzeczy 
Jct(!rym p. Wallis przyszła na świat. 15.000 łatwowiernych murzynów dało się nabrał przez sprytnych są uleczalne i mógłby Pan skorzysta~ z porad 

Zebrane tu są wszystkie przedmioty, oszustów odpcwiednich fokarzy. Jeżeli kccba Pan tak 

mające jakikolwiek związek z p. Simp- (z) Z Johannesbu.r.2u donoszą, że po- ziem.C-01111„. paszporty do r~u. Na każ- bardzo swoją zujc:ną i przebyvranie w jej to. 

son oraz odnoszące się do abdykacji lk:.ja Związ:ku Połu.dniiowo-Afrykań.skie-1 dym pa·sz,'porcie, wydrukowanym na pię warzyst:'l'ie uszcz~śl1w·1~ . Go, jeżeli nad<>miar 
króla Edwarda VIII. go zlikwidowała szajkę sprytnych o- j knym papie.rze i wytwornie -Oiprawionym cieszy się. Pan .wza1e~o~c1ę - to. Jego odmow· 

Ponadto przy muzeum otwarto klub szustów, którzy. wykazali dużo pomysł-0- l było zama<:zone, że właśćiciel jego po Ina d~cyz1a un1eszcz;;s.hw:łaby dwie ?s«'by. My· 
wości i oryJ!.inal'llości. 1' swej śmierd ma prawo na miejsce w ra ślę, ze gdyby Pan nie patrzał na swiat przez 

ze Specjalnym teatrem ltlariOnetek, ktÓ- . , . , ju c:z:arne okulary i wierzył bardidci W s!ebfe-mO• 
ry gra sceny kryzysu konstytucyjnego Oszusc1, poda1ący s1ę za arystokraty , ' Ł t . . . l d d t . glibyście bvć s:i:cześt:wą . do.brana parą mal~.,,6-
w związku z małżeńskimi zamiarami C·mych cudzoziemców, o.bjeidżali mniej ; agw·ot:vieirny l~k.ci;·mnv .J_u ·' poh at. ·1:Y i sk„. Powinien si~ Pan o7

1

E.nić dla uspo'-ole!lla 

k Ól W B 
•• · · ta · · k" z · k p ł d · ' ·!1a su es ie wsze· 1e..,o rouu.a1u, c ę n.ie I " · · ·< ·- • a u , · 

f a . , rytann. S.Ze m1as 1 W1'0tS' 1 Wll:\!Z U O 11 !IUO· i : • ł • b' k' - tak • • t · h skrupułów - skorzystać uprzednio z porady 
Wśród marionetek są lalki przedsta- w-0-Afrykańskie,go i ~rzeda.wali tu-! diekzy f10 ie& int P łom K 1~deire.s 1c lekarskiej -

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••t•••••• •••••6• 1 os't odna e. pro·sperot.wa · b łaz fy tpa~· NlEWOt NIK" W LUBLINIE· Powinien się 

P R i 
. por o raiu za.opa rzony y w o o~ra- '' ~ · 

rezydent ooseve t dyktatorom mody fię nabywcy, a to-; jak twie.rdz~li spr~~ Pa~ udać d~. lekarz.a. Jes!.c~ pew:na, że to r.o-
QJ \;; dawcy - „żehy me bvł·o o.s.zustwa . moze, albo,~1em s.tan Pana iest nieco choroblt· 

~ • • • • Wartość takiego paszportu zale·żna by· wy. Kuracja zre:;ztą jest niebolesna i dość łatwa. 

Gospodarz Bmłego Domu na1elegantszym męzczyzną świata ła 0.d położe[l.ia s-oc9alneJ!-o i stanu ma· Polega częściowo na zachowaniu dieiy, wyko-

.(i) Związek krawców amerykań- przemówieniu podkreślił, że Roosevelt . jątkowe.g.o kandydata do raju. nywaniu cdpowiedn'.ch ćwlczeń fizycznych, pro-

s~ich przyznał prezydento~i Stanów jest pi1:?rwszym - działa~zem państwo-1 ' . Wyts~~,far,vf.a. P·~1ą.zvwała, :o~ 
1 
l'Y!~d.z~-ni~. qf~foąiczne~o ~rybu życia. Prcs:r<> .~ 

ZJednoczonych Rooseveltow1 Jlagrodę, wym, którego ubranie Jest clcganckłe, tlf~Ż lud.z1, „ktorzv wiele w SWVm Z}'ClU zltfos,c do Iekar:!a chorob nerwowych. Udz1elt 
przeznaczoną dla „najlepieL ®f~O. nawet podczas oficjalnych przyjęć. i Jtrz~szyli.11 • Taniei alii za cooę ietLnego..· Pa~u szercg1,1 skqtei;:::nyc'1 rad. 

mężczyzny na świecie". Prezydent zdo Prócz tego prezydent Roosevelt jest 1 fon.ta sziterlin~ nikt paszl>ortu nabyć AA MfP#WWDH es:ra Si uaw1 ; 
był bowiem więcej głosów, aniżeli twórcą kilku wprowadzonych do mody nie mó~ł. Ciłodneao nakarm~ć-
gwiazdor amerykański, Fred Astaire. męskiej inowacyj, mimo iż jest on pod i Poliicja ustaliła, że s1zarka zdążyła ...., 

Prezes związku w okolicznościowym względem mody raczej konserwatystą. l sprz.edać 15.000 pLQZportów do raju. n a O ie Q O Pr Z y Od Z i a Ć 

:;: i a I „ ·=1 I Jtl,C - Chciałbym zadać śwLad'k·owi jed-1 tym jedeniiem ?... Jaki·e świactek mia! 
Napisał specialnle dla „Expressu : no pytanie ... Czy pan w tej chwili czuje wrażen·e? 

J~RZY BAK . . l .„. 
i się zupełnie dobrze?... Ale Smith nowu zaciął usta i mówił 

- odparł Smith tym samym, mechanicznym głosem co 

I b d 1 słabym gf.osem. przedtem: 

A ą po m s z cz o n e ! Co panu dolega?.„ - Nie w~em„. Jestem bardzo osla-
~ . , I . - Ni·e wi~m ... _T~k mi i.akoś dziw- biony„. Jedzenre mi rnie smakowało„„ 

18 ~ ! me.„ W g!owre mi· się mąci.„ Jakgdy- To wszystko ... Ja proszę o spokój ... 

a * &M&lillGL?i 'i i bym mia! zemdleć.„ Kli:ń&ki zwróciil się d1o sędziego: 

- Czy pan mecenas ma przeciwko dyspozycją. Charakteru tych objawów I ,~liński ,spojrzał uk:rad~i,em na Ste~- . -.- Wnoszę o pr~e~lanie świadka do 

niemu jakieś pode}rzenia?„. nie mogę stwi·erdzić na P'odstawi1e po- I ~e a, któn "wpa~rywa! się uporczywie szpitala na obs:nya,sie._.. Mam ~owod~ 
- A czy pani przypuszcza, że Mar- bieżnego badania. Spelnien~e przezeń i v adwokat ..... Smitha. . do _orzypuszczen, z.e swiadek Sn;ith znaJ 

ti.ie.z zdiobytby się na taki list?„. To jest obrwiązku swego jako świadka uwa- l - Czy to co pan prze~ chwilą ~e-, duie s1_ę pod trwałą ~ypnozą 1 sktada 

dla mnie ni<ezr·ozumiia!e!... Martineza u- żarn za możl1iwe. Dr. Kazimierz Oleski.! znawat prze~ ~ąd~m, mówił pan z nte-1 zcznarna sprze~z~e z Jego wolą .... 
,;,aża!em m człowieka szlachetnego! _ Czy s.trcny mają cnś do P·owie-1 P!zymus~.on~J woh? bada! g{) w dalszym - !ak ~an smte! - zawotal Steeve, 

A jedu.ak .. przek·onatam się, że ta1k d?.eniia w tej sprawie?„. Nic ... W takim I ciągu Khn_ski.. . . 
1 zrywaJą~ się z ła"'.Y· 

nie jest... razi·e uważam, że świ,adek Smith może - ZdaJ•e m1 się, ze„. tak... Sędzra p·onowme przywo·lat g.o do 

-- Pani się przek-01nata?... W jaki kontynuować swe zeznania ... Pan me- - Panu si'ę · zdaje„. A czy nie zau- porządku, zaznaczając, że jeśli jeszcze 
sposób? ... · cenas Smirth! waży! pan niic podtefrzaneg;o ostatnio raz odezwi·e siię ni1epytany, zaptaci sto 

• - Po ostatni.ej roimowie Martin.ez Smi.th powtórnie wszedł na salę. By! w swym ~i1eszka111i'U'? . . s~:otydh gi:zywny. ~ebich .wypowiedzi a! 

kazał mi się zwrócić do Steeve'a ... Tak bardz.i·ej blady niż przedtem. Jak luna- - Jak Ja mam to rozumieć.„ Nie s1ę prz·ec1wko wmoskow1 swego opo

też uczyniłam. I wtedy Steeve z pole- tyk zbHiży! się automatycznie do bariery wiem.„ ncnta. Dyskusję panów obrońców prze 
ceni.a Martineza chciiaJt· mi wręczyć 500 - Czy czuje się pan lepiej?.„ - No.„ czy naprzYiklad jedzenie smal rw.al przew·odn i·czący, oznajm ; aj ą c. ;i;e 

zlotych, ażebym raz na zawsze wyrze- - Tak„ kow.ało panu?„. :::i:irawę tę sberuje d10 prokurntora. 

kia się wszelkiego z nim kontaktu... - Więc może pan. zechce nam teraz l - Niie„. B}"~O wstrętne.:„ . ~ Następny św1iadek!... Zula Mo-
- Kto to pani powfedzial?„. po\vi·edzieć do jakiego rezultatu doszedł - Czy straci'! pan ostatmo apetyt? ... <le:ti!.„ 
- Steeve„. Czynit to z , polecenia. pan po zbadaniu sprawy pani Jadwigi I Dlaczego?... Smith wyszedJJ z s:al i sztucznym, auto 

Martineza.„ Mtoteckiej?.„ - Wszystko mialo jakiś dziwny po- matycz.nym k;·()kiem. Wszysq i-::;:naii 

- Klamstwo!..r On już wtedy kłamali - Badałem tę sprawę skrupulatnie ... 

1 

smak„. A poza tym si1ę balem.„ gc: z wiel1kim poHtowaniem. Na salę we-

On ma w tym j'akiś cel... -- zacząl· Smith mechanicznym, bezbarw - Bal się pan? ... Czego? ~z·a teraz dawna przyiaci·ólka fiab:ina. 

-- Więc pan przypuszcza, że on już nyi:n gfo~em - I ~a po,~stawi~ tych ?a- Sm_i1th mówiit z coraz wiięk~zym t~u- i ·!e~ przesadna elegancja dziala!a odra-
wtedy kłamał? ... Że to niie byly słowa elan stwierdzam, ze.„ ze pam Jadwiga 1 dem, Jakgdyby wyzwalały się w mm za.nico. Na sali zapachniato tan.ia ko-

Martin.eza ?„. Mlotecka nie może być przyrodnią si·o-
1
1 jakieś tajemnicze moce.. 

1 
smt tyką. · 

- Wykluczone!... Steeve stara się strą pana Martineza i wobec tego„ nie - Więc czego pan się bał? ... Niech - c;o pani może zeznać w tej spra-

widoczni•e, że'by pani nl:e uz.yskata tego może pretendować 'do spadku, pozosta· pan mówi śmiałio! - nalegaf Klińs.!~i, wie? ... 
spad•ku.„ Może zosta t przekupiony przez wianego przez jego ojca._.. przejęty. ogro_mni·e sw~ rolą. . . - .Chciałabym pow i r!dzieć tylk l'J. k!l-

kamratów tta:lwina.„ Zaraz się dowiemy Po tych słowach Smith odetchnął - Nie wnem.„ Miałem wrazeme„ . . ku s.tow w obrnn.i·e pana prezesa Mal-

Zdflie się, że Smith wi1e ooś w tej spra- głęboko, jak gdyby zmę-czyły go te ze. 1 że.„ ktoś do tego jedzenia ... W tej chwili · wina, którego uważam za naiuczc ;wszc-

wie„. O, już jest dzwonek... znania, które wywołały na sali niespo- ierwał się Steeve i zawot.a'I': · go cztowieka pod słońcem.„. Ach. wy-

. - Pożegnali się uści'Sk~em ręki. Jadzi·a dziewany efekt. - On upadnie!... soki sąd nri•e może sobi•e poprostu wv-

usiadla na pierwszej ławce, Kliński zaś - Czy pańskie zdanie pokrywało Smith drgnął. obrazić jaki to mj.fy i sympatyczny czlo-

zaJąt swe mieisoe przy bocznym pulpi- !->ię z op·i'l1ią pana Martineza?„. - pyta! - Niech świadek siedzi spokojnie! - wiek!... 
cie. S~dzia wszedł na salę i odczytał d?Jei sędzia. rz.ekl ostro sędzi.a, zwracając się do - Pani nie wolno przemawiać w ni-
orzeczenie lekarza sądowego: ~ Tak .. : Pan Martinez by! tego sa- Stceve'a. T? już. jest moj~ S!}tawa!... czyJ~j obron i.e - zwróci/1 jej uwa

1

gę 
- Stwierdzam niniejszym, że pau mego zdama... . . . . A zw:acai~c ~1ę do Smitha. dodat: I st:d:1a· :-- Pan~ ma mówić tylko to. co 

Smith zd:nadza pewne ohj1awy chorobo- - Czy stron·y maJą Ja~1~eś pytama? , ~ N11ech .sw1adek d?kończy . rozpo-1 pam ~1·e w tei spra wi·e.„ Czy zna pani 

~e. nEezwi:~i:~ąąe ie.~~ ~hw~:W:i $~ = .Q,4\:,szem!J! ~~!Si~ P.9 s~ ~i.et~~ ~~:a„. ~~5 l~ .~ bY.ł9. ~ .. !~dw1gę M_!~F_eck_ą ?. U}alszy_ ciM; hltro). 

• •• 
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Napisał specjalnie dla „Expressu•: Bogdan Lol. 

NIEWOLNICY PIENIĄDZA 
Sensacyjna powieść współczesna. 
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Konkurs „Expressu" 
p. t. „t.owimy wszyscy 

rybki" 

STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEśCL tur. - Czeka ńas dużo wiiększa fortu- Doktór Gerhardt zaiprosi'l obu braci 
.i'omasz Po.rębal bezrobotny pracownik umy- na.... na lampkę wiina. Chętnd1e przyjęli zapro 

słowy, postanowił popełnić samobójstwo. Za w tej chwili wymsła -tuż przy nich szente i po k.iilku mi·nutach siedzieli już 
ostatnie pieniądze zjadł wystawną kolację w 
~arszawskiej restauracji ,,Missisipi", gdzie na- jak z pod z~emi, mała pokraczna syl- w mocno ogrzanym poko}u, poiiiiając 
p1~ał. dwa listy - jeden do policji e zawiado- wetlka. Przesitraszy1i silę obaj, bo nie sły doskonały, stary trunek. 
m1emem, że .odbiera sobie życie z własnej, nie- :;zeli kroków idącego w }eh kterunku Na brzydk~ej twarzy Oerhardta ma-
przymuszone1 woli i drugi do swej tony, oświad- b _,, 1 t • 'l d · · d 
czając, że nie ma do nikogo żalu, nawet do Zyg- ga·r u;st\.a. owa10 Sil'ę Sil' ne po ill·!fe.ceme, po •czais 
Iryda Granfa, który nagle i bez powodu pozba- , - Doktór Gerhard!.. - zawola·ł gdy Pred i1 Amtr byli zupęln~:e spokojnd·. 

~ 
wił go pracy. · Fred. PiU w mi:lcz·eniu, każdy zatopiony r 

~hok P~ręby aiedzie~i w loży dwaj p~d.ej- -Witam wHam panów!„. - za- w swoi1eh myśliach. · - Sl'ucham.„ - poruszyl się 0I-
na~1 osobnicy - Fred 1 Artur - rozmawiaJąc 1• . . ' b· k N • ? J k W · h 'I' d któ Q h dt b 
o n!m pćłp-ło~em. Gdy Por~ba wyszedł z l·ob- Sl\'rzecz~.t g~r use . - '°' l co. a pewne·J c w1· I io r er ar I rzym. 
lu, 1eden z nich, a mianowicie Fred udał się tam móJ pa:c1ent? zerwa:[. Sirę raptowni·e z krzesła i za-1 - Prędzej, prędzej ... Chodź tu ... 
n nim. - W porządlku ... - odpowiedział wołał: Oczy Oerhardta P.ohi:egty ku Toma-

~omasz .skierował swe kroki .w stronę mostu Artur. - Ach, prawda! Zapiomni:atem o : szowi P.orębi,e. 
Pomabowsk1ego. Nagle usłyszał · Jakiś krzyk. Po- p · 'l.,' · b d· ? · · · · · · b d ·' I P l' · t I 
biegł w tym kierunku i zauważył dwóch drabów - rzy~ie~ tSCJ,e O Y WU mo1.m pacJen01e .... me POWlllien O U Z!C - -O OZ go na SO e.„. 
obrabiających jakiegoś jegomościa w futrze Je- - Nar.az1e ]lednego„. się zawcześnie„. Olbrzym zbliiżyil1 si·ę i bez wysi·lkU 

. den z nic~ ~dniósł już w gór~ nóż, gotując się Doktór Oerhardt poszedł blFżei do Rzekłszy to, pokuśtyka! w stronę 1 wykonał, co mu nakaza!llo. 
d? zadania .c10su; ale -Poręb~ szybkim uderze- samochodu i z oi,ekawości'ą przyjrzał Jrzwi. Gdy braci·a zostali sami, Fred - A teraz„„ na:rzędzLa .. „ 

· niem wytrącił mu brol1 z ręki. . H · t k · · d · t • kb u 1 t l' t• 
Obaj napastnicy rzucili się do ucieczki, a To- się twa~z~ Poręby, któ_rego . ugon sp0Jrza1 na zegare 1 pow11e z1:a1, Ja y l\,OZ eg1 się meta 1czny, przy 1U-

masz zajął się napadniętym. Spojrzawsey w jego trzymał JUZ na rękach, Jak dztecko. do si1ebie: mi·ony dźwięk, a P•O tym - cisza„„ 
twarz stwierdził, że człowiekiem, którego przed Olbrzym musial mi1eć si1!1ę ni1ezwyktą, - No, a teraz muszę pojiechać po W rękach doktora Gerhardta bły-
chwilą urat«:'wał, jest - Zygfryd Grant. bo nawet nie stęknął, dźwigając taki Andrzeja„. snęło ostrze skalpel·u,„ .. 

Grant me po~nał swego wybawcy I chclnł N' h · b · · · 1 I? Olb · Ii 1 r1 . ł 1, t 
· dać Tomaszowi SOO zło1ych za uratowanie go ciężar. ·- re C ces·z, ze ym 1 Ja poi:ec 1a1. rz.ym1 ugon przyg ąuia S~ę wszys 

od niechybnej śm ierci. Ale ten nie przyjął pie- Qa,rbus mruknął dlo swego służące- - Nie„. Lepi,ej będz:ie, jak tu za- !demu swo1m1 bezba;rwnymi, zwi·e-
niędzy i ~oprosił, aby Grant dał mu pOoSadę gl); I str.n~esz„„ ri;ccymi oczyma .. 
w swym biurze. . • · . I _ Za1łi<eś go dio gabinetu i połóż na - Dasz sobie sam radę?.„ Nawet nie drgnąt, ujrzawszy, jak stal 

Gdy Grant usłyszał 1edna.k nuw1s~o Toma- i l(ozeitce - Tak„„ A zresztą .. „ Monika mi zaglebia s i,ę w żywe ciało i patrzał na 
s.za, ośwjadcz:ył kategorycznie, że nie ma dla 'j „ "' I · • , · · d · • · k l · 
niego pracy, po czym wskoczył do przejeżdża- f red zagadną Gerhard ta: pomoze„.: . . . <;), co się 1Zl~10, J'a na rzecz zupe me 

. jącej dorożki 1 odjechał. W tym samym m-0men-I - Czy on stę nEe obudz.i:, d'Oktorze? I - Boię Sl·ę czegoś, ze nasza sio- zwyktą, c.odz 1enną„. 
~ie od }'alustra~y mostu. oderwał .się jakiś cieli _ Nie p·owill1ien obudzić się tak i strzyczka · zawiedzie nas w ostatniej A przede w gabinecie doktora Oer-
1ó szyFbkidm kkrtoókiem podązyłł ku miastu. ł Bhy~ toł I T)ręd!ko po moim p.api1erosi,e, ale na •

1 
chwiilil..„ - mruknał Artur w zamyśle- hard ta odbywata się w tej chw~li nie-

w re , ry przez ca y czas przys uc iwa · . . . „ · · 'kl b ,.i • 

aię rozmowie Tomasza z Grantem. wszdlkr wypadek poczęstuJe go Jeszcze : mu. zwy 1a z rouirna.„ 
Powrócił on do restauracji „Missisiipi", do swe- chloroformem„„ Kiedy przywi1ezieci'e' ·- Ni1e ma obawy„„ ~ maclmąl -- - - - - - - - - - - - -

go k.omp~na Artura,, k.tóremu opowiedeiał o tym, Jrugieg;o ?„. · , f"red ręką. Tomasz Poręba nie odzyskał świa-
co się dz 1 ało0 na mosc1e. Ok t , ł d d · • d j p t h ł h 1 d h h d 

T T I ł kl 
„ k - 01o wpo o rngi11eJ. .. - o - o yc s owac zapanowa10 w po- omo-ści w ciągu trzec następnyc ni, 

. ymczasem omasz zna az . uczy"i z asy 1 Rd J . · b A k · 'l : t t · i..„n 
. . Granta i zakradł sfę -tł& iegt>< pr~edsiębiorstwa. paL ~J. re . .,...... a go przyw110zę, O r- OJtl m1• czerne... U rzy mywany W S ame SZw.t.1.<Z,llf!g;Q za-

aby zdobyć pieniądze. W ostatniej jednak chwi- tur rostani;e tutaj... · _ mroczenia przez doktora Gerhardta ... 
. ł ·-Ii. ·gdy kan sbła: r.jużc 0:~orem. cdtns.Lsię. ._. __ , __ d · - ł 14 ' Kiedy czw artego dnia otworzył na 

Nagle usłyszał jakieś kroki. Przerażony sko- Ro~ ZllO ~ chwi:lę oczy, miały one błędne; m.eprzy-
.; czył . do gabinetu Granta, gubiąc po drodze ka- ~ • • 6 • t 

pelusz. Po -kilkunastu mjnuiach wstał i zaświe- OJ'°DIDl'Arł ao ID'° u tomne spojrzenie„. 
cił, !atark~ Na· bturku Gran~a dostrzegł fotogra-1 . ._ „... i8 -., Po tym prz~knę.ty stę znowu„ 
fię swej żo.ny Wandy e dedykacfą: „Miłemu d (i § fi dt Pierwsze uczucie, jaikrego doznał byt 
Z~gfrydow1 .- na pa!11 i:"tkę spólnie spędzonych O 40r..fll APJP 4'11111' . 1lfR ~:ziwniie tępy ból w cate.i twarzy„ . .J r·k-
m1łych chwil - Wanda '. A fł.11 '-'fi. l:U'.'! li!. ~- ie.fi••• " 

Nazajutrz doszło między Tomaszem a jego , . . . , . nąl prze ciągle i znowu podni·óst powieki. 
toną do dramatycznej rozmowy. Wanda przy- Około godziny wpoi do dru.g1,eJ po ! chać byl10 Jego krokow, bo miał .na no- Tym razem zobaczy! już jakiegoś 
~nał~ s i ę, że jest kochanką Gra~ta, oświadc~a- p1tnocy Fred Marton przywiózł d-0 dok I gach miękkie, filcowe pantofle„. nieznan ego mu czt.owieka, ubranego na 
J~C, ze Tom.asz ea mało zarabia, -y mogła hyc z tora Ottona Gerhardta drugiego „pa- I w kącie p-0koju, tuż przy okni,e, bi.ał o , który trzymał w ręc·e strzykawkę 
mm szczE:.~hwa . . " . . . . 1 • t . I k ' · l-l' • · • · , 

Tomasa: dowiaduje się z gazet, że w czasie, c}enta „. Był mm AndrzeJ Dam1:ain, mil-
1 
przes~on1ę ym szcze ną o 1enmcą, u~- Ukłucie igłą w ram11ę 1 oto bal zaczy-

gdy ukrywał si ę w gabinecie Granta, dokonano ; i:mer o szlachetnym sercu„.. - 1 gon gotował w metalowym naczymu na p.ow oli us tępować jest coraz mniej-
w są~iedni.m pokoju l;u'ad~ieży 30?.000 zł. . Do- I ten tak samo jak Tomasz Poręba l narzędz,ia chirurgkzne„„ Wpafrywal , szv coraz mniej dok~czliwy„. 
myślaiąc .SIE:., że pode1rzen1e padnie na niego, . A ł . ' . t ' i · b 1 · d · M' · t T · · · 
postanawia szukać pomocy u swego przyjaciela znaJU!OWa: się w stanie zupe1nego za- 1 ~1ę W u goczącą I sycz~cą W~ ę za- ~imo o, omasz me Jest Jeszcze cał 
Janka Ba:lisza, ale ten nie chciał wogóle z nim mr·oczenia, wywołanego usypi·ającym : Jlypnotyzowanym wzrokiem, me zdra- lrnwicie p,rzytomny, jesizcze nj.e _ zda je 
rozmaw i ać i wyprosił go z mieszkania. . papi1erosem„„ ! dzając najmniejszego zainteresowan ia S•Obie s·prawy z tego CO się z nim dzieJe. 

Poręba chc1.a.t zeskoczyć z most? do Wisły, Prostoldnijiny ten czlowiek żywiący I tvm oo się działo dokola.„ Myślio s ączą si'ę do glowy ciężko IJO-
ale przeszkodz1h mu w tym Artur t Fred Mar- . . ' . 1 T, · d kt' O h dt k' · · ' 
tonowie i zabrali go do auta, podając się za względem wszystk.rch ludu bezgramcz ~ ymczasem o o~ er ar . u 1a- woli, Jak prz.ez watę. 

-'" tiolicię. Samochód, wiozący "kh zatrzymał sie ne za:ufanie, nie przypus:zc.zał nigdy ani I da·! na metal1owym, b1alo pofak.11erowa- - Jak się pan czuje?„. '-- s•l'Yszy 
przed iaki~1ś budynkiem. Służący imien!~m Hu- na chw~lę, że jego bliiscy krewni przy- l!Y~ s~oli;ku, tatbp~ny waty, gazę, ban- nad sobą obcy głos - Nic ju;~ nie ·boli, 

. gon wpuścił przybylych na teren pos.esn. gotowuJą nań taki po,tworny zamach„.. aaze, J.ak1d fl.aikomkt.. prawda? „. 
Czy mógt się spodzi·ewać, wsiada-1 Oczy i'ego blyszc:zały ni1ezdrowym Kto t·o mówi do niego?„. z trudem 

Był t·o wi·ellki, niezgrabny mężczy. iąc w doskonałym humorze do swej li- cgni1em, bie~a!y bezusta~ku -z twarzy chviera oczy i patrzy w skupi.en iu, co 
wa o kwadratowej, niesympatycznej muzyny, ż~ na miejscu sz.ofera siedzi I 1cdneg>0 paqe~!a na drugiego. . ra.z przytof!!nioejszy. na n1eznanego czlo
tw~wzy t rudych, szczecinowatych wto- przebrany Jego kuzyn, Fred Marton?.„ W teJ chwJth wlaśme otworzyły się wieka w białym btlu.„ Lekarz?„. Tak, 
sach; przystrzyż,onych na jeża. Widocz Czy móg1r się spi0diii1ewać, że j.ego cicho drzwi i do gabi1netu wsunęla się napewno!... 
uie ·został zbudzony ze snu, ho mruczaił kuzynka, Montka, wsunęła mu do papie głowa Artura. - Co się ze mną stało? ... - natęża 
co~ gniewnie pod n_osem, zamykając rośnicy usypiające papierosy?„. - No, jak tam, doktorze? Tomasi pam~ęć. 
z · POWl"Otem bramę. · Okazywał prze.cie im i Arturowi I Oerhardt skoczył :ku n:i:emu 1 z.a wo- Zaczyna już sobiie przypomi·nać owe 

Artur zb'l ~żyt się do nieg;o i zapytał: tyl~e serca, czyż mogH więc zrobić mu I Iał z n~e·opanowa:n~, wści:ekt,oś~ią: . WY?~dki k.tóre p~zeżyl w pe·łni świado-
. - - Doikt6r Gerhard śpt?„. cos złego?.„ - Proszę wyJsć!„. Prosiłem, ze- mosc11„. Więc stoi na balustradzie mostu 

- Chyba n:i!e, bo mi1a1 czekać na pa- A jedrnak ci ludzie, pochłonięci żą- byście tu nie wchodzili:!.„ 
1 
i za chwilę, za sekundę ma skoczyć w 

'll·ÓW„. dzą zdiobyda olbrzymiej fortuny, ni,e - Myśla;tem, że już jest po wszyst r przepaść„. 
- To bardzo laidniie z jego strony„. zawahalii się przed dokonaniem wyra- kim„. - Nomaczył sj.ę Artur. Już, już przygctowat się do skoku, 

No. Hug;on, ruszaj się„. mamy pacjienta. fi.nowainej zbrodni na swoim dobro- - Ni•e, nie!... - zatrzepotał garbus już runre w dól i zanurzy s ię w o dmę-
- A co }a mam do tego?„. - wzru- czyńcy„. rękami. - To potrwa j:eszcze kilka go- tach rzeki, gdy nagle jacyś ludzie chwy-

szył olbrzym rami1onami. Pami1ętamy z j>Cctnego z poprzed- clzi'11.„ • tają g·o za ręce i c iągną z pDwrotem na 
- Zani,esiesz go do gabinetu dokto.- nich rozdziałów, jak to Andrzej Da- Wykrzyknąwszy t,o, pchnął z pasj~.i ! most... • 

ra .„ No, szybko, szybko„. mian, ws.i1adł d·o limuzyny, odprawa- drzwi t zamknął je na klucz. Po tym I Kto go tak ci ągnie z całej sHy, kto 
Poszli obaj w stronę samochodu, dzany przez swoją kuzynkę„. długo myt ręce w miedniicy, przypa- j n;ie p>0zwala mu przerwać pasma cier-

który zatrzymal się przed budylllkiem. Zapaliiwszy papieros1a, zapad! po kil- trując się bez przerwy twarz.om swo- pień i mąk?. „ Coż to za zakaz? 
Tymczasem Fred przeszukiwał JUZ ku mi1nutach w twardy sen, spowo.dowa i~h „pa·cientów".„ Ach, tak to wywiadowcy policyjni, 

skrupulatnie kiieszenie śpiJącego twardo ny działanihem narik·otyku, a wtedy W gabinecie panowało nieznośne którzy śledziH go wtedy ni1emal od sa
Tomasza Poręby. Wyciągnął z ni1ch ia- r'red, zamiast na dworzec, zawiózł gio gorąco„. mego r.ancf, przed 'któ rymi dwa razy u
k it' ś drob iazgi, jaiki-eś papiery, ale do doktora Ottona Oerhardta„. Cz·oło Hugona byto pokryte gruby- cickal... Aż go z!apali w przedo.statniej 
owych trzystu tysięcy nie znia la'Zl. Olbrzymi Hug0>n zaniósł i teg-0 „pa- mi kr-oplami potu„. chwiM.„ 
Zakomunikowal o tym szeptem Artu- cjenta" do gab i'I'letu swegio pa111a i poło- DOO<:tór Gerhardt s:kończyl wresz- J~den z nich - to wy s.oki blondyn, 
:-owi, k tó ry zb li ży ! si ę właśńie z Hugo- żyl go na sąsiiedn iei kozetce„. cie myde rąk i uważni1e przebiegł wzro drugi ·- krępy, przys.adtz.isty brunet z 
nem. I oto leżeH ternz jeden opodal dru- kiem po ułożonych na bia·l'Ym stoliku l! czarną opaską na prawym ok u.„ 

_ W id_ocznie ukrył je gdz.ieś. „ - ? iego -. dw~j pogrąż e'I'li w kamiennym przedmi•otach„. .Ni1e1ksztatt_na jego glo-, (Dalszy c iąg jutro). 
w y raz;11 b!·ondy n y rzypuszcze1111e. . s~ie męzczyzm, dwa bezwolne mane- wa, wtlocw?a .mena·turalme w ram io-, ~i&WM'!'"•HM!fii.lf4•i• &•Jw ,,.,. 

_ I ja tak mysi ę.„. Szkoda tych pie . k111 y„. na, trzęsła się, Jak umocowana na sprę- • • • 
niĘ· dzy, ale ostateczrii·e · nie · trzeba się ł Doktór Oerha·rdt, ubrany w biały ki żynie. Ku pon d~ wyc1ęc:1a umre-
przejmować„ . .. _ . . tel, krzątat się po swoim gabineci.e, - Hugon!.. - zawo~ail :wres:zde .w szczorw Jest na 1 stronie 

- Nnturalni·e„„ ~ p_rzyJaik!Qjt ~ J4'ra~s<:. sil·n~ ~~~·~·i~~-~- 6~U>~. sfut~ceg~. 0Expressu~ 
I 
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!~~~'~'~ l'ul„,._!.,~,!.!~!.::7. w.JUkrył ·zapa1 1n„1cz1 kl ~ ~natomeg~ 12.nS-12.40 Koncert orkiestry mandolinistów finału III .Międzynarodowego Konkursu im.! §qd 81'5GZOI •• >fm rg «OD•d DO -F~QI ft'IDI~ 
im . .M.oniu&iki t Wełnowca pod dyr. Kazimietn Fryderyka Ch.opina. . . i Łódź 12 marca. J sprawę ~ również o zapalniczki, tym 
Bod~za - Tomaszewskiego (z Katowic). 12.40- W przerw:e około godz. 20.45: Dziennik I (k) D . d , i' k . .· t · d k . trt . Il' 
12.50 Da:iennik południ·owy. 12.50-13.00 „Przed ! wieczorny oraz Pogadanka aktualna. - . O w~a omosc . om1s~11a U ; razem Je I1a n o ptze~llil ~, za~t ic~.:70 ś:ivię.tami na wsi" - pogadanka - wygłosi Ma· 22.00-22 1$, ,,Kaprys kobiety" __ skeet według straży gramczneJ dotarło, ze Bromslaw ; • Z "' -- • ___ Mi 
na G~lańska. 13.00- 1'1.00 ,,Coś dla każdego" u.egcfoty Kurta Grafa w opracowaniu Jó- Pelka, zamieszkały w Łodzi przy ulicy • ~ 

(p!yta za płytą). ·14.00-14.57 ~rzerwa. zefa Słotwińskiego i A. Ulskiego (ze Lwo· . Strumykowej -urządził w swym miesz- ..ik. w 
14.57-15.00; Łódzk1e w1 adomośc1 111eldowe. wa). ; k · t j ' f b l i •ek łfiii" 
15.00-15.15: Wiadomości gospodarcza 22.15-24.00. Muzyka taneczn.a w wykonaniu ' ahIU po a emną B rycznę zapa n C1.1 ~ - .-A>- I <for!_,.._ .I" A~,- 11.n 
15.15--15.40: Kot1cert reklamowy. M,lłej Orkiestry P. R. pod dyt. Zdzi8ława ł że artykuł ten Sl)rzeda!e licznym Od- __ ~9'1-'U "!::I 
15.40-15.45. Jak spędziQ świ'l,to? Górzyńskiego. I biorcom narazając na straty skarb pań- 4.n..; nu y Mf' 'M!D 
1_9.45-1'6.15 ffLehariana" - płyty'. w przerwie: ogłoszenie wyników III-go I stwa. , 
16.15-:16.30. !{ozmowa z chorymi ks kapelana Mittdzyne.rodowe~o Ko11kursu !ni. Fryderyka · J d k. . j d k U p· ełkt 11 MARZEC 1'1a7 R. 

M1chi1a Rękasa (ze Lwowa). . Chopina. e na ze rew1z a. O onann , Podczu dzlslelszycll ~otizirt rannvd! naież1 
16.30-17.óo. ,Wiązanki m~lodyj filmowych" - nie dała rezultatu, gdyż nie znaleziono zaniechać wszystkiego, co nie iest kon ieczne. 

płyty. . . „ . ani zapalniczek, ani też przyrządów, u- , Do godz, ll~ei narażeni ieste~mv na większe 
.11.0~17.15. „z ulllelami na morz~ - felieton Bf!9zrohorSa w Auc:tr1·1· żywanych do ich fabrykacji. straty material ne i niepowodzenie w zwiazku . z 

Mieczysława Zydlera (z Torunia). '"' y '-~~ „ . . . , handlem. Połudn i e nadaje sle do rozooctynania 
17.15-17.50. Franciszek Schubert: - Trio Es- . , d ·Po kilku dmach wywiadowcy usta- ! budowy db1hu oraz do ubiegania sie o prace. 

dur op. 100. Wykon~wcy: Lldi.a Kmitowa -1 Wie eti, 12 marca. lili, że Pełka Jest częstym góŚCiettl w do ~ Mlędzy godz, 13•tą a godt. 15•ta dobrze jest 
skrzypce, T~deusz L.1ran - wiolonczela, Je· j (Pat) - .W-edł~g urzędowe·~-ó kotnuni I mu niejakiego Oajz!era przy ul. Urzęd- ; zalat":'lać rzeczy, któ,re powlrtnY- pozostać w 

. - , . ncy ope 1a mow1ona - w opra· b ' . , ' . , ' • "' k' ml· N t pn ok · "' · y• 
cowaniu int. Stanisława Broniewskiego _ etr·ohotny.ch, z czeJ!o na Wiedeń przy- Jera . poddano bacznej obserwacJi. 11 uan iera · a:.i ę Y . res przyn'.,_sie . prz 17 Sorzy18L0

e0feldE kfol rtepdi.an. . . I katu Austria po·s1ada obecn!e 3. 09, 178 niczej wobec czego miesżk:ulle Oajz. · - 1 ukryciu I naw. l ązywac stosunki z orawnlkatni 

(z Krakowa). ·pada 119.692. - Liczba bezr.oboŁnvch j Gdy któregoś dnia wywiadowcy zło„ I kre rozcz~roy.ranla V! zw1~zku z m1,łośc;ą. UO 
•8.50-19.00. Pogadanka aktualna. . zmni · ł • t k d· b k ,· J' . • t d i j' „ I godz, ~8-ei, nie na!ezy takze zatatw1ać rntere• 
1810 18 16 P d 'k d Jó f , e1szy a się w s osun u o u . . ro u zy I tam wizy ę, lJO czas rew z 1 zna . sów p1enlęznych ani pożyczać wiekszvch sum 

· Włodark!e~~:i.ni sportowy - re · ze <> 6.000 ·o·sób, leźli pod podłogą kilkadziesiąt zapalni• I od kogoś lub komuś. Od g-0dz. lfl-e.i do godz. 
18.16-1820: Poradnik sportowy \.okalny, • • czek, które, Jak Się Okazało, wyprOdUkO ! 20-ej działają fOmyślne Wplywy dla zdro.Wla, 
18.2(}._18.SO Muzyka taneca:na (płyty) . . Wiedeń, 12 maren. wał ł ukrył tam Pełka. ! rekonwale~cemi1 o tel porze mo~a o.o r~z pierw 
18.50-19.00. „Jak bóiO ćh-odziłem po Lodzi" - ( } N . , . • , . . I 1 szy O.puścić lótko. Okres ten nadaie się takh 

pogadanka _ wygłosi Bernard Poppa. P~t. -:- . .a ostatnim pos1e.dzen1:i ra· . Docho~_zeme wykazało, .ze Gafz er i do z~wierania tr.wałych zwiaż.~6w ~ilosnyd1 I 
19 00-19.20. „Emigrant" _ epizod z noweli Cie· dy _m~e1sk1e1 SalzburJ,?a uc~walono 1edn~ me .wie~ział o tym, to. też. me ~O?tał on ; P.rzyiazn1ch. Wieczór zaoo~1ada s1e, gorzej, 

sława Siraszewicza „Wzgórze księżyca". I głosn1'.e zakaz uczęszczania obywateli poc1ągmęty do odpow1edzialnosc1. Na- : me nal~ZJ;' rozpoczy~ać długie~ oodroz:Y ani 
19.20-19.45. ,,Z Pieśnią po kraju" - audycję austriackich do zna.jdujący•ch się w Au- tomiast Pelka stanął wczoraj przed Są- ' wqawa~ się ,V/ ?owazi;e dv.skt~s j e . ~ozat~m 11j" 

prowadzi orof: Bronisław R~tkowski . I strii kasyn J!ry. Natomiast wniosek do· dem Okręgowym- który ska.zał go na 1 nuie mepoko~ 1. podniecenie i moze doiść o 
19.45-20.00, ,Ob61, rotek, fagot' _ VIII p~a- . . . ł . . , k ' , . p1zewrotów zyc10wych. 

danka z 'cyklu ,O instrumentach orkie,,try ma~aiący się, .~up.e ne~o znte~ienia asyn gr.zywnę W Wysokoscł 300 złotych Z Za- Dziecko dziś urodzone - subtelne. s31mpa-
symfonicznej" wygłosi prof. Łucjan Kamień· l!rv w Au$tru, rue przeszedt, mianą na 10 dni aresztu. I tyczne, lekkomyślne, posiada zdolności do ma• 
ski (a: Pot11ania). I Za kilka dni Pełka będzie miał drugą larstwa, skłonne do entuz]azmu. kochliwe. 

O Kb I n DER Prywatna Przychodnia Dr. R ó *a ner CfNTRALNAWENEROLOGICZNAJZ POKOJE z kuchnią ~a 1-ytn Pietrze r W E " E R O L O Q I Cz N A PORADNIA · z wygodami do wynaięcla od zaraz. 
• . Specjalista cho~. wenerycznych. skór- Chor. weneryczne, skÓrtle t seksualne Wiadomość: ul. I-go MaJa ó2. u gos· 

SPEC h SEKSUALNYCH Chor. weneryoz~ych i sk?rnych oycb • seksualnych Speclalny gabinet kosmetyczny. pod<irza. -
weneryc~o~c~~·i skórnych (włosów) od PS r~no do .9 ':"1eckz.b.wt mledkz. 9-1 NARUTOWICZA 9 tel. 128-98. Czynna od '1 r. do 9 w. ~--· · • 

. . anie przyimuie o 1e a e arz p . Panie przyjmuje kobieta • lekarz SZKOŁA !GNA(f60 WILCZKA 
~N~RZE.JA 2, te.lefon 132-28.. P I O T R K O W S K A 161 -~ZY!~uJe__°..d_Q-] !_~~~ _:!:___ PSOl KOWSKA SS Tel. 143-63. TAŃCÓW 

Przwnu1e od 9-11 I od 6-8 w1ecz. PORADA 3 ZŁ. PORADA 3 zt.. PIOTRKOWSKA 120, tel. 222•71. 
--·-·--- • ·-------- --·---·-- LEKARZ OENTYST A - Lekcje odbywają się poiedyńczo i w 

Dr J. NA DEL ur. HENRYKOWSKI F" KOPCIO\VSKA m~~-. wo.łkowyskl ~r:p~sc~b ~p~~~:r~y~~~~z~~b~~~~i~~: 
ftl(U•SzEn Ql11».oe1110 .LOQ Specjalista chcr5b skórnych, przyjmuje od 10-2 I 3 I pół-7 spec. chor. wenerycznych. skórnych w pon1etdzik~ł~1 llctzk:vaórdtki 59_8.Pópo~, 
li"'! ~· n i;;. n weneryczny-eh I seksuainych Gdań SS; ka 3 7 i seksualnych oraz w or l I p ą I g, e1 wiec . 

ANDRZEJA 4 Telefon TRAUGUTTA 9, tel. 262·98. ' [ • I • 11 t I 238 Qfl --·----------- -- -~-
228-92 od. 8~11'-e_i i ?d 6-9-ei wieczór tel. 232-55. eg1e mana 1 e • ~ L MŁODE MAUEN'STWO do sprząta-

przyimuie od 10-12 i ojj 4-8 wlecz. niedziele 1 św1eta od \I - 12.30 ------ ·- - od 8• 12 i orl 4•9 w nierlz. 1 swięta od 9•1 nia poszukiwane. Zgłosić się do wlaś-

DokłÓf .TREPMAN O• Kf;u,-irho--; Dr. RD"Dd'Sztein~~-... E-;o;CLciGicz~ :iz:.~:::·'~t:,;::~,~'m„d 
speciaflsta chorób wenerycznych, i!• · ylJ,Yft U Wł'fill<I ciemno • bronzowej, długa szerść, tlo „ 

skórnych. moczcfotclowych POLOŻNICTWO 1 CHOROBY AKUSZER- QINf~?L.OQ Leczen ie cho~. wenervcin. i skó•nvch· odebrania za zwrotem kosztów, Sie· 

Zawadzł\a 6 ~~~-12 PIOTR;ow~~B1E~~·tei. 213-66. POMORSKA 7, T1~;!g~ ZAWADZKA 1 i~~!~3. ..'.'.~~ows~~go 36
' wa~~~~: _ . ___ _ 

przyjmuje od 8-11, 2-1 i '·-~ wiecz przyjmuje codz. od 1t11 - 12 i 5-8 wiecz Przyjmuje cd 8 - IO r. i 4-8-ei. Cżl-11na od 9 rano do 9 wiecz. ZAOINĘLA suczka Sky-terrier, biała, 
-- - · ------~ - - J. - --- • --- ----- --. --- POl~ADA a Zl.OTE.. czami! plamy. Odprowadzić za wyna-

Df. Niewiażski Dr H. liutszt!ldł ~:a. ZIOMKOWSKI SP~~-~;~~- SAM~<?HóD _ lub zamie- i~~z;~;~~·k~~~~v~~ 8, Rosslan. Ostrze 
Specj. cbor. wenerycznych. skórnych . • n . u spec. chor. W\!ll l!l'\/C71i\Ch. ~kóro\· ch. nię na ~otocykl. W1ad. Gdańska 66 -- ---·------

! seksualnych AKUSZER•Ci.INEł<OLOQ włos•hv i moc10płciowych . w sklepie. ! ANGIELSKIEGO konwersacił I litera 
ANDRZEJA 5, telefon 159-40 mieszka obecnie 6-go SlERP'.'JIA ~. tel. 118-;~;i . HAFCIARKI do haftu ręcznego a tła-, tury udziela rutynowany nauczvdel, 

Przyjmuje od 8-11 rano I od 5-9 ZACHODNIA 66. Yel. 129-52 Przyjmuje od 9 -12 i 3 - ·9 w niedz. !'-kowego, mogą się zgłosić, Piotrkow- IJl. Zawadzka nr. 21, m. 8-a. frort. co 
w niedziele i święta 9-12. Przyimuje od 9-11 I od 5--7 wiecz. święta od 9-12· ska 9, m. 22 od 11 do 16-ej. ' dziennie zastać od godz.. 4-- 8 po i)'lł 

Miłość ponad tr 
1""20 

I ! ną b!ogof:ć, a równocześnie serce zastu- MyM się jednak sądząc, że nie wró· n I BM!llil!iRlmElm•~ i kalo w n:ej przeczuci.em czegoś jeszcze cą one do niego już ni·gdy więcej. 
eau bardziej s!o<lk iego. W maju odbył się ślub jego adiutan

Niby z bardzo daleka us.tyszala glos ta Piotra hr. de Morisette z panią Gla-
Ludwika: di1s Torissoo. 

Powieść Andrzoia Zańskwqo . - No i Ja•kżeż, udało s;i·ę pani odcyi- Książę przybył do kościioła przybrn-
1 rować tajemnicę napisu? riy w paradny mundur ażeby po skon-

Ale rni•eC'h mni·e pan już puści. Przecież przyjiaciela. · 
- Nie - odparla ... - Jest za ciemn;:i! 

1 

czo11ym obrządku uścisnąć dtoń swego 

Najgorzej przetrzymać pi'erwszy Ale taktyka ta musiała go wreszciie jestem d,osyć Ci$żka: zmęczy s:t~ pan. Siedza,c teraz w stalach zadumanymi 
rok! - podeszał sam siebie. - Potem zawJeść. jeszcze! -, cczyma spogląda! na re·zjaśniooe tw:i.-
czas wymarze z pami·ęci wspomrJienia Byta w parku bardzo stara altanka, OpuścH ją, niemmeJ ni·e wypuścił . rze Pl•otra i Glad:1s. 
ni·epotrzebnej mHości ~ i kto wi•e, czy 

1 

ozdobiona rozsyupjącymi się rzeźbami i z objęć. Przez s ekundę d1ojrza.ł }ej stod i Wyczytał z nkh, że oboje są bardzo 
w nowym uczuciu ni1e zn:a!dę nowego mozaiką. Przed w i:elu, wielu laty w ką twarz.ycz,kę i j;alkgdyby przestraszo-1 szczęślii'wi - i d1oznal uczucia niemal 
szczęści.a? okresie Ludwika XIV pra-prababka Lu- ne o·czy i zaraz p·ot1em, ·idąc za impul- że zazdrości. 

Tymczasem na dobre zrobiła się 'l dwika, r,omanty.czna dama, rozkochana ~ cm chwili, wpilJ• s i ę ustami w jej usta. ! Przypomn iały mu się takie nihy da-
w J.osna. w teoriach Rouseau'a lubi:ała całymi go- Dopiero potem, kiedy się skończył j Iekie, chocia ż bliskie czasy„. Rok temu 

W starym parku królewskim w Wellw. ! dzinami przes iadywać tutaj zdała od trwający zda siię wieki pocałunek Lu- I kochali s i ę obaj: Piiotr w Glad·:,s a on 
zakwitły narcyze i pi'erwsze bzy. W księ dworski.ego zgiiel.ku i hałas.u. dwika, obudzi1 si·ę w nrej ci:z'iiewczęcy w Anicie. · 
życowe noce śpiewały swoj:e serenady Dziś miejsce ro opustoszal10, powoli bunt i wstyd. Gorąca, namiętna była ta ich mt rJ
za.kochane słowiki a ści1eż;kami snuły zmieni>ając się w ruinę. - Co pan zr-obi'ł? - s·zepnęła opu- dzi eńcza mi! ość, której epilog by t jednak 
sit; cienie tych, którzy dawno już spali _Pewnego majowego wi:eczora zabłą- szczając głowę. hardzo różny. Piotr, zwalczy ws.z y pe
snem w;iecz.nym w podziemiach katedry. dzi.Ji. tutaj Olga wraz z Ludwik~em. - Daj spokój wyrzutom! - przer- '1 wne przeszkody, zaprowadz:1; wreszc ie 

Olga upodobata sohi·e jakoś to miej- Młoda diziewczyna, wysłuchawszy wal jej z pół uśmi·echem. - Czyś nie swoją ukochaną do ołtarza, a on„. 
sce, nieraz więc namawiała Ludwika, ?~Jaśnień towarzysza, zadumała s1~ę glo- , sk~nstatowała sam~ yrzed .c~v.;illą, że I Książę uc~u! .bó~. Odżyły w nim d:t
ażeby zabrał j.ą z Sl(}bą, t?!.m gdzie za- sno: ! krotk1otrwa.fe są dz~eJe ludzi 1 ich na- wne wspommema i szarpn ęły za s ::: rce. 
wą.rli z sobą pamiętny pakt przyjaźni. -- I co .się s.tał.o z tymi . ludźmi, k~ó-1· mię~n.o~ci:? ... Kc:rz~staj~y więc z c~wih, Biskup w jasnej kapie wiąza ł s tu l ą 

Ni1e dawał się d,!ugo prosić. bo i on rzy w .takie m11es.1~c~ne w1~osernne .wie- zarn~ i !TIY zm1'emmy s11ę w p11och 1 z.a- d:łoni·e ml·odożeńców z chóru rczlegty 
również znajdował wiele uroku w ta- ~z.ery Ja~ te·~ dz.11s1~Jszy, .s11c:dywal~ tu~ pomnr~illle:„ . . . się tryumfalne dźwięki organów, a l.u
kim b!ąd'zerniiu sam na sam ścieżkami ~aJ, opowmdaJąc sobie o m1tosc1. maJąceJ I A ze hloz·ofla ta nie zdofafa przeko- ~Nik przeżu\val coraz to bardziej ci e rpką 
p~rku z ni!odiutką dziewczyną, której. trwa~ w~1eczn1?ść?.„ Co zosta.kJ z kh' nać milcz.ącej ksiiężnic.zki, dorzucił gorycz. 
bławatkowe, czyste iaik lazur "wody o- przysiąg ~ z. mch samych? ... I:hc: proch :::zyblrn: . . . - Za parę rniies i ę.cy tnoż e i ja s tanę 
czy urzekały go c.oraz hardziej. 1 zapomme~1:e!. . , . . - . z.r~szt.ą . me mleJ sk~u~u~ów„. 1 na kobiercu ślubnym _ uprzytomnit su 

Nadszedt czas, że wiośniana piękność N:ad weJśc1·em. altany w~~·n~ał Jakiś Przec1ez 1 tak Jesteśmy wfaśc1rw1e parą! bie wskrzeszając pod powiekr:mi wizję 
Olgi zaczę!a mu grać na zmys!ach. Wi·e- 11~ pot zatarty nap11s. Olga_us1łowala go uarz.ecz.o.niych. . dobrej twarzyczki· Olgi. Jednakże myśl 
dz-i,al, że wystarczytoby mu powiiedzieć od1czytać, ale z!111•erzch zacierał dlo res:z- - ~~p~awdę, Ludwrk~? - szepnęła t1 zamiast pocieszyć go, zd•epry rnowa la 
jedno tylko st.owo a ona sama rzucillaby ty zamaza-i:e htery: , . us.zczęshwmna: I zarzu.c1.wSZY_ mu r:i- j·eszcze bardziej. · 
mu s ię w ramiona. . - ~odmosę pan~ą w g?rę:. moze ud:a ~mona na szyJę, przytuld'la policzek do Nie chcial' się okłamywać. Wie dział. 

Ni·e chcia ł jednak sł·owem tym szaf.o- ~1ę pam odcyfr·?·v.;ac to ep1tafmm -:--- zą- 1•ego twarz~. . . że ni1e k·ochał i n ie kocha tej śl iczn ej . mi-
waf:". Narazi.e z~ajdo.w a t d-~żo ~rzyjem- pr.op-o-nowat ~·s.1.ązę .. I ~1e czekaJ~C n~ . - Ta dziewczyna zaczyt~ia mi J1ednak I tej ksi·ężrlicz:ki, że serce ,i.ego w dals1.ym 
nosc1 w takim 1granm ogmem 1 w dro- JeJ przyzwoletne, wz1ąl Ją w ram1i0nia 1 dzw.łać na zmysły - anahzował sam l ciągu należy do złotowlos"'i tancerk z 
cleniu s ię z ni e d .o świ adczoną c',z icwczy- P·odnióst ero góry. 1 siebie królewkz, kortstatując, że coraz I .Orfeum". · "' 

1 
• 

n;1, '.'1i1c zdt2'.ci:::.f\ _s obie nawet sprawy z~ 1 Olga ni~ usi•łowała nawet od~~fro-j bardiziej zacieraia sie w nim dawne te-1' 
s wmch pra5;mer.. .w~W'M 1'JaiłW. U*'ła ~ s~. (Dalszy cią~ iutroJ, 

• 
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Zuchwały napad rabus~a ulicznego 
Ciężko ranny fotograf walczy ze śmiercią w szpitalu. -

Polic.ta na trupie opryszka 
lódi, 12 tnatca. znajomy ftlęźczyzna ł pocz<\ł 

(gr) - Wczoraj donosiliśmy pokrótce WYRYWAC MU APARAT f'OTOORA• 
o znalezieniu ciężko rannego mężczyz- ·FICZNY, 
ny, u którego lekarz pogotowia Czer" który miał przy sobie. 
wonego Krzyża stwierdził 4 rany tąba• Ludwikowski ttie dał sobie jednak zra 
ne głowy i wstrząs mózgu. Poszkodo- hówać cennego przedrttłotu, który sta„ 
wany był zupełnie nieprzytomny. Zna- nowi jego warsztat pracy i dzięki które„ 
leziorlo przy nim dowód osobisty na na- mu tttrzymuJe ródzłttę. Wywlażała sł4 
zwisko Władysława Ludwlkow8klego, wałka na· śllfler6 I tycie. 
zamieszkałego przy ul. l(apllcztteJ na Rabuś miał tę przewagę; źe byt od 
Chojnach. napadniętego o kilkana:scie lat młodszy 

Stan Ludwikowskiego jest ttadal i znacznie od niego silniefaży. Ludwi
batdzo ciężki. Zdołano go jednak dżi.ś kowski począł wzywać pomocy. Nie
rano przesłuchać w szpitalu św. Józefa. siczęście chciało, że o tej !Jorze nikogo 
Ludwikowski opow1edzial, że pracuje na tej odludnej ulicy nie byto. 
jako fotograf w zakładzie nieJakłego Napastnik zrezygnował z rabunku. 
Uryszka przy Ul. RokichiskleJ. Uderzył ort kilkakrotnie Lttdwikowskie-

Kiedy pomiędzy godziną 8 a 9·t'ł wie go w głowę jakimś ostrym narzędziem 
cdr powracał do domu i znalazł się na i skrył się w ciemnościach. 
ulicy Rudzkiej, tut OrżY ,zbiegu. ul. Ro· Kiedy Ludwikowskiego znaleziono 
kioińskiei pod.szedł do niego jakiś nie- we krwi na ulicy, dawał on już słabe 

. . - - oznaki zycia. Nieszczęśliwy fotograf 

nol!:ltn•b m111s· kl był nieprzytomtly i lekarz oprócz ratl u ł n głowy stwierdził wstrząs mózgu. 

' # „ ••- '~• "'• "' - r • • • • ' ~ -, Str. ~ 

OTO WPŁYW 
SOLIKRUSCHENJ 

O.zień Dobry I 

Rankiem Otiadek i<ruscbeb ,,..~~lt'ł' 
wyskakuje z. Mtka-ptomienlejąe 
sttt~ściettt i humorem, doWci• 
pem I dobrocią. _Gzy rano etu„ 
jecie sit: dobrle ?.„ Czy śpłćle 
spokojnie?... Czy wyskakujecie 
rano z łóżka r:teścy . i Wypo• 
ezęcł ?.„ C:i:y wśtajede zgotzk
niali i ptaygnębieni ?... Cay po przel>udnrtlu · flt1kón!e. Sole Kruśchet1 nl~ rosi11daj~ Hr111ego 
mY.ślicle jeszcze o dht!szym śnie ;„. Gzy witacił smaku i dlatego mo~acie je doclawat do tanneJ 
dtl~ uśmiechem, czy st11utn4 I ponutą tWilfi<l ?„. ka~, herbaty lub Wpro~t do gorącej wod)l'. 

" l b ł W wypadkllch artfetytm-u, l'eumatyrmlł, ji!)atrllł• Coś złęgo dzieje się z Wam! r Po ti!e Ujeć e lwi ott11Mci, obstrult~ł--1 14 a ttlljWytej 112 lf" 
pomoty: Sole Kruschen mogą Wam pomóc. jeczld Soli l<rllschen nllle~y rozpuścić w n1rn111ct 

Codriennlf dawki; Soli Kruschen odńlierta się 
alumlt1i<1WlJ ntiark4, 1'tórą zrtajdzleda w katdym 

~or~i:ej wody 1 wypi~ pried. śl'liadańlemi im 
wlę~~J wody, tym let>!ł;. 

SOLE KRUSCHEN -o- . Wlad~e .śledcze ~ą. ~a tropie ra~usia. 
Od dnia IS. bttt. 1>octynaląc benobotnl łódz· Niewą!Phwie w naJbhzszych godzinach ot r rym ad m o Jn" to h Id sJ ap t ce,_ 

CY będą się mogli zgłaszać do podkomitetów f~stame on aresztowa!1Y· Dochodzenie C~na: du!y fldo11, zl, 1.21J; d1•erlni f1altr'>n Il. ;J./j(/ 

pomocy zllmoweJ, skąd żostaną skierowani do ••w•a•.••-•••••••••.-••••••••m•••••••••••••••llll•m•••••„ lekarzy mJeJ&kleh eelem ooddanla tch bada· . 

oiom. Badania te odbywać się będl\ 11rzv uttcy s • li łf • • t d • 
· ::t~~e~t:~~m~:~s~:!ą\:e~~::::d :Św~::~~: tra1 ;. om1n1arzy w o ·z1 
nla I bezpłatne recepty dla orzeptowadztlnla I . · 
kuracJL 

Mlefskle władze s·a:.t:rne vt lodzi PoWla· Demonstracyjny pochód prz1z ulice miasta. -Interwencja delegacji kominiarzy 
::m;:~:o~~::~a ':iad~~:cz:::~~~ n:"::~~; \V urzedzfB WOIBWódzkim_. -- Bezpieczeństwo potarOIB domów zapewniona 
gminy Radogoszcz. Chon' został niezwłocznie Łódź, 12 marca. I organizacyj zawodowych p. n. „Korpo-
umleszczony w szpitalu, zaś otoczenie Jego pod (k.) Na ulicy Piotrkowskiej odbyt I racje przemysłu kominiarskiego" i prze 

strajkowało wczoraj około 15.000 pra· 
cownlków kominiarskich. 

dano kwarantannie. Jednocześple władze się wczoraj przed południem niezwy- · kazania ich zakresu działalności samo• 
wszczęły dochodzenie, celem ustalenia tródła kły pochód. Ot~ środkiem jezdni pr~e- rządom tti!eiskim, względnie strażom 
tel choroby. maszerowało ktlkudzłesięcitt komłma- pożarnym. 

Zwróciliśmy się wczoraj 
tariatu łódzkiej korporacji 
skiej, gdzie ·udzielono nam 
cych informacyj. 

do sekre
korniniar· 
następują. 

• • • rzy, w czarnych roboczych _ubraniach, Zarząd gtówny kominiarzy postano-
Pracownicy Ubezpieczalni Społec2:0el w lo· z umazanymi sadzą twarzami. wił wszcząć w związku z tym akcję 

dzi otrzymali ostatnio kwestlonarlutZ; zawle·1 Był to demonstracyjny pochód pra~ protestacyjną i proklamował strajk na 
ralący pytania dotycząae stan .. Ił rodzinnego,. za• . cownrkówri>k. om. tnrarsk.icłr, którzy roz.

1 

terenit? cal ego kraju, zawiad:'l.fnia'.jąc o 
robkU ltd. \Vśr.ód per~one~u powstało zanlepo- _poczęli w dniu- wczorałszym .strajk w swej uchwale wszystkie oddziały. 
kolenie, gdyż urzędnlcy · doi>atrulą stę w rwlą· . obronieSZagrożonego 'bytu~· ' Na zebraniu, l{tóre ódbylo ·się w to.: 
zku z tym nowych redukcyJ. Okazule się led·l Strajk . ten wybuchł na następującym 

1 

dzi zapadła uchwała o przyłączeniu się 
nak, że chodzi tu tylko o redukclę, tych osób, tle. do strajku I w dniu wczorajszym ko-
którycb nalbllżsl krewni pracuJ.ą takle w Ubezl Do Sejmu wptynął ostatnio projekt młniarze łódzcy przerwali pracę. 
pieczalni Społeczne!. l w sprawie likwidacji sarnodżielnych Oi;:ółem na terenie całego kraju za-

Projekt wniesiony do Sejmu godzi 
nie tylko w interesy i>rzedsiebiorców 
komJnlarskich, ale także w interesy 
czeladzi, gdyż zmierza on do :zupełne) 
likwidacji tego zawodu. ... ... ..1 • ,. 

Gdyby bowiem projekt ten został 
zatwierdzony - wycierem kominów 
mógłby zajmować się każdy pracow· 
nlk nie posiadający odpowiednich kwa• 
lłfikacyj, co mogło.by stworzyć niebez
pieczeństwo pożarowe. 

N iezwykłe. zajście na ul. Kopernika Dlatego też pracownicy kominiar
scy w todzi, tak samo jak i w innych 
miastach Polski postanowili przeciwko 
temu projektowi zaprotestować i nie 
dopuścić do zlilcwidowania zawodu, któ 
ry powstał w naszym meiście w roku 
1780. 

Awanturnicy wybili 24 szyby w restauracjv, pobili 
kelnera i zdemolowali lokal 

Łódź, 12 marca. 
lv) Ulica Kopernika obok domu, ozna

czonego numerem 46 była terenem nie· 
zwykłego zajścia, które w konsek
wencji doprowadziło do. częściowego 
?.demofowania lokalu restauracji „Pod 
Kometą". 

Przed . kilku dniami do restauracji 
weszło wieczorem kilku młodzieńców, 
którzy zażądali alkoholu. Po wypiciu 
szeregu kolejek, biesiadnicy wpadli w 
bojowy nastrój i wszczęli głośną awan· 
~~ . 

Przy pomocy zmobilizowanych kel
nerów awanturniczych gości wyrzuco
no z lokalu na ulicę. Podchmieleni bie· 
siadnlcy chcieli się jednak napowrót 
dostać do restauracji. W tym celu zmo· 
billzowali oni kilku szoferów z pobli· 
skiego postoju taksówek i w zwiększo· 
ne!. liczbie ruszyli do „ataku" na zdoby
cie lokalu. 

Ofiarą niezwykłego zajścia padły 
Z-4 SZYBY. WYŁAMANE ZOSTAŁY 
LISTWY OKIENNE I PODARTE NA 
STRZEPY FIRANKI. Napastnicy „zdo
byli" lokal I dostali się do wnętrza, 
g:dzie w dalszym ciągu zachowywali 
s i ę wojowniczo i grozili zdemolowa· 
niem restauracji. Kelnera, który usiło
wał napastnikom zabiec drogę do bufe· 
tu, - napastnicy pobili. 

Przybyła na miejsce policja zlikwi
dowała zajście, odprowadzając awantur 
ników do komisariatu: Stwierdzono, że 
„wodzem" ni ezwyklej kompani był Ki· 
rył Hak5iwy, zam. w gminie Brus na 
Starym Rokiciu Nr. 35. Towarzyszyli 
mu Gągalski Aleksander, zam. przy ul. 
Zgierskiej 105, sąsiad jego Labonow Ja~. 
:-i:i:tm~ przy ul. Zgierskiej 111 i Stefan 
'·' · <::i::-.k. W5zyscy są z zawodu szofe-

rami. W awanturze brało udział jesz- również Edward Wajs, zamożny prze- Celem zainteresowania opmu · pu-
cze kilku, sprowadzonych na pomoc mysłowiec i właściciel nieruchomości blicznej tą sprawą zorganizowany zo
kolegów po fachu, którzy jednak zdo- przy ul. Wólczańskiej nr. 265. Podwó- stał właśnie wczorajszy demonstracyj-
łali zbiec przed przybyciem władz bez- rze wymienionej nieruchomości przed- ny pochód. -
pieczeństwa. stawiało żałosny widok nagromadzo· Pochód ten rozwiązał się na Placu 

W dniu wczorajszym obwinieni sta- nych ster~ śmieci, brudu i błota, k~óre- Wolności, a delegacja korporacji udała 
nęli przed sądem starościńskim, który go nikt me uprzątał. Na po~esji teJ nie się do urzędu wojewódzkiego, gdzie zło 
w wyniku rozprawy skazał Płaksiwe-i ma nawet dozorcy. Na zwroconą przez żyła odpowiednią rezolucję, domagając 
go na 1 miesiąc bez~zględnego aresztu, władze s~nitarne uwagę - Wa~s zar.e- się w nie} wycofania z Sejmu projektu 
Gągalskiego i labonowa po 50 zł. agował niegrzec~nym zachowamem się, o przekazaniu dzia!alności korporacyj 
grzywny zaś na Woźniaka, który nie wobec czego spisano mu protokuł. kominiarskich samorządom i strażom 
stawił się na rozprawę wYdany będzie Sąd starościński .~karał go za anty- ogniowym. 
wyrok zaoczny. sanitarny stan posesu 14-dniowym, bez- Dowiadujemy się, że bezpieczeń-

Przed sądem starościńskim stanął względnym aresztem. · t stwo ogniowe domów łódzkich jest na-•••••••t•••••••••• •••••••••••o••••••••••••••••••••••M• •• •• ••• dal zapewnione, gdyż kominiarze po

Strajki • I zatargi trwają 
stanowili w razie koniecznej potrzeby 
wykonywać odpowiednie prace, aby nie 
dopuścić do ewentualnego wybuchu po
żaru. 

Dziś odbędzie się w min. opieki społecznej konferencja w , n w -erę :a 
w sprawi~ Widzewskiej Manufaktury Zawód Dll!?.losnq 

Lódt, 12 marca. go, celem postanowienia ile godzin ma • • 
(k.) Zatargi, które wybuchły w Ło- się odbywać praca na przyszłość. , T 

1
. ł:0dz, .12 .. 11;1arca. 

dzi w ostatnich dniach, trwają w dal- W sprawie przyjęcia z powrotem. .(gr, -:-· N~ 1uc.y ś.rod~nieJskt~J _ 18. znn 
szym ciągu. wszystkich starych pielęgniarzy Kocha-! 1<'Z1ono Jaką.;; ~truq r.,.b_1etę h\ si·.; ~ , . 

Nie uległa żadnym zmianom sytu- nówki interwenjowała wczoraj w urze-1 kazało, była mą 20-letma. ~anina . Za· 
acja na terenie zakładów przemysło- dzie wojewódzkim delegacja związku ! krz~wska, bez stałego mieJsca zamiesz-
wych Widzewskiej Manufaktury. Maj- zawodowego. l kama. . . . . . 
strawie strajkują w dalszym ciągu. Nie został zlikwidowany również o· l ~a~rz~w~~a napiła się sporo Jodyny, 
Dziś odbędzie się w związku z tym za- kupacyjny strajk w fabrykach tasiem i gdyz zyc1e JeJ obrzydło wskute~ dozna
targiellJ konferencja w ministerstwie jedwabnych. Robotnicy domagają sie nego z~wodu mił~s~ego. Desperatkę P?
opłeki społecznej. Udział w nlel weź- podwyżki płac w wysokości 10 procent ~os!aw1ono na m1eJs7u po przeptukanm 
mle delegacia rady okręgowej unii pra· Narazie nie zwołano jeszcze konferen- Jej zołądka przez dyzurnego .lekarza po-
cowników umysłowych i zwł~zku maj- cji. gotowia ratunkowego. 
strów fabrycznych. Sytuacja na prowincji nie uległa rów: 1 ;(;~111~~~!Hl!11J~[łllli])Ili [eH9J~)ii1J\r 

Trwa również zatarg w szpitalu dla nież zmianom. Włókniarze zatrudniem l 
umysłowo • chorych w K~chanówce. w ~kac~im prze!11yśle .zarobkowy!11 strai I Nie~cie oo mot 
Część pracowników, zgodnie z przy- kuJą. Nie pra.cu1ą t~kze chałupmcy w i „ • • 
jętą na ogólnym zebraniu µchwałą, przy lAl.ek~androw1e~ Zgierzu, Konstantyno- naJ bllf!dn ~e iszym 
stąpiła do pracy 10-godzłnne), domaga- wie 1 Ozorkowie. 

1 
. ,, 

jąc się jerlnak nadal arbitrażu rządowe· 
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Za a kowa wizyta w szpitalu 
Pelagia Staciwińska opowiada „Expressowi" o tragicznych chwilach w Krakowie 

Sosnowiec, 11 marca. 
- W kilka dni potem - ciągnie 

swe zeznania pani Pelagia Grzeszolska 
- gdy czułam się już znacznie lepiej, 
do szpitala przynieśli gazetę, z której 
dowiedziałam się, ŻE W LODZI ODE· 
BRAL SOBIE ŻYCIE RÓWNIEŻ 
PRZEZ ZAŻYCIE LUMINALU ZNANY 
ADWOKAT PIOTR KON. Zastanowiło 
umie zwłaszcza jego umiejętne przygo
towanie się do tej śmierci. Z gazet 
dowiedziałam się bowiem, że ś. p. Piotr 
l(on położył się na ziemi i w tej po. 
zycjl zażył luminal. Więc również już 
pewnie wiedział, że Po zażyciu lumina
lu człowiek dostaje silnych dreszczy 
i może nawet spaść z łóżka. Pamiętam 
ieszcze, że czytając tę wiadomość w 
pismach, ZASTANA WIAŁAM SIĘ, CZY 
ON PRZYPADKIEM PRZED SWĄ 
TRAGICZNĄ ŚMIERCIĄ NIE CZYTAŁ 
O NASZYM SAMOBÓJSTWIE? ..• 

Pani Pelagia Grzeszolska odetchnę
ła, zastanowiła się chwilkę i rzekła 
spokojniejszym głosem: 

- Ale życie jest dziwne„. Nawet 
w najtragiczniejszych momentach zda
rzają się epizody o wręcz odmiennym 
charakterze. · 

Gdy przewieziono mnie do szpitala 
i gdy wieść o naszym samobójstwie roz 
niosła się lotem błyskawicy po całym 
Krakowie, przypuszczono wnet szturm 
do kancelarii szpitalnej. Dzwoniono 
przez całą noc wypytując o stan mego 
zdrowia. Ponieważ służba szpitalna, 

ĄJ)RJA..: .- „Tylko ty". 
CASINO: - „Penny". 
CORSO: - „Romeo I Julia". 
EUROPA - „ Janosik" 
ORAND·KINO: - „Sam na sam". 
METRO: - „Tylko ty''. 
MIRAŻ: - „Ada to nie wypada„. 
TON: - „Bolek i Lolek". 
PAŁACE: - „Wielka Miłość Beethovena". 
PRZEDWIOSNIE: - „Mayerling". 
~Al(JETA: - „Maria Stuart". 
RIAL TO - „Dzieci szczęścia„ 

zajęta gorączkową pracą, nie chciała pewnego dnia - wpadła na naszą salę j - Ja jestem panią Grzeszolską„. 
dawać szczegółowych odpowiedzi, jakaś jejmość. Staje na progu I odrazu Czego pani sobie życzy? ... 
Imano się różnych sposobów, aby do: powiada: Ciekawa jejmość zmierzyła ją prze-
wiedzieć się czegoś o mnie. Podawano ·- Chciałabym zobaczyć panią rażonym wzrokiem i w zdumieniu zau-
więc zmyślone nazwiska i powoływano Grzeszolską... ważyła: 
się na pokrewieństwo ze mną. Dzwo- Na sali leżało nas osiem kobiet. Ja - To pani Jest ta Grzeszolska?„. 
niły więc jakieś moje ciotki, jacyś szwa odrazu schowałam się pod kołdrę. Ale Mój Boże! ... A mówili że pani zupełnie 
growie, wujkowie i dalsi oraz bliżsi obok mnie leżała pewna bardzo otyła [ inaczej wygląda... Co też ci ludzie 
„L.rewni", których nie znałam i nigdy parientka. Była już rekonwalescentką, wszystko wymyślają.... Mówiąc szcze
pewnie na oczy nie oglądałam. więc spacerowała spokojnie po sali. rze ja sobie też inaczej panią wyobra

Niektórzy, śmielsi, wdzierali się Dla kawału wystąpiła naprzód i od- żałam„. 
siłą do sali szpitalnej. Pamiętam - parła: I przeprosiwszy rzekomą „panią •mmammmmm•••mim•mmm•••••••••••••- Grzeszolską", wyszła ze sali. 

P d d d 
· k Innym znowu razem Jedna z sióstr rac!l awcy prze są Bm o ręgowym Kise~Ężc~y~~f.EK~i'R~s~H~i ~ti 

odpowiadali za łamanie ustaw soctałnyeb, obniżanie ~fiAs~Nt'oB~i"Wf-t_Z~~siła~A0T!~~: 
zarobków pracowniczych itd. nie nazwiska, zaznaczając, że nikogo 
Łódź, 12 marca. tych grzywuy, · odwołał się jednak do nie przyjmuję. Siostra wróciła po 

(k.) Przed Sądem Okręgowym w Ło~ wyższej insta.1cji i w rezultacie stanął chwili, oświadczając, że ten pan nie 
dzi toczyfa się wczoraj charakterystycz wczoraj przed Sądem Okręgowym. chce podać swego nazwiska. Pomyśla-
na sprawa przeciwko pracodawcy, od- Po naradzie sąd podwyższył mu ka- lam sobie, że może to ktoś z prasy?.„ 
powiadającemu za łamanie ustawy o rę do 2 tygodni aresztu. b • d 
czasie pracy i zatrudnianie pracowni· Jednocześnie w dniu wczorajszym - Nie.„ .• - rzmtała Ponowna 0 

• 
ków w niedzielę. Sąd Okręgowy rozpatrywał około 30 powiedź siostry. - Ten pan powie-

Swego czasu inspektor pracy spi~ innych spraw przeciwko pracodawcom, dział, że nie jest z prasy ••• 
sat protokut wtaścicielowi piekarni przy którzy zostali ukarani za łamanie urno· - Więc któż to Jest?.„ - pytałam 
ul. Południowej 27, Rotenbergowi, za wy zbiorowej, ustawy o czasie pracy zaintrygowana. 
to, iż personel ,piekarski zatrudniany itd. i wnieśli apelację. We wszystkich - Nie wiem •.•• - poinformowała 
był po kilkanaście godzin I nie korzy. wypadkach wyroki referatu karne- mnie siostra z tajemniczą miną. - On 
stał z wolnego dnia w tygodniu. go zostały zatwierdzone, względnie tylko ciągle powtarza, że musi mnie 

Rotenberg został skazany przez re· podwyższone. natJ•chmiast zobaczyć ••. 
ferat karny inspekcji pracy na 200 zło· I Kazałam go WJ>Uśclć. Po chwili 

wszedł na salę przyzwoicie odziany 

Roz.poznanie zwłok w prosektorium mło::~s~1i w milczeniu do łóżka, za-
• trzymał się, i milczał, nie spuszczając 

Wczoraj stwierdzono tożsamość wisielca, znalezionego ze mnie wzroku. Ja patrzę na niego, on 
w lasku przy ul. Karpackie.i - na mnie ..• Trwało to kilka minut„ •• 
lódź, 12 marca. 1 cie stwierdzono niezbicie, że tragicznie Aż go się przeraziłam .•• Wkońcu zapy

(gr.) Jak już donosiliśmy, onegdaj j zm~trlym mężczyzną byt 62-letni Paweł tałam: 
znaleziono w lasku Lissnera przy uU~lcbalak, robotnik, zamieszkały z ro- . - Przepraszam pana, kim pan wł~-
Karpackiej dziną przy ul. Tuszyńskie) 11. selwie Jest? 

ZWŁOKI WISIELCA. ś. p. Michalak cierpiał ostatnio na - JESTEM PRZYJACIELEM PA· 
Przy denacie nie znaleziono żadnych rozstrój nerwowy wskutek niedostatku, NI PRZYJACIELA ••• - odparł Krobo„ 
dokumentów, stwierdzających jego toż- panuiacego w domu. Nieszczęśliwy męż wym głosem. 
samość. Zwtoki przewieziono do pro- czyzna, zupełnie wyczerpany fizycznie, - K~m? - zapytałam Powtórnie, 
sektorium miejskiego. nie mógł otrzymać pracy i doszedł do sądząc .ze nie dosłyszałam lub ile go 

Ustalono, że samobójca, liczący lat wniosku, że jest ciężarem rodziny. zrozumiałam. • • 
około 60-ciu, znaleziony został dopiero Krytycznego dnia wyszedł rano do • - Jestem przy1acielem pam przy. 
po kilku godzinach. W toku dochodze- miasta i więcej nie powróctł. Michalak 1aciela .. „ - powtórzył. 
nia stwierdzono, że nieznajomy w oko- udal się po dłuższej tułaczce po ulicach, - Przepraszam pana, co to ma 

l(IAA"f1,~ ~~ licy mężczyzna, którego później prze- na ~ ulicę Karpacką. Tam, doszedłszy do 7naczyć?„. Albo ja zwariowałam, albo 
• - .... „ • · ~- ~-q chodnie widzieli wiszącego na drzewie, lasku Lissnera postanowił wykonać pan! 

TEATR MIEJSKI od kilku godzin kręcił się w pobliżu la· swój plan. Desperat miał przy sobie Stał tak jeszcze kilka minut, potem 
,..._

1
, · t k b • . d 

1 
sku gruby sznur na którym się powiesil przeprosił mnie i wyszedł tak samo ta-

J.J'Z ti W pl3, e 1 W SO otę f W n1e zje ę O go· 1 • , • • • • ' • b ' k d h • • • k • • • ił w• j j ' 
dzinie 8.30 wiecz. bawić bc:,d.zie publiczność uro- Naskutek p1erwszych w1adomosc1 o Znaleziono go dopiero po .. lis. o wuc 1emm~zo Ja Się Z]aw. : . tęce uz ~o 
cza komedia Raphaelsona "Gdyby młodość wie- znalezieniu zwłok, przybyło szereg o- 1 godzinach. Zwłoki byty JUZ zimne. nie widziałam i do dz1s1e1szego dnia me 
cłziała a st~rość mogła" z sympat~cznym gaś- sób do prosektorium, poszukując tych, Władze prokuratorskie poleciły wy- wiem kto to był I czego chciał. .• 

·rs;:iflnkze.1 HcS~ A~Honlk Różyckii haz ł~ Z~ którzy w wieku denata zaginęli w ostat J danie zwłok rodzinie, która zajmie się Pani Pelagia urwała nagle i prze. 
nych. 5 

" 
1 

• rzy ows !\ w ro ac ~ w nich dniach bez wieści. Wczoraj wresz- pogrzebem nieszczęśliwego starca. sunęła ręk:t po czole. 
W sobotę 0 gad.z. 4-ej popoł. po cenach zni- , - C~ctałam panu W związku z t~~ 

:ro.nych dla młodzieży szkolnej wyborna korne- KINO cos powiedzieć - dodała po . chw1h, 
dia Bałuckiego ,,Grube ryby" z J. Mroziliskim i o PA Dziś 2lc zapomniałam.„. Po tych wypad-
K. !atar:k ie~iczem .w rolach popisowych Paga- EUR premiera! kach mam jakoś osłabioną pamięć.„ 
tow1cza 1 W1stowsluego. • • • W szpitalu Jeszcze rozmawiałam z ie· 
LUDWIK SOLSKI w TEATRZE MIBJSKIM. dną z sióstr po francusku, a teraz.„. nie I 

8, 10 • 
wielkiej doniosłości społeczne! 

Honorowy dyrektor Teatru Miejskiego Lud- mogę sobie ani słowa przypomnieć ... 
wik Sols~i p~zybywa raz jeszcze je~en do Lo~l (DALSZY CIĄG JUTRO). 
a to w niedz1elę, ażeby o gad.z. 4-eJ po południu · 
wysfąpić w kapitalnej komedii Moliera „Ską
Piec". Ceny biletów na widowisko to zniżono. 

TEATR POLSKI li 
(Cegielniana 27). 

Dziś w piątek, dnia 12 marca br. o godz. 
8.30 wlecz. ostatnie przedstawienie znakomitej i 
sztuki B. Shaw'a p. t. „Profesja Pani Warren" j 
z udziałem Ireny Horeckiej w roli głównej. Re ; 
żyserował Karol Borowski, reżyser Teatru Na- i 
rodowego w Warszawie. . 

Jutro, w sobotę, dnia 15 marca br. o godz. I 
8.30 wiecz. premiera genialnej sztuki I'erdynan- 1 
da Brucknera p, t. „Elżbieta Królowa Anglii". I 
Wielkie epokowe dzieło dramaturgii światowej 

1
. 

zamyka w 10 obrazach biografię słynnej króla 
wej Anglii i filipa króla hiszpal1skiego. 

TEATR POPULA~NY. 
(Ogrodowa 18) 1 

Dziś w piątek o godz. 8.15 w. „Damy i hu· 1 

zary" Al. Fredry. W sobotę premiera makomi
tei komedii w 3-ch aktach Stefana Kiedrzyń-

1
' 

skiego „Raz się tylko ży je" . 

TEATR W SALI GEYERA 1 

P iotrkowska 295. . I 
W niedzielę dnia 14 bm .dwa przedstawie

nia o godz. 4.30 popoł. i 8-e j wiecz. arcywesołej 
kómedii M. Fijałkowskiego p. t . „Pan poseł" z 
Józefem Pilarskim w roli tytułowej . Bilety do l · 
nabycia w niedzielę od 11 rano. Ceny zn.trone j 

- od 25 J;!roszy do 1 zł. 

Dla władz bezpieczeństwa 

BANDYTA 

Dla ludu 
BOHATER 

Dla kobiet 
l(OCHANEI( 

Prześladował możnych i boga· 
tych. Obdarowywał · małych i ubo· 
gich. Zuchwałych karał. Zgin;ił . 
jako zdradzony niepokonany h11· 

hat er. 

' ·-UTWORZENIE KOLA B. ŻOŁNIERZY B. 5 DYW. 
SYBERY JSl(IEJ W LODZI. 

Na podstawie rozkazu Komendy Głównej Ko· 
la Żołnierzy b. 5. Dywizji Syberyjskiej z dnia ! 25 listopada 1936 r. zostaje utworzony w Łodzi 

I dla terenu Okręgu Korpusu Nr. IV Oddzia ł Kola 
• żołnierzy b. 5. Dywizji Sybery jskie j. · 

I W celu zorganizowania odd ziału uprasza się 
wszystkich b. żołnierzy wspomnianej b. 5. Dyw. 

j Syb. o zgłoszenie swego nazw iska, imienia, miej 
1 sca obecnego zamieszkan ia. stopnia \vojskowego 
I oraz oddziału b. 5. Dyw. Syb., w który m odby-

1 

wali slużbę pod adresem kpt. Sulkowskiego w 
Łodzi ul. 11 Listopada nr. 8.3. 

I 
Celem organizacji jest zjednoczenie wszyst

kich byłych uczestników walk o niepodleglo ść , 
stoczonych na szlakach sybery jskich pod szlan-

1 darami b. 5. Dyw. Syb. oraz utrZl.'!nanic szczy t-
1 nei tradycji żołnierskiego czy nu. · I STANISŁAW WROBLEV/SKI, l Podpułk. cmer. w st. spacz 

I Dy żury apt e :'i 
I Nocy dzisie jszei dyżuruj" aotek 1: S. Kon 
i S-ka, Plac Kościeln y 8. A. Cha rem za. l'o rn u r ~ ka 
I 12. W. Wagner i 5-ka. Piot rkowska 67 . J Za· 
1 Jączkiewi cz i S-ka. Żerom~kiego 37 (1-'l~c Boer· , l
' nera). M. t:osztain. Piotrkowska 225. z. Szv· 
mański, Przedzalniana 75, Gorczycki. Przejazd 
Nr. 59. 



Odwołanie ŁOZPR 
odnośnie „zweryfikowania11 

meczów HKS-u i IKP 
Warszawa. 12 marca. 

W dniu dzisiejszym pod adresem Polskie
go Związku Piłki ~ecznel nadszedł z Lodzi 
Plik dokumentów w sprawie idośne11:0 zwery
fl~owanfa" meczów HKS·u w slatków~e żeń· 
sk1ej I IKP w koszykówce żeńskie!. Naczelna 
magistratura była tym materiałem zaskoczona 
i zdziwiona, bowiem dotąd Jakkalwlek zapadła 
uchwała, krzywdząca Hl(S i IKP. to Jednak nie 
była ona oflcJalnle podana w komunikacie. 

Sądząc z nastrojów, zarzad PZPR uważa 
sprawę za całkowicie załatwiana reitulaminowo 
I odwołania n·le uwzitlednl. 

Plany n.otocykli ', t 
Kalendarzyk przewidule • szereg. imprez wyścigow vcłt 

Warszawa, 12 marca. 2-go maja: Wyścigi uliczne o złoty. kask I czerwca: Wyścigi uliczne w Cieszjnie, jazda . 
Motocykliści polscy oprac.owali na zbliżają- Targów Poznańskich. 6-9 maja: Raid palrolo- zr~cz:aości w Warszawie, rajd patrolowy w Wll· 

cy się sezon niezwykle bogaty program sp0rto- wy szlakiem Marszałka Piłsudskiego (W4rsza- I nie, wyścl!!i ż.u:Howe w Ostrowie. 20-go czerw· 
wy, w którym tym razem na pierwszy plan wy- wa - .Kraków - Przemyśl - Lwów - Luck -1· ca: Mistrz-0stwa nosowe Warszawy, bieg z roz
suwa się szereg wyścigów i kilka poważnief· Brześć - W1ln0-Warszawa). 6-go maja: Wy- kazem w Krakowie, . bieg patrolowy we Lwowje, 
szych rafdów. 1 ścigi ziemne w Grudziądzu. 16-17 maja: Ratd i 27-29 czerwca: Ra!d Lwów - Dubno-tuck

Tak popularne dotychcUtS zjazdy gwiaździ- w Poznanlu, otwarcie sezonu na śląsku (zawody I K.a~ionka - Lwów, raid po Pcmorzu, wyścigi 
ste znikają powoli z kalendarzyków kh1bowych zulowe), raid w Wilnie, Siedlcach i Lodzi, oraz na trawle w Bielsku. wyścigi żużlowe w Byd· 
i w -Obecnym terminarzu motocyklowym widnie- raid przez Góry świętokrzyskie. 23-~o maja: 1 !joszczy, raidy w Bielsku ł Wjln;e, 
ją już tylko cztery podobne imprezy. 'Wyścigi żużlowe w Toruniu. 26-j!o maja: Jaz,da i 3-4-go lipca• Rai.d w Warszawie 'Yryśclgi ' 

B~z Chmf nle"'tki. e~, o walcza Pe1?y ~talendarzyk imprez przedstawia sfę zręczncś~t w Bielsku: 26-30 maja: Raid Lw~w w Gdańsku, w .ielkich Hajdukach i B;dgo1lzczy. 
ii;; ~ ą,., , :!:.! 'ł następu1ąco.. . • . 1- Krako~ - Gdynia - Warszawa - Lwo~. 11-!(o l'pca: Wyścigi w Chorzowie, Bydgoszczy, 

~-go kwietnia: Pogon za czołgiem w War- 27-go maµu Raid w Bydgoszczy. 30-go ma1a: raidy w Wilnie i Starachowicach. 18-go !;pe.a: w niedziel~ bokseny U(<) szawle, 18-go kwiehua: Rajd sr,osowo-tereno-1 Wyścigi iużlowe w Bydgoszczy. !' Wyścigi w Ciechoci.nku i Cieszynie. 25-go lipca: w dn.iu '!CZOrajszym kierownictw.o sekcil wy w B·ielsku. 24-25 kwietnia: Rajd szosowo- 6-go czerwca: Wyścig w Chorzewie, juda Wyścigi w Grudziędzn. 
bokserskJej klubu IKP ustaliło skład swej dru- terenowy w Warszawie i Lodzi, 'zręczności w Krakowie, zjazd do Lodzf, 16-go i 1-go sierpnia: Wyścigi górskie w Wiśle, jaz· 
żyny na mecz z HCP, który odbędzie się w uje- UCit41 Ą!Wl(Wii - ;ę~ 'da źręczności w Węgrowcu, raid nocny do&koła 

~~:~i " s:l~o~~~ttt3~o;::io por:d!ie! Ce111el- Ameryk a· n' scy" p 1· łka r z tft Leg i ·1 ~.!~~ś:ig~o :'8.id~~z!~g r:.~:~~~p!::dłt;~ 
Skład ten przedstawia się następująco: waga SS ~ I nocny w Torun1u, rajd w Bydgoszczy, wyśc1g1 

musza: Szwed, waga kogucia: Spodenkfewjcz w Hajdukach. 22-!!o sierpnia: Raid w Katowi-
waga piórkowa: Czesławsk~ waga lekka: Kowa~ nie zniai;eniq bOr'W' Jhi1Ub0~'1!.ij€.h cach, Grudziądzu, Lucku. 29-g~ ,si.erp1!-ia: Po-
lewski, waga półśrednia: Woźniakiewicz, waga jfoń za balonem w Toruniu wysc1g1 uhcine w 
średnia Schon lub Durkowski, waga półciężka Warszawa. 12 marca. I ostatnio przeprowadzone! konferencii kierow- 1 Bielsku. · 
Weber I waga ciężka Pietrzak. Czwó!ka :•ameryka~sld~h" 7raczy L.e.gil, .we· 1 nika drużyny ~iłkars~!ei. z Cebulakiem. N~wro: 1 5.go wruśnia: Raid Grodno _ Wilno _ 

Chmielewski w niedzielę ze względu na od- dług ob1ega1ących w1eś01, miała zasdtć mny tern, Martyną 1 Grabmsk1m zdecvdowali się om Gradno wyśclif 5„osowe w Warszawie zjazd na 
czuwaną kontuzję ręki nie będzie mógł walczyć. klub stołeczny. Leg.fa jednak nie zamierza roz., pozostać w Legii, w które! barwach bedą na· Targi Wscho(ble·do T wowa raid do Lodzi jaz· 
Sędzią ringowym będzie p. Słabicki z Warsza· stać się. ze swymi c;,;ołowyml plłkarutmi. Przez da! występować po ukończeniu dyskwalifti- da zręczności w Wę~;owcu,' raid n()(:ny .d-0~koła 
wy, zaś sędzią punktowym p. Bilmar ze Lwowa. parę dm odbywały się rozmowy, przy czem po kach. Raid tatrz.aiiski, jazda zręczności . w Cieszynie, 
Bilety w przedsprzedaży sprzedaje kasa Teatru < wyścil!i żużlowe w Sosnowcu, 19-g-0 września: 
Polskleg-0. Jlu.nustow1· fiłz rem1•suiD z s~irf ni2k1• łDfft WyściJ!i. 26-go września: Jazda zręczn.ości we~ 

Notatnik . piłkarz& I n 9 . u . JIU . ~ Hl . i8 :H Lwo~i;~ ~:7:!~r;:~~:0~;~cllU w Nadli~iu: wy-
Lódź 12 na zawodach towarzyskich Oeyer-IKP ści&i żużlowe w Chorzowie, 10-go pazdz1erni-

' marca. , ka! Wyścigi ziemne w Grudzigdzu i Ostrowf11, 
CRACOVIA zasilona została świetnie zall_O· Łódź. 12 marca. wal~zy . chaotyc~n!e i, w ferworze. walki .me iazda zręczności w Katowicach, raid nocny w 

władającym się piłkarzem prawoskrzydłowym „Gwoździem" wczorajszego meczu towarzy- kryie s1~, co u.m1eiętme wyk?r~vstu .1e .Bartma_k. Warsui.wie. 1 7.~0 paiduernika: Raid górski w 
Sparty Skalskim, który upatrzony Je11t na tę skiego kombinowanych drużyn bokserskich I. Optyczme mozna było ?dme~ć wrazeme, ~e B·elsku . zawody w Lodzi. 

poz~li~l(~~Jił~w~b~~~fd1~· drużyn piłkarskich ~eti"niędz~eA~~u~~!ic~!~a<s) i ~!~f~a~f~1~(f~ ;~l~~a~Y~~~~ ~~f~s~~i1~~ln~edta!vn~k 5r~1~ ..:.U„,d@a. AtM .1 44 V W 
rozpoczęło fuż normalny trening na boiskach. K. P.). Była to walka doprawdy porywająca. sowy jest naogól słuszny, chociaż dla Bartnia-1 BO • Ś . ł · ł • w przyszłą niedzielę odbędzie się kilka spot- Szalone tempo od poczatku do ko!1ca, ·nieby- ka szczęśliwy. . Pl~ c~arzy s ar UJ(! 
kań towarzyskich. wala pasja obu walczących, wielka Uoś.ć cio· Poziom pozostałych walk odbiegał od walki · 

POGŁOSKI o przeiściu Ooda do Warsza· sów i wreszc~e dobra technika - to cechy nai- opisanej. Specjalnie słabo wvpa<ll Weber, któ- na mjsfrzostwach Wars?.awy 
wianki dementowane są przez prasę śląską. charakterystyczniejsze tego snotkan.ia. Augu- ry nie umiał poradzić sobie z lżejszym o k~- Warszawa. 12 marca. 
!'ONTUZJA Kontlarczyka Il nie Jest tak groźna stowicz przectstawia tyip boksera wartośdowe- tegorię Mirowskim i wykazał b. słabe pojęc1e 

' •..:. -;>; 

1ak to się początkowo wydawało. Mimo wszy.I go, a stale jego postępy wróża mu nużą przy- 0 boksie. W przyszły piątek, sobote i niedziel~ odbę-
stko Ko,tlarczyk zmuszony będzie pauzo • .a~ Ji!'ł...a.1.1- ~Qsiadł 'e;i- Pt', ~oewszvstkiem tem-1 Qt.o .. WYflłki pozos. tąt.1100. niec.ią w•lku 'ł,f'f1 .dą się bokserskie mistrzostwa ~ars:i:aws~ici ld.tt, 11 
conafmmej dw tyg d 11- ""'ł<' " .., - V„ 1c · w d S.t k OKP) ko 1 sy A, do których zgłosiło sie 80 zawoonlkóW. 

Dos. K La o li _e. - . . v9. j ,;gaz"• . - t'..~pominą_ ty:;11:Q o . krvciu;, a _ciGs wa ze mu~ze1 as1a . . ~ . PO• ·~ B~"z'1e to· ostatni przegląd sił boksu stołecz-O!'f A :Y na1lnstfifk CracovU St~p}eli me zawsze iest czysfy. f>u1f tvm względem n~ . punkt:V &dnarka _(O) w w.~ kQ-1q1c1eJ . Mai- ..., 
PO dłuższe1 kuracll opuścił szpital. Bartniak nieco górował: n!e oeszvl się nawet cm1ak (IKP) pokonał na nunktv Pawlaka- {6); nego. -

• podczas huraganowych ataków Aui<ustowicza, w wadze piórkowej Dolata (0) no nieladnei , „ 1 • 'k" 
DZ!Ś początek turnle1·u walczył przytomnie i zademonstrował błysko- wa!c~ WJ'.punktow~I P ika OKP~; w wad~e lek- Por. ZmudZEOSkl krerowm 1ew 

tliwą technikę. Stosuje on jednak zbvt niskie k1ei W1ęckowsk1 ETtKP) odniosl zwvcięstwo I . . 
koszykówki o mistrzostwo Polski uniki,· za co otrzymał w .trzeciei rundzie upo- pu~ktowe nad Golańskim (O) i w wadze śre- osrcdka w Wlln;e 

W d • d • . • mnienie. W I-ej i II-ei rundzie Au11:ustowicz roz dme1 Weber (IKP) został 1)1) trzech ostrze- Wilno. 12 marca. 
n·u trzymdnui'owyZiS1te1szyi '!1 kroozpokc!ynk~ się k'! ~ozna1• 1 winą! gwałtowne tempo, zasypuj ac Bartniaka ieniach zdyskwalifikowany "!' trz~ciei rundzie, 

1 urn e1 szy ow 1 męs 1e1 o m • t d f · t M k (O) Na stanowisku kierownika Okr. Ośrodka W. Strzostwo Polskl w t · • · 11 d gradem ciosów. Bartniak jes w e enzywie i a zwyc1ęs wo przyznano - irnws 1emu · „ urn1eiu uczestniczy ru d. k w kt „ d · · c· · I zespo' I r W'1lnle zaszła ostatnio zmiana żyn z eałej Polski pomimo, iż „Od)('ryza" się skutecznie ie na o- pu ac11 ruzynowe1 zwy 1ezv • w . · • 
' bTywa sporo. W III-ei rundzie Aui<ustowicz IKP w stosunku 7:5. Na mlelsce kpt. Pawłowicza nrzvdzielony 

Trzystu gimnastyków 
w Filharmonll 
na popisie Makkcbi 

„Makabi", występuje w niedzielę w Filhar· 
monjj ze swym pierwszym popisem gimnastycz
nym, w którym uczestnkzyć ma trzystu człon
ków klubu. 

Ilościowo więc popis udaje się w zupełności. 
Powinien też udać się i pod względem jakości 
zapreze,ntowanych ćwiczeń, bowiem gimnastycy 
, Makabi" uprawiają ćwiczenia cielesne pod 
okiem wykwalifikowanych jnstrukt-Orów i Jn
struktorek i ostatnio poczynili znaczne postępy. 
Mieliśmy moiność przekonać się o tym w swoim 
czasie na wzorowym trenjngu w lokalu klubo
wym. 

W programie niedzielnego pOpjsu znajduje się 
dwanaście specjalnie przygotowa.uych numerów, 
w których przez scenę FilharmODfJ przewiną się 
wszyscy gimnastycy „Makabi" od juniorąw 12· 
letnich a na seniorach skończywszy. 

Popis odbędzie się w sali Filharm-Onii o godz. 
16-ej. Bilety na popis w cenie już od 50 groszy 
otrzymać można w przedeprzedaży w sekretaria
cie „Makabi" przy Al.. Kościuszki 21 w godzi
nach od 19 do 22, a w dniu popisu w kasie Fil
harmonii. 

lnstru'l<tor p. Łm:hniak wystąpił 
z IKP 

Dłu;;;oletni fostruktor WF w klubie IKP P• 
ł.uchniak, który wychował w grach sportowych 
stałe reprezentanki Polski . Gruszczyńską, Filipia 
kówni: a z młodszych · Janicką, Stęporków!J.ę, 
Stępniówoę j in.. z dniem dzisiejszym przestał 
prowadzić treninki w IKP. 

Klub, który będzie miał moi:noś~ pozyskać P• 
ł.llchniaka niewątpliwie wzmocni swoją pozycJę 
sportową, a szczej,!óln'e podniesie poz)om w 
J!ra.ch sportowych, w których instruktor Luch· 
n1ak ma wiele lat praktyki i doświadczenia. 
• •fMiff§+ł«4%A 

18.444 

Braddock zgadza się na mecz 
ze Sebmellingiem w Berlinie, lecz ebce więcej pieniędzy 

został jako kierownik ośrodka. znany działacz 
sportowy na terenie Białegostoku - oor. Żmu
dziński. 

Austriacka łyżwiarka 
Berii~ 12 marca. 1 jednyl!I z banków ame~yka1łskich, całkowite~o jedzie do Ameiuld 

Jak już podaliśmy, Schmelling zwrócił się zwołmenia od podatkow oraz przydzlelerua_ .Y 
do Braddocka o rozegranie meczu o mistrzo· amerykańskiego sędziego ringowego. I Wiedeń. 12 marca. 
stwo świata w czerwcu w Berlinie. Niemiec W niemieckich kołach s~ortowych przy~usz- Znana austriacka łyżwiarka Hedv S1enuf 
gwarantuje BraddocJwwi sumę 250.000 dblarów czają, że ~statecznie do~dzie do całkowitego wyjeżdża na tournee do Amervki. W Amerv
a poza tym Braddock otrzymałby przywilel porozumiema. Prasa memiecka !est zadowo-\ ce Stenuł ma wystąpić w kilku mlastacłt na za· 
pierwszeństwa przy podziale zysków ze zdję~ łona, że Braddock nie odrzucił z miejsca oferty proszenie tamtejszych związków łYżwlarskich. 
iilmowych ł audycji radiowych dla Ameryki, co Schmelłinga i wyraża nadzieję, że sprawa bę-1 . 
przyniosło by mu dalsze 150.000 dolarów. Wre- dzle załatwiona c-ku ogólncmn zadowołeniu. Nje- Pł ak ameryk~n· -r.„;, 
szcle Schmelling chce wypłacić amerykańskim .mieckie władze ~po1·towe potraktowały proiektl YW ' u >n1 
menażerom odszkodowanie w wysokości SO.OOO Schmellinga bardzo życzliwie, uważając, że do zanrnszony dO Jaronli 
dolarów i zobowiązałby się bronić Jeszcze w ; powstania takiego projektu przyczyniły slęl r · , · 
ciągu rok.u bieżącego tytułu mistrza przeciwko trudności wywołane agitacją pewnych kół ame- NoWY Jork. 12 marca. 
Louisowi, lub Innemu przeciwnikowi na terenie ' rykańsklch przeciwnych r ozegranlu meczu z Słynny pływak amerykański, znanv 1 u nas 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. j bokserem niemieckim w Nowy Yorku. Agitac!a z tournee po Polsce, Adali Kieier. zaoroszony 

Oferta Schmelllnga wywołała w Ameryce ta przybrała ostatnio na slłe i prawdopodobnie został da Tokio na mistrzostwa nłvwackie Ja· 
olbrzymie wraeżnie I niezwykłą sensację. Brad· 1 mecz Schmelllnga z Braddockiem w Nowym l ponii Kiełer zaproszenie przyjął. 
dock zasadniczo zgadza się na rozegranie me· 'i Yorku, nie biorąc już pod uwagę ewentualnych, • 
czu w Berlinie, domaga się ledn~k warunków demonstracyj, nie przyniósł by zapewne więk· i NOWY łUrn 

1
• miiJ· 

znacznie korzystniejszych, mianowicie gwaran- szych dochodów. 11;; 
cii gotówkowej w sumie 400 tys. dolarów, zło· Sprawa ta zostanie prawdopodobnie silnałl· 
żonych leszcze przed rozegraniem meczu w zowana w najbliższych dniach. organizuią zapaśnity śląscy 

Kłopoty lekkoatletów 
Mecz z Niemcami pod znakiem zapytania 

Katowice, 12 marca. 
Śląski OZA. zachęcony powodzeniem ostat

niej wielkiej Imprezy zapaśniczej, zamierza 
urządzić pięciodnlowv turniej wszechwag w 
Katowicach, Chorzowie, Siemianowicach. My
słowicach, Nowym Bytomiu i ewent. w RYb· 

Warszawa, 12 marca. l nocna - Prusy • Wschodnie oraz zawodów, niku. 
Niemiecki Związek Lekkoatletyczny nadesłałj I<rólewiec - 0-11:i ;•: - Bydgo<:zcz (pro!ekto· I Turnie! przewidziany Jest na p.oczątek maja. 

do P. Z. L. A. zawladomieułe, że prolektowane wane na ao maia w Królewc1l). Jeżeli termin 1 Wysłano zaproszenia m. In. lfo zdobywcy 2-ch 
zawody międzynarodowe w Wrocławiu, nal meczu w Zagrzebiu oraz warunki finansowej· złotych medali ollm1>ilsklch, csto1iczyka Palu· 
które zaproszono 1>olskicb lekkoatletów (Kuchar zostaną definitywnie zaakceptowane, wówczas I sala I znanego zawodnika niemieckiego Horn· 
skiego I Noli) zostały przełożone z dnia 20-go trzeba będzie poczyni~ starania o priesunlęcle ilschera. " 
czerwca na 18 lipca. Termin ten nie odpowiada terminów zawod6w w Królewcu I zawodów 1 

nam zupełnie, gdyż w tym .czasie P. z. L. A.I Polska, Północna - Prusy Wschodnie o Jeden Szwedz"1 ·1nteresu1·ą S81A 
prolektule wysłać kilku 11a1lepszych polskich 1 trdzien. ._ 
lekkoatletów na mlsttzostwa An~łil (16-17j P. Z. L A. 7,decydował poza tym wysłać • d• · · · · ÓW. 
lilpca w Londynie). Przypuszczalnie za t~·m za·j S-mlu naJłepszych zawodników polskich na za· naszymi &.Wlgaczaml Clęzar 
wody wrocławskie nie będ;i obesłane przez I wody międzynarodowe organizowane przez Katowice, 12 marca. 
Polaków. klub sportowy Beetchoł w dn. 26127 czerwca w Szwedzki Związek Atletyczny zwrócił sii: 

Komisja Sportowa P. Z. L. A. w zasadzie Antwerpii. W ramach tych zawodów odbędzie d p 1 k' z At! t śb 
zaakceptowała proield związku jugosłowiańskie się m. in. bieg sztafetowy 800 m. X 400 m stoan·eo st bieegl~ w. e ycznego z pro ą 0 prze 

X X 1 a 1 rekordów Polski w dźwiganiu Przv 11nminamy że referat sportowy go.rozegrania zawod6w Jugosławia - Czecho- 200 m. 100 m. o puchar wędrowny uiun-' ci żarów 
~ -i ·' I)";; 1 ;siada telefon numer słowacj~ - ~ut;!ar}<1 -- Po!s~a 127-31) nrnia w clO\~any. przez Achil!es-Club Londyn. Program 1 . ę • . . . nas .... yc ' • L ! 

1

1 , P . Zagrzebm). Obe~nue pozosta1•l tvlko do u;cgo- obeimuie również kilka konkurencJI biegowych . Pakt ten. dowodzi, ze szwedz..1 zaczynąj,ą in· 
184-1·r4. I l (!,yc ~Jczasowy telefon działu dnienia warunki finani;owe. W zwlazlrn z tyml i w rzutach I skokąch. Eresowa~ się naszą atletyk.a. 
sportowi.;go 1.36-44 został skasowapy:. l komplUmJe się s,0rawa zawpdó)W'. Polska-Pół·_ · 
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~ 
A to pan . pamleta? 

Mar~sia zeszła na podwórze, by wytrzepać 
chodniki. Marysia jest bardzo delikatna ledwo 
trzepaczką dotyka dywanów. Pani otwie;a okno 
i woła: 

- Marysiu, mocniej! 
- Nie mogę, proszę pani!.„ 
- Dlaczego?! 
- Bo jak zaczynam mocniej trzepać, to kurz 

leci! 

•• 
* Pan .K. zachorował: Wezwano doń lekarza. 

Gdy doktór opuszczał mieszkanie, zwrócił sję 
młody synalek pacjenta: 

- Panie doktorze, czy choroba mego Gjca 
nie jest przypadkiem dziedziczna? 

- O, nie ma obawy„. - odparł lekarz z uś
miechem. - Pański ojciec jest chory z przepra
cowanjai 

** * Dwaj pacjenci szpitala dla umysłowo • cho-

z nich staje i powiada do drugiego: We wtorek o g_pdz. 12-ej Pan Marszałek Śmigły - Rydz przyjął ministra pełno 
rych przechadzają się po ogrodzie. Nagle jeden I 

- Słuchaj, mam świetny pomysł do zabawyl mocnego Japomi N. Ito, który wręczył Mu w imieniu Cesarza Japonii wielką 
_No, słuchami 'wstęgę orderu „Wschodzącego Słońca". Na zdięciu naszym Pan Marszałek 
- Zabawa, uważasz, polega na tym. ie ka~- Smigły-Rydz, obok poseł Japonii w otoczeniu · osób towarzyszących przy 

dy z nas powie jakąś liczbę.„ Kto powie naf· wręczaniu orderu. 
większą ljczbę ten wygrał.„ 

- Dobrze, 'rozumiem... 
- Wi~ zaczynaj!.M 
- Dziesięć! 

Drugi wariat zastanawia sfę chwilę, wreszcie 
Arloowiada: 

- Przepadło„. Wygraleśł 

•* * Znany aktor, p. S. wszczął sprawę rozwado-
wą. Dzień rozprawy i skład sądu został Już wy
znaczony. Omawaj4c te sprawy ze swym adwo
katem, aktor zapytał nagle: 

- Panie mecenasie, niech mi pan z laski 
p~~; powie, kto w'.aścJwie gra rolę sędziego? . 

** l Ogloszeąie w jedn~ z pism prowincjoaal• j 
11-,ch: 

- 45-lelni właściciel większego składu ma• ' 
nufaktury w śródmieściu, czując się ogromnie 
osamotnionym, poszukuje od zaraz solidnef kli· 
enteli. 

** * Pan Ignacy powiada do sąsiadat 
- Wie pan, u mD.ie w ogrodzie znalez)ono 

szkielet człowieka. przedhi~torycznego„. I Na paryską wystawę międzynarodową, której otwarcie nastąpi 2 maia rb. wy-
- Co pan powie? - dziwi się sąsiad. - No? . brano „Miss Wystawę" z pośród najpiękniejszych paryżanek. Przed ostatecz· 

Czy P.°licja ma już jakieś podejrzenia kto tego [ nym wyborem kandydatki na ten rzadki tytuł przedefilowały przez Pola Eli· 
człowieka zabił? 1 zejskłe. 

Nr. 7t 

KAŻDY POCZĄTEK JEST TRUDNY. 

l .. . ... 
i B~wiąca wraz z synem, królem egip. 
sk1m Farukiem w St. Moritz królowa· 
wdowa egipska uczy się sztuki łyż. 
wiarskief. Jak widać, nie stoi zbyt pew.• 

nie na nogach. 

Piękność jest nie tylko darem natury, 
lecz - jak wi4ać na zd}ęciu - zdoby
wana jest drogą nieustannej i celowej 
pielęgnacji przy pomocy wszelkich środ 

ków współczesnej techniki. 

Codzienna nowelka „Expressu•" Brache nis!dy nie kłamał. A teraz koiłem go _ Może p.an być pewny, te 
.mówił nieprawdę. nie zdradzę pańskiej tajemnicy. 

flarlr~t ffllfłd~J· ROIJi.11a4•.• Bał się -przyznać, że to był portret Brache uścisnął mi rękę . 
.._,A '!i' jego żony. , - Dziękuję, bardzo panu dziękuję -

Z Jamesem Gardanem, słynnym teni· I Gdy wysunęłem propozycję, byśmy Alicja Brache była istotnie zachwy- powiedział. 
sistą, synem jednego z najbogatszych ' udali się do jego pracowni, z.aczerwie- cającą koMetą. Dziwiliśmy 1się nieraz, że - Pan tę sprawę traktuje zbyt po
bankierów nowo-jorskich, zawarłem i nił się, jaik sztubak ~tioczął coś mru _.zeć wyszła ·z.a mąż za tego biednego, niepo- "'.'ażnie - odezwałem się - Wydaje mi 
znajomość w kawiarni w Monte Carlo. I pod nosem. zornego artyftę i razem z nim tak cięż· się, że Gardan iuż zapomniał o pańskiej 

Był to j·eden z najprzystojniejszych . Widziałem, że Gardan wolał;by zo- k·o borykała się z losem. żonie. Ten człowiek iest stale oblegany 
mężczyzn, jakiego kiedyko1lwiek spotka- li stać w kawiarni, le.cz nie sprzeciwił ·się O godzinie cz.wartej wróciłem do ho- przez najpiękniejsze kobiety. 
łem. O jejfo powodzeniu u kobiet krą· memu projektowi. t·elu. ' . - Nie, nie, oni rnie powinni się spot· 
żyły istne legendy. Gardan jednak nie Po kiltkunastu mLnutach znaleźliśmy W haiElu od J!odziny cz·ekał iuż na kać - poruszył się ni.e,spok·ojnie - Kie· 
był donżuanem i w gruncie rzeczy mal-o •się w niewi.e1ki.ei pracowni artysty. mnie Brache. Zaprowadziłem go do me· dy Gardan wyjeżdża? 
zwracał uwagi na swe wie,lbicielki. Brache wre,szcie się ożywił. Tu, w go pokoiu. - Za dwa dni 

Gdy siedzieliśmy przy stol~ku, opo- swej prac·owni, był innym człowiekiem. Bra~he. był bardzo podniecony ii I - Jeszcze dw~ dni - przeraził si .:.-
wiadał o swych zwycięskich meczach Gardan oglądał o.brazy bez żadnego trząisł się, 1ark w .febrze·. Nie wiem, jak to będzie. Alicja s~le 
tenisowych. · zainteresowania. - Muszę ipanu wszystko wyjaśnić- jest poza domem. Ni•e wiem, co począć„. 

Od wielu miesięcy jeździł po całym Niewą1pliwie chciał jaknajprędzej wy- rozpoczął cicho. - Skłamałem, bo nie Muszę te.raz wrócić do niei„. Jeszcze raz 
świe·c : e, biorąc udział we wszelkich za- dostać się na ulicę i wrócić do kawiarni. mogłem inaczej postąp·ić. A!li.cja dopiero panu dziękuję za wszystk-0! 
wodach, or~anizowanych przez kluby Na<ł.}e zatrzymał wzrok na portrecie prze·d kilku dniami oglądała w pismach W dł 6 6 d' · G d p d · ł ysze ieszcze bardziej p·odnieco· tenisowe. młode·1·, piękne·1· kobiety, o niezwykle z 1ęcia ar ana. owie z1a a mi, że to · d la · ny, niż gdy się u. mnie z1'awił. W pewnei chwili prze·sunął się obok subtelnych ry.sach twarzy. Jest je yny mężczyzna, d którego mo· 
nasz.ego stolika Karol Bra1che, ~ mfody, - Piękny p·ortret - powiedział, ··- gła.by mnie się wyrzec. Pan wie, jak ja Nazajutrz spotkałem go na ulicy. 
zdolny artysta malarz, do którego by- zwraicając się do artysty. k·ocham .Micję„. Był iuż znacznie spokojniejszy. 
łem serdecznie przywiązany. Brache zmieszał się. -:- Gd.zie ona teraz jest? - przerwa- - AHcia przeziębiła się w czas ' e po· 

Brache przymie·rał głodem. Jego cie- - Czy ta pani mieszka w Monte Car· łem mu. dróży. - powi·edział mi cicho - To nic 
kawe, styli:wwane portrety i peizaże Io? - odezwał się znowu Amerykanin. - Prze.d godzi~ą wróciła z ?aryża- I poważne•go. Ąle. lekarz z~lecił jej, hy 
nie znajdowały zupełnie nabywców. - Nie, teraz już nie. - bąknął Bra- szapnął. - · Zauwazyła natychmiast brak 1 pr~ez trzy dm me wvchodz1ła . z domu. 

Garden, jak już wspomniałem, był che. . swe~o portre~u. P?wiedziałem jej, że I Jestem .. uratowany, .dr·og[ p:zyjaciel?. 
bardzo bogaty i nie liczył się z pieniędz· - A dokąd wy)'echała? Czy pan zna I kupił go pew~en kupiec. Muszę kłamać, Ter:az 1uz przestałem się obawiac, ±e s1ę 
mi. jej nazwłsko? - pytał dalej Gardan. muszę! -Odvhy Alic}a mnie opuściło., nie gdzie·ś spotkają„. 

Postanowiłem więc wpłynąć na nie- - Nie, nie wiem. · pofrafiłbym ' żyć! Ona ie·st dla mnie Gardan przed samym wyjazdem od· 
go, by kupił u Brache'a kilka obrazów. - Ile pan żąda za ten obraz? wszystkim! Pan zresztą wie„. wiedził jeszcze raz Brache'a. 

_ Nie interesuję się zupełnte ma- =- Tysiąc franków. · · Braiche był bli~ki płaczu. Przyszedł g·o spytać, czy w między· 
larstwem - powiedział mi z uśmie· - Dam panu trzy tysiące ~ za wo- . - ·Ja więm ·- odezwał się znów po czasie nie udał-o mu się ustalić adresu 
chem, gdy poczęłem mówić o młodym łał Gardan, s.poglądając z zachwytem na chwili' .....,... że. to j.est e.goizm. Alicja prze·- modelki. . 
artyście. po'fłret. - A gdylby pan zdobył adres cież · byłaby szczęśliwsza z Gardanem. Alicja leżała w drug;m pokoju i nie 

_ Ale jego obrazy to prawdziwe re- tej pani, byłbym panu bardz·o wdzięcz- On jest bogaty, sławny, przystojny. · A dyszała ich rozmowy. 
we.Iacie - zapewniłem go gorąco. ny. ia ?„, Inny ·na mo~m mie·iscu, nie zamy· Późnym wieczorem Gardan opuścił 

Skinęłem ręką na Brache'a. Pod- Gardan kazał odesłać portret do ho- kał:by j.ej drogi do szczęścia. Ale pan Monte· Carlo. 
szedł do nas. telu. mnie rozumie, prawda? Nie sp·otkał nigdy Alicji. 

Garden uścisnął mu rękę i wskazał! W czasie całej tej rozmowy, Brache - Tak - szepnę~em. . , . Spoglr,dając często na jej portrat 
krzesło. stał ze spuszczoną głową. - Czy pan mu me p-0w1edz1ał? - myślał, że to jest iedyn.a kobieta ;tlórą 

Br.a.che, jak zwykle, był nieśmiały i I Zdawałem sobie sµrawę, że moja spytał, patrząc na mnie z przestrachem. móglby prawdzi,Nie ·Pokochać. ' 
milczący. obecno-ść bardzo go krępował.a. - Nie, dr·ogi panie· Brache - uspo- DOL. 




