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Wiceprez.

Wielińsłti "-ystąpił

z ·pps

po dramatycznem przebiegu posiedzenia partyjnego, na którem dostał ataku sercowego
I

Łódź, 6 kwietn ia.
Początkowo przeważał wpływ dr. Wie·' dzenie OKR PPS. NA POSIEDZENIU przewodniczący, orez. Ziemiecki, wiW dniu wczorajszym Łódź została lińskieg:o, który ciesząc się poparciem TEM DOSZŁO DO DRAMA TYCZ- ceprez. Rapalski, pp. Einenkel. Wojdan
por!ls.zona niezwykl~ sensacyjną wiado- rady naczelnej PPS potrafił przeforso- NYCH SCEN.
Szczegóły posiedzenia i inni. ·
mosc1ą o wystąpiem~ z s~.ere2ów P~S wywać wszystkie swoje wnfoski i de· 1: nie są jeszcze znane szerszemu ogółowi,
Równocześnie sprawą tą iutro rano
znane20 działacza te~ partu dh12ołetme- zyderaty. Wiceprez. Rapalski uprawiał wiadomem jest jednak, że wskutek sil· zajmie siz rada naczelna stronnictwa.
go przewodniczące1w OKR-PPS w lo wówczas w ł?~ie partii D_STRA OPO: 1 nego zdenerwowania dr. Wielińskiego Jak zdoł Jśmy się - poiniormowa~ niedzi i wi~~prezydenta miasta dr. Edmun- ZYCJĘ. Rozb1ezno~ci zdan doprowadzi· z powodu ostrego wystąpienia nrzeciw· oficjalnie, rezygnacja dr. Wie~lłiskiego
da Wiełmskie20. . •
„
.
ły naw~t do tego, ze. n~ ~lenarnyc.h PO· 1ko niemu wiekszości członków OKR - ze stanowiska członka partH zostanie ,,.
.. Powody ustąp1ema z partJI ~r. ~te· s1edze~1ach rad:v mie)s_k1eJ, .w czasie gł~ ULEGŁ ON ATAKOWI SERCA.
przyjęta.
h!1skie20. które w konse~~e!1c11 poc1ą~ so"'..ama nad powaznem1 sprawami,
Bezpośrednio po posiedzeniu dr.
Równocześnie wywarta bedzie 11 :~
me za sobą dalsz~ powazmeJsze skutki, cze~ć radnych. z. ~PS głosow~ła razem Wieliński nad~słał do OKR PPS pismo, wiceorez. Wielińskim presi8'
aby
są wręcz sensac:v1ne.
.
. , z w1ceprez. ~1elmskim, a częsć z włce- 1w którem komunikuJ'e
żE SKŁADA ., zrzekł •ę MANDATU WICEPREZYW łonie OKR PPS w Łodzi od dłuz· prez. Rapalsktm.
si
.
.
.
szego już czasu panowały bardzo silne
p
d .
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., k' ZA MANDAT PREZESA OKR I WYSTĘ- DENTA MIASTA, ktore p1astme z rfl·
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•
mtema par 11.
1e
kierunków w PPS łódzkiej byli wice. OROWAŁ BARDZO _POWAZNIE, a wystosował on podobne pismo do ra- zrzeknie się
mandatu
dobrowolne,
prez. dr. Wieliński i wiceprez. Rapal- wowcdzas _wpływy partdy~ne Przeszły w dy naczelnej PPS w Warszawie skła- prawdopodobne uczynione to zostan k
ski.
ręce
rug1ego przew? n~cząceizo egze- dając mandat członka rady naczelnej i . formalnie na jednem z pjerwszvch po ··
Ustosunkowanie sie obu tych przy. k~!YWYWPP? w l?dzi wic.eprez. Rapa!· I oświadczając, że oouszcza szeregi par· siedzeń rady miejskiej.
wódców partyjnych do szere2u za2ad· s Jego.
?Hł~U połroczn.eJ choroby Wt· 1tyjne.
Dr. Wieliński był członkiem PP ~~
nień zarówno politycznych, ekonomicz- ceprez. Wtelinskiego. wicenrez.
RAW liście swym dr. Wieliński użył przez 33 LA TA. Przez 10 lat z rzędu pia
nych jak i samorządowych stało na P ALSKI ZDOŁAŁ. CĄŁĄ ~GZEKUTV- niezwykłe mocnego zwrotu w stosunku stowal urząd prezesa OKR zaś do rad::
dwuch
odmiennych
płaszczyznach. 'YĘ PRECIAGNĄC NA SWO.JA STRO do atakujących go członków OKR. Na· naczelnej stronnictwa · nałeżał lat 8.
Zwalczano się wzajemnie bardzo namie-t NĘ.
.
łpjsał mianowicie, że zmuszonv został M
~ i~'~~ ·nie. Dochodziło nawet do otwartych
Gdy przed dwoma ty2odniami _wice· , do ustąpienia ,,ZWYKŁA BANDYCKA I """"'''"''~
;,, ~ar
''. ·
scysyj.
prez. Wieliński powrócił ze swe2-0 zdro NAPAŚCIA" MIMO, IŻ .JEST JESZW·· · · k d
·
W ub. roku na iednem z posiedzeń wotnego uriopu, okazało sie, że właści- CZE
REKONWALESCENTF.M,
po
ęg1ers
. r.U~Y~ .a .
1
!na2istrat~, 2~Y wiceprez. Wieliński re· wie„n~ema on iuż w ,łódzkiei organi-, przeb_Ytei · cięż~iej chorobie.
piłkarska
Kra,kowie;
terował iakąs • sprawę. Ofl'!ówioną po- zacit zadnych wpływow..
Posiedzenie' egzekutywy PPS . w
·
pCrE~PedRnEioZ wRAłoPnAieLorK2 anNizacd PPS, Wł- Na dwukrotnych posiedzeniach OKR Lodzi,' które zajmie się . ·sprawą dr. Węgipr"Jra ~:fy~~· ~ kIZei: ;p~f· b<t.
. S
A ZNAK PROdoszło nomiędzy obu nrzywódca- Wielińskiego wpznaćzone -zostało na
"' "'
TESTU OPUSCIŁ SALĘ OBRAD, PPS
.
...
. -. . k .
W kt·
k . wiła w niedzielę w Krakowie, gdzi'c roTRZASNA WSZY
OSTENTACYJNIE m~ do ~ardzo silnych s~ysy1. ~ p1ąt~ Jutro na godz .. 9 rano;
s ad egz~ u- zegrala spotkanie z Wisłą.
DRZWIAMI. W samej or anizacji na tle w1eczo1 em odbywało się koleme p~s1e tywy wchodzi ł~wn1k Purtat.
1ako 1 Po bardzo zaciętej grze, węgrzy zwy
2
tych anta2onizmów wytworzyły się ~MMf4M!M(W\ę1lilnl'nm!.iliili~~M~~· M\- ciężyli w stosunku 4:3 _(l :2). Bramk:
DWIE ZW Al.CZA.JACE SIĘ GRUPY.
j dla \Visty zdobyli: Kisieliński - 2 :
NA POZÓR ORGANIZACJA PPS
•
Balcer - jedną. Widzów - 3 tysiąc e.
BYŁA JEDNOLITA. WEWNATRZ JED
W dniu dzisiejszym goście zmierz<-\
NAK ŚCIERAŁY SIE DWA KIERUNKI.
się z Cracovią.
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Łódź, 6 kwietnia.
Samobójstwa
Wczoraj w godzinach przedwie.czorW podwórzu domu przy ul. Pawiej
W czo rai w czasie porannego naboLódź 6 kwietnia.
! nych na cme11tarzu urządzili sopie H-. ·nr. 23 wynikła bójka, w czasie której
V../ pierwszy dzień śvfiąt Wielkiej No- bację \ Vaw r z3:'ni ec Gąslorow:ski (Lel:· 133-letni Aleksander _Marek,
otrzymał że11stwa w katedrze św. Stanisława
Kostki w Łodzi zaszedł niezwykłe tracy pogotowie otrzymalo trzy meldunki wela nr. 23) i Wacław Kw1atkowsk1e trzy rany ~adane i:?z.ell'. w plecy.
giczny
wypadek. Jedna z modlących
o zamachach samobójczych.
(Plac qymerma~a. 128).. . .
. .,
yY ?z':ls1e hb_aq1 sw:1ąteczneJ, odbyWladyslaw Chrystowski, zam. przy
Obaj l!1ęzczyzn! wyp1h w1ęks_zą_!losc , waiąceJ się w m1es~lrnnm przy ul. W,eg- się, 19-letnia służąca Cecy)ja Kaczmarul. Wileńskiej 25 w czasie sprzeczki z alkoholu : n~stęp111e. p~spr~eczah się ze n~ra. nr. 7. na Cho]Ilach otrzymał kilka kówna zam. przy ut. 28 Pułku Strze l.
Kaniowskich 26 dostała nagłe obłędu.
żonę chwycił nóż i przeciął sobie arter- sobą. l(łotma zamt·emła Się szybko w c10sow nozem Władysław Grzelak.
Dziewczynę wyprowadzono ze św i?
je obu rąk.
b
ójkę.
.C!~siorowski
zadał
K~iatkow-:
Na
ul.
Kościelnej
na
19-letniego
pie~
1
Przerażona małżonka wybiegła na 5.{~emu K Hl<a głębokich ran nozem, sam karza Mendla Szt~r~ma!1a .~Al~ksa?dryJ tyni. Skierowano ją do pobłisk ie~o )
podwórze, wzy w ając rozpaczliwie loka zas otrzymał . szereg c1osó'Y zadany.eh ~k~ nr., 32), napa~li iacys p1Jam męzczy: kom. policji dokąd wezwano do nie.i
torów domu. Do Chr ystowskiego spro- tępem narzędzti:m. Pogotowie prze~10- zm, ktorzy bez z~dne_~o powodu zadal_i pogotowie. Lekarz przewiózł ją do zbio:
ni miejskiej.
wad zono pogotowie. Lekarz w groź- zło obu do szpitala okręgowego zw1ąz- mu szereg ran nozam1.
nym stanie przewiózł go do szpitala im.
=pp
[Jrez. Mośc i ck i ego.
•
W czasie libacji odbywającej się \V ·
mieszkan iu przy ul. Kunicera 34 Józef
Pilesia b ę d ą c mocno p:jany, ndał sobie
cios nożem w lewe p1 zedramie. Uczestnicy libacji wezwali do desperata postopa,
oczy i CiAŻkie uszkodzenia -moc lekarską.
,
Wr eszcie na u). Zgierskiej w celu
OtO bilans nied OZWOaOnej Strzelaniny.
samobójczym napił się jodyny 21-letni
„ . • ~·
•
•
-· •
· • ·
„. · .
· ,
·
Zygmupt Gtzcgorczyk, bezdomny. ,, . i . . . . ' · ·. · ~ Lodi. J5·__ky.r1etmą . ..· .1f '.- ' · MJ~ł}:n.: pt,zy-. ~9b.1~:. p.e~-ąr~e 1 w pew
Przed dornem przy u1. Wincentcgu
bezr .ob otny. Przyczy na ro'zpaczliw ego ,„ M1mcę zarzą~z(fn :•'\Vfradz ~'J .surowy_ch .n~J ~ąw1.h · ~zucfł~. Jff,;..1'.'!;l,,~ ~.1emie.. Petar~_:i nr. 13 ofiarą podobnego \VVDac\ku pad1
kroku - brak środków do życia. Des- kar.- za ,strzelanie w1el~ano(:'.ne. w ~:ągu me W::Ybuc(fła, lec~ \poc2:ęła s1e
the. feliks Karasiński. Choia! 011 r6wni ci.
pera ta· umie~zczon o w szpital~
pier,wszego _dnia _świąt na ulic~clt nasze , Wpw,czas WięC11:1wS,ki?' k!óry Przyou- strzelać na wiwat, umicś cit na brn h:
·
go · miasta rozlegały s:lę ogłuszając~„ ką~ ,szczał, ~ę nabój, Już : ~rę..:~edzie eksplo- petardę i . rzucił na nią kamieni e1"9.
1
p
· h
·
non.a dy.
~ dował, przy,depn~ł· gu non,. ~· pragnąc
Nastąpił wyb~ch, wskutek ktoregr
W,fad~e otro/maty eałv _ szereg _mel stłumić J>ł~mj,eń.
. .. ... ·;·~ · ; .
.
Kar~siński p_ostradał jedno _oko. PogcWcoraj w pofudnie przv zbiegu dunkow o trag1cznych skutkach ·eks-1
.tym momenc1ą ~ rozlę~. · się Jed· tow1ę przewiozło go do szPttala.
ul. P io trko w skiej i Radwańskiei dostał plozji petard. .Najpoważniejszv wypa- n:Jk głośny huk, _,.· Wybtich' Więcław·
_Przed domem przy ul. Wvsockic~~
się .pod kola taksów ki 12-le tni Ary Kaj- dek ·r miat miejsce p.rzed kościołem św. skiemu urwał s~ópę.
_ ·
1 8 w casie strzelania na wi wat
r.:vstrz iau zam: I?r~y ul. 1-(zgo\'\'~kicj. 7. .Doz- Krzyża. - __.
· .„ .
. _.
„., • ." ~ ', J , Swi ~~J~~'Yie : ·:W:s ~z,~~1j'~ce.g-o wypad dał oko Władysław Florczak-.
_
ti.:d 011 c1ęzk1ch uszkodzen
cielesnych. 1 Ukoto godz. 6-eJ rano; gdv w sw1.ą ... ku przei:Hesll1 1veszczęsną1.' Qf1are strze-1
Przed domem przy ul. Janmv nr. ;
P ogotowie przew iozło go do szpitala. tyni odby w ała s i ę rezurekcja, na d.zie lania wielkanocnego do brarr~ jednego strzelając na wiwat 29-lctni
lienry k
Szofer zbiegł w obawie przed odpowie dzińcu znajdował się nieiaki
20-letni z sąsiednich domów. Wezwane· pogo- Kadalewski doznal ooważnie.iszv ch usz
dzialnościa karna.
i Wacław Więcławski, robotnik.
~m. towie w ciężkim stanie
przewiozło kodzeń cielesnych. Zajęło sie nim ró~
I orzy ul. Andrzeja 36.
Wiecławskiego do szoitala św. Józefa. · nież · Dogotowie.
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Tragiczne skutki wiwatów wielkanocnych
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Rozm o w a z Marsem ... „Kieł~asa.:Yit~rcza''
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ożywiona agitacja z powodu

odbywających się tam wyborów uzupetniających. Dzielnica ta zamieszkana jest

przeważnie przez bogatych lordów i la-

dies, którzy biorą żywy udział w kamPewien dziennikarz wiedeński ooo-' szczesrólnc, usłyszałem szczera odpo- nie wiedzą co to jest kryzys, plaita, nad panji przedwyborczej.
wiada na łamach swego Pisma o rewe- 'wiedź''.
I zór sądowy i podatki - nic wiedzia-1 Organizowane zebrania i wiece nosza.
.lacytnej rozmowie jaką prowadził przed
„Tak, tak". odpowiedziałem smut tern, czy wierzyć własnvm uszom. Po. tu swe odrębne. niecodzienne piętno. Na
kł1ku dniami•.• z jednym z mieszkańców nie". - A czy macie, panowie. pienią- 1.:hwili zawołałem:
salach zebrań ujrzeć można najbardziej
l\lc1rsa. Rozmowa ta jest tak niebywat;i 1 dze!"
Panie Pollak! Niech mi oan. na wytworną elitę
towarzyską Londynu
w dzieiad:. ~wiata sens::idą. że bi;~„Nie·', odpowiedział pan PoJlak.
litość boską, powie, jak sie to robi. Mo- o~az pr~cowników i s!użbę.. Arystok~a\\1.g.t;cJn;e z tsługu1e na uwa~e Dzi~!mi- „To tak samo jak mv". - odpo- żeby i u nas udało się coś takiei;o zro- cJa a~g1el.ska prow~dz1 bo.wiem .w~moz~
karz ten ~JpJ-:.Yiada:
wiedziałem szczerze.
bić!"
ną ag1tac1ę celem z1ednama sobie JaknaJ„Własnoręcznie skonstruowałem so- „No, dobrze!'· zawołał oan Pol- „Zaraz to panu wyjaśnie''. - od- 1 więks.zej ilości prac?~ników, któ.rzyby
bie radjuaparat nadciwczo odł1:'lrczv, lak, - „ale my tutaj na Marsie za wie- 1powiedział pan Pollak ..... Należy.„"
oddah swe, g~osy na !cn kand~datow.
kh.'iry dni DJi możność oorozumłewania ramy wszystkie tranzakde bez pienię-1- _ _ _ _ _ _
. Szczego~?te ene_rg1czną akcJ~ podczas
się na meograniczoną odlesdośj. Pew- dzy !"
.- „W tym momencie". - odpowia~ teJ kamp~1131 rozwinęła lady D:ana Dufl
nej księżycowej nocy siedziałem w
· - „My również". - odoowiedzia-, da dziennikarz wiedeński na famach swe Cooper, zona ka~dydata stronryictwa kon
sv. vm gal::; .1e.:1e i spróbov.•ałe-n naw1r.i,- łem, „chociaż, musz<; przvznać. nie ro- 1 go pisma, - „poczułem. że mnie ktoś serwaty\~nego sir Alfreda Duff. Coopera
zama l\ont<>l<tu z Marsem. którv ies~. juk bimy tego dobrowolnie". „Niech mi pan ctąR'nie za rękaw i usłyszałem i:rłos mej Starała się ona prz.edewszystk~em pozy·xiadomo. planetą, znajduj.\ca. sle w naj- jeszcze powie. czy macie u siebie teat- żony:
Iskać głos~ czvt~l~tk?w org;anow pras~:
1 „Dailv Express !
bl!ższPj odiegło~ci od kul! ziemskiej. Oo ry, kina i sale koncertowe?"
„Mój kochany, obudź sie! Już jest 1 w~ch „Da_ily Mail
liczvłelT' W1ftC cukładnie fale na jakiej
Ależ naturalnie!· W kaidem mieś-. godzina czwarta. O czwartei chciałeś ktore. popi:rary kontr-kandydata z teJ
można z Mdrsem rozmawiać i nocząlem · c:e jest 20 teatrów, 5 sal koncertowych pójść do redakcji"!
sameJ. pa~tJI.
..
.
.
kręcić skalą swego aparatu.
oraz 80 kinoteatrów. Niech oan weźmie!
- „Szkoda. że żona nie obudziła . A~pt~cJa przedwyborcza przem?sta się
Początkowo nic nie słvszałem. Po pod uwagę, że każdego dnia \Vszystkic mnie o 5 minut później: dowiedziałbym rowmez na.. teren. pry_w_atnych ,miestt~~~
chwili usłyszałem jakiś s~um. który sto· przeds.ta~ienia mają nadkomolet~"· .
się wielu cie~awych rzec~v. które !11~~ ~~f:~~~~a~~P~r:~1~s~~j 1dz~~ic~s~sokre
p~iowo potę~o":ał ~le •. az wreszcie od·
On.1e~1ałem„. _.A .gdy ?ow1edz1a- lyby do~onac _prze":rotu 1 ~sz~zY,śhwtc sie, poprzedzającym \lrytbory, lordowie
moslem w~azen 1 e, ze Je~tem z Marsem tern się Jeszcze, ze m1eszkancv Marsa wszystkich m1eszk:.,nców z1em1...
prowadzili gorące dyskusie z kamerdyw kontakcie. Na w~zelk1 wypadek za- •*WtMMeau•yg
.,..
nerami i lokajami, wytworne zaś ladies
czełem wołać do mikrofonu: ••Ha!lo, hal
zajmowały się uświadamianiem dam do
Io! Tutaj mówi Hugo Knepłer. mieszkamąz·
s1·ę
towarzystwa pokojówek i kucharek
niec.zlemi!" I po cb~ili usłyszałem od· 91
~ ~
Damy z towairzystwa urządzafy spea
p~w1edi:.„Hal10, tu~~J Rudolf Pollonłus,
_,eJ_
ra
mied._
••
-e
cjalne
przyjęcia celem zvskania jaknai·
40
11
5 m1eszkaotec Marsa!
.-.'ff'
_
„,..
--~--.
większej ilości głosów. Na przyjęcia te
Przyznaję, że w pierwszei chwili o
poroz drut!• owdowiała
zaproszenia otrzymywali szoferzy, slutmało nie straciłem o.rzytomności,. l~cz
Wojtla ~wiatowa, która dokonała tak' wrócił do kraju z niewoli rosyjskiej. Nie ba domowa. itd.
. .
P? pe~nym momencie przezwycię~a- radykalnych przemian w życ;u narodów zgłaszał się dotychczas tylko dlatego,; W czasie her~atk1 1 keks.u oraz wyJą_c się zaw.ołał~m: „J~k pan po.wie:, pozostawiła również niezatarte, głębi)- 1gdyż nie chciał zakłócać jej szczęśliwe- · gfas~anych t.oasto~ ~ta rafy się one J)rzed
dział? Pollonms? „T~k J~st. Polonius! kie ślady w prywatnem życiu jednostek, 1go pożycia małżeńskiego. Dowiedziaw-1 stawi~ w n!lJbardz!eJ czarnych . barwa~l!
usłyszałem "!' o~pow1edz1: , _..~rzepra- które bądź bezpośrednio. bądź pośre- ; szy się obecnie, iż następca jego zmarł, sytu<:Ję.•.ktoraby się wytworzy ta w. razie
szam pana, Jak się pan własc1w1e daw- dnio brały w niej udział. Mimo, iż 12 lat postanowił się on znowu skomunikować. P?r::z.In ich kandydata. W rezulta~1e. zaniej nazywał?" zaoytałem zdumiony.- już minęło od chwili zakończenia tej ka-· ze swą byłą żoną. prosząc ją jednocze-1 b1eg1 lady Duff C.ooper zostały y~1.enczo
„Dawniej nazywałem się Rudolf Pol- tastrofy, straszliwe jej skutki dają się 1 śnie o rękę. Wytworzyła się sytuacja 1 ne walnem zwycięstwem .. Mąz 1:1 zolak".
.
jeszcze ~iągle ~e. znaki i. du~o jeszcze j v;prost p~radoksalna. Był~ m~ż znalazł stal wYbrany znaczną w1ększośc1ą gło„Więc ślicznie" - odoowiedziałem. czasu, mewątpllw1e, uplvme mm ostate- 1 się w rol·1 narzeczonego niewiasty, któ- sów.
.
,
•.Ale pan zdaje się powiedział. że pan jest, cznie zostan~ ~agojone rany. i ciosy, za- ra ~o nim została wdową. W pośpiechu
Pod0;bne metody kaptowania ~rosoy.·
mieszkańcem Marsa. Czy planeta. na któ' dane ludz~osc1 podczas woJ~Y·
.
odp1~:_lła mu on~. aby ni~ ~wlekaj_ąc ani w okre~~e przedwyborc:i:vm ?atuJą się
rej pan zamieszkuje
rzeczvwiście tak
W~g1er. don~szą o 1~1ez?'ykfych chwth, nat~chm·a~t do meJ . przyJechał. ~ A_ngln. od wieków. Zwy~zaJ ten ostatsję nazywa?" Interlokutor mói odpowie pr.zezyc1~ch J~d!leJ. z tych mezhczonych Je~nc;>eześme ~omosJa mu: 1z m~ troje m~ łest Jednak coraz mnle3 pnestriegadział: „Nie. Ale my wiemv iuż dawno, i ofiar wo1ny me3ak1ego Aleksandra Sza- dz~ec1 •. ~le okohczn~sć ta n_re powmna w ny, Jedynie od cza~u .do czasu urządz~n<:
że mieszkańcy ziemi tak nazvwają na- 1 bo z Koloszwaru. \V ~oku 1914 natych- 1naJmn!eJszym stopni.u. byc przeszkodą są skromn~ pr~yJęCta dl:i wyb'?rco;v.
szą planete, wiec aby ułatwić oanu or- miast po wybuchu womy _został on po- 1na drodze ich szczęscia.
któr~ strac1ty wiele ze sweJ dawneJ św1et
jentację odoowiedziałem na oańskte we wołany na front. W przepisowym m1;1~- 1 Aleksander przybył natychmiast i nośc1. Za dawny~h czasów wvrł~w.am)
zwanie• że Jestem mieszkańcem Marsa" durze polow,vm .. na dworc~. w pobhz~ wpadł w ramiona nieposiadającej się z w tym celu _wspa~iałe u.czty, obhtu3ące
• .
.
• wag-onu. zaw1era3ącego napis: „40 Judzi ' radości swej byłej małżonki. Aż do te- w mnóstwo Jadła 1 napoi.
. ,~A. więc. ~z~nowny pa.nie. Pollak, ma i 6 koni", po raz ostatni uścisnął na po- 1 g-o momentu wszystko bvto w jaknajSłynny polityk i finansMa z końca 18
Jąc _JUZ szcz~sc1e r~zm~v.:1an~a z panem, żegnanie swą żone. z którą przed dwo- 1lepszym porządku. Teraz jednak rozpo- i początku 19 stulecia William Huskisson
chciałbym się .dow1edz1e~ :wielu rze~zy, ma tygodniami zaledwie za wart ślub. jczęła się tragedja. Szabo oficjalnie ucho . urządzH w przededniu w~~borów, podcza:s
k~óre „mteresuJą czytelnrkow
moJego
Minęły dwa lata. Szabo ciąg-le prze- dził za niebos~czyka. Aby powrócić zno których kandydował do izby gmin uczfr
Pisma •
.
.
.
bywał na froncie, aż pewnego razu żona 1wu do życia musi on odbyć wędrówkę ; na 32 osobv. Podczas uczty tej skonsu. ;.-„Prosz~, m~ch m1 P~n .zada1e pyta- otrzymała urzędowe zawiadomienie, iż po niezliczonych urzędach i załatwić· mowa no 107 butelek wina oraz 563 buteIma , odpow1edz1ał uprzeJm1e pan Pol- mąi jej poległ. Przez cały rok zrozpa- wszelkie zw'ązane z tern formalności, lki różnych trnnków wyskokowych.
lak.
.
.
czona małżonka opłakiwała swego 1gdyż jest to konieczne celem uzyskania
Obiad ten kosztnwaf 3C funtów, za s;1
. - „~ p~e~w~zym rzedzie chct~!bym przed:wcześnie utraconego męża .• Pe_> u- zezwolenia na ślub Musi się on wysta- me zaś trunki musiał liuskisson zapłaci;
się dow1edz1ec, Jak pan wygląda?
pływie tego okresu począł starac się o rać o cały szereg dokumentów wojsko· 1214 funtów.
- „Dziękuję panu uprzejmie - zu- jej rękę pewien stolarz, skutek byt ten.' wych, aktów cywilnych oraz kości elPodczas ba 11kietu podochoceni po cl
pełnie dobrze!"
·
iż wdowa Szabo weszła po raz drugi w nych.
wntywem wypitego alkoholu goście r02- ,,Ależ nie! Idzie mi o to. aby się zwiazek matżeński.
Wszystko to wymaga bardzo wieiu bili ogromną ilość pe.J'nvcł: b11tel~k. innl.
dowiedzieć, nie jak pan osobiście wygPo pewnym czasie drugi jej małżo- zabiegów i czasu. tak, że Aleksander bardziei nrzezorni zabierali butelki ze
ląda, lecz jak wyglądają
mieszkańcy nek również zmarł i w ten sposób zosta Szabo będzie musiał U'lbroić się w cier- sobą. liuskisson osiągnat jerlnak swó.1
Marsa."
ła ona znowu wdową. Wtem, nagle, w pliwość, gdyż dużo niezawodnie czasu cel: został on wybranv do irbv gmin. P o
_ w każdym razie 0 wiele lepiej sytuacji jej zaszła zupełnie niespodzie- 'upłynie n'm mu ostati:cznie zezwolą po set ten obiąt n::istęnnie te·ke mi,.,i<:tra f;niż ml~sikańcy ziemi",
odoowiedział wana zmiana. Pewne~o pięknego pora~ raz drugi wziąć śl~b ze s"".ą żoną._ z k~ó na111:ów i brat ud:T.iał. V(. k!lk~ e-ah.ine!!lch.
pan Pollak.
ku otrzymała ona hst. „szereg?~ca r~ danei:n mu będ;;1e spę~z1ć słodkie m1e Poclcn1s otwarcia l1n11 koli>1nwe3 T 1ver- „No, dobrze, ale skąd oan wie jak Aleksa~dra Sz~~o. w kto.rym.ten 1e1 za- s1,ące miodowe. w tak meubtag-any spo- nool-Manchester w roku ii:nn H11sk;,_,rn1!
mieszkańcy ziemi wyglądają?"
komumkowa?, lZ przed s1edm1U Iaty po- 1sob przerwane przez okrutną womę.
wp:>d.t. pod koła !}(}C'.iag-1! i pon:0s~ śmierć.
- „Ależ, przyjacielu! My przecież
··-···----·
. ~1ele !at po śmierci te ()"~ me7~ sta111 :
017
od
na was ·z góry!"
mowtono Jeszcze o ok: ate3 llCZCl<:.
- „No więc ... Jakie wvwieramy na
U
was wrażenie?"
OZ W O
- „r - wdę powiedziawszv - niemojq fiut ftolonie półno.:no-ofrvliońsfiie
..,0 Pie'1"PH łrff.:Tn' !.'i"
Rząd francuski, pragnąc podnieść pro ru miesięcy przeprowadza próby i doŁat\vość uzv~k<i11ia roZ\'. :.d•iw w Amc
du'kcję eksportową swych kolonji pófnflc. świadczenia ncid aklimatyzowaniem euro ryce jest przJ,7słowi()wq . :szc71_'., 'ilric od
no-afrykańskich, zamierza zaprow<.idzić vejskich g-atunków drzew owoowych na czasu ~dy wrwow :-;J -ono :.1sc1w·.;: :l hztamże na wielką s·kalę plantację ogrodni terenie af1ryikańskim. Próby te datv zdu sprzeczriem uchiel qniu ro?.w1·Jlt 1n„ l-inncze zwłaszcza zaś sadownicz,e.
miewająco pomvślne wyniki, gdyż w kom, z ktl>rych iednn r•r•:·..:tl.o ')'f!l tsk0
~
Jako wzór dla l?ro_du1keF
~woco;vej większości gatunków oka_zuje się iż_ nie- i domowe na 11.rz ec!ri:,:· 5-:1 '1 ~' t.
"
§:§ ;:::
Francuzom ma słuzyc KaltfornJa, ktora, tylko znoszą one suchy 1 gorący klimat.
z nodr:•t>n::i ~.nrową z.zfti<:i!.: ,'i:- Jri sa-=
~::
::.
ja:k wiadomo, wykorzystując swój ciep- afrykański, ale pod jego wpływem r.>z-j du w Stanie R ~hi11so11 P. fC::ic1r'Vl'"ł 7.cr-·~
fy klimat hoduje u siebie i eksportuje na wijają sie i owocują 'v sposób niespoty-, kle, sten0zrafistb, która -;.:inn napisaJa
:::
··~-~caty świat ogromne ilości owoców, bądź ka-ny w Europie.
osk::: rżeni e.
w stanie świeżym, bądź suszonym lub
Jeżeli więc wedlu.g
dalszych · prób 1
~·p rawo zlo·/yb ,\. -:n-i 'L > zryhinic
kon1:erwowYm·
łfogd~ona frarc1iz.om Powi-ed7ie się 1st."t 9-ei r:>""n . ·1 w l"i"'ś .,,:,1111 •1·1" 111 1r.,,·„ 1·;:i1,.
Z f.ej też racji frar•cu„kiP m;·11 i.;te„st- nie ich plan z~łM,,eni~ w kolnnjach na ro~\v"rl .T,.,J-..,, """'G pr..J•'. -i"~"r''''..,.
wo rolnictwa P·Owi·erzylo ogólne ~ierow- wielką ska·lę plin"'tcicyj owocowvch, to <-trn·1v rn r ·h l ""t tn r ·''· -„-! • '·><·r ,.,„ ·· "'t
nictwo prac plantacyjnych w Pó!n. Afrsi- mogą się one z bie-giE'rn czasu st?ć 110- w w::'l··„- 1... ;ich ,.,...,.,„ „ .1 ,.,,~~· : "1 N'" -i., boce sprowadronemu z Kalifornii sri· e~:jali-j W?71wm ·l·'O"''kttrentem na rvn!m te.i ~a-!\\ iem hk S7'vbko w sacl„ic nii' :idz!cla:10
ł ro?wndu..
1 ście pmf. Ho!ldsonowi. którv iuiż od oa- tez i DrodUkciL
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Powiei(f sensocgjno · krg1ninolno.
Napisał

dla „Express.u" JERZY BAK.

'tam wrażenie że nie móirł sobie czegoś
- Od kogo pan słyszał?..
nfoi 2000 :r:ł•• Gdy tanee~ka !'i.e pnyn:>ai
k'
. '.
·1
Świ"adek
mu na cz.as p1en1ędzy, ściąga li\ do <rweg<>
variete ..Alhambra·· zamordowany
przypomnieć, Jakgdyby twarz tancer 1
czv.
m1
m1c.szkania
został orzemvsłowiec warszawski zv~munt
- Czy nie może pan powiedzieć od wydaw~ła mu się zna.ioma ... '
Brown udaje się z Ordeńs.kl\ d-0 gabinetu
Ru.e . . k1. którv przvbvł tam ze swa żoną.
Oskarżona podnosi zwolna głowę i
restauracyjnego_ Przypadkowo w drugin kogo pan to słyszał?..
Podejrzenie Pada na P•ekr.a tancerke. Uizc
- Od pewnej miarodajnej osoby · kieru3·e wzrok na twarz świadka.
pok~iu zna~azł ~ię . Hol.i wraz z Zubowi\.,
Ordeńska. która Podczas występu miara
••
.
. .,
p
Ob:ne przy1echalt niedawno z Za.kopanego.
przv sobie broń.
- Po pierwszej części orogramu
roszę wymierne nazwisko tej oHolz w poro-zum'i:niu z kelnerem skłania
Ordeńska aresztowano I osadzono w wie
uwaLyłam, że jest bardzo rnztargniony.
pi1 ...ną Zubową •o przejścia do' innego gabi- soby„.
zieniu Ou1nów1ła ona udzielema wszelk1~b
Pamiętam że zadatam mu wówczas py
Majewski waha sie.
~etu sam _zaś widzi ~rzez dziurk~ ?<i .klucza
zeznań.
.
.
'
.
·
J · l" • ·
iak Ordenska wsypu1e Bfownovt 1akiś pro.
S1edztwo wvkazało. te Rutecki siedział
eze I sw1adek wie, oroszę po- I tame, czy boi! go głowa, gdyz pocierał
s.zek do kieliszka a gdy detektyw traci
twarza zwró..:onv do s.;:env. natomiast zmarł
przytomnooć wycią,ga mu z portfelu pie-I wiedzieć.„ - wtrą. ca się nrzewodniczą ciągle czoło.„ Odparł mi na to: „Nie.„
od Kufi. która u)!odzila 1w w ple.;:y.
Taki gwar na sali" .• , W drugiej części
cy.
.
niądze.
W t:vm samvm czasie opinie publiczna
Tańca samobój- Ogólnie mówiono ... - decyduje programu podczas
Gdy na.stępne dnia detektyw spostrz_ezelektrvzowal 1nnv wvP,adek. a m1anow1.;:ie
"
'
'
.
.
ga brak pieniędzy, Ordeflska przyznaje się,
samubóistwo kas1era Banku Oospodar.:zew stót
pięścią
nagle
uderzył
ców'"
wreszcie.
się
dodaj~
l«:z
banknoty,
mu
że wyciągnęła
sro - Znimunta Liwc;k1ego. którv zdefraudo
przytem. że w aucie włożyła je z powrotęm I - Przed chwilą mówił pan. że sły- rzekł:
wał Pól m1?1ona złotv..:h. Okazało s1e. że
_ Aha .. już wiem!..
do. iego portfelu.. Wieczor~m. te.go sa~ego szał pan od miarodajnej osobv. więc
L1wsk1 byl krvtv.::znei?;o wieczoru w „Al•
"
b
· d · • k" · t
dnia do ZuboweJ zgłasza ste 1ak1ś mezczybambrze•· t starał s1e o uzvskame od Rulec
Gdy zapytałam co to ma znaczyc,
a...
oso
ta
Jes
im
ziec
powie
proszę
I
dolarów.
150
iei
wręcza
którv
zna.
k1e1rn ooży.;:zkt na pokrycie zdefraudowanej
wszystko
mi
później
że
odpowiedział.
...
wiemy
w międzyczasie rozpoczyna fl'lę proc~ Że „ogólnie mó\viono", o tern
sumy.
- Mówił mi o tern pewien funkcjo- I wyjaśni. Ostrym wzrokiem woatrywal
sądowy o z.ab~1s-tw-0 Rulec:ki.ego. Pi~rwszy w
Obronv Ordeńskiel podejmuje sie znany
k
ł
·
Gd
· ·
·
. ..
.
charakterze świadka ze:z>na1e wła.śc1c1d Aladwokat warszawski dr Holz. który dob ey \".'yc1ągne a. rę .e z
stę w JeJ twarz,
nanusz pohcn...
ha.robry, dyr. Majewski.
ra sobie do pomocy kierownika brYitady
rewolwerem, zerwał s1e z krzesła, Jak- Policjant?..
detektvwów Scotland Yardu. Edwina Bro' gdyby był przygotowany na to. co sic;
- Wyższy oficer..
Wożny pobiegł na koniec sali. Harwna. baw1a..:ego przypadkowo w WarszaPadł pierwszv strzał...
potem stało...
- Czy to był pall.ski znaiomy?..
wieBrown w sprvtnv sposób :r:walnia Ordeń mider rósł.
Straciłam przytomność .• Nie wiedzia- Tak...
Jeden z policjantów nodażvł rówska z w1ez1enia pod pretekstem choroby.
łam co się dzieje ... Wszyi::,cy mówili, że
- Spotykaliście się czesto?..
Pewnei nocv oo mrocznych zaułkach Po- nież ku ostatnim ławkom.
„Czarna Lu" zabiła mego meża ... Zrc- Prawie co wieczór...
j _ Zemdlała ... zemdlała ... zemdlała!.,
wiśla bladzi! iak1ś ciel\.
- A przed morderstwem w .,Alham sztą sama widziałam jak strzelała„.
Bvl t-:i młodv meż..:zyzna. który ~nikł za szeptano wokoło.
bk" h
k 1· • · ·
• · ·
"
b
na
kam1entc
odrapanvch
z
1ednel
brama
Urwała. Wyciągnęła z tore l c ?~
Bu1rn1u w du~zne 1 • zad~·m1onei izbie ..:zekali I Przewodniczący nachmurzvł czoło i r.ze czy rown1ez spoty a isc1e się co
teczkę. Ordeńsl<a nie souszczata z mcJ
iuż nań dwai meżcz~żni. M1~dzv przyby· groźnym wzrokiem spoglądał na rozgo- w1eczor?..
I - Różnie bywało ... Gdy bvł zaję- wzroku.
szem a domown1kam1 oowstaie S?rze..:zka. rączkowaną. publiczność.
?
·
· · snoty ka ć ...
· przec1ez
· mog I"'
na noze.
walke
zam1enra
która bóik1
- zapy
- Czy zna pani os k arzona.
ismy się
- Jakas, pani. zemdla la ... - zameldo t y, nie
po-I
któryPodBrown.
wpadas1edow izby
czas
- Aha ... Czy on panu sam powie-· tal przewodniczący.
j
wał wożny.
rYWa mlodz1erica.
- Nie znam jej osobiście„.
Przewodniczący powstał z fotelu j dział, czy pan go pytał?..
Dr_ Holz odrazu ooznale owego mfo~ie~· ?•••
A ~zy 1?1ąz· znal• .ia
b'
·
N'
l•
·
,
zyc1e
na
czvhal
którv
B_arczak.
to
test
ca'
ie, przypominam ~o 1~.„
.
pani L1wsk1e 1 z rozkazu swych kamratów. oswiadczy .
- Nie wiem ... Przypuszczam, że
- I coz on oanu po.wiedział?..
Brown uda ie sie na bal do Pałacu pani I - Zarządzam półgodzinna orzerwę...
Ru1e..:k1eJ. Przv pomocv narkot~ku wpro- Panie wożny, proszę wvdalić wszyst- . - Że ... kula. znaleziona . w nlecach tak ....
- Dlaczego pani tak przvouszcza? ..
b':t~f~~ Rulecka w stan uśpienia 1 zabrał de kie osoby z ostatnich dwuch rzędów ... Rulec~iego nie pochodzi z rewolweru I
Czy wspominał kiedyś jej nazwisko?„
Barczak ooznaie odrazu Rulecka i stwier 1 Komplet sędziowski opuścił salę. Po znalezionego na scenie...
- Nic przypominam sobie dokładI - Dziękuję ... więcej pytań nie mam.
dza. że ona w!~śn1e. namówiła cala bandę licjanci wyprowadzili oskarżona.
miejsce. ni·e Zda3·c mi się że kiedyś wsoominat
~wladek wrócił na swe
DwaJ· woźni wzięli pod ramie omdla'
do zgładzenia Li"':skieJ .. Rulecka .oo odz_y·
' ·
·
·:· ·
·
d ·
p
. .
skaniu przvtomnosc1 me chce nic powier~e\'.'o, nicz~cy wertował Przez chw1- o nieJ. ale me pamiętam o czem wtedy
dz1eć. wobec te11;o detektyw wprowadza ia łą niewiastę. Obecny na sali lekarz są.
.
.
'jbyła rno~va... .
w t~ans hv_onotrcznv i. w _ten spo~ób \V~· do~y przystąpił natychmiast do udzie- lę Jak1es P.ap1ery, poczem rzekł: •
mąz
ze
tern.
o
pam
Wspomniała
Rulecka...
Pani
.
.
pomocv
p1erwsze1
dob111 od nie1 i:irzv.znanie. s1e do winy Ru- Ien·a
1
·
·
·
·
nr •
zamordować
ze chciała
le.:ka
z krzesła, gdv oi;;karzoto pam. zerwał się
natvchm1ast
vv ozny pochwyci?
I - Atak serca.„ - •rzekł. onuszcza.
iei meża.
za to. że zabrała
Liwc;ka orzvzna1e~
rewolwerem ...
słowo i powtórzył je głośno oonrzez ot na ·wyciągnęła rękę z
Barc~ak szantażuje Ordeńską, żądając od jąc jej bezwładną rękę. - Nie żyje...
Czy stanął wtedy_ twar~~ do ~cen!'? ..
warte drzwi do pokoju świadków.
Rutecka zamyslała s1e chwilę 1 odNa salę wolnym krokiem weszła pa
ROZDZIAŁ
ni Rulecka. Na drobnej twarzvczce ma parła:
- Nie, odwrócił się instynktownie.„
!owafo się pewne zażenowanie a 11awet
=·~- I co potem bvło?„
lekki przestrach. Wzrok iei na chwilę
- Potem pad drugi strzał...
zatrzymał się na twarzv Iiblza. który
- Skąd? ..
przywitał ją zimnym ukłonem.
- No ... ze scenv...
- Co pani wiadomo w tej sorawie?..
Ordeńska milczv.
Wieść o nagłej śmierci iednej z o- I wtedy mąż pani padł na ziemię'!
- Oskarżona może nie udzielać wy- zabrzmiało stereotypowe ovtanie przesób na sali sądowej lotem błvskawjcy
- Ręką schwycił się o porecz swerozniosła się po całym gmachu. wywo- jaśnień, ale obowiązana jest do odpo- wodniczącego.
Wyszłam za mąż przed rokiem„. go krzesła i powoli osunął sic na ziezwraca
łują,,; zgrozę na wszystkich twarzach. wiadania na pytania sadu ... - zaczęła pani Rulecka cichvm gfo- mię ...
Lekarz zawez\vanej karetki pogotowia uwagę przewodniczący.
- Ile oskarżona miała rewolwerów?
sem. - Poznaliśmy się w Łodzi, skąd I
Ordeńska w dalszym cial!u milczy.
potwierdził tylko orzeczenie lekarza są l
•
Dwa...
Bvlo to oodczas
- Więc kim był Richot i co oskarżo właśnie pochodzę...
dowego. Karetka odwiozta zwłoki do
Przewodniczący zwraca \VZrok k11
kostnicy ponieważ nie znaleziono przy ną z nim łączyło?„. - padło znowu to karnawału ... Pierwsze nasze sootkanie
·odbyło się na jakimś balu w filharmonii oskarżonej.
samo pytanie.
zmarłej żadnych dokumentów.
Czy oskarżona zna świadka? ..
- łfolz zwraca się do niei i mówi Po kilkumiesięcznej znajomości nastą""'Wypadek na sali sądowej dał znogłowy.
Ordeńska przeczy ruchem
wu ujście licznym pogłoskom i przypu- coś po cichu. Ordeńska nodnosi się i od pił nasz ślub ... Mąż mój bvł stale barszczeniom. Mówiono, że zmarła była w powiada ledwo dosłyszalnym gotsem: dzo zajęty ... Nigdy nie miat czasu na Głos zabiera prokurator:
I - Czy znała pani dokładnie przesz
- Ja.„ ja nic nie wiem... .ia... nie mo rozrywki ...,
bliskim kontakcie z morderca RuleckieI Owego wieczoru sam mi zapropono łość swego męża?
go i z wielkiego wzruszenia nadczas gę teraz mówić„,
na
Nic rozmawialiśmy ni~dy
- Więc oskarżona nie chce odpo- wat, abyśmy poszli do „Alhambry".„ I
dostała
przesłuchiwania Majewskiego
wiedzieć na to pytanie.„ - odoart prze Zdziwiło mnie to nawet... Wv.iaśnil mi, ten temat... - odpowiada pani Rutecka,
ataku serca.
Inni utrzymywali, że niewiasta owa wodniczący i zwracając sie do holz~. że tyszal bardzo wiele o niezwvklej tan spuszczając głowo Wiem tylko, że kobiety odgrywały
zażyła trucizny w momencie gdv Majew dodał. - Czy ma pan jeszcze iakieś py cerce ,,Czarnej Lu" i chce ją zobaczyć .. I
Nie sprzeciwiałam mu się... Ponieważ w jego życiu bardzo wielka role ..
ski stwierdził, że na scenie znaleziono tania dla świadka Majewskiego?
Owszem ... jeszcze kilka nytań... wszystkie stoliki by1v już za.iete więc I - Czy wybierając się do „Alhamtylko jeden rewolwer.
z bry" mqt, pani zaznaczył. że chodzi mu
zwrócił się specjalnie do dvrektora
- Świadek Majewski!
\.Vśród publiczności zananowało o,
Dyrektor „Alhambry" podniósł się z prośbą o przysta•vienie dlań stolika w. o przyjrzenie sict tancerce?..
gromne wzburzenie, na sale rozpraw
- Tak„. mówił mi to wvrażnic.„
na P.obliżu. sceny:·· ~~ do chw.ili ~kazania l
cisnęły się tłu~y iudzi z. innvch s~I są- pierwszego rzędu !cr~eser, i stap~ł
Czy była pani _szcześliwa \\' uod?wych. Woź.UJ zam~n~h drzwi ~1kogo wyznaczonem dl~ ~w1adkow m1e.1~cu... się pam Ored~sk1e~ na. scemc nic zau- 1
- Proszę m1 Jeszcze odoow1edz1ec wazylam w llJITI me mezwvkfego„. Byl życiu małżcl1skiem? ..
llJe wpuszcza!ąc. Pol1c3a przvstap1ła do
Bardzo .. Mąż mój po ślubie zmicna następujące pytanie ... - zaczął ad- nawet tego wieczoru w bardzo dobrym
enersricznego oczyszczania schodów.
hardzo nit się ?gromnic ... Był zajęty tvlko inWśród ogóln7go podniecenia n.a sal~ wokat. - ~ży wie pan w którem miej- ~umorze, co mu się ostatn~
tercsam1 .. , Dla mnie byt niezwvkle dowszedł ponownie komplet sedz1owsk1 scu Ruleclq otrzvmar śmiertelna ranę? .. Irzadko zdarzało....
·
I - W plecy... Kula tkwiła. w olec~ch .. , . - Czy miał jakieś przvk.re przej- bry.
po godzinnej. blisko nrze rwie..
I - Do sprzeczek miedzv wami nigdy
- A czy tę kulę, znaleziona w Jego scia? ... - zapyta! przewodmczacy.
Przewodn!'~zący zwraca s1e odrazu
·
2.c uie dochodiiło":'„
Nie wiem.„ Przypuszczam,
plecach również badano?..
Jo oskarżonej:
- Nig-dy ... Nie mieliśmv żadnvch pohand 1 owe .. ,
· przyczyn': były sprawv
- Tego '".ieczoru - nie...
odro':"ie. - Czy osk.ar7onfl. chce
l~dv O~de~;.ska wyszra. na scene. zauw~- wnd6w do sprzeczek.„
- Rnzum em .. ._ Ale potem„.
dz1eć na pylan 1e, co Ją łaet._vło z !(1cho
(Dalszy cłąS? Jutro)
ZY.lam 1ak1s błvsk w 'ego oczach„. Mia.
l - Słyszałem, ze bai.lano_
tem?,
STRESZCZrNlE POCZ4TKU POWIE~CJ.
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Czekolada Śmietankowa

1. 1. >

f'-(.(. ~-t:

Bież. Nr. tygodnika humorystyczno-

J>tÓCZ szeregu dowcipów, anegdot,
aktualji, karykatur i barwnych rysunków, zamieszcza erotyczno-kryminalną powieść p. t.

„Tysiąc P i ęknyc h

DZIEWCZj\T''

oplocie

zmysłów

i zbrodni"
Orłowa,

"RBSPUllDB I

uDobry Wieczór"

PONIEDZIALEK, dnia 6 kwiet11ia 1931 r,
Kopernika '6. tel. 1'84-66.
10.15-11.35 Tran.smi6"ja naho± eństwa z Ka·
Łed_ry Poz.nańek1ej, 11 .35-11 SO Odczyt misyjny
z W&NZaYIY, 1158-12.15 Sy~nał czasu z W.wy. 1
i dni następnych
hein·ał z Wiety Marjackiei w Krako\vie, i~e>mup. t.
nikat met~orologkzny, odczytani1e prograimu i 1I
repert~ar teatrów i !ci.n,
l~ 15-14.00 Poranek 1
muzy=y z FiJharmooji Warsz. Wy_konawcy:
Aleksandra Ru<hikka (s~an). Maria Wiłk()·nir·
ska (fort.) , Kaziimie.rz Wiłkomórsk·i (w"oalonczela)
W programie utwory Fryderyka Chopilla. 1. Introdukcja i pol°'nez C.du.r na wioloncz. i fort. i
2 Faintazfa na tema-ty z , Roberta Djabła" na I
Wielka kawalkada świąt eczna 2cz. 14 obr
wioloncz, i fort., 3 Pieśni : a) Moja p:ieszcz.otka.,
b) Pierścień, c) Żal. 4. Sonata na wfobnczelę i .
Pocz 8 i 10, w soboty, ni e dziefort.epian: a) allegro :noderafo, b) Scherzo, c)
le i święta 6, 8 i 10 wiecz.
Larg(), d) Allegro con brio 14.00-15,20 Przerwa ,
15.20--15.40 Muzyka z Warsi;awy,
15.40-16.10
Program dla dzieci (Ir z W-wy) 1. Opowiadanie
Benedykta He rtza , Waigary" 2. Płyty gramof..
3. Felieton M. Jarosław.sk '<e:go „Kino w Aleppo"
16.10-16.30 Odc?Vt z Katowic p.t.: ,,Pieniężni-cy Humwesika Madeia
kat Scporto•wy łódzki 20 o0-20 30 S łu chowis k o L
ślaiscy - poozukiwa,cze ska.rbów" - wygł, p. M. i .taik" (t-r. z . W.wy), 17 40_-19.00 Koncert muzy- Wa.rszawy, „Humweska murzyńska• ' ,
20. 301
Głaidyk 16 30-,-16.40 ~u.yka z płyt grar:no-,f. z lu p~JYt.dap1e1 w wykonaniu oiik. P R. po·d dy;. · 20.45 Feljeton pt,: „Bl?,s.ki 1 cie·!lli·c najstarszego
W-wy, 16,40-16.55 ,,W1elikain•oc wrśód ludu• - A. S1cl$k.1ego (tr. z W-wy). 1900-19.25 Rozma1- 1parlaimentu świata"_ wygł red Jain Soł! an (tr
wygł. dr. Kazimiera Za.wistowicz (tr. z W-wy), to-ści,
19.25-19.40 FeljeLon pt.: „O shr:J~ol- z W-wy) 20.4.5-23 OO Ope;etka · , Dz.wony Kor:
16.55-1710 Muzyka z płyt g.ramof. z w.wy . f sldem święconem" - wy~ ł. prof. H. Mośc icki newhlskie:· (tr z W-~vy) 23.00--2400 K:>-mtm'17.10- 17.25 Wiadom-0ści przyjemne i po±ytccz- · (tr z W-wy) , 19.4{)-20.00 P rogra m na dzi <!ń na- katy: PAT, meteorolo. polic., .sport,, oraz mune z W-wy _ 17.25-17 40 Kwadraais liter!Lcki. ' stęp-ny, komunika·t •. z przed stu laty" _ komuni- zyka tane<:zna z Warszawy.

,,UŚMIECH''

pióra Aleksego
literata, autora

Teatr Art.-Liter,

I

satyrycznego

„w

Nr 95

e

, (J r .. ,

znanego

carucu"

najlepsze
głośniki

śpecjalne

słuchawki

membrany magnesowe

żądajcie wszędzie

1
:i:

d:~;:::z~~:~r~~Te;:t:: ł

samocbodo~ycb, ~l. l. PinCZBWSk j
fr• kliRQTKIEWICZI\,
li OdSSZ Położnictwo.
k .,.
t I
orzeprowadzlła
zawodowe Kursy Kierowców

dobrego, namówić i
„0
I.
I. A••
1
marka wypróbowana w ciągu

komo równie
to

chorobv kobiece
sie
Pio .r ows a nr. 111 ' e • 175 • . GDAŃSKA 57, I pletro, telefon
108-01 .
.
.
.
.
Przyjmuje od 3-ei do 5-ei.
Dnia 9 kw1et!11a rnzpoczyna1ą nowy kurs w1osenn.". KURS grubszej szydełkowej roboty
S1koła posiada 1edyry w Polsce samochrid Kurs filet 10 zł. Wyuczam haftu ręczw orzekroju, poruszany elekt 1 ycznoś , ią. Nauka nego i maszynowego. Praca zapewjazdy na samochodach 6-cio cylindrowych zam- ;niona:. Kaufrn,pn.owa, Piotrk~wska 18,
kniętych i otwartych. Gwarancja za d •)bre i pr. OllEYna I piętro, I podworze.
•
k
-~
d ·
·
d
d WYPOŻYCZAM suknie
a ra:
szy b kie wy~z oleme. aot:s}'. co . z1e~nte o go z balowe po cen ie niskiej, ślubne
P iotrkowsh
9-ei rano do 8-eJ w1eczor.
294. prawa oficyna. III o.
2
LEKCJI angielskiego udziela profeSG
A. K. Kenley. Szybka metoda, akce :·
Dr.
londyński. Sienkiewicza 95, II piętr
•

dziesiątków lat.
Także antvs~ptycznie spreoarowane
••••••••••••••••••••••••••••••-.....
:
KomunlkacJa autobusowa
•

faódź-Piotrkó w
Autobusv na powgtszel linii odcbodza do Piotr·
kowa o katdeł pełnel s:odzinle począwszy od 8
rano do ZO wieczór z Dworca Południoweito

z

:

•
ft [OMAR K
Kl I nger
We

Cnhe~ocbznye,sklóercnzee·

.,
nie diatermią, dja-

termokoagulacią

0•

raz lampą kwarc,
5
132
28
T
l
ft IZ8 G
• e•
- Mo rtl USZKI
Przyimuie od 9-11 i 5-8.
tel.• 1 ?0-SO.
w niedziele
i święta
od 10-1262 dPrz1y1mu1.e
Od 1-2
w Lecznicy,
Piotrkowska
° .PP'. 1 0odd 5118
. ; ; . . . ; . - - - - - - " - - - - - - - - w n1edz1elę od 11
do 1 po poł,

A d

I

2

Dr. med.

S• Kan tOr UI[ U
W

~~~~al~~~s:,orr1'~z~e;fc,fo'1vi;~ st~

i::zenie lampa lcwarcowa I promieniami
Rentitena.

D r. m~ d '

11 ~
~

•

~

.

Z
I O Ir A :;,:! zE~~~f.:ieso
BULLOSA lecza niezawodnie

cier PASIVEROSA

się

na

Iul. Plotrkow~ką 200

PIOTRIWWSKA 144. R()O f!WANOE
UCKlfJ,
(róg Pustej)
WeJ§cłe twaoitellcka 2, Telefon 29-45. przyjmuje w choroPrzYimule od ~Z I od 5-8 w. Dla Dań bach skórnych i we
oddzielna ooczekalnia.
' nerycznych tylko
· - - kobiety i dzieci od
Dr. med.
l do 3 i od 7 do 8
po południu.

usuwają

bezs en-.
pienia wątroby i woreczka żółcio- ność nerwową, idealnie reguluj <.;
• j czynność serca i cały system nerw_ ego, posuwają k amienie żołCIOWC.
I wowy.
DEGROSA I
d ·er
ot
łość powo<lu~ząp~;w~to~: prz~: I PULM<JSA leczą . choroby .Pl~c.
· '
·
· ·
, Usuwaią kaszel I zaflegrmen1e.
mianę materji w organiźmie. - - · ·wzmacniają organizm prywracaGASTROSA leczą chroniczną ob· ją apetyt.
'
strukcję i wszelkie zaburzenia - - -żołądkowe i kiszkowe, idealnie re- REUMOSA usuwają cierpienia
gulują trawienie i chronią od he- reumaty~zne, artretyczne i ischiamoroidów.
]' su.-Rozpuszczają
kwas mo czowy.
-• •
-------LARYNGOSĄ leczą bóle i stanł' UROSA leczą cierpienia nerek i
Zll;Palne (angmy) ~ardlll;, kr!am,, pęcherza. Usuwają wszelkie niem1gdał~ów, zapalema dziąseł l
domagania dróg moczowych.
kostne].
BROSZURY WYSYŁAMY BEZPŁATNIE. SPRZEDAŻ W APT.EKACH I SKŁADACH APTECZNYCH. Przedstawiciel na m. Łódź i
woj. Łódzkie M. Włodarek, Lódt, Rzgowska 7.

Cł'or sl<órne .woa·
neryc?ne 1 pł<' !ow~
', Konstantynowska
in
"
.:;

.,

D

HU r. Q
0

,

Chor. skórne .
weneryczne
k
k 10
Plot" ows a
Przyimuie 8-10 rano, od 12-2 popoł.
i od 6- 9 wiecz.
W niedzie'e i święta od 9-1.
Ordvnuie w lecrnicv CeJ!ielniana 26
, .lcJo•d•z.,..o.d.2„-3
••
o.oo.:
,..

l

0"" ,·'.

Dr. med.

a~un VU

DOKTóR

I

W

prz5 e.ęprnoawaudl.ził [CfifELHIAHĄ

1

CHOROBY OCZU

I

specjalista chorób
Dr. med.
skórny~h. wenervc;z,SOMME!ft
nych 1 mocwpłcto
1'11'1~
wych
I
· ·
Piotrkowska70 Ul. 6·00 ~12fllm81
(ról! Trau!!utła)
telefon 220-26.
Tel. 181-83
Cbor. skórne. dróg
Przvimuie od s.30 moczowych, wenedo 10,30 rano, od 1· rvczne i kobiece.
do 2.30 oo„ od 6 Przyjm. od 9 do 12
9
0
w in?:d:ie1:
10-1-ei. Oddzielna . ta od 10 -12.
poczekalnia dla p:iń Oddzie na poczeka!
Lampa kwarcowa nia dla pań, lampa
kwarcowa.
Dr. med.

GOLDBLATI H Wołko•••ysk1· ~~i:i; j ~;;ię7a n~ed
Nr. &I~6

4-~,

b. lekarz szpi1111.

św. Łazarza w \Y/a,

i ś~lę· 1

••M•••••••M

szawi e
Chor. skórne
wenerycz r;;.
przyimu ic od 7.9
w niedzielę i świ(
od 10_ 1 00 P'
ul.Zamenhofa

IJ

I

I

od 10-1 i

ff ałfrec bł Or .U.r. ft\Udlnm
!J W•

Tel. 1 55.52
Przymjuje od 9-1
6- 8
Dla niezamotnv.
CENY LECZNIC,

t

0-,1

.

przep:owadz1ła

,· ~.lew~ow·i[l pwr1.aewcDz0~1~-\m){ egdod.zinach

DHOfiA
oozdrowie
ZDRO'IWl4'
Chorzy uzyskalą
ułpwaJ11c

przyI.mi
ul. 14. Czas przeJazdu
Nr. 232.
dolazd
tramwa·
1 rodz.
30 mln.

Spec. chor. wenerycznych,
skórnych I włosów.

I

ł !!111••••••••••••••••••••••••••
llllilll•••••••••••••••••••
111!1 I
•

Wólczańsklel
:=
reM•••••o••o•k••t•ó•r••••••••••,••·~~!::~·

f

•

•

Drtr.m~e~d.Fi:
1·

I
•

akuszerj a
Lhoroby kobi e,
Przvimuie od 3Il'.!
b r

rOmOrSn"'.
tel. 127-84.

[iulra.mze~;~
·

li-§ '

ul. Zielolla ro12

'-

L
Telefon 185-49,
PIOTRKOWSKA N! 17,
telefon 216-90
Chor, skórne
TEL. N11 132·90
Specjalista chorób skórnych
-~tal
i weneryczn e
godziny przyjęć 10-12 i 5-7
I wenerycznych. Ełektroterapja
fAW
n
Przyjm, od 12- 2
1'10
W
WO
rano od 8-10 po cenach lecznic
Leczenie lampą kwarcową.
powrócił •eeMeeeeeee i 1 112-s 11, w.
Chor. skórne i weneryczne.
HDr.bmbedE.
Przy1muie od g, 8 - 2 przed p. i od 5 • 9
specjalista cho·
- - -KOSMETYKA LEKARSKA
Dr. med.
wniedziele i święta od godz. 9-1
rób skórnych Dyplomowane przez Paryską AkacLpr.z:e-prowadziła się na ul.
•
Dla pań oddzielna poczekalnia.
lwenerycznych
mię, Odznaczone złotym mec.lal em
ZAWADZKA 14. tel. 166-35.
chor. skorne
•
i moczopłciowych
Kursy Zawodowe
przvimuie od 0-11 i od ~-8 wiecz.
i weneryczne specjalista chorób skórnych, we
ul, An 1rzeja 5
KRO.J~is~fzY~r~e~h~ OBÓT
Dr. med.
::.~~~1:. nerycznych I moczopłciowych
W
111
0
toi p !el..159~ł0
A KOPYYDŁOWSKIEJ
U
4~
rzy1mu1e oo 8-11.
·
.
. . . .
•
przyjm, do 10 rano
.;i REFORMY. figi, kombmacie. haleczki
od5-9 wniedzc-Kursa kroju. szycia. b1ehżn1arstwa, re
•
i od 4-8
t 1 f0 141 _32
dla d-0rosty~h i dzie~i! Po cenach ba· ' ie i świe.la od 9_ 1,bót recznych i haftu maszynow ci:.:
akuszer ginekolog dla pań SpP-;, od4-5 p . . de e : 10 1' 2 5 8 iecznle niskich z nailepszych maten a· 1' Oddz ielna pocze-1 Nauka gruntowna teorety czna l pr::·
11-go Listopada 19 (Konstantynowska) w niedz. od 11 2 PP . rzy.imut~ ? . g, ~- 1 • w łów poleca WYTWÓRNIA, Piotrkowkaloia dla ań
tyczna najnowszym systemem P ar.\.
Tel. ~23-34. przyjmuje od 4-6 po pot. dla niezamożnych niedziele 1 s-:v•ęta od 9- l Pa
pań od ska 71, w podwórzu na prawo. Repera.
P ' kiei Akademii. Kończącym św iadcct\\
od l d" 2 w Lecznicy „POMOC",
ceny lecznic.
dzielna poczekalnia.
cja wszelkich wyr. tryk i dz1any.:n
iimliillll
· - Zapisy w kancelarii Kursów, P iotl
Aleksandrowska 1.
·
l6iiiilll
S'
kawska 154.
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dzienników J. Hlawski. 3-go Maia nr. 4: ZAKOPANE: Walerian Joniec. Krupowk1 30; GDYNIA: „ Pens1~n. „Victoria Re gia , tel. 19.02; \Y ARSZ.~ W A, Prozna 7134: tel. 768.89; i: ARNO W · uhc.1
Krakowska 13; CZĘSTOCHOWA: A. Panny Marii 31, tel. 4-48; KAUSZ: Złota 14; RADOM• Zeromf,()ego 23, tel. 31; KIELCE: ul. S1 enk1ew1cza 46, tel. 171 ; SKARŻYSKO : llzcck::t 16. tel. 40;
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Garncarska nr. 3.
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„Wydawnictwo

Prenumerata: z koi~tami

przesyłki

pocztowej z!. 3 gr. 50 miesieczniG

I

Ogłoszenia•
•

Nr.

\V tek ście 50 gr za wiersz mili mctrow v (na stro nie 4 szpalt \
nekrolo:zi 40 ::!:r z 3 wiersz milim. Drobne: za s to wo 15 grosz
IO groszv. na jmnie jsze zl l.2U.

I naj~jsze zl. I.50. Poszu ki wanie oracv: za ~Iow o

.~~-~---

Za wydawce i druk.: Wirdawnid. wo ..ReDublika" so. z ov. Q. i

r•ł«ir cdnowiedzialmr:

Jan Grobelniak. Łó6i~ Piotrko wska 49.
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