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Hałas na k·olanach
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30 marca.
W więzienłu przy ul. Mlyńs.ki1ej nastąpD!o spotkanie Leona lf alasa z żona,
.
przybyła niedawno z f rancji.
Morderca vrz.vznał się przed żonq
do popełnienia przed lat.v potworne/
z.brodni na jej bracie. Halas na kolanach blaga! żonę, ażeby mu przebaczyła.
Halasowa orzebaczenia nie udzieliła,
oświadczajac, że nie może tet;o uczynić,
zanim nie Ótrzyma ona przebaczenia' ze
strony rodziny zamordowanego.

SROOA, DNIA' 30 MARCA 1932 ROKU.
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dotychczas nie ·zostały wyjaśni'o· ne •._.. Kto zamordował B.aina? - Ostatnia wizyta
tórki w opuszczonel fabryce • .._ Nietkn'it:ta kolacja piątkowa. - Jak zginął M'ac~tieW~[:z? -- Przed drzwJa.mi rejenta~ K~l.eszy.-Zbrodnia czy nieszcześUwy wypadek?

Toje1nnic:o hlo'fki · sc:h.odowej w ZRierzu

Krążyły wersje, że zabójcy zrabo- giem właścicieli nieruchomości, chcąc
Łódź, 30 marca. 1 wyjściu córki, Bain pądł ofiąrą tajemmu 75.006 zł. ~ gotówce, które kupić dom, a gdy w rezultacie tranzakwali'
. (dg) Dwie zbro~aie wywołały w o- niczych zbrodnEariy.
1
Sprawców do tej pory nie ujęto. miał przy sobie. M'ack'.cw'.cz rzekomo cja już miała dojść do skutku wychodzistatnich dn'ach w cl,l<ie poruszen'.e w i
todzi i okolicy. O pierwszej już dono- ' Władze śledcze przytrzymały kilku o- m:al kupić dom przy ul. Pif.sudsJdcg'o 4S ło na jaw. że M. nie ma pieniędzy.
siliśrny . we .wczo:ajszy!n '!E:Xpressie". ; sobników, którzy p~dobno mieli jakiś ""'. Zgierzu, stanowiący własność ~ nicja-1· ·Policła stwie.rdziła, że Mac.kiewicz
udaiąc się do re1enta Kuleszy miał przy
.
W drugim dniu św1qt W:elk'CJ Nocy. w . kontakt z mordei:cam1, 'to też przypusz- . ktego Kurowskiego.
jednem z micszkaii .domu przy ul. Kitiń- i czać. należy, że taJe.mnlca. ś_n1i~rci Baj-li W toku szczególow~go śledztwa wy-'. sobie rewolwer, !Ilożliwe wię~, że g~y
, szt.o na jaw. ·że MackJewicz od pewne· na schodach manipulował nabitą bromą
sklego 233 zn:ilez10no zwłoki joska na ntebawem zostan'e wy1asnjona.
· •••
Bajna:. krawca a zarazem i dozorcy tej 1· Wczoraj w godzinach popofudnio- . go czasu zdradzał objawy choroby. u· spowo~owa! wrs!rzał. •
K~ązą ro~vmez w~rsJe, • oczyw1sc~e
wych znów gruc!m~ła wieść "-O zbrodni myslowej. Opowiadał on wszystktm! I
.
.
poses1t..
Stw:erdzono, zę BaJn został zamor- rabunkowej w Zgierzu. N.a schodach- do- że przed dwoma Jaty wygrał na toter.it do te~ po_ry Jeszcze. me stw1~rdzone, ze
dowany w ub: p'ątek. Tego właśnie mu przy ulicy Kiliń&k 1 ego 7 w Zgierzu, 1 40.000 do!arćw i pienjądze te nmio'icił l\fack1c~1cz. popełni! .samob~Jstwo.
Nalezy Je<ln.ocze.sn:e ~azna.czyc, ~e
dnia ~ godzinach więczornych córka przed mieszkaniem rejenta KuJeszy, zo- w Banku Przemysłowców Zgierskich.
Stwierdzono, że w rzeczywistości do wt~dz ":gl?s1ła .się. Jakas kobieta, ktoprzyniosła mu kolację. Kolacja ta pozo. stał zastrzelony Stanisław Mackiewicz.'
stała nietknięta. Widocznie wkrótce po ~właśc. i.ciel 20-mor~owego gosp~darstwa lnie miał on pieniędzy. Mackiew. icż byt ra tw1erdz1, ze wi~~·~ła. na schodach
rolnego w SokoJntkach potl Zgierzem. znanv z tcg.o. 7.e pertraktował z szerc- domu przy ul. l(ilt1Jskicgo 7 llc,ynego
w m~żczyznę, uzbroJone~o w rewolwer,
; w
•.JMPE
· · Wf
.
który miał strzelić do Mackiewicza.
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zgr~t~~ł~~ mają więc
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ne pr!ł.es mtnfst~rstn:~

or~ech

do
trudny
sekcja zwtok Mackiewicza, która niewątpliwie pchnie naD1 9 eJsfhe1
:ta będzie wreszcie całkowicie rozwią- przód dochodzenie policyjne.
IM:l'
§+M"'Młft
~n~. Po uchwaleni1:1 planu. przez r~d.ę ••Wki*'łW*&

Dziś ma się odbyć

·
.
11'4:1iodiu DDl'l.'l.."~~„l!'e pod o6rodg radę

'flnnv rtostolv zohl'ierd:t:o•

Łódź, 30 marca.
(~tJ.. Od d~óch. ~ygodni trwają pr~cc
I
(it) Jak się dowiaduje~;y, grupa
pitaHstów łódzkich podjęła ponowne sta- i komis11 . radz1eck1:1 na~ rozpatrzemem imeiską, prze,słany ~n będzie. ~o m~nt·
N owa ko n cesja .
rania w kierunku wszczęcia budowy wszys~luch rekursow, ~tore WJ?łynęły w s~e~stwa robot _publicznych, .kto.re rowd •
·A
się ze wszystk1em1 rekur~r· amwaJ·u na ·1:111·· lód·;-Rokic"iny Wis' spr.aw1e planu regulac.y1nego miasta. bPra 01ez. zapozna
OJO~dla irornfl'OfU'fl)
. d
d
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.
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.
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t
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i
d
.m. s~m1 i P? o onamu w p .anie o p~w1~ niowa Góra-Tomaszów. \V sprawie ce e zos aną z.a onczone o pta
11
ODJVt
ertr ktac·c rzed wobec czego na czwartek, dnia 7 b. m. mch zmian, zgodnych · z 1nteresam1 mia·
· · ,
t
t · t
Łódź, 30 marca.
d~o~~z~a~y,Slio!~~ły pone Jednalk :ów- i wiceprezes rady. miejskiej,. adw•• Kemp· · sta, wprowa~zi plan. regulacyjny w .~ycie
(i·t) Jak s~ę dowiad•tJ"emy po długich
Jak nas mformuJą, plan regulac11 ŁoI ner zwoła spcc1alne pos1edzeme rady
. t 1.
od
.
•
·
b"
k ń
,
t..- •
•
d ·
• b
·
któ
czas pt zerwane z pow u meza w er- . · k' •
rem rozł?oc:tną. się .•o ra· 1· z1 zacznxe ouuwiązywac w o cu ie- pertraktacjach zostanie wreszcie nadadzenia planów przez ministerstwo kG- mtefs teJ, na
na nowa koncesja zarz4dowi łódzkich
zącego roku.
dy nad planem .regulacy1nym Lod~1. •
.
munikacji.
. kolejek dojazdowych. Nowa koncesja
·
Obecniie min:stcrstwo . wyrazlto swą 1 W ten sposob sprawa regulacJt mia·
uwzględni wszys.tkie postul~ty wysuzgodę i z tego względu rokowania zo- 1
Łódź 30 marca

ka-
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aresztowano wU

l100.kom1..1n1·s1·0'

.1

przez mag.1strat, .o kt.ore dotąd
ł„OdZI wane
Hl
staty ponownie nawiqzan.. e. Utworzone
trwał spór, .a m19dzy 1nnc~i zabe.zpie•
W
ma być specjalne towarzystwo akcyjne
czy całkowicie interesy m1eszkanców
.
_
.
_
dla eksploatacji tej Jinji, która ze wzglęprzedmieść.
W €BOdU Ubledłej DOCU
du na to, iż foczy Łódź z szcrcg'.cm Jet- (
Mianowicie ~rowadz~ny .. będzie
Łódź, 30 kwietnia · zwę ;,Związek · młodzieży włókienninisk może dawać bardzo poważne do-,
d .. 1·s ej czej" Organizacja ta mieściła się w Io- przymus poł<1cz.ema komun kacJl tram(d ) J k j . d . .
.
chody.
ul Cegielnianej 19 i byta· kie--'1wajowej miejskiej z podmiejską w gragłód ak" uz t odmesio_bno, . zisi; t z k~lu
Do koim:tetu on~~nizacyjncgo weszło
nicach m:asta •• t. zn. ni~ b~dzie dn~ł~'-ó1Jku wybitnych przemys.fowców, wła- n~cy . . z ie w a ~e . ezp1eczens wa 1' rnwana prz~z komunistów.
Władze aresztowały w ciągu nocy ca!o się za b1łdy. specia1m~ przy iezzhkw1dowafy organizacJę noszącą na' cicieli ni·eruchomo~ci i inżynierów.
I dzic tramwajem az do gran1c miasta.
' około 100 osób.
.ltMdHE'
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przy

··1ezwykłe
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11

na· pograniczu , . zosg~~a~~ń~z~:!or~~~~~g J~~~cz;ra~~l

was•

S&

•

•

%f?lodu
dopodobnie przez cafy dz.ień dzisiejszy\
(d) Na ul Monius~k1 6 zasłabł z głodu bezLokal przy ul. Cegielnianej 19, w
SiP
a
lktór.ym znaleziono rozmaite komp.rami-·domny Franciszek .Szybura. Lekarz odwióz'.
·
'C
męzczyzn
mocącego się na ~tronę niemiecką, po· tujące dokumenty, został opieczętowa-ll Szybutę do z·hiorni mieiskiei w stanie osła.Mo„
hł •
11ym.
w1ętoc owice, 30 ma~ca magając mu w ten sposób do uc1cczki. ny.
J
'
Niezwykłe zajście wydarzy o s1ę w
: kolicach Goduli;
Na odcinku granicznym Młyn·Szom
bierki. Patrolujący wzdłuż granicy funk.
.
.
zatrzym"lł
cjonarjusz straży granicznej
jakiegoś podejrzanego osobnika, które·

.
.
Ta1 emntczy

-Ś

.

przedosta:t

1

do .Niemiec

I

,B roi

go

udusił sio•~
.ł

· chcąc zawładnąć

chciał wylegitymować.

spadkiem. aresztowano

Zbrodniarza

l

W pewnej chwili osobnik ów rzucił
Adam nie chciał mieć świadka sw,
Jmienia spadkowe, lecz nie mając poszlak
Witno, 30 marca
s,_ię ~o ucl.ecz.ki, . ~ierują~ .się W. s~ro~ę
Cała okolica Plecowizny w pow. , przestępstwa, siostrę pochowano bez zbrodni. Pewnego dnia zamknął na kłód. ~:1·an~ty n1em1e:k~eJ. Strazmk pusc1ł s1ę
kę, w komórce swego brata Konstantegc
z~ mm w poro.n 1 do~a~ł go ~ odl.egł~ś· święciańskim została wstrząśnięta dra·• wszczęcia śledztwa.
Jedynie młodszy brat Konstanty prze i następnie tłumaczył krewnym, że zmuc ~ d_wuch kro.Kow od h~11 gra!1icz!1e!. !'Tie_- 1n:iatem rodzinnym zamożnego obywatela
zn_u.Jomy męzc~yzna,, fizyc~n;e s1l01e1szy, , Kazimierza Węckowicza. Umarł on nie· · czuwał tajemnicę śmierci swe.i jedynej · szony był go izolować, gdyż zwarjował.
ł
.
. d k .
R d .
'.::;Iłował przec1ągnąc slrazntka na stro- ; dawno pozostawiwszy spadek składają· I siostry. Poprowadził• on śledztwo na
zml J~ na . }!e. u~ierzy a, sk<;>uę niemiecką, jetlnak w tej chwili nad- i cy się' z 3 domów i gruntu. S~adkobier· własną rękę i zaczął po jakimś czasie
Giegł pos!crunkowy policji i przeciągnął cami jego byli: córka Helena, syn Adam dokuczać starszemu bratu, że jest on wi~ duh dwa .a się, z po lCJą 1 rozpoczęło się
'
.
oc o zeme. .
. j nowaicą !ej śmierci~
lat 26 i Ko~st~nty lat 20.
i;., ażnik~ za płaszcz na stronę polską:
udowodniotto
Adamowi
rezultacie
W
.
re.Ada~
ok~zało,
następme
Ja~~się
naraz1e
~adb_ie.gły równoczęśnie. po strome . Pr~e~ .m1es1ącem, z prz.yczyn
zam1as~ zatrzy- : mewyi~smonych, zmarłą_ ~io~tra H~lena ~ularn1i: dosypywał .do 1ed~~n1a Slostry_ iego przest~pstw.a, wobec czego chytren:enue.c. k1CJ. Schuppo,
1.Ć mezn:.qomego mężczyznę, 1ak to się·' Choc1az było to w czasie, kiedy m1ędz) 1lrychnmę. Kiedy meszczęshwa zaczęła go spadkobiercę aresztowano..
. ··
·z '.~ ' praktykuje - · przeciągnął sza·! rodzeństwem rozpoczęły si~ nieporozu·. :oraz bardziej marnieć, udusił ją.
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o starość 1·est .. ~ n1łoda. ·-~~"!!!!~~„....
NaJw i ę ks ze gł Il p·· st wa dok ony WtHl e były !~~r:.; :.~~ i:::c,~:~r~1!=
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now-i

młodych
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1

dziś

przedmiot

zainteresowań

nie„

Z~ ~~at~f~~ ;~;~~r:Kiors~t~~~~~~
kowyćh

każdem państwie

w
aJ.e równkt
..,IJ"'fi
rne'°"A„,
i instytu.cyj rządowych g-d'yż wplyo/
"~~
•IV ...,
-~"'•av
obcych wafat i zyskł z
cudtC>-'
w jednem w
kabarecie paryskimi
wieku 100 lat.
Ziemców
1uiki w bud·tecie.
rozmyślania Już oddawna o tern p-iarzę.
I . Sparla~pz_ycy wybierali d? ~~ąd~w To też na I Zachod'z.l·e
tury·styka sta„
I Cesarzowa Eugenia w 83 roku ener• „hetontów , Rzym - „senatl'>row , wie· nowi
przedmiot studj(iw•.

1111ieflOfJOfD
. . gio

{h) Roda-Roda za~ieśtcZ'a
z pism nie~ieckic~ swoje
na temat wieku Hmdenbur~a.

W październiku u. r. - pisze Roda·
Roda - pre~ydent .Hind~nburg sko1iczył
83 lata. Czyzby to istotnie było tak bar·
dz.o dużo? „ Czcimy wszak . pa.mię~ Goethego, ktory w 83 roku iyc1a JeHcze
tworzył, a nawet był w pełni sił żywot·

l~••OIJ

._,

Q.~d~1·

""

fakinlś wesołym

.;iw

okrągłego

w~irówn:vwuJą

pobyb1

juź 0~1 nvna

gicznie zajmowała się sprawami polityki · ki średnie - „hrabiów", czyli .,siwych". W Berlińie nip. Instytut Stu<ljów Prak~r':ybis~up Paryża .de Valo:s w 96 roku· Wszy.stkie te tytuły wskazują na - tycz.nych rozpoczyna od }4 kwi~tnia rb.
zycia miał następującą rozmowę z Na· starcow.
.
j WYiklady semestraJ.ne, ktory•ch Jeidv·n ym
poleonell!':.
• .
.
f <?czy~iśc:ie w hisl?rii ś~a~a starttsz· · tematem .~dtzie turystyka, org-~nizacja .
-:- Mie1my nadzie1ę 1 że Niebo zacho· koW'le niezawsze zna1dowah s1ę na wy· frekwencJJ
tu1rystów ohcokra1owców,
wa Waszą świątobliwość do 100 lat.
sokości zadania. Lec:z, że najwjększe oraz .z.naczen:ie ekooomicz.ne ruchu tutynych.
Wasza ces:irska mości, poco na· głupshva dokonywane były zawsze przez stycz.ne:go. Wykła(l.y będą się o<lbywaPrezydent Massaryk teź ma lat 83, kreślać te granice?
młodych .- co do tego niema najmniej- ły dwa razy na tydizleń. Oprócz sbu·denmimo to )ednak każdego ranka odbywa I
Tycjan w 97 rok~ życia malował je- szej wątpliwości.
:ów wyis.zych uczelni dostęp n.a wvkła1
konno długie przejażdżki. Kanclerz Marji szcze wspaniałe obrazy i umarł podczas
Szyli-er powiedział:
.
•y mają wsiyscy, który-eh ta sprawa
Teresy. książę Kaunitz, podał się do dy· e.pidemji dż.umy, mając iat 99. Siostrze- , . ,,Tylko starość jest młoda, a młodość :rnteresuje.
misji w 81 roku życia 1 bynajmniej nie niec Corneille'a, poeta Fontcnel dożył stara,",„
·
Or.
dlatego. że czuł zbyt wielki ciężar swo•

~~:e;.w:::::·~:,ą:·
~i:.:.·;:: l,
wielką zręcznością prowadziła
szcze z
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~~;l:E~~::.:=j:;~:od:;:~ srodkiem
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do odb11dó)VY . życia .uospndarczego Europy

fensatę;nlJ prołefli

l•esflieeo

intuniera

rakterze. głó_,W!1~dowodzącego, lecz mimo. .
W okresie przedwoje~nym wyb'tt1y wej waluty, ()partej o naftę. Ostatni·rn kretny plan stworzenia nowej waluty.
to ;w ~a1waznieiszy~h wypadkach zwra- prze.mysfowiec i ucwny fzyk belgijski, z cyklu tych koncepcyj jest projekt wy. Jednostka tej waluty. nazwana erg'ern,
c!:o rsztęe_}ycalkło ~o 1;l~ego. · Stłaruszek Kat· Solvay, wysunął już projekt oparcia wa- b:tnego działacza gosp.o datczego Cze- miałaby mi·eć za podstawę..• eleklrycz·
t ..,.,.. p „
yc1„ wa czy ze wszys • I t
j d °""t
h r
j' · · z
S · • .kt
'
....t.ć
kiem, co b Ioe ....helleńskie.
a w 80 roku u Y na c nv.., ce pracy.
.
c os owac ·. !DZ. ygmuf!ta tatKa,
. o- nv:i •
· cia nauclył się języka greckiego. _ 1 W łat~ch. P?"'OJ~n,1ych wyb·tny p~ze- ry wydał n:edawno .ciekawą ks1ązkę
Autor o~szernle mot~w~de t~n oty~
Woltaire napisał swoją ostatnią tragedię my~f~w1ec 1 f1nans;st.i: Hen~y Detcrd
t. „~m~rtw.rchwst~~ , e. gospodar~twa ginatny proJekt. podkr7slaJąc. ze niemając lat 84. wxdając po tem mnóstwo proJe~tował stworzen;e pi i ę~(); . ~~ltrOpeJskiego , W ktoreJ wysuwa IMKon- sluszn·e wysuwa się Jako przycZyJlę
wierszy. wodewilów i satyr.
- ; • •.
'
' .1* ·• -~"'·1:·
IS i
i
••
kryzysu gigantyczny rozwPj tccłmtki
• Kiedy ~nakomitemu .komedjopi.sarzo~in
t
e
·
p
··.
słowac·11·
w okre~ie powo~e~nym. \\ZSI?ół1?raca
na.
w1 weneckiemu, Goldomemu minęło 86
(I
rodów Jest dz s :aJ bardz 1eJ mezb<:dn~
lat, napisał on ostatnie z pośród 150 ko~ ~
, , ,
.
niż kiedykolwiek i n=e może być nic
medyj - po francusku.
%.Jfl'ił!S~enie óoffl pofifgczngt.fi na (SDS
bardziej prostsze~o• . jak' konsolidacja
Te~dor Moms':ll,
na?.isał
swoje
śt~śłe oftrcłlonv
E.uropy, oparta n~ ws,>óJnym wy~yska.1rzysk1e l?rawo panstwowe • w 82. roku,
J _.t
•
.
. h
:,.,,lk
h · U
.~ t
.M. f
•
_ mu pr:tcz wszysi~1e narody encr~Jr ciek•
poczem 1eszcze wydał 'W1ele innych
}uilt~m ~ ?,aJstar~zyc . ł '?•"" awyc I
~zystó„~ a da•o)71 a ~.ię. w par1a . trycz11ej. Oczywista, tu na potęzną skalllni~jszyc:h prac. Papież P~us IX umarł p„~aw.ow 1zY"'1.a .w sre~n~?wieic.w, r był ~cie w ,Piraa~; r>rz.emawiah pr~edsta tę 'żakrofona akcja wsp6lpracy gospnw 89 roltu, z:aś papież Leon XIII - w 93 .~ zwany ,.Roz.e1m .Bozy . !lchw<;-:!?TI_Y wicfiele roiny..,h ugropo~ań pohtycz: 'darczej, idąca w parze ze współdziafa„
obydwaj osiągnąwszy w tym podeszłym rwz ~ r • .1°27 w Elme„ maleJ !Il~scime ny-eh, zlącz:mych na pneciąg trzech &m n:em w dziedz;nle duchowej f kultural·
wieku najwyższe wpływy osobiste. Kom- w Pr~eJach,, :;a soborze kos':ioelnym. wspólną ~śł:i ~s.poflPr!l~Y dlla dobra nej. winna się oprzec o Lig-ę Narnd_ów.
pozytor Aubert w 88 roku zajmował od· „R ~~~ Bozy byro ~ t?, za!''.'1e~7.lell1łe oi.rółu. N3;1w~st dcstoJmcy państwa. z \V tym momencie. gd} prąd etektryczowieclzialne stanowisko d rektora a- ws.ze.11.-.łch walk na czas scisle OAreslony. prezy.Cientem Masaryikiem na czele wuę.
b d . . b
.. .
. b:
p .
•
y
p I Za przyokladiem średni·OWiecza poszła li ud'Z.iał w uroczystościach „Rozejmu ny SWO o 1ne l • ez ogramczen prze ew
rys.kiego konserwalotJum.
. .
. C~chosłowa:cja, której parlame111t i ipar- ł3oże.g-0··, który zdohyił uznanie całego gać może z Lem~radu. czy Konstanty~
• Gladst~ tylko wskutelc n1eufo.czal· tje polity·c;Z1ne piosta.nowi·lY na okres narodu.
.
I nopola. popruz r:.urope do Rzymu. czy
ne1 c~or?oy o~z1!, zmusz~ny był ~ 85 świąt Wileilkamocnych zawrz<eć „Ro·'.oC(.jm I Inicjatywa „Rozejmu Bożego'' ~-1 Bukares.ztu. ~e. Sto~kh~lmu .do Mcd10laro~~ zycia •opu~ctć stanowisko premrera. Boźy'' i przerwać wswl'lrle wałki poli· szfa od córki prezydenta, dr. Aiicji Ma- ' nu ~ UJawnt s:ę w1ełk1e dzieło postępu·
Michał An!oł kie.row;ał pracami nad bu-, tycznie. Za pośredm~ctwem stacj.i ira·dJo- 'sarykówny. prezieskl creskJreg-o Czerwo-I
Przechodząc do szczeg6łów S\\'ego
dową kościoła św. Piotro do 89 ro.ku. - wej c<>Jy przieib1e,g urocz.ystości pa-rlanreń neg.o Krzyża. ·która zje•dinała dfa swego projektu, autor wysuwa kon:eczno~ć u~Jeksa;der t~Dl!1bold ;:marł•. ma1ą: l~t tarnej w Wu~l 1ką Sobotę i prrernówkinda lp!anu Za.równo szersze koła polltyczne, · zysreanla środków w wysokości począt„
a
os da _n;eg!> ro u slo1egd i{cia z.os.taty na falad1 eteru tP·rrestane w jalk i prasę.
.
kowo 50 mlljardów franków szwajcar·
. VW~. po roze 1 pracowa na „ os· świat szeroki. do wszystkich krajów i
_
J. ·K~ skich dla zrealizowania tego eksperymosem •
,
ludów.
.
~
•
men1u - stworzenia waluty w eri;i;acb.
,Solokle~ ~ył o r?k starszy. SYf!om,
~ .
•
,
.
.
Realizacją planu zająłby s=e specjalny
ktorzy chcieli nad nim r?~to.czyć opie~~ .
syndykat, złożony z poszczególnych
prawną. dokazał on swo1e1 zywotności i
.
.
'
rządów I centralnych organ'zacyJ
go•
1
śwl1eżoścr umysł!l, pisząc swojego „Edy·
·
deeenerufe ol~ć ł so6Ua Śd1fejośt
spodarczych.
prya wd SO łro~u zydcsda•. - Karśd.ynał. Ftleu(x) Ameryka chce odzwycza_'.ć swo- źró9ło tylko i wyfaczniie w paleniu.
Zasadn·iczą wytyczrlą organizacji bysię o
z1a1a no
ci pans
wo- · 1:
· o b ywa t e lk'i od I?a f'enia:
•
Ut. wo~zy ł a I'.
Ma r·e, '-'
t ~ wrz? d ~1'k'1, t ~?rzące s1ę ,
wejowsuną
roku.
Lepold
Ranlce
opuścił
u-1a
taby odbudowa gospodarcz.a z całkowi·
88
kaiedrę, mając lat 76 , kiedy zaś skot\· ~tę tam nawe~ sp_ec1alna hga ~os·ada~ ~a twąrzy. są równ·ez :wymk1em nadu-; tem wyellminowan!em zysków. Po u~
czył lat 80, rozpoczął pisanie swojej hi• JąSa głów_ne s ;edhsko w Boston.ie, ~tó: zywanta n1kotyny. Kob: eta przez p~le- , tworzeni!! tej organizacji moinahy hyto
storii. świata i pracował nad nfą 6 lat.-1 reJ zada~1e_n~ Je~t. propagowanie ~dei, me•• które z c~asem staje ~ie ~a!ng 1 em przystąpić w oparciu 0 Międi~narodowe
M.oltke złozył ptośbę 0 dymisję w 88 ro- wstrzem:ęzhwosc! kobiet od ty.tomu. I traci qtł~ s.w6J pow~b kob1ec?set, Upo. Biuro Pracy do stworzenia międzynaro.
ku. Tem nie mniej mając lat 91 , poje·
Wrdano _cafy -Szereg b.ros~ur t obr<;t- , ~a~nlaJąc ~ę <1;0 męzczyz~y 1 t~orząc dowego banku emisyjne~o. Pokryciem
chał oglądać kanał cesarza Wilhelma do zów llus!ruJąc~ch szkodhwosć palen:a . Jakiś trzeci · dziwny ro~zaJ lu~zkt.
I waluty - erga - byłyby układy. za.
Kilonii. Cesarz Wilhelm I pozostawał zu dla ustro1u kob1ec~go.
P.alących. męz-1
?' Ameryce zwyczaJ palenia wśród warte prze.z wszystkie kraje w spraw'e
pełnie rzeiki-m do samej śmierci. żona ~zrzr:ach wcale się juz. n.ie m6~1.. ~ą kob1e.t przybrat wprost katastmfla~e d·ostarczan•a energii elektrycznei·· Ta
znakomitego kompozytora, Nina G.ńeg, JUZ me ..do uratOWi nta 1 zt.dne hg, me rozmiary. Pali okof? 15 procent koh;et P!>dStaw~ pokrycia byłąby znacznie Sil·
odbyła wielką podróż z Rzymu do Nor· na to n·e pomogą .. Ale .Pozostały je- 1 1 nawet młodych dz1ew~z~t .. To Jest nie-,n•ejsza, niż złote pokryc.te waluty. Oczy.
wegji, mając 92 lata. Na zapytanie, czy szcze do urato\~ama ko~~ety, ~t6re ~o- · zwykle ~uio, tem~ardzi~J. z~ zły przy- wista, w grę wchodziłyby feszc!Ze gwanie czuje się zmęczoną po tak długiej i sunkowo króceJ. palą n1z. mę.zczyim. I i kład z~~JduJe o wiele w1ęce1 naśladow- rancje banków emisyjnych posz-:zególuciążliwej podróży. odpowiedziała:
'oto. bostońsk~ hga prze~1wn1~zek ty- · czyń niz dobry.
nych państw. Zasadniczą ideę, nrzy~
_Ja, zmęczona? Zupełnie nie. Prze- ton i ~ zapewnia wszystkim piepalącym
Coraz częśc!eJ dale się .w Amery~e: świecającą .akcji tworzen:a nowy~h ka.
cież przez cały czas siedziałam!
kobieto"! popros!u .raj na z eml J wle- - 1 .słyszeć. zm?demi~owane nieco zdanie ; pitałów,
byłaby ścisła wsr>ółpraca
93-letni John Rockefeler codziennie C'lyste ~1 e~o po smier~ł.
•
wypow1ed~1ane o palacz(lch przez Ab- ; wszystkT~h państ":, europej 11icb. która
~ra w golfa, żona Bjernsona; 90-cioletnia • Pale me. ~es~ . dla kob1~t o w.iele szk od- rahama Lmcotna: „Cygaro Jest · to dopr wadz:łaby n•ewątpliwie · do ' oży.
9 życta gosp(Jdarczego.
staruszka, kiedy przyjechała do Paryża, Jtwsze a.n1zel1 dla mę~czyzn.. Przede- cu~hnące ztete z ogniem .n~. Jednym wienra
1
pierwsze jej słowa na dworcu były·
wszystk1em dym tytoniowy n.szczy w koncu I z głupcem na drug m • ttostońA t ~Ak •1 •
t
.
• '""1" Koniecznie musz~ dziś jeszcz~ być szybkiem temp~e delikatną cerę kobie- ska liga ,antyniko!yn?wa ztp:~nita je w
• u . 0fkl~h ,resda.
ze ~rz~z dshwdorz~„
. · .',
·
cą, tworząc zmarszczki, wysuszając ce· ten sposob, te dt1siaJ móW1 s1e „z głu· nie wie c zr6 e1 n racy 1 o u O\\: ę
re i nada]ąc Jej brzydki żółty koloryt, plą na drugim koócu••.
·
gospodarstwa, uda się zatrzymać lalę
";;&.i.,~c;s•••••••••~·„.....,.„. zabierając całą resztkę kuszące! świe• j Czy bostoftska fi~a zwycięzy ..... nie- · komunizmu.
żości.
wiadomo; Ciekawe Jednak czy kob!ety
Projekty autóra. które brzmią bardzo
Młode koble!y, które w przyszłości dadią sję odtwyczaić od palenia. ety, optyrnistyczn:e. św'.adczą oiewątplh\iie
chcą zostać matkami zdrowego poko- tei pnstąp!ą tak iak mężczyźni. którzy ; o silnyctb wstrząsach jak'e przciJ'wamy
Nieście
lenia niech pam'.ętają o tern. te Ich na-1 wszelkich argumentów o szkodliwości a które tworzą najpodatn:ejszv grunt
miętność do ~ ''J~iu odbije slę s~kodJi. n~kotyny spol.qjnre słuchają z zapalo- ' dla tego rodzaiu idealisb·cznych fant~
w"te na potomstwre. Pozatem dehkatny i nem cygaretr w ustach. nritakuJą tld zyJ. Cey waluta elektryczna istotme
naskórek kobiecy bardzie] c!e·rpi od j czasu do czasu, 1>0czem pełni rezyR'nacji byłaby
radykalnem lekarst\vem na
ostre1:1:0 soku tyto11f owe1:1:~ i tak C7.ęste z cię:!kim westchn.le~em.~. zapala!~ oo- l urszystkJe bolą.czld schorowanej f.uropy
wypadki raka na warga en mają swe' we cygaro.
- wątl)1ć nalezy.
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Co claz mniei

wnnerynznemi
z chorobami.
Rzplitej

••
wódki
p1Jemy

Monopol spirytusowy stara
zwię~<szyć eksport

Str. 3

30. 1ll

wprowadzi
Dekret Prezydenta
obowiązek rejestracji chorych

się

-

Lódź, 30 marca.
tandcy hurtownlcy jut przygotowuf~
[i) Jak się dowiadujemy, na skutek
ogromne zapasy sp:eytusu I trunków
alkoholowych. Monopol nasz stara się starań towarzystw eugenicznych lekarskich w Łodzi i Warszawie w najbliżwięc zd(lbyć ten rynek.
Pozatcm czynione są r6wntez stara· s.zym ttasie wydane zostadie rozporząspadek spo:tycia wyniósł przeszło 30
n!a o rynki francuski, niemiecki i wło- dzenie drogą dekretu Prezydenta Rze.
.
.
proe;.
t:zypospolitej w sprawie walki z choro-.
•
Nie na Tezy jednak sądzić, ze ZJ_a~i-, ski.
Należy s~ę więc spodziewać, że mo-, bami wenerycznemi. Rozporządzenie to
sko to nastąp!lo w~kutek wzmocn :ell'a
prądó;v a_bstynenck1ch w naszem spo-, uopol nasz znajdzie odbiorców na o- będzie miało kolosalne znaczenie dla
gromne zapasy spirytusu. dzięki czemu podniesienia stanu zdrowotnego ludności.
.
leczens~\".;e. . .
Przewidywać ono będzie w pierwZmn·e1szen1e się kD'r!sumpcJi trun- r nasze go•rzeln:e będą mogły s;ę utrzy-1
sz:ym rzędzie obowiązek meldowania
ków alkoholowych nastąpiło tylko z po- I mać na· nowierzchni.
'
M'ffM..., 11
ewww
w1+e••a
wodu ogólnego zubożenia ludności miej- · e•
HOLArtDJA
HILLECiOM
skiej i wiejskiej.
Ludz;e nie mają pieniędzy na wód„•lkl k•••l•fMl.._... O
1 '9IOW ...I • • .., ...
kę. Statym by\\:alcom knajp brak gro• 1 - 1•
•
*-11.iil
w 11o11 'IQlll'lł'łl'•
„.51111111
sza na c11leb. w!ęc trudno im myśleć w
n:a1·1np~ze1·
Zam~w~
tych czasach o wódce.
w li ~
u eit
Charakterystyczne, że naibardziej
Od pewnego czasu otrZYlllujemy za.m:hvienia :t Polski na oebulki kwiatowe pokoio·
spadło spożycie trunków alkoholo0wych
we i ogrodowe.
Najlepszym Modkim wprowadzenia firmy naszej na rYnek Polski _ Jak sądzimy _
w okręga~h. przemysfo\yych, a więc w
tych wlasnie, które naJbardziej odczu- będzie ofiarowainie icdnci z naszych kolekcyj cchu!ek i roślin ho1c~1<lcrsikfch, kolc-kcii, tak różn<iro<lnei w barwy i Wl'paniate za.pachy, jakich nikt jeszcze u was nie wir.lzial. Kolekcja ta zawają krytys gospodarczy
'wit:'ra 350 najrozmaits.z;ych cebttlek i rośli-n, dobran~h przez nas zawodowców, ze spccjaJnem
i
r
•_ _,,
•
T en 5 t an . rzeczy SpOWU'..JOWa • e. W uwzr)ędnicniqn warnn.iiów klimatyanych Polski. Kwiaty „Aurora'' radują ok.o młodzieńca i
n:ionopcilu sp:rytusowym nagromadz ly starca, bogacza i b!e<iaka. Kolekcja cebulek „Auro.ra'' przekształci wasze mieszka·nla i ogrody
s:ę ogromne zapasy spirytusu, skgają-j w prawdz~wy raj!
Bio~ąc_ pod uw~ge. znaczną Mość zlec~ń. kt~r~ nackh?dzą codzie.nnle, upraszamy o
ce przes.zfo 70 m:ljonów litrów.
. . rych!e nnd·~s!a111e zamów1C'l11a, zaopatrzonc<'{o w wyraz.nie napisane na.zwisko i adres. BezI ,
.,
każd}' winien wysiać zamówienie na ko'..ekcię dziś jeszcze pod naszym adresem&
wzi;lędnie
·
przechov~·u1e
Częsc tyc I zapasów
N
mon~pol w~ \~1fasnych skł~dach, w:ęk- 1
111
sza. 1edw1k 1Josć w rorzelmach prywatHillegom _ Hollande _ Europe,
nych, które mu stale dostarczają surow(d) Konsumpcja trunków alkol1ofowych w Polsce zmniejsza się z m'.es·ą~a na 1!1:esiąc. St<i;tyst~ki .stwle_rd~ają.
ze w c-1ągu ostatn•ch p ęc1U miesięcy

I
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A U R O .R A
.i;_,
„ ......
11·rmy wHo1andJ.AI
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Nasza wspaniata kolekcja sktada się ze:
(Gfairuis) o wielki-em kwiedu w pięciu kolorach:

mieczył.:ów

każdego wypadku choroby. Choroba we
neryczna, jako choroba z.akaźna, będzie
traktowana narówni z tyfusem, dyflery·
lem i innemi chorobami .zakaźnemi, pod·
legającemi przymusowej rejestracji. ?bo,~i.ązek rejestracfl · ciążyć będzie z
1edn~J. ~trony, na lekarzu, , ~o które;jo
zwroc1 sH~ pac1~nt,. a z drug1c1 ~trony na sa~ym pac1en~1c, Ukry\\'.ame choro•
by poc1ągac będzie za sobą bardzo wy•
sokie kary.
Poza tem rozporządzenie wprowadzi
obowiązek badań przedślubnych, ns
wzór badań, dokonywanych w wiciu kra
jach europejskich. Dąieniem rozporządzenia będzie całkowita izolacja cho·
rych na choroby weneryczne. Ponir:wa!
chodzi o rzecz niezwykle doniosłej wagi,
środki zmierzające do tej izolacji będą
bardzo surowe. O ile cudzoziemiec zamieszkały w Polsce zapadnie na chorobę weneryczną, będzie z kraju wysie-

dlony.

w

t
ł .
. k t
zwxąz u z em, na ozone zos 11.n~

nowe obowiązki na naczelny komitet
zwalczania chorób wenerycznych w LI')·
dzi. Komitet len będzie musiał tozpo•
• · d
k ·
•
b d
cząć ar zo 1.ntensywną a -cię uswia A•
miającą, zorganizować odczyty po11ularne, rozpowszechniać ulotki i t. d. W 3.k·
cji tej chodzić będzie w głównej mierze
o uświadomienie społeczetislwa, jakie
I
·
k
b
· r{
5 k tk'
u ·i pocią 5 a za so ą u · rywanie c lO•
cób wenerycznych, które, nielc ...zone,
mogą stać się irćdłem zarazy.
Rozporządzenie lo ukaże się fuz w
najhliższym czasie. Przyjęte ono bę d zie
nbwątpliwie z wielkiem zadowoleniem
przez ogól społeczeństwa.

lila, ióltrm, czerwonym,
różowym i łososiowym.
becn:e dotkhw1e odczuwac przes1Jcn.e
50 mieczyków o droi>nem kwieciu w p fadnych kolorach.
gospodarcze.
Gorze]n·e te. mając zapcfn!one zb!or- 2~ b~~?nii (10 poicdrńc~~ch i 10 P?dwóinych) w rozmaitych kolorach.
I:> ros·>n trwalych w roz.ny-dt odmia.nad1.
•
•.
•
n iik t • sp11_ytusem z zeszłoroczneJ pro- JO hia.ccntów (ttyandnthus candicans) królowa kwiatów.
dukcJi, nte odebranym przez mon·orpol, 1 50 zawilców .o barwach tt;czy
nie będą mogły w nadchodzącym sezo- 1 50 Jaskr.ów <rain.u.ncules) - . mate rp~e °'?','e wsz~l~i~p k-0loracb
30 Oxal!s. Depp~, zwanych. „korzamatn1 szcz1;sc1a .
nie rozpociąć normalnej pr cy
15 „Monioretias ', w rozmaitych kolo.ra~h.
.
. .• a ·
,
', .
Jednoczesn1e rowmez. monopol sp:- 15 dalii „Aurnras Roc-m".
Kolekcja. zawicraJąoa 350 cebule4: i roślin, k-0sztule 70 franków francuskich. Kolekrytttsowy wydał zar~ądzenie, mo :::ą którego kontyngent• sp· rytusu, z::iJrnpywa· - cia podwóhta-- (100) .,._. f.30" frarn~ów Jrancu ~ kid:.
Na.,trclVi!'astowa dosta'Ya do miejsca vrzczr!aczenia ł>ez dodatkowych kosztów.
nego W ~odzrn.ich prywatnycit zostaj" ,.,,..
· rki. k91t:"k-:il 'ilofa.czamy zaświadczenie :.ztlcro'\Via"' " ttt'iętltt · filó'l>a rnlug>ei n®. •~ K..oażd.Y
"' ~
t.
zmn1e ·czo n ' 30
~<Xtza,j op,;i kowapy jest odd.zi-elnHi i zaopatrzony w etykietę z nazwą rośliny. Do ·każdego za. ,
procen
_v O
:~.
J e--11 W1CC nawet monopof opr6zm W I moWiE.11ia d{)facza się bezołatnfe wskazówki ilullttowane '" kzykach angtelskim. fra11cuskim lub
gorzelniach prywatnych zb!iorn:ki, wła- niemi~klm. o·o zlecEń, o·p!aconych zgón• dolą :·zamy hezp!atnie sze~ć nowości o światowej
ściclele gorzelń będą również m:eli ~la':ri:i „Aurora T!irrelHies•'. Jeż~l! zam6\yien!e nie zawiera żadne! wzmianki o sP?sobie wyko·
• llama wysyłamy 1e za zallezeniern, dohczaH\C 5 fr. franc. trtulem zwrotu kosztow .
_
n.
~naczn=re zmni·eJ·s n
zo y za:I\ res p-1 acv.
.
..,
14
&*
Sytuacja uleg1~ie zm·an·e tylko w ·~S!NiQMHiiNri'""!ilM!i~łlmll.WiiM WNS#DWłi*MWNWi4
%om1tu:ftv sornoftóic:•e
·J •
$!~
tym wyp~dku. o 11: monopolowi nasze·
(d) W mieszkaniu w!asnem przy ul. Wcso~ •
~u uda się zdobyc nowe rynki zagra!ci 12 zażyta wickszej dozy jodyny w celu sa-1'
·
n·czne.
mobóJczym 29-letnla Kazimiera Król. Lekarz
Jak wiadomo. W Pinlandjl W pierw- 1 ~
pogotowia przewiózł ią w stanie osłabionym
~
szych dniach kw'.etn'a r. b. przestaje o-,
szpitala w Radogoszczu.
do
dniu
w
BARANA
znakiem
pod
URODZENI
finbowąizywać ustawa pn1hib!cvjna.
W mieszkaniu rodziców przy ul. Wesołej 3, .,.
.30 giarca,-po~iadalą ch~rakter NlEZRóWNo-1
1 \~ AZONY, . zm1en~y, oboiętny na niedolę lub: Hl-letni Karol Drapiński zażył większej dozy j
r1ekno. ~aJą_ ~OCH\.g do ':mysl~~ch. zadowo: I niez.nanej trucizny. Przy·czyną rozpaczliwego .
j
.
.eń, przeiawiaią się u mch mzsze mstykty 1
siła oporu, potrafią dostrzedz prawdę i za- k.roku - brak pracy.
A'
W&łJ&L
wpw
stosować się do praktyci:nego życia. Stano- i
wisko zajmą w przyszłości wyjątkowe i będą
niezależni, a przez e11ergję I odporność z:do- •••. . . . . .••••• . . . .oo+„....•+O"
NO'?MA 5J1E Af>.~
· • f ' 1.r 1 •
G b.
bGdą sukces w swojej pracy. Nieraz okazują ,
•ZYna neJ
3 inet terapu
życzliwość potrzebującym i chętnie pomai:aią i
craz Lionel Barrymore
materialnie. Dzięki szybkie! orJentacji, z kaźw filmie fld.rn. I mgrodą p.
ft
V
del sytuacji przykrej wyjdą sz:częśl.w1e, nraAl. l{ościuszłd 53
ków materialnych nie zaznają umiejętnie zapr2;d wysokiego napięcia i frek11edą
bez~ieczą swoją i rodzinie przyszłość.
wencji, radium, lampa Helium,
siebie niepope~ien okres przechodzić dla
DIA T ERi\"' JA
myslny, a takowy w krótkim czasie <'Panuią. •
lampa kwarcowa, pr 'mien·e pozaczerwo•
Z powodu nieodpowiedniego towarzvstwa płci
ne (cieplne) J!a 'wa nizacja, faradyzacja
odmiennej bedą narażeni na procesy !ub stra•;
masaże i t. d.
ty materialne.
'
••••
Urodzeni pod wpfy.wem BARANA - skłonni są do choroby cukrowe!, wątrob'anel i od- ••••
Mdt'ł
czuwają drżenie serca z powodu wrailiwego
~
charakteru.
Dla urodzonych 30 marca, szczęśliwv miesiąc październik. daty dnia 4, IO, I.~. 1i;: kol1Jr
Już wkrótce . ukaże się na ekranie
jako amulet • t:tlfzma11
różowy z czarnym,
kino-teatru Lun.i• najgłośnit'jszy
SZAflR Nzynosl sz;częścle, liczby loteryJne
f Im polski
8 2 1 3 o (14).
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Nocy d.Li.siejm~i dyturui2' S1"1-ał~p1.1i2'ce aipte- t
. ki: A. Dan~erowej (U:erska 57), W. Cro&il!<ow-,
r s.k:.ego (1 t-!!o L:i,,topa<ła 15), Sukc S. Gorfe'na
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Reżyserji

o ~). S Bart>J8i;ewskie o fPiotrkow-

Józef j Lejtesa. ·

t641tfl. Rembieliós.k!ego (Antieja ZS), A. I

Szymań.sklego {Pr~ędizia.!.?i~a
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=Pzii I dni nas t1Pn1c:h.

Olośae

na świat cały, arcydzieło

filmowe. -

R.e

żyserii

genJalncgo FREDA NIBLO

udtwiokowione kosztem wielkiego na~ładu µrący I zawrotnych 11um. - Wielki I !lnlcżnv cpo
blstąryq.ny• ..,, Role clówllQ lcreują: RAMON NOVARO. CARMEL MYERS. MAY MAC AVOV.
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Śwrst kul, huk bomb, gra armat,
grecłlot karabinów maszy1rowych oto n1uzyka potężnego t'lrcynzi1ławo
jennego real •zacji C. W. Pabsta.
Ceny 17nisc
1n1t.nne

zf • 1 9 1 • 50 i
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BIETA

w rolach głównych ulubieniec catei'l świata WILIJ
poi.
- Początek seansów o godz. 16-ei
Nadprogramy.
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Polskl fllm,
Dziś I dni nash;pnych.

ijzis i dni nast.

fascynujące epizody z niedostępnych tajników wywiadu niemiecko • rosyjskiego -
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SZCZERA i PROSTA
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kusznca
R. Biske. Muzyka tt. Wars. - Role główne kreują: cudowna śpiewaczka Opery Warszawskiej NTNA ORUDZT~SKA
Nadp rogram: . Na i·
INA BENIT A. Karewicz. Ordyg. Owcrko. - Z:tgadnienie nagości na scenie t - N1cokiclrnana mitość ! Szał zmysłów!- -Ccnv
miejsc zniżone.
nowszy tygodnik .. P.iramountu" oraz aktulaności krajowe. - Aparntura •. Western t:'.lcctric-. System bezszmerowy.
Pocz:itck o iro<lz. 4-ci. ostatni sc•.ans o IO w., w ~oboty, niedziele ' i święta pJr:inki od i:-odz. IZ-3 po poi. wsZ}'Slkle mlelsc:i 50 gr. I I zł.
b41iMA+§ iJHMI
1&
®MP~W"if'!*'f±A*f*
ff+
&
'I tttt•tt
li
ństw życie maryn:uzy p.t
Dziś I dni nastc~pnych. Wspaniały film dtwi.;kowy, Ilustrujący peł01e przygód I niebezp.ecze
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głównej

OTO TRESC fTLMU. - ,Pickoo podróży i morza. - Uro:C nic1cm nie hnmowaneJ
najsympatyczniejszy z wilków mors- kich - król pio-;mki ALUI:RT PREJEAN.
.a l Ml &rz

W roll

su·obody. -
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ANA KOtYSANKA•••

~PRZER
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porcie dziewczyna"

zamykać żłobków! .•
j Nie-jedno
z nojwi~l~szgch zdob
JesC Jlo

11·

c:zg · sea:iołngcb mas ~-:-bollniczgc:h Y..

Jcdn<i z najwi<;ks~ych zdobyczy so: tern. że JCJ dziecko pozostało samo w
cJalnych mas robotniczych S<\ zlohkt domu?.„
l chwil~ powstania żłobków fabrydla dzieci zatrud,nionych w fabryce ko-1
rob(l.tnicc • mal ki p~a~ll .~ą spoCZ~}'.Ch
.
_
l>ie~
„ •
t
•
~ ,. •
Ztobkl dzic·c1ęce przy fabrykach są komie. bo WICU7.ą przyn:1Jm111cJ. ze
«:PU
nJ~S
SflJe
esnlo
_u.o
·nlcbe~icc:ro1i
--grorl
···nłe
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"i-dzieciom
wartości
którego
·
em,
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„
~
,
,
stwo.
.
·
ócenić.
wprost
się
da
nie
tem,lznaczenia
o
Jecentrm
panem
z
Ody rozmawlatem
'(ru~ Ja~. wiaidon1o, Pc)la Negri bvla
Nie we wsżystki'~h jcdnnk !abryka~h
Trzćba znać dokfadnie życie robotlak sp~ uził śwl,t:i, zbliżył się do nas pewien Je·
c1ęzk-0 cJ1.0ra. Pod~zas u~ik r~:
os~tm~
1;J~·
mstyr~1
pozytc~zną
ti;
wprowa:dzonQ
z
gomość l nlo potlaJąc panu Jacentemu ręki, za· nicze, aby zdać sobie sprawę
d·osb.a na~le ~taku ś1<C•i~~.J
filmu
c~1m?-.
kraJtt
całego
tcrcme
na
Dotvchcza~
doniosłości tej instytucji.
P ytal: ,
lnszK1. <ktlwn:mo natyd11111ast oi>.:r:.11.'J'l,
mamy zaledwie
•
.
•
- No. ):llcte hun zdrowie pańskie) martonP? której staon z,d1rowia arty-st:ki l..11:.icz.1ll!e
.
94 żłobki fab~ycznc.
Wyob~a~my_ sotJ1e .rodzinę . robo~Qk~ą,
·
kl?.„ Poprawiło się':'.„
pci,gorszy.ł. Trzy razy prz.optrowasię
robotników.
redukc11
Wskutek
~kntkt, OJCa
P:in Jacenty w pierwsze! chwili spnlrzał na ~kił~daJą-~!ę · ~ tro Hp~ os?b.
1
no
o
dz.
fabrywiciu
w
robotnic,
zaś
szczególnie
p~ac';la
JCilc . ~a
ICC
pytaJ:icc-go zdzlwlo111•m wzrokiem, :ile wldocz.• ~ e nel~b
transfnzie hrll'i.
.
a ryce. I 0 d c. lwk 01 1 po~s a~i~ k~c~ przystąpiono o.b~cnic do likwid~nie coś sobie przypomniał, gdyż u~mlechnął s!~ ~-0
zaofiarował swą krew
ra.wm
ostatnrrm
a
robotnimasy
pozbawiaJ4c
złobk6w.
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w
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w
.
odparł:
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dzi1;l1czy11nie
.
.
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nt
e
~t.ml1
pewi1~1n
sozdobyczy
c~e jednej z największych
- Aaa, d1.!ckuJc.„ Lcl'leJ.„ znacznie JepleJ"'. mu, pozos a~~~Ji~s~~ losu.
gwiazdy
11olskze1
talef!IU
wzelbccicl
że dziecko CJalnych..
Zdarzafo się nieraz
Oooo. bc:T. porównania lepleJ."
fzlmo\\'e}
' • t . 1 . j Prfec1wko tym znlrnsom ze strony
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do
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wypa
· do
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ut rzy- wa OJ)'Uścttla
pana..J~ccnlc1tnr I pa (rz:ic n:u• i ze wsp Ół czucIem,
1
1
Yorku.
New
1
fabry-1
przy
żlobk6w
istniejących
manie
zostawione bez opieki
zap:i;ta trwoż iwym g oseru.
Cz:y zdzia.fafa to niebezpi1ecz'Tla · chokach niezależnie od liczby zrcdukowawzniecały pożar w mieszkaniu
- No ialr trik p:ińska szanowna maltonka?...
art}'~stki czy też inne WZ"lcdy
roba
I
tadne pan miał śwlcta. co?.„ No, no, no. Ale lub ulegaty zatruciu wskutek wypicia nych rqbotnic.
1dość, źe
'
t.
'
z
wykonany
być
winien
ten
Okólnik
te-I
Od
płynu.
czy Już lcplcJ?„. Lepie!!- No, to chwała Bogu!l szkodliwego dla zdrowia
1
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znotvu
sie
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stal
Negri
Pola
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bezwzględności
całą
się
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trudno
w tel chwili podszedł do nas trzeci zn:iJo· · go rodzaju wypadków
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my pana Jacentego I zatrzymawszy się w od· ustrzec dopóki dziecko nie miało nad sób
przenviie w <hreid.zf.,n'i'e
kHk1.11lefo:1ej
no
ż!obł~i
aby
ni~ n~leży dopuścić do tego,
.
ledoścI trzech kroków, zapytał lneco gło· suba, ~al_cżytę_! opie~i.
Na łamach pism amefHmowej.
1>racy
hkw•·
uległy
fabrykach
przy
dz1ec1cce
matserce
się
A 1lez to rnzy śc1skafo
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maszynie,
przy
stojącej
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tona?!
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.Tak
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swe) matio11cey." Uklo-ny!_
Po chwlll otączyl nas ról znaJomych pana
Jacentc::o, a kat.dy l:?dawnł nlespol10Jne pyta·
nla w sprawie zdrowia Jego szanowne) wal·
żonki:
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PROGRAM nozGLOśNf tóDZKIEJ
„POLSKlfGO RADJA".

śRODA, dnia Jogo marca.
11 .45-11.55: Co<lzioenny Przegląd PI'My Polsklei. Tr. z Wa~zawy.
11 58-12.10: Sygnał czasu z W'ars:zawy, hejnał
z Wi,eży Mariaddej w Kraikowie i odczyt&nie programu na d.7.jeń bietący.
lZ.10-13.15: Plyly gre.mofo.nowe z firmy A
Kt:111.gbe'il. Piotnkowska Nr. 160.
13.15 _ 15.z5 Przerwa.
15.25-154.5: Odczyt z cy'tlu dla maturzvs-f6w
szkól średn.ich (Dzioał HitS1o.rial, ,.Rozwój
Prus w 18-Y?' w·eku" - wygłooi prof. Wł.
Dzwonkow,ld. · Tr. z W.wy.
padska żona?- Czy byl;i 15,45-15.5(): Giełda pienię7.na oraiz komun.Bkat
d1a !eglugi i rybaków. Tr z W.wy,
15 S0-16.10: . Odozyt z crklu dla m'8Jtul'1Zysl6w

- Czy był !ut. kkarz?.„ Co powiedział?„.
Jak s!i: cznlc? ..• l(lclly wy)dzle?.„ czy kryzys
minąl?.u W Jakl sposób zachorowała?- Czy
Już lei lcplel?Pan Jacenty odpowiadał na to wszystkie PY·
tania z głupią minii I chwilami miało się wra·
tenie, że nic wio wogóle co odpowiedzieć.
Gdy zosta!Hmy wreszcie sami, Ja równlet
zadalcm mu to samo pyt:inlc:

korespor.dletnt pl~ma francuskłego, miicsz
kająr.v w New Yorlm.
~ wywiard1u tc·~o diowiaod:::Jemy się, że
Mioe<:rysła·w ·Liii.an<>W!oki. Tr. z W:foa.
pi1~'J'\\'SZY
17.35-IR.SO: Koncert p-ooµołudn!wy w wyk. ork wkrotce b<;dzicinv o~lądali
••

Him dźwłęlkowy z Polą Nc·gri w glów111ej
P. R. po·d dyr . .J. Oi::lmińskiego,
roli. \V obrnz,i•e tym ;r,nakomita airtyst18.SQ--1915: Rozmaitości.
19.15-19.Jó: Komun:kllt Izby Przem .•Handlowei ka śpiiewa jedlJlą ·rfosienke.
O
w lo.:łzi, odczylan1<! programu na <Uień nakaz.u.je si•ę, że
atępn:y.
19.35-19.45: Kailen<l3J!':t}'k filmowy. repcriuar Pola Negri ma Twrrlzo ładny f!lOS i dO·
s!wrzale w.vćiviczony.
teatrów i płyty gram?fon.o we. . .
V'f a f ra.n"'""kii0mu
Artystka oświadcz
19.45-2().00: Prasowy D:z11:nnik Rad1 . . z z\V/ .wy
"'" ..,. ·~
'
•
•
•
•
•
A.
2-go
20,00-20.15: Fcljeto.n p t. „Wrażenia
swą pracę W
d~·lszą
ze
,
M.ięd-zyn.Mn<lowcgo Kon.kursu :.m. Chmpma. ui~l•O!Jr;dmrzow1
_ w Warsza,wie" - wygl<>si p. Roman Zrę- dzwi.ę:kowcacb uizależnia od nst<CJ~1t!ir.t'.\Owani!a się kry1:y1ki do jej pi•envsz•C<TO filbow'cz:
"'
20.15-21.4..,: Mu.zyka le.kita. Wykonawcy: 01'- mu dźwiękOWCl,l?'O
'ć . i.~d
J . . k . . k · I :i..i·
kieslra wieiska Ada.ma Slmmbe·rga.. M'1rceh
eze-1.1 T}' 1Y1 .a pu1v 1•cz.nos me LN ą
SowiLsJci (le11iOr) i L. Ursle in (.i.komp) . .
abv n<.l!dal
21.45-?2.00. KwadT.a.ns literacki: Fr<t.gment z mi:aJv me przeciwko temu
re~. po·w::i~ś.ci W;un-dy ~11ec!z~ialkcw:«kiei- w:rstępowa.fa n:a ekrnnie. w takim rnziie
\V ·"_,,_
Dol>aiczew*kie1 p. t .•.Ka.m:e·n1ca za 06lrą ""Stara si"' 0 zamrnnir~ roli Na-nv
s'V\o>
'
"'
....
•
.....
j/V •
Braimą". Tr. z W-wy
Zo1)0\Vileści
'veid:fe,g
ufozonY1fll
r:•nrJU:SZ>tl,
si1crzyp·
22.00-.21.30• Kw<lllrlet I. Dubi~l<tel ff-s:ze
Madame Bov<l!fy wece- Irena Dub'l!lk<I, Il sl<rz - MicC'Z Heder· li i nast('J}nie '
baum, altówka - .M:·P.CZ. Szalesk'. wi<>foncz. d1tu:g powieści fla.ulbe.rta.
Zo.fia Ad11Jn&ka) oraz. Ignacy Rosenbau.n

_ Jak się czu)o
..,
chom?„.
~ół. śre<łn!>eh. (Dz~ Litera~un} „Młck.ie·.
odpowiada pan Jacenty,
- Sl1ądte?.. w:-cz•. - OO<:zyl tli-ci, wyg!0&1 pro!. K()IQCad
wzruszając ramionamL - Zdrowa Jak wólGórsikt. Tr. z Wa.rszawy
k
·
- Wiec czemu p:uiscy znaJoml wypytuJa ta 16.t0-16.15: Przerwa.
16.15-16 20: Komun.:ikat Pa~stw. Un:ęd. wych .
o Je) 7.dto.wlc?
.F:izyc.z.n. i Państw. Zw. Sp04'towego. Tra?14·
- no 'pan nie wie co to było- Chciałem
mi..•ja z Wa·mz.awy.
I h•
d
I ·1
I
•
mleć spolrnlne św1cta .wyw es1 cm na · rzw ac 16 20-16.40: „Wśród ksią;iek" - prn:egląd nai- . {forte-p'.:IJ!l).'
(lu) Reżvser Alfretd Sa1n1tie1H Ol'taicoczerwoną k artkę z na~1sc?1: „Nie wchodzić bez · n.ow~~yc~ wydawnictw omówi prof. Heittyk 22.40-2?:50: DV<łałek ~o Prasowego Dzfo,?nn."~a .
przebój fox a Rel>eka cór/ca farwuje
poh~.
1
meteorolog.
koll!uniht
Rad1owego.
Mośc~ck1
polucby1 Trlus ~lawisty• .
. ~ •
"
22 40-24.00: $p::icer detektorowy pB Europ1el nera„ , i Jilllllet 0a}1ll0!
16.40-16.55: Płyty gramofonowe z W-wy.
~TOP
•
,
1 Chad-es f lJll'red(rclr.acamiajo ata.cyj ~ranicui.ych).
16.55-17 ttl: lclccia języka · a"'g: elskie~o.
•
·
.
lew.
_,,
·
17.10-17.35: „Goethe a pr.iyroda'• - wy~. prof. ,
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Powleił sensacyjno· kryntlnalna
·
'9a„isal specia1nle dla .„Exprass11" :Jl!u.11 !Boli.
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STRESZCZENIE POCZATKU POWIEŚCI.

I!ina starała się J>OOeiść do wozu z ty!- . cji, Maryna, którą zaniepokoił brak IlliRozkaz został spełniany. Wysłannicy
Do hotelu ..Continental„ w Poinanu1 podnej strouy, kcz płótno zakrywające cały
z
'k
:zas oubywaia..:ei sie w tem m1csc1e „Mięwóz, brio ta.I< si1b1ie obciągnięte, że o wy. ny w woz;e.
os i dopuśclli nowy szturm do obozu,
d:.:l narnuowej Wystawy \Vlókicnmczej" zakratlzcn;u dziecka nic mog!o być mowy.
Usfyszawszy krzyk Jasia, zrozumia- starając się osaczyć go z trzech stron.
iechal pi'iżti} m wieczorem bogaty przemy.
Wpadta wiec na in·nY pomysł i postano- ła już wszystko. Jak szalona wypadła z
\V obozie po ws tata pani·ka, gdy z
slowiec an.: 1e•ski. John Pttt. wraz ze swą
w!ła doiść uo celu prostszą, acz uicbezpie- wozu z .rozwianemi włosami i zaczęła różnych stron posypały się nagle strzapięf.ną córka Mabel. J>ut zajął w hotelu
cznjejszą drogą.
„Co111.ncnta1„ pokój Nr. 322 1 odczuwają.;
drzeć s:ę na całe gardfo:
ły. Słychać byto głośne rżen;a koni,
znużenie. potohl sie natrchrmast spać. podZbliżyła się do wozu od strony wy-Mi·chał!. .. Dzieci rabują!„ . .Trzy- które zaprzGgano pewnie w pośpieclm
czas gdy c<·1rka jego z br.iku m1cis..:a prze- stającego dyszla i przysiadłał na żelaz- majc!e!...
do wozów.
·
~l~s;~ się uo innego hotelu na tc1 samej nej cz<;ści podwozia.
Z wozów i namiotów zaczęły się wyCygan:e odpowiedzieli r6\v11ież strzaUdy na~tepnego dnia o godzinie IO-ei
W obozie panowała jui zupełna ' ci„ chylać rozczochrane głowy mężczyzn farni.które nic wyrządzały jednak nikozru na Mal>cl weszła do pokoju swego oica,1 sza Ognisk d
ł
i 'I
oraz kobiet. Z powodu panujących ciem- mu żadnej szkody. f ciek najbTiżej przy.
zas tała tam ku wielkiemu sw..:mu zdum1cn1u•
·
· a ogorywa Y-. n epi nowane ności ni!kt w p'erwszej chwili nie mód sunął się do obozu i walił prosto w wo'>1lh u robotników. zajętych remontowaniem 1przez mkogo. V\ szyscy JUZ spali.
po_koiu. Oi~a ni.e było. Znikl w niezwyklej
Tylko „Rex", wielki buldog. kręcił się zorjcntować w sytuacji. Ale krzyki zy.
ta!c_mniczy sposob wraz ze sw;:mi walizka· stę mi<;dzy wozami szukaJ·!'lc resztek i ujadan:e psa zaalarmowały również
Nagle z pod jednego z wozów wy.
nlt p1 rzcczan11.
·
·
·
.
" cygan- f·e lk a 1· Jego
·
"towarzyszy.
..Jl-~
ł
ticr
łtotelowy
oświadczył,
że
nie
zna
niedo~edzorn~~o
Jadła.
UJr.z~~szy
~1wczy
ros ł y cygan z mauzerem w rę01
żadnego
gościa o pouobm:m nazwisku 1 me kę.. p:es zbhzył się do nteJ 1 począł się
Felek zrozumiał, ie Iłtina wraz z Ja- ku. f elek wycelował w jego głowę, lecz
w~dz1at. go wcale poprze<lmego wieczoru. przymilać, pomrukując radośnie.
siem znalazła się w niebezoieczeństwi•e. rewolwer zaciął się.
Row111cz dyrektor hotelu, który rozmawi<1ł
llli
·1 ·
·
ł
n:e namyślając się więc długo, pośp:eCygan strzelił. Felek przykucnął i
.z Pittcm 1> 11 Pr1.cunicgo wie1.zoru. stw1cruzil.
'·na umys n,e .P<?ciągnę a ~o za o- szył J'eJ· ·na ratunek. Dopadł do n:eJ· w łaś- tylko dz1'"ki· temu uni•knął s'mi·crci. N'1e
że to nieprawda 1 że z ni1<1m w sprawie ou- gon. Warknął groz1re i zbudził Mary"
naj~da puko!ti 111e rótmawial. o zamics.:ki- nę, o co jej właśnie cho<lzłto.
nle w tej chwili, gdy z jednej strony na- chcąc dopuścić do t'ego. aby cygan
waniu pukoi_u Nr. _32/, wo~ó1e nie 111oglo u~ć
- Hej, kto tam? _ zapytała zaspa- pastował ją „R~x", z drugiej zaś - Ma- strzellł po raz drugi, rzucił się na nie~~'-~· P~~~t t; 01J\il~~d~~-~o~~~t'~~ l~t~~: !1Ym_głosem starsza cyganka, wychyla- rybna. łR.zuciłk si~ ~aj~:erw na M'aryn~ i go od razu, chcąc go powalić na ziemię.
nie 11icuż~· wa111~·m i nikt w nim me mieszka!. Jąc gtowę.
P~ ną Ją ta s 1·l.rne .. ze cyganka zwabia Ale przeciwnik jego był dość s:lny, by
Przy sprawdzrn1u okazało się. że nazwti.ko
- To ja.„ - odparła IIlina. _~pisz s1. ę odrazu na z ~m~ę.
wytrzymać ten niespodziewany atak i
Ptt.~ 111~ f;gurow~ło w ~siedze g~ści hotclo- już?...
Pozbywszy się Jednego wroga, wy- nie dać się powalić z nóg. l(ozgorzała
:VHh.
.wpraw1lo ~orkę zagm1011ego wl
· ze
· JUZ
· . sp1ę„.
, · - od par t'a ciągnął
rękę z rewohvierem i celuj~c walka na śm:crć i życie.
Jeszcze coWiększe
zdun11cnte.
- p ewme.
. .
.
.'
.
.,
Przyjacie_Icm M.ab~I jc~t miody malarz, Maryna. - A ty co tu robisz 0 • tej po-\ os~rozn:e, b~ n:-e trafi~, pr~ypadkiem w
Umilkły strzały z obu stron. alboZ}gmm1t 1.,;1tromausk1, ktory zabiera ją do rzc?...
f llhnę, strzelił w „Rexa . Pies zaskowy- wiem w cfemnościach łatwo było poKrakowa
· w cclowamu.
·
•\ b ·
•
~.J
b"
d
Nie mogę zasnąć
Taka pi„kna ta ł z bo'I u. wyrwa ł s t rzępek su k m· 1· my )'ć
1 s1ę
,. a e1 zos 1aie P<>05 1epem zwa io.na o Lo'
...
y
'
h
. r ' .
. na
I
.
d~i przez: „C~arną Z?&kę-' i ici pomocn ..ków wiosenna noc ... Nie poszłabyś trochę
w ~ arcząc za osme, rzucl!·1 s:ę
strze a-1
F~lek nacierał z c~raz. wi~szą siłą,
Joz ka ?'u Felka. Zośka p~o.!-fawia Mabe1 f las?
Jąceg-o.
za<la1ąc swemu przcc1wn1•kow1 bolesne
Pdt>dKop.keką fl'o\ych kamrat~~~ s.a~a wyieżdża
_ Teraz? w nocy? Duch dę J·aFelek odskoczył w bok·
ciosy. Gdy przekonał się, ie n!e połoo ra „wa, by rozn.óWtC' 51ę z Zygrr.untcm •,
' „. co?„.
· „. się
· uczyni•
'ł
' 1' ~- zy
· prz~c1wm
· 'k, a na z~cm!ę,
· ·
Ch;~mańskim.
który przed trzem"' laty wciąg- kis opętał. czy
Połói
spać!
" Gd Yb:Y t ego me
rozwsc
pro'b o~ał O·
11ą. ;ą do swej prac?wni _i u;v:6dl
Przewróc]a się na drugi bok i po- ~zon~, P es rozszarpał?y ~o na k,awałkt. szołom1ć gą u~erze~1am1 w sk.ron, lecz
Owocem te1 prz:e .!>Ln~1 m~oŚC'1.~yl ~a!edki dłożyła rękę pod głowę. Illina wsunęła „Rex zag~Jopował się Jednak 1 druga cygan bron:ł się zaciekle, stawiając nieJaś, który wyGbowu1e s1ę u 1alcie1s kob·ety w
kula
:"„Z"'"
nr <>'fO
• •
'
Wan~·wi-e
Mabn zakocha.n
M b. I
głowę do wozu i zapropooowała:
· · · :W"....,
„.„..-....
v ....a ..... l'o
wę. UOJo'ZY ł a przezwyc1<;zony
opor.
pomniał o Zośce J~cz: ona cirgJ: ~: i~.z~~
- Posuń się... Legnę przy tobie... kres Je~o odważne] napaści.
Zda wał o się już, że za chwil ę Felek
kou-cha_. . .
b
.
.
Razem będz:'e raźni1ej„.
·
W oboz:e cygańskim zawrzało jak padnie na zi emię pod ciosami przeciww . ęz1 eme M? el miało włatn~e n:i celu od
· · nie
· słyszała. zasnę- w ~1u. K, o.b;.be.t Y i;>od n ;. ołks ł y y;1k'·~.lk'1 !"rza~ k. ni-k aK. Iecz td~ tego me
· dr; sz ł o„„ .
wróceri
'e uwa'! malarz;i od pięknej alflg:clki
, AJ e M aryn~ JUZ
.
Ąhy pozhyć sie na zawsze swei rywalki. 1a, ~ . czem św;adczyto jej głośne chra- męzczyzn.1 .1eg1t z pa a~1i, 11am1. a nic~rzy.s aJnc. ,z. c1l\~t·1owcJ n·cnw~r.ri
Zo,ka opowiada Zygmtlntowi, że zabiła panie.
którzy mieh nawet bron w rękach.
przeciwnika. pu;sc1ą wJechał mu m1ęMalpiel przcbz n!cosdtrozŁ·nodś~ Zośk d . .
llli.na udawała, ie zasypia. Po chwili
Illina, wyczerpana walką z psem dzy oczy i cygan zatoczył się na noo PTZ\ YCl!I
o oprzetrzymvwala
Zł
a u aie Masu: Je
. d nc11l\
~~,
. t a głowę 1. za1rzała
.
. krzyczące dz1ec•ę
. . w ram:o. ' gac'h . a po ch w1·1·t pa dł na z.:e;n1ę,
. t rac.ąc
do kryit)wki.
w kt0rei
P od mos
w trzymruąc
bel. lecz <.lowiauu!c 'ię. że angic:ka uciekła. głąb wozu, gdzie spały dzieci.
nach, n:ie mogła ruszyć nogami.
przytomność.
.
. Pewneg~. razu. 1tdy w:vb.rali sie do „MouZnała tego „chłopca z Poznania", no_ Uciekaj! _ nawoływał Felek _
Zwycięzca dyszał ciężko, zmęczony
Itn • Rouge podszedł do nich znal!Y bokser i.f
· .. Jui ja cię tam znaj•
wyczcrpuJ·ącą N"alk
Al e me
· mia
· ł wie
· 1e
Zdzislaw
Kornecki, przyjaciel Zygmunta: s czerwoną, . marynars k.ą czapeczk ę, Zmykaj do lasu!.
"
'1·
Opowiada on. że _ma stan 11 ć uo walki z do- ~t?ra uwydatn:ała się nawet w ciemno- dę!
~zasu "? ~dpoc~ynck. bo ot,o c~fa zgrat:rchcz:i~o~rm. mrstrz_er~ Polski, Weberem. sc1ach.
Cyganka n:e ruszyla się jednak z Ja P.rzyJa~16ł l~zącego na .z1cm1 cygana,
lccpz_Jc1 ~aawia _;ie boorkazk1.
d Zo•
·
IIrna przvsuwała się doń powoli na mieJ'sca
zbl1zała się don, by pomśc: ć klęskę kom~ s 1 auca
o. 5<Jr O!flOwfa .a
„ce, ie b
·
, •
·
zu M_
abcl ieszcz.e t LO<?dvnu ; te &Spotkał ia rzuchu. \\(6z byt wys.c1~łany słomą.
Podb!cgł więc do niej i chciał wyr- pana.
~tatn..o w lod1:1 . P?'ft1ewat Mabel nJkogo porusz~fa się więc ostrozn e. by szelest wać Jasia z jej objęć, lecz w tej chwili
f elek nie czekał aź się doń zhliżą,
w:~~=~ w Lodzi, więc bo.kser zabrał lll do przygn·atanej słomy n~·e zb.udził śpiącej. poczuł silne uderzenie w głowę. Jakiś lecz san~„ s~~czy~ ~; ~dzy tę zgraję
Korneck'; i ro1t'cenia Zośki rna wsypać dol
Ja~ spał.. m~no, n·~ w1e?ząc, nic .o cygan zakradł się z tyłu i zdzielił go ~·~vł~czyk1~ow . - Jak. ich nazywał zloherbaty . Mabe traszkę ..białego prCMz.ku" t~m, z~ ~bhza S!ę do mego !ego zbaw!• mocno kijem.
.
sitwie.-'- 1 T?zpocz;,) 1s.tny pog~om, powywł'llu121ce~o abtk sz':1u·
.
c1•eilka i ze opodal czeka nan ni·e derplIFelek odwrócił się momentalnie i ma~a1ąc sob·e r<;koma 1 nogami.
zr; wtę rpęrkzyęi;lubl!yę
u ~oska_ Im~ _postrzehćt ~ w:•e jego droga, kochana mateczka.
wypal1'ł z rewolweru lecz cl1ybit.
Walka była nierówna. silne uderz'e•
mem•'Z w1c mu wył!. a,p1e.
Ili'111a przew1ą,za
. ł a m~ naJP1-erw
. .
. pa ł ck sp~ da ł Y ~a gr.zb'·et f cJk k Ó
nie v ~" zow~:ich
b?~smk:ch._
.
ch ~Cygan tymczasem' wyrwał Jasia z ma
a. t •
Kornt'ck1 spelma 1>0tcccnie Zo~k1 1 Ma- steczką usta, aby w raz e przebudzenia rąk bezwładnej llliny i skrył się w ry dla dodama sobie animuszu. wykrzy.
bel do~tal~ ataku .szalu, wskutek czego 1 się nie wyrwał niikogo ze snu swym ciemnościach Felek pobiegł za nim lecz j kiwał głośno w niezrozumiałym dla niprzT~~~aJ~~o Ż~~~~~~i dowiaduje sic o:! krzykie"! i przytu.Jhvszy go.. mocno do. drogę za~rodziło mu kilku tęgich ~yga-1 kogo języ~u:.
. .
żuka._ że Mabel ie~t w szpila!~. Detekty~v 11 swych p:ers1• zamierz~ła. zeJsć z wozu.,· nów z palkami w Jękach.
- H~-Je-Jt!... U-h-ha-ha!... He-1c-1aopow1:i<.1~ mu P.?nadto, że icst 1uż na tropie' lee~ ~aglc potknęła się 1 padła wprost
Chciał się cofnąć w stronę lasu, lecz u-ha-ha! 1.„
.
.
"CŹ~;C: 1 u~f~~~ ·do Poznania. leci po kilku na spią~ą ~brynę.
.
był już osaczony ze wszystkich stron.
Ale ani .00 v.:aga, ant. okrz~kl nie modnia_..:h wraca po Jasia, bez którego nie rno- . Zan'.m Je~naik ta przet~rła ?CZY 1 zor-1
Koło prześladowców zacieśniało si~ ~ly .zastąpić sity, k.om~c.zn;J. do zwalże zyć. .
11entowała się w sytuacJi. llhna zesko- coraz bardziej. Podnieśli już palki by f -zenia tak przemozneJ 1losc1 wro~ów.
Nd3 tedren:edPr)ski rvhwal:z ui11 nc•Job'\ dZow"e .;zyła z wozu i poczęła biec w stronę natrzeć na niego ze wszystkich stron f elek musiał się liczyć z tern. że cy~ab 3Jll y_ 1> 1e nei z n:c na1ety •• z:a·rna
ś- I SU
I Jednocześme.
.
.
I t p •d
·
Ó' • · t
:
ka".
de drug·ei - niejJki „Dudek".
a ·
.
.
. .
.
I ~
rę z~~ czy P zmeJ s aną s - ~ pa·tl~Zośka r"1stannwlla wyjechać zagranice
W pośp·1echu n~e przewidziała Jednak
Nagle z tyłu gruchnę ty str#ały
m1 sytuacJt, a wtedy z pewnosc1ą n-e
f w tym celu odhywa .ostateczną rozmowę dwuch okol!czności, które stanęły jej na
To Pająk i Ataman śpiesz;li ; po- bcdą się z nim pieścili. lecz pogruchoz Z~gmuntcm, informuiąc 10 o powzi~tym 1 przeszkodzie. Przedcwszystk;em chu-. mocą swemu koledze
tają mu wszystkie kości.
planie.
· POdczas .uW, t.eJ· cł IWl·1·1• g dY zam•erza
·
ł JUZ
· · ~Okazafn ~le Jednak, że Jaś został por- s te~z ka wypa.dł a z us t J asta
Cyganie rozpierzchli się w popłochu,
wan_Y J1r7.~z nieznan:vc~ snrawców l Zośka padku w wo~1e. pozatem - krzyk ~zie- zostawiając na polu wahk.i dwuch ran- cofac stę z ata~u, ,u~tyszat z~ ~obą gro~mu~1 odtozyć ,swój wy1azd.
eka oraz uc1ekaJąca postać cy~an~1 do nych towarzyszy
ne nawoływania 1 Jednoczesn ;e cyganie
. Zo~ka nah1era rirzekonanla, że porwa- tego stopnia zdenerwowały „Rexa", ie 1 Felek pus'ci' 5'1·ę z : ·
ń rozpi.crzchli się na wszystk:e stroiny.
nm dnknnata bandii cv~:inów
'ł ·
Ili'
.
.
1
a n,m1 W pogo .
F1:1ck n.awilw:uie k0"1li...il<t ·z pewną c'Y'fim- rzuci s·ę na i~ę 1. t_rzym~Ją~ w moc- 1Dwaj przyjaciele
biegli ~a nim.
Felek obejrzał się i zoczył dwuch
ka.. któ,na. miesz.ka. w obł'lzi~ rod Lodz_i!l. ~ych zębach k.on.ec JCJ sukn~. nie pozwoCyganie dopadli do wozów i kryjąc swych kolegów, - Atamana i Pająka N.a.maw.ia 1~ do wyta'Z<lu c!oo \Y/arr~wy, W!e- hl cygance uciec z obrębu obozu.
się za nimi jak za barykadą dali' ogn:a biegnących mu na odsiecz Zawrzała w
cz-0<rem rMJI!, sję spotkać w les1oe za maSytuac1a
· stawała się
• więc
· nader TY· w stronę napastnt'ków.
<
•
'
•
'
• •
mem
. nllt11
znowu krew. Schwyc,ł
leżący na
Felek Jl1'zybyw~ ~a o~Tiaczone miejsce zyk~wna. Illina 7zyniła rozp~czl_iwe wyKule świsnt:łY tui nad uchem Felka·, zi·emi gruby, ~ękaty kij, pozostawiony
wraz z Zośką. _Paią-k1e~ 1 A t~manem. . Is:1łk1, by odpędzić. a przynaJmmej uspo- Ogi .eń był tak silny ie wszys,..y trzeJ· prawdopodobnie na placu boju przez
1Itr.a, opo\71ada
ktore1 na 1n1leMaryna
k ;ć
, :eczo~iw b uId og:i, lec:z
· na 1mus··eh. cofnąć S!ę
. znowu
•
"'
· dne.,.o.
rr
• k ·
h
mu.Cyganka,
że jednii z cyitanek,
porwała 0 · •roz~sc
do lasu.
Je
z u~ic
aJącyc w pop ł oc hu cydziecko _w Po~n:ini~. Felt.•k ~am.awi~ Ją do nic s~ę me zdało JeJ szamotarue. .
Tam odbyli krótką naradę.
gan~w ~ staJąc na ·czele swych kolegów,
zwró..:_C11. 1a Jas1a. lima pode1.mu1e się tego
Nieoczeki\vany atak psa przeraził
_ Trzeba na nich natrzeć z trzech rzuoł s•e naprzód w stronę wozów cyzact;~;:k wydal ostatnie rozkazy.
wyrwane~o ze snu Jasia, który począł stron„. - radził Felek. - Nie żałować gańskich, dodając sobie i .towarzyszom
. WyteźY I stu-eh - l«:z w obozie cygań- wrzeszczeć z cały.eh. sił~. jakgd~by go nab
. oi„. D
. ar:iy im por~ądnie w skórę,
otuchy sł~w~tnym okrzykiem~
s.k1m. panowała cisz~„.
•
•
znrzynnno. Oczyw:śc1e, ze tak w,.e!k:l -a- I wtedy sami zgodzą się zwrócić Jasia.„
- He-Je-Ja! ..• U-ha-ba!"'
· Il1!1a zakrada!~ się ~wo.:I1 do wielkiei 1 Jarm nie mógł przebrzmieć w obozie cy- ' Musimy s'.„ jcdn"'k śp1'e
ć
·
d
0
~zu. krytego p1utnc1n , stoiąccs:o tuż przv
• .·
·
I głosy walk" zbudzą
.... okolicznych
szy zanim
•
(D a I szy ciąg
· · J· u t ro).
lesie. \V wozie tym soala Maryua. czuwa-. gnnskim bez echa.
chło.
iąca na<l dziećmi.
Pierwsza zorientowała się w sytua- r>Ów, 'bo wtedy będzie gorzej.
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Pełna

bela vvygrany ch

I.

14-go dnia c·iągnienia s„ej klasy, 24-ej polskiej loterji państwowej.

Dzi§ w 14 dniu dągnienia 24-ej
pols'.i;ej loterii państwowej, wy~rane
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życia ludlk .ego są bardro niebczpieczne Ruptura staje się wielką jak gło·
wa ludzka, spow'ldować może ·śmiet·
lelne powikłania kiszelc;
Specjalne leczni-cżl! ba.JlAłate ortopedy.;:zr.e gumowe moiei metody usuwają radykalnie nai.n:.ehezpieclnhjim:
i najz.a.slarzalsze ruptury u męic:zyin
it('biel j dzieci bez operacji Na iskrzy·

· ;~en~:rb~~gjs1;;:iuc';rzek!:c1 ·1:~~=~=

Dla skrzywionvcb 1.6g
ortopedy.:1ne
!', łaskiich i boJ„cych slóp wkłady ortopedyc:;11e.
_.1
'"'
Sztuczne nogi i ręce. Zakład ort'lpe11yciny,

Spec. I. RAPAPORT

ortoped, ze Lwowa, Lódź ul. Wólczańska. Nr. 10.
lronl, parler, tel, 221-77.
.
UWAOM fbnM•te l•wi'"i' •ie chorYch '"'

kont«'"~ U:!::~:=Kasi• Cho<Ycb

Was2:e z:~row i e, ~zcz~sc1e 1 powo :izenłę .iy•
.
c1o•ve 1 • ~mi:e of1a~y m .aterjalne.
;r,aldne są od 1akosc1 .towaru . N.'e kadv dowolnie śzwa~h"'.a
. iecie
j lany tov.:ar. lecz "':' ci~~u , dziesiąlków lat w calvm
i

j

wyprobowantt<'osc:

FELCZAK APOLONJA

Lódt, ul. Borysla Nr. 7.

PORADNIA
I "1

li

I

No 9
D I I
. ze, n2a 98- '
!e . 1 8. Spec1aJ.1sta•..., chorób
skornvch,

I wenerycznych

Lekarzy • specj"al1"st6w
ZAWADZKA 1 •

2- 3 I kob„i..:,;.,.

Pani D-rowa Szenul. l<ocha 5
od 2-3 P• P•

I

-

·

DOKTóR

.
ces•e I n•ana

a.r.

a

telefon 216-90.

.„~

4

~

choroby weneryczne,
skćrne, i moczopłciowe.

• • • Przyjmule od godz_ s-z 1 od S-9
v. niedzielę i święta od &· 9-1.

Le

lzC.Jl• - - - -DOKTILIR
11

angielskiego

cenach (>O.loca Leon RubąszIt~ńsz~~!1.
· 27
km, K1hnskleg<t

„
J Suł ow1a1c
„

.

•

]
c:::
)
201-931:
4-ł.

·· - - - .,...;._ -

ZY~

udziela rulvnowan~ •
nauczycielka Janl- Choroby ikórne weneryczne I

~ołudniowa

!

.

·-

I moczopfcsowe.

Ic:t!~::~:a~~J:~i~:,t· H. Wołkowysk~
' ker.

dam~klt:

Choroby skOrne, ?V•neryczne

Pabjnnicac~

udzie-

·~! ~~s:r~~~~:a. at~~1.~vy .ir~'.~~~~e PJ~~~:

ł moczopłciowe

J

i~·;;~,:~;~~:~ ,;;~~L~i~łj~~;.v:~
an~ielskiel!o

SPRZf:DAM. .motocykl w dobrym stanie. Wia<lomo~ć pdarHka 61, m. 8. . 1
BEZ PIENIĘDZY! Dams.lde plas·zc.z.e
1
11
i
choroby skórne, weneryczne
letnie su.knll!, wetmowe na
Tel. 213-181· ny i ledwabk, hiaty towar, Hr:m!.d,
~AWROT 32
. ooowie, poi"1czochy i b idiz.nę Urzęd·ni·
•
. .
'
· r~y1mu1e. od 8-IU rano I od 4-8 w1e kom i stałym kliJcntom bez wkladu
9
1
~~llecfz świeta_od - Ił w nnl., na naidogodnieiszy.:h waru11kad1 i -naj
Dr. Med.

REIcHER

11- t I przv;mu1e

la rutvnowana nau·

.;.W.:. :l~n.;: :dz: . :.h: .;l l; . ':Cl':.:_r.: :·l~ .:.;:rn:....;:::5;:,;9·~------

La Nl„fECKB
_

Doktór

czynna od 8 rano do 9 wieczór.

: I mmopldowcch.

g~
'Y_ad!_!!in!..tt_rncii.
uOM do sprzedania o cztcrccl1 izbach

I

tel. 205-38

.

mniejszy, na do;wJnych warunkach;
Ovchóc.1 roczny 30.UOO zl. \Viadoqm::c

- · - - - - - - -·

-

.
R
l' ·Oza n~ r .ufł ~LH~LHnul nulir.1 ( l -łnł f.
Dr. med.

'

W
CMka mola Jamna: lat 12. cierJ)lata na ,ru!
zaa1>likowa11emu
lfcę kn;gostupa. [)zi~ dzi<;ki
przez WP. Dyr. J. IV\PAPORTA. ·zam. w Ło·
dzi przy ul. W61czań~kieJ 10, (front partl'r),
gorsetowi ortopedycznemu czule się bardzo
dobrze i żadne niebezpieczeństwo iel nic zagraża. W<lzit;;czność moja Jest wielka.

zołl.l!L. eA:' ~zaufanie.

" ·

TY

_

I

i włosów .(poradl' seksualne).
ANDRZEJA 2. TEL. 132·28
Przyjmuje od !1-11 I s..:-&
w niedziele I śwleta od 10-ll

tel.

23,
nzyµnuje od 8-11 rano i od 5-8 wiec:i.
w

::::

Dr.

~:::
<

L:ka~e&

nieazielę i święta od 9-1.

W.·

..

W\'d>Z\'1..LAM

B A L I C K A !lowe po

~uk11 1 e

~enie ni~ki~j

Sluh11e oraz ha

l'fotrkow!;ka

pr;1w~ n•1··1· n:i Ili "' " ' " '

.

~94

ZA TRAF-NE przl;)<IJ<)v..ie\1111-0 duto poi uzin<an ie z1fobYla strr1111a
l.:hiromantka z Ou:U.cii. And.rzeia 32,

ql. Piotrkowska 200 uz1~kowai"1
róg Puste)
Nr. tel. 194-0.J.

...n_1-_1_1_.- - - - - - - - - - -

UCZENIC poszukuje się na roboty
Choro.by . skórno· i w~nerycznc
1>rz.yJrnuJe wyląc~nla kobiety I dzieci br1;liż.nlane. Protrkowska 131, KJ.eln.
31
od 1 do 3 1 od 7 do 8-eJ

I

Do sprzedania

ZA WYNAGRODZENIEM proszę

UCZ·

ia-

. c1wci,:o z.na1aizcę o zwrol por tle.lu
dQm. Jednopiętrowy, murowany, nowy giq~i<Jneico w ~apitolu z ~ok11m1.M1tami.
mocz:opfclowe
na Mandeltort,
Tel. 144.92 c:a nn~szkan wolnyd1 z•. 10.0~0, <ln!n M1tclb~-~~lc1a I-go _Maia Nr. 11.
Południowa 24 PIOTRKOWSKĄ 99
· - - - - ·· --. 1>artcrowy murowany, 4 1111csz.kama ~
.
·
.'
m. 13 .
tel. 164-02. Przvimu.ie od. 3-~ pp), I od 11- 9 wiecz woln~. dom parterowy murowany, 2 SPRZEDAM domek murowany nowy
111ic.<>;i:~a11ią wolne, jąkQtcż !}l:too za w tym sklep n<u.lalą.;y si;: na r1eźni'c·
W n1edz. I święta od 11,-: ppł.
Qard.zo niskie ceny w Radogoszczu. two. dla nahywcy wszyslk1e mieszka-· -.- - - -

·

Wiadomośq Wókzań~ą ~ ...... A, ni;i wolne. in.forma;:je· ."Il miejscu, Leś·
,KU. PIĘ natychmiast warinę ł f(oclot lr4
pr~.)' !Ji:cwnu-wsk.if!j. ,. itz,pin~ Nr,
• • • piel-owy w dobry.m s.tanie. Wia<łom•,śł Kutneir, ofi~fllil, llMll$f.
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Zo molo sporiu w rodjo

BSIUńIGY bo~sarzy
przybyli

iuż

do l:.oazi

Jak się dowiadujemy, Estoński zeSport zdobył Jut sobie należne r n=e możemy przyznać stanowczo p!crw sportowcami, teoretyczne wykłady i
ttznan~e w życ!u codzicnnem. Tcm się szel1stwa powtarzającym si'ę zresztą wskazówki z posz:zeg6Jnych gałęzi spół bokserski. kt6ry w dniu jutrzejtłumaczy. ie p'sma codzienne od kilku często płytom gramofonowym nad sportu. wreszcie retransmisje stacyj za- szym zmierzy się w Filharmonji z druIgranicznych. le wszystkie rzeczy są żyną IKP przybył już w dniu wczorajlat uwzg!Qdniają obszerne i fachowe · sportem.
Mamy właśnie przed sobą. Jeden z już wtaściwie p.rzez radjo nadawane. szym do todzi. Na sędziego ringowego
które są czytanej
działy sportowe,
skwapliwie i c:eszą się uznan:em spe-, ostatnich programów radJowych. Szu- lecz niestety w „dawkach" tak skąpych jutrzejszych zawodów wyznaczony zokamy sportu. ł nie znajdujemy! Jest 1 w tak wieJk;ch odstępach czasu. iż stał prezes Landeck.
cJaln~e wśród mlcdzieży.
Nie ulega dz:ś naJmnieJszej w~tpll- sygnał czasu. komun:kat prasowy, od- trzeba n'craz wy<:zekiwać tygo<lniami.
woścl, iż sport jest czynnikiem zdro- czyt dla maturzystów, lekcja ang:el- by przytrafiło się ze sportu coś ciekawym mającym os.rromne znaczenie sk:ego, skrzynka pocztowa. koncert Wego.
Polska-Dania odwalany
Poza n:cdzielą. która poświęca na
przy kształceniu cech charnktcru i tę- ręt :g i jny. repertuar ki·n i teatrów. pły-1
edziany na nadchodzącą n;eZapowi·
.
mirtut
~ilkanaśc~e
SJ?'Ortowe
wjadomości
niema
Jak
sportu
a
żyzny fi:yczncj młodych po)~oleń. n:a- ty gr~m{]fonowe,
I! Jes~ '? tyle. ~ie_kawq ze pod~wane są dziel mecz bokserski Polska _ Dan'a
tego panstwa sport .nropa~uJą . . a pro- tak n:ema.
. Wyraz ten ~ostał z programu co- wyn11? wazn.e. szy~h zawado~ lokal- został w dn'u onegdajszym odwołanlv
gr~my szkolne pośw1ęcaJ!\ po kilka god~1~n?ego zupełnie wyruP:c;>wany. Daw nych 1 z całego .kra1u - o sporc~e P_r~e~ telc raficzni~ rzez zwi zek dui'iskf.
dzin: 1 .
• Choc az ,Pod tym wzglę~em. za~ra- meJ J~szcze . wśród koąmn1katów czy. I radjo .s.łyszy się ~· mato. A Je~h JUZ Po;od odwoł~nia te 0 >o tkania 0 •
BP w
nica znaczn··e nas wyprzedzi ta 1 \Vtck- tal o się m. tn. „komun·kat sportowy", I szczęshwy sportow!ec doczeka s1~ pa- dane z~slaną do wiad;mośbi p
~zy nacisk kładz!e na wartość sportu, a te.raz widocznie uważano. te i tego rom:l'!utowej a.udycj1. to ust~szy w 1ado- specjalnym liście ddiiskiego zwia.~k~.
Jednak ~aktem Jest "'~zaprzeczonym. zaw:ele. wyraty te skreślono a zwy- mośct przew.azn1e stare, ktore ukazały
W •kl bi
niema pojęcia czy się poprzednio w prasie.
że i u nas zdrowy ten prąd rozwini:\ł kły śmiertelnik
YOl
Wystarczy zainteresować się nieco
się żywiotowa. czego najlepszym do\vo sport wogóle jest w dni powszedniej
na przełaj
zastacji
jakiej~
rad.owym
programem
'
•
kiedy.
i
nadawany
dem ~ą tY:s'nce czynny~h z:nv~dni~ó~v
M kk bi
I
A przecież radjo ma tyle możli~o~c1 granicznej, by prz.~konać. s, ę w Jakl!11 1 k •• I kk
I setki tys·ccy ~ttd·nośc1 m~~rcsuJąceJ się
a a
propago\Yaó sport. Transmis:e c·eka- stopniu uwzględniany 1cs,t wszędzie( se c11 '1 oat l!tycznel
sport~m chob1_a7.by w teor11.
tckkoattesekcJa
sobotę
ubiegłą
W
w
sPortu
uwzg!Qdnien1e
Szersze
sport.
waznieJJak
sportowych
Ntczrozum:ałym jest wobec tego wych impre7.
fakt. małego ocen:ania potrzeb sportu 1 szych meczów p'fkarskich bokserskich, programach radjowych jest gor<icem tycznej ,.Makkabi" urządzi fa 1-szy bieg
'hokejowych czy 'ewent. z~wodÓw rowe życzen' em tysiącznych rzesz sportow- ' na przelaj. Wynrki biegu przedstawiaJI\
sportem chodażby w t_eorf.
Przy dz'esięciogodz·nnej cod:dcnnej ro\vych są niezwykle pożądane. A da!ej ców i dlatego Dyrekcja Polsklego Ra- się następująco:
audycji. na sport poświęca sie zaledwie aktualne zagacJ.nienia i odczyty ~la te:f dja winn~ spra\vą tą corychlej się zainbieg panów na przestrzeni 3 kim.
parę minut czasu. W stosunku do ogól- maty sportowe, wywiady z wyb:tnym1 teresowac.
1) Baum Aron ~.33.4, 2) Baum Szynych zainteresowań. propocja. aż namon 20 mtr. za 1-szym.
zbyt wymowna! Ro choc : aż rozum:cmy wartość muzyki czy odczytów. to
bieg dziewcząt do lat 15-tu 600 mtr.
1) Elbingierówna lironia, 2) LibfelDora.
dówna
ślqskiem irwa
Pakarze łódzcy
W p'fkarstwle śląsklem wre nadal śląskiem i dlatego nie f<!St w stanic odrozooczynaiq sezon
bieg pań 1ooo mtrbyć z niemi konferencji.
Jak w ulu.
. .
1) Lewkowiczówna Fsta 3 57 4. 2)
W wyn'.ku oświadczenia mfra Jache- 13orensztainówna Toli\ 3 1iS, 3) PaJ.16w·
Zapow:edź całkowitego zt'kwldowa
W nadchodzącą sobotę . I n edz· elę
odbędą się .w okręgu łódlk 1 111 pierwsze nła zatargu przez deteiata PZPN-u cła zebranie delcgató~v klubów A, B I na Jadz:a, 4) fajnówna A!'l.
mjra Jachccla niestety nie ziściła s}ę, C·ktaoowycb ucbwa1110 zwróci~ się
rne..:ze o mistrzostw.o klasy ~· :
-!fakoah. ~potka. się w P~bJan cach ~ _Qdwrotnię zao~mła j~zcze bardziej do PZP~ z wyrazami ubołewan'a wo.
...
bieg Juniorów 15 li\ tt1tr„
I bee n•codpowłednłcgo traktowania
dr~t7Jyną P 1C. z.as w. l'..odz1 będą grac sytuację.
1) „Mulik" 6.1 l, 2) Kaplan Natan
śląskich przez ( 11.2 3) Szenwald A.
Mjr. Jacheć n'e odbył konferencji z większości klubów
Widzew ze Strzelecl~ 1 m Kl.: Sp~rt„ Ł.
K. S. Ib z Orkanem I WKS z 1 urysta- przedstawicielami klubów rrfezadowo- I przedstawic'.cla PZPN-u, domagać sic
bfo1: chłopców FOO mtr.
łonych I konferował Jedynie z przed· zniesienia dyskwaJ:flkacJI. nałożone! na
.
.
ml.
1) Bernsztajn 3.01, 2) J1endeles B.
kluby oraz wyraz'ć podzlt;kowanJe ko·
Na 2 godz;ny przed za~vc<lam1 dru- stawiclelami Zarządu $1. OZPN-u.
W rozmowie prywatnej z przedsta- misji, kierującej agendami pOkrzyw·
iyn pierv:szych odb~dą s 1 ę mecze re-1
zerw o mistrzostwo k~asy I3. Pr7:ypu- wicbtem klubów A-klasowych kom. I dzonycb klubów I prasło za poparcie Inauguracja sezon o
lekkoatletvcznego w łodzi
szczać należy, iz ~ c· ą~u paru dm, po- Guz~-0rem mJr· Jacheć, ośwła~czył, że ~łuSZ!1YCh po\:zyuaai wh;ksiości klubów
zostałych do mistrzostw. stan bo s~.,1 nie może uznać przedstawicłeb k1ub6w Jląskich.
Oficjalne otwarcie sezonu lekko~tktóry dotychczas był fatalny ulcgn e którzy wywołali rokosz w piłkarstwie
Jetvcznego w Łodzi, nastąpi w nadchoznacznej popraw:e - tak. iż spotkania
dzącą nledz;elę, biegiem na przełaj
otedrbeęndoąwsy:cęh.w normalnych warunkach
zorganizowanym przez ŁOZLA na
zdrowiu (dla pań i panów) dost~pnym
zarówno dla zawodn'.ków stowarzv~zoZawody pływacliłe
nadchodzącą niedzielę początek walki O punkty nych Jaki niestowar~yszonych. W bieodbędq się w niedziele w Zgier;u
udział najlepsi długogu tym wezmą
. .
•
· t Y zos t a1 na t ermtn
,, sun~ę
•
. . p!etw· d. 7. 1ela ~rzyn;e~1e
·
• h ŁKC";:'I-u NaJ'bl':zsza.
lokalni.
po I dystansowcy
Póź ~t?Js~y
n·e
W zawodach prywack1c
które rozpoczną się w nadchod ~ącą nie- sze spotkame p.łkarsk1e o mistrzostwo stw1erd-.:t'n1u przez delegata L1g1, ze bo- ·
isk,1 h.~owsl\;e nie nadają się jeszcze do
dzielę o godz. 16-ej w basen:e zgier- ligi.
A więc począwszy oo nadchodzącej svotkan o nrstrzostwo.
skim. prócz 15-tu czołowych p!ywaly„Jw:ime zwycięzców na począt
k6w wars~awskiego AZS-u z Bocheń-• niedzieli będziemy co tydz:eń świadkaW niedzielę odbył slę w PabJanicach
skim na czele wezmą również udz'at mi długotrwałej batafji Fgowc6w o pier- im saz· "U fnutbalowcgo wydaie się bez- trójmecz gie-r sportowych między Pab~t'lowe . .:~o„ia.żby z tych względów. że
zawodn'cy następuj11cych klubów Io- wszcr1stwo w polskiej J.i:łce nożnej.
janlck= em Tow. Gimnastyczncm i łódz
kalnych: t.KS-u, Triumfu. Hakoahu. · Do picrwszydt spotkań o punkty sta-, ża.ina - na•1wh drużyn extra klasy nic ką Makkabi.
p'l:;'aJa Hlt'n:tej zaprawy zimowej i
Mi'!kkcihi (ł'.ń<it) i Makkabł (Zs(crz) ją nast~puj<ice drużyny:
Wyn:·ki zawodów przedstawiają się
Lcgja - Ruch w Warszawie. Oar· nic jest w '-tanie osiagnąć swej formy następująco:
zz:erskiego Klubu Sportowego, HKS
·
Victoria <Zi(erz). Policyjnego Klubu harn:a - Warszawianka w Krakowie I Już w p·ern s1ych srx>tkaniach.
Koszykówka t.eńska: Makkabi ·1 ak .jak w latai:h ubiegłych tak i P. T.
Warta - Cracovia w Poznaniu.
Sportowego, Bar Kochby i Orkanu.
G. l4:4 (8:2).
Czwarty mecz między U J>. p. a tym ral.cnt <,oodzic\\<tĆ siQ należy nieProt{ram obejmuje na1;tępujące konmęska: Makkabi li Koszykówka
kurencje: dla panów: 100 m. stykm Pogonią wyznaczony do Lwowa prze- I spodzianck w pierwszych spotkaniach. P. T. G. li 19:21,
dowolnym dla klasy I I Il-ej. 20'1 m. styKoszykówka męska: Makkabi I lem klasycznym. klasy l i Il-ei. to'l m.
G. I 42:21.
T.
p.
na wznak. klasy I i tr-ej. sztafeta Jx 100
wynik trójmeczu 2:1 dla
Ogólny
stylem zmiennym. sztafeta 1Ox50 sty:
kabi.
Mak
Jem dowolnym. bici.t 100 m. dla pań 1
skoki z trampofny dla i panów.
W jakim celu gramy z drużynami słabemi?

I

Pl acz bokserski
i

I

z

egu

I

Zadord .w .Pilkorsiwle
I

I

I

l

p·;erwsze bo1·e 11·gowe-

W

I

I

Dry sportowa

I

Smutny bilans

świąteczny

Porażka

"ofBfD.lk

Garbarni

Oifoni; międzynarodowych . spotk!lń I V! h~rtitiskieJ kta_sie A i o!rzymnje stale
pJłk~rza
w Brnie
p·tkarskich roze~ranych w czas•e ŚWląt c1ęg1 w snotkama1.:h o mistrzostwo.
P
·
Drugiego dnia Swtął Wielkiej ~l'C}~.
Porażka W~rty jest \yi<;c komproMakowski. do~konafy pomocnik Ti- przez nasze czołowe drużyny przedsta-1
mituJC\CU .I naraz.a poważnie n~ szwank bawiła drużyna l:gowa krakowskiej
gowei drużyny Wisły otrzymał zwol-1 wia się fatalnie.
Poza 13rnti sławłą. która rn:z:edstawia polską .P 1!kę norną. fakt~czn!e trudno O,arbarni w Urnie, sr<lzic w me1.zu z
nienie ze swego klubu i występować
będz'e w Warszawiance. która w ten dość wysoka klasę. reszta zespołów za· Jest poJąc Czcm .pnwoduJą .się nasze ż1dcnicaml uległa czechom w stosunku
sposób została bardzo poważnie wzmo- ' graniczn.vch. które bawiły w Polsce kluby. sruowadzaJ<iC do kraJu drużyny l :3 (-O:J). Wskutek nic11du!11o~c1 sed7.h.~„
go mecz był prowadzony niezwykle
.
zaprezentowała się mizernie f uzyska· mało, znnnc. . .
cni ona.
Kossok i Pa~~k .. którzy- za.m.lerzaJą nfa z lltkicml drużynami zw~ciestwa I Wszak łct>~CJ Jcs! z~ruos 1 ~. plerwszo- b.rutalnie, tak it kilku .:rai.:z)' odniyslo
grać w Cracov11 nie otrtymah Jesr.cze nic można uwafać za taszczyt dla na- kl~S<Owy zesp!1ł I dostać odcn w _skórę. I silne kontuzje. tfo1:ornw.t bramk~ dla
nlz spr~wadz!ć drużyny o zmkomej drużyny rnlskiej zd0był Joksz.
zwolnień. p'erwszy z Pogoni. drugi z Iszcj czołowej klasy.
wartości.
.
Lechii. Mimo to zawod-,icv cl pozostają
•
W przyszło~cl powinniśmy unikać
. Szczc,gółnie przy~rą '.wydaje ste pona stałe w Krakowie ; ~rać będą w drutvn=e Crncovji w spntkaniC1ch to\\·nrzv- razk 3 , Warty p,oznansk:ef w spotkaniu, tego rodzaju nie?ezpiccznych ckspcry- Nieście pomoc
jb• d 1
mentów. które n1e wycboJtą ua dubreJ
skirh za specjalncm zezwolcwcnt P. Z. z druzyną beri nską Parnkow.
DB te ll C SZJM
· ·
„' Zespół ten zajmuje ostatnie miejsce polsk;iej pike noim.:J.
·
P. N-u.

I
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wystawą światową

Przed

w Chicag o

ii
Szwajcar
w
ie
Bszroboc
coraz
przybiera
większe

rozmiary
Zurych, 30 marca.

fT elegram

własny)

0

(t) Bezrobocie w Szwajc atji przybiera coraz większe rozmiary. W lutym li-

czba bezrobotnych wynosiła 73.000 osób,
podczas gdy w styczniu tylko 57.000.
Rząd zwołał specjalne pos;iedzenie
rady ministrów, na którem mają zapaść
decyzje w sprawie energicznej walki z
bezrobociem. Prawdopodobnie wyasy:
gnowane będą znaczne kredyty na uru·
chomienie robót publicznych:
..

Znakomity podróżnik Sven HedditJ nadesłał do komitetu wystawy oryginalne
•
•
·
•
db
k
ł
W
przysz ym ro u o ędzie się w Chicago nuędzynarodowa wystawa, która pod ' 7.djęcie złotego awilonu" w mieście
względ~m swych rozmiarów będzie jedyną w historji świata. Między innenti ·na królewskim Jehor, w którem przed nim
wysta~1e zbudowana będzie wieia Ba~ el, według pr,o jeklu rzeźbiarza Henryka me ~ył jcszcz~ ~. jedc!1 europ~1c~yk.
J'awilon ten ro~cz będzie wzn1cs1oay
Stegemana (na naszej fotograijl).
·
na terenie wystaw..,wvm.
·

walczą

UllildZB CZBSkiB

I

z ruchem hitlerowskim
Praga, 30 marca.
(Telegram

własny),

(t) Władze czeskie podjęły energiczną walkę z ruchem hittlerowskim, któr-y
okrę
ro.zwinął się ostatnio w szeregu

Co

Rozruc y studenc kie w Bukares zcie

gów miejskich. Zwolennicy Hittlet:a se·
gregują się" przeważnie z obywateli na·
!"odowości niemieckiej, chociaż nie brak
tównież czechów, którzy sprzyjają temu
ruchowi;
Przedews.zystkiem ministerstwo spraw
wyaało zakaz noszenia
wewnętrznych
odznak hackenkre~zTerowskich.

sześć miesi~cy

k
Sensacyjny wynalaz1
o
lotnika francuskieq
Paryż,

30 marca.

(Tel. własny}.
mzynier
(t) Były lotnik wojskowy,
Sauvant dokonał w Alpach francuskich
doświadczeń z nowowybudowanym sa·
molotem, w którym posiada kabinę dla
pasażerów, odporną na wszelkiego rodzaju katastrofy.
spadł wraz ze swoim
Inż. Sauvant
samolotem na ziemię, przyczem samolot I
uległ zniszczel}iu, kabina jednak pozostała nienaruszona. Wynalazek franc.us·
kiego inżyniera posiada d-oniosłe zna· Studenci uniwersytetu w Bukareszcie, n ~ezadowoleni z nowej ustawy uniwersyczenie dla dalszego rozwoju lotnictwa teckiej, wszczęli demonstracje skierowane przeciwko senatowi uniwersytecki e- Mieszkań~y Londynu .obserwują • ni~
mu i rządowi. Pomiędzy studentami- narodowcami, należącymi do t. zw. że· z~kł>: !fldok - czło~1eka na na1wyz·
cvwilnego.
laznej gwardji", a wojskiem doszło do krwawych walk. Na zdjęciu widzimy, od- szeJ w1ezy Londynu .K~gs-Cross-Slation
, - czyszczącego na1w~ększy zegar w
działy wojskowe, pełniące strat przed gmachem uniwersytetu.
Europie.

Dwa samobójstwa
ucznłów

Parada skrzypi .c

w ciągu jednego dnia

w Niemczech
Berlin, 30 marca.
ITel. wtasny)
(t) W ciągu dnia wczorajs:l:ego miały
w Niemczech miejsce znowu dwa wyW
padki samobójstw wśród uczniów.
Meiningen odebrał sobie życie wystrzałeni z rewolweru 16-letni uczeń gimnaz· 1
z powodu otrzymania
jum realnego
z:łych stopru w drugim .semestrze. Zaś w
Linburgu również popełnił samobójstwo i
uczeń 5 klasy.

cygańskich

I

716 tys.

urzędników

we Franci!
(Telegram wlasnv)

(t) Na ostatniem posiedz°eniu senatu
minister skarbu Flandin oświadczył, że
Francja posiada obecnie 716.000 urzędni
ków, podczas gdy w roku 1914 liczba
urzędników dochodziła do 617.000. Pozatem państwo ma na swem utrzymaniu
553 emerytów. Wydatki na płace urzęd·
nicze wynoszą · razem około 11 milia·r ·
dów franków roczni~.

w

~udapeszcie odbył się ~lot muzyk9w ,cygańskich, na który

przybyło

W porcie

tulońskim

spuszczono na wo-

około dę nowy kontrtorpedow iec. Statek nosi

skrzypcach. Na ' nazwę „Chevalier Paul". Ma on 130 meItrów długości i 12 metrów szerokoścL
zdjęci~ widzimy paradę skrzypiec cygańskich przed koncertem.

~OO osób. Muiycy ·ci dali jedyny w 'swoi ąi rodzaju . koncert na
' '

i

•

'

ul Sw Anny Nr. 14 i NOWY SĄCZ, ul Matejki
ODDZlAt Y: KRAK()W, ul. Piiars-ka 4. TelefoJiy: 165-00 i 171-50 (Oddfiał dla, całi!i Mało-polski) Ekspozytury h1kowskiego oddz iału: TARN()W.Hlawsh
ul 3-~o Mata nr 28 ; BĘDZlN; B.v· ·H
Jóteł
dzienników
Biuro
SOSNOWIEC:
.i·78:
tel
8.
L 15: KA,TOWICf: Administracja ut .Piastowska 9 tel.. 7·17. Rcdakcia ul. Mickiewicia
Krupówk i. dom p W Km, phiw.sk ego· GnYNIA ulica
dzienników J lllaw.ski. ul. Mał a chow&ld cgo 1: L"ĄBRQWA GóRN,lCZA: Biuro dzienników ł Hlaw6ki 3-ito Maia nr 4, ZAKOPANE,
ul. Żeromskiego 25 tel 17-90: - KIELCE: ui:ca
10-!lo Lutel!o dom :11t. Pęłkowsldel!o tel. lt -69 CZĘSTOCHOWA: Al Pannv Marii nr. Zł. tel. 4-48: KALISZ: ZJ,, b nr. 14 : RADOl>~ · A Eifer
L. Makow~ki K n ~.: m~z kr 5:
Nr. 39 Tel. 171; SKARŻYSKO: ul llżecka nr. 16, tel. 40: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI: ul. Garncarska nr. 3: WlOCł.AWEK: Aiuro dzienn i kćiw

Sienk ··ewicza
i okolice: H1erun .m Pied10.:ki; KROTOSZYN. Kal!ska
TOMASZÓW MAZ.i ul. Polna nr li. tel. 168: WARSZAW:A: Próżn~ 7. tti- 34: WILNO: W1leó !<a 39. tel. 11100 Ai:entura na Krotoszyn
Agentura na Uostyń 1 okol1.:e: t'ran. Lektarski .
Kiosk.
Leszno
Ctwińskł.
okolice:
I
Leszno
na
Agentura
kiosk.
Powstańców,
ul.
ROClN.
Pietruszcwski,,fA
Sylw.
okolice,
I
11r. J; JAROCIN
Gahrielczyk Grod.7i.sk, Zb:i..szvńska 'i.
Wojciech
OPALENICĘ:
i
Wlkp.
GRODZISK
na
Agentura
3·48:
tel.
5.
Ko!!ataia
ul.
LUBLINIE:
w
ał
i
Oddz
8.
ńska
Leszczy
·
•
!\
.Gost~;

Prenum erata:. z kosz1aw1

przesv1ki 11ocz1owej z1.

air. so

m_iesieczni~

tekście 50 gr. za wiersz milimetrowy (na strunie 4 szpalty);
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