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Po krwawym napadzie n k se koleiow~

Dalsze szczegóły zuchwałego napadu. Zimna krew kasiera i bohaterstwo pollcjanta. W kasie znajdowało się tyłko 115 zł.Popłoch na dworcu

O

owo zo irzeci1n uczesin· ie1n nopodu

Starszy posterunkowy Michalak wy· to wszystkie drzwi wej€c;owe dworca,
Mendrecki twierdził dalej, że pr6c2
Lódź, 31 marca
(dg) Jeszcze nie przebrzmiały echa ciągnął rewolwer. OPRYSZEK PORZU· nie wypu~zczając, ani nie wpuszczając niego i Kurcwalda nikt nie był zamie·
szany w całą sprawę.
d\vuch zagadkowych zbrodni, w Lodzi CIL BRON I WZNióSL RĘCE DO GO· nikogo z pośród pasażerów.
Dopiero wówczas pasażerowie doIstnieją pewne podejrzenia, że był
i w Zl?ierzu, o których już szczegółowo RY. Również i kasjer podniósł ręce do
donosiliśmy. ~dy oto wczoraJ w godzi- góry, obawiając się, aby w zamieszaniu wiedzieli się o napadzie, gdyż do toi również i trzeci sprawca, który stał u.a
' chwili w poczekalniach na parterze nie czatach przed dworcem Lódź-Kaliska.
nach przedwieczornych władze ·bezpie- i do niego nie strzelano.
Bandycie natychmiast nałożono na bvło nic wiadomo 0 tern co się dzieje
cze1istwa zaalarmowane zostały KRW A
Pewien kolejarz, po napadzie, opoWYM NAPADEM BANDYCKIM NA ręce kajdanki.
na p' erwszem pietrze.
wiadał, że widział przed urzędem poczDWORCU K.\LISKIM.
Drzwi wreszcie zostały otwarte. L~· 1 towym jakiegoś mężczyznę, przyzwoicie
w gmachu dworca Kaliskłcgo na I
karz kolejowy dr. Czeczot stwierdził ubrauego z teczką w ręku.
piętrze znaJduje się urząd pocztowo-te•
ZGON DANDYTY.
iegraficzny. W urzedzie tym przesiaduje
W tym samym czasie drugi sprawca
Sąd doraźny
również "równy kasier kolejowy, 60 napadu znajdował się w dalszym ciągu
są
7
letni Marceli Umiiiskl. Wczoraj około w pokoju kasjera i strzelał w kierunku
Władze policyjne przez całą noc dogodz. Fi po poł. przyniesiono ze stacji poczekalni.
•
Oka1ało się, że był to K~rol Kurcwald· lconywały poszukiwań we wszystkich
Karołew i z kas biletowych dworca ka~tars~y posterunko~y M'chal~k od· zam. przy ul. Nowej 18/ZO, zatrudniony dzielnicach miasta. Zbadano dokładnie
Ilskiego łącznie około 40.000 zł.
powiedział mu r9wniez strzałamt. Jed· w hucie szklanej.
meliny złodziejskie oraz inne podejrza·
Umiiiski szybko zdał kasę. Pozosta~ na z kul widocznie traflła bandytę, gdyż .
Dru~iego ujętego żywcem bandvtę, ne lokale na przedmieściach.
fo mu z~łcdwi7.115 zł:
••
PADŁ ON NA LEWY BOK TYLEM odwieziono samochodem do wydz'atu
Wyniki obławy trzymane są chwiloY". ~1l.k~nasc1c l!unut P?znle), gdy 1
•
• DO J?RZWI.
śledczego. Był to Władysław Mendre- wo w ścisłej tajemnicy. Mendrecki w
U. rn:sk1 JUZ sam znaidował się w swym i Drzwi P~k?JU ka.s1era zatrzasnęły się· cki, murarz, pracownik stacji Łódź-fa· dalszym ciągu Jeszcze przebywa w ło·
pok~JU, otworzyły się nagle drzwi I do 1 Otworzyc Je mozna było tylko od we· hrvczna. zam· p.r:zy 111. Skfodow~j 31.
kalu wvdziału śledczego, gdzie Jest
POKOJU WESZLI DW A.J MĘŻ ZYŻN wnątr~
.
.Przesłuchano go szczegółowo.
szczegółowó badany.
PRZYZWOlCJE UBRANI Z REWOL·
Pohcia przypuszczała, ze bandyta U·
Znn.aczyć należy, że obaj sprawcy
M d kl t •
d d
d
WERA.~l W RĘKU.
daje, że jest ranny, I że, gdy do niego na adu do ostatn;ej chwili pracowali. .
en rec ~ ame pr.ze są em ora·
Ummski był przekonany, źe są to podejdą. będz'e strzelał.
I Klrcwald zarabiał 60 zł. tygodniowo zaś znym. lnform~tJą nas, ze prokurator w
kontrolerzy i ani mu nawet przez myślj
Wezwano ślusarza, by otworzył Mendrecki 40 zł. tygodniowo. Mendrec· przyspies~on~m ten!ple przygotow~ie
nie przeszło
I k'1, b a d any osw1a
. . dczy ł, ze
. t a t y ,,0 dni,ow- kakt "oskarzema,
. , - , że ma do czynienia z ban •. drz~.-i
•P·
_,
bto tez
d •rozprawa
db d i przeciw
i
6
dyt.am1. Zauważył wprawdzie, że trzy-I
W mtędzyczasje na dworzec nadje„ ka mu nie wystarczała i dlatego wraz ze: 0 • .,.r?znemu
an ycie 0 ę ze s ę w
ma1ą rewolwery "'. rękach, lee~ ~~zy-l chały liczne Oddziały policji, 5konsyg-J swym przyjacieJcm Kurcwaldem uplano-1 na.ibllzszy.m czasie.
•
puszczał, ż~. cl~odz1 tu o Jaki~ „zart •
nowane z kilku komisariatów. Zamknlę- wał napad bandycki.
Zwłok! [(urcw~ld!! przewieziono do
Po chwili Jednak bandyci rzucili się
prosektorium mie1sk1cgo, gdzie odbęna niego. Wówczas dopiero kasjer zro-1
dzie się sekcja.
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magazynie film wym

_O_k.rę_t_p_o.tę·p·i·e·ń·c·ó·w-

_osol!v padłu oliorq~ielkiedo

nie fJcdde l'VVUSS<S~:onu·

Jeden z bandytów wydał okrzyks
pozoru W Zaf!rzeb-IU
do §duni.
- Teraz już wszystko stracone, ale
Zagrzeb, 31 marca. eksplozję ze snu, zaczęli uciekać z miesz
. Ry~a, 3t i_narca.
ty też zginiesz!
Ub. nocy wybuchł z niewiadomych kań. - Ponieważ schody objęte już były . Wład~e. łotewski~ za~1epoko1one. s~
Strzelił on do kasjera, lecz na szczę- dc.tychczas przyczyn w jednej z kamie- ogniem straż pożarna ratowała lokato- 1wiadomosc1ą, że krązowmk argentynsk1
. ście chybił.
nic śródmieścia pożar. Na drugiem pię· rów pr~y pomocy drabin i płócien r~to. I .. Chaco", ,wiozący. na pokł~dz}e 33~-tu
W międzyczasie nadbiegł z posterun- trze w tej kamienicy, znajdowało się wniczych.
przestępco~, zamierza. zawmą.c do. 1edku policyjnego, znajdującego się przy biuro agencji filmowej „Star", gdzie mieWedle dotychczasowych doniesień, nego z po;tow ło~ewsk1ch, pon~ewaz. wła
dworcu starszy posterunkowy Michalak. ścił się również magazyn materjałów w pożarze zginęło 4 lokatorów, zaś 25 dze polskie na wiazd do Gdym, krązowW chwili, ~dy zn~dazł się przy drzwiach filmowych.
odniosło ciężkie poparzenia. Szkoda ma· nikowi temu nie pozwolą.
pokoju, WYSKOCZYLI
NIEGO KAS·
Tuż po wybuchu pożaru nastąpiła terjaln.a szacowana jest na 16 milionów
W sprawie tej odbyło się posiedzenie
JER I .JEDli:N z BANDYTóW.
straszna eksplozja, którą słyszano w ca• dinarów. Był to jeden z największych Rady ministrów, na którem postanowiołem mieście. Płomienie natychmiast ob. pożarów, jakie w czasach ostatnich na-1 no wydać zarządzenie niedopuszczające
p Od
jęły całą kamienicę, zamieszkałą przez. wiedziły Zagrzeb.
krążownika tego do portów łotewskich.
45 lokatorów, którzy zbudzeni przez i
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WY na ogó!nokraJQwy zjazd właścicieli
kin delegacja zrzeszenia teatrów świct1-
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sYD

odkrył

romans
ta1•emn•1ca •

teścia

-.. I przyłapał kochl•IWą

Skompromitowany~

starzec

odebrał

z
parę

sobie

synową

•In fi agr ant•I.
życłe

wien:e i zdecydowanie szeregu aktual·
Lublint 31 marca. 1zaloty starca, chcąc w ten sposób skło-1
Niezwykła historja rozniosła się
nych spraw. !11icdzy inncmi obniżenie oOd wielu lat zamieszkiwał we wsi nić go do odpisania Jej mal::itku. Król szybko po całej wsi. Król mocno przyg61neJ sta'':kJ ~od.atku 'Y.ldo.włskowego, Pisklaki pow. Biłgorajskiego. woj. Lu- przychylnie odnosił się do namów syno- bity opuścił nazajutrz dom, szukając
c~lem u~ozl 1 w1cma. o~n 1 zen 1 a cen bile· bełskiego, Walenty Król. Miał on ładne wej, stawiając jednak warunek, aby zo- schronienia u swoich krewnych w są
tow wejscia. orn.ów1enie. P?stulatów .Po- .gospodarstwo i przy współpracy syna stała Jego kochanką. Chciwa kobieta siedniej wsi.
datkowy7h wo~ole ! zaięc1e stano.w1ska 1systematycznie je powiększał. Syn jego zgodziła się na to.
I Uginał się jednak coraz bardziej pod
w spraw;c pob1cran 1a opiaty do b:Jctów 26-letni Józef, pracowity młodzieniec,j
Ten stan rzeczy trwał przeszło pół brzemieniem wstydu, gdyż i do tej wiowei <cia na rzecz Czerwonego Krzyża. )d rana do późnego wieczora uwijał się roku, aż wreszcie mąż odkrył potworną ski dotarły rychło słuchy o jego nieforZwlaszcza .sprawa podatku widowi- po obejściu.
rzeczywistość i postanowił postawić tunnym romansie. ·Starzec popadt wslm
skowego będzie rozważana bardzo obPrzed rokiem ożenił się z córką są- żonę i ojca pod pręgierz opinii całej wsi tek tego w silną depresję duchowa i poszernie. Wtaścicicle kin pragną bez- siada, 24-letnią Heleną i zamieszkał z
W ubiegłym tygodniu upewniwszy stanowił odebrać sobie życie. W tym
względnie doprowadz:ć do redukcji po- 1nią po ślubie przy oJcu.
się, ie żona jego i ojciec pozostali w do- celu wykradł się w nocy do stodoły.
dat'ku, gdyż obecne wysokie ceny · b:le-1
65-letni Król, wdowiec. zapałał na- mu i kontynuują swój romans, zebrał gdzie zarzucił sobie pętlę na szyję. Gdy
tów un·emożliwiają korzystan'.e z tej głym afelctem do przystojnej synowej i kilkunastu sąsiadów, z którymi wpadł nazajutrz otworzono stodołę, zastano
rozrywki szerokim rzeszom publiczno- lpocz.;ł się do niej zalecać. Młoda mężat znienacka do mieszkania. Starca z mło- już zimne zwłoki starca.
ści.
·ka dość łaskawem okiem patrzała na dą synową zastano in flagranti.

I
I

I

l.

'
Nr. 90

Str. 2

u
~
Djarilent, który e~splodował lł~~k ~~!f!d~:
1
zapasy

złcfa

ro~erwał w strzępy nieszczęśliwego farm.era.- Poszu· światowe
{y) „Salomon Odkrył
k1W8CZ djamenłÓW padł Ofiarą fajemDil•zej zbrodni

kopalnie 7f.lta
w Of.rze", "Krezus gromadzi olbrzy·
mle zapasy złota", „f<zymla11ie zdobyli
oto
W Kartaginie obfite łupy złoia„ jak brzmiałyby mniej więcej sensacyjłlC tytuły pism z epoki starożytnej, do-

(x) Niezwykły wypadek, który przy- pracy i zaprosił ich na 11kronmą ucztę z Oględziny mieszkania nie wykazały żadpomina zdarzenia z popul~rnycb roman· alkoholem, do swe~o m:eszkanła. Dwuch nych ~ładów wybuchu.
Ustalono, że wybuch poderwał ciało
sów kryminalnych, miał mr.ej'Sce, jak do· robotników jednak, nie brało udziału w ;
noszą gazety amerykańslCie w Mineas uczcie, gdyż skorzystawszy z wolnego Braggsona na kilka metrów w górę i na·
Geraes, małem brazylijskiem miastecz- dnia, udali się do jednego z miasteczek, stępnie krwawe szczątki spadły na zie·
wydarzeń
najważniejszych
tyczące
ku. - Wypadek ten jest il'.'5zcze przed- gdzie mieli do załatwienia kilka prywat- mię.
Ponieważ jes.t zupełnie nieprawdo- dnia, gdyby w tych odległych czasach
miotem dochodzenia policyjnego i nie zo nych spraw.
Co zdarzyło się podczas uczty, fest podobne, aby djament mógł spowodo- historycznych Istniała prasa. Oryginalstał dotychczas wyświ~tlonys.. W. Mineas
Geraes ~marł . ~a1emmczo zamt.e~zkały, ob~cnie przedmiotem dochodzenia poli· wać wybuch, eksperci przypuszczają, że ną tę konkluzję znaj<luiemy w n;ezm icr.
~~m ~ng~1k, William Braggsan, pos1adac:i "YJnego. Wiadomo tylko, że jeden z ro- Braggson został zamordowany w celu nie interesującem i pouczająceu wy.
m~w1elk1ego kawałka gruntu w pobliżu botników, nazwiskiem Negro, udał się rabunkowym przez dwuch jego robotni- dawn=ctwie narodo\vego towarzystwa
następnego dnia do miasleczka i zamel- ków, którzy w niewyjaśniony sposób geograficznego Stanów Zjednoczonych,
miasteczka.
akt1.1a!ntmJ
w !ec·z nie
Na posiadanym przez Br.aggsona dowal policji, że Braggson został roz~·· dokonali zbrodni za pomocą ładunkn pośw:ęconem
.
złota.
problemowi
kopalniach
w
używanego
dynamitowego,
ręku
w
trzymanego
wybuch
przez
wany
djakilka
ostalnioj
gruncie, znaleziono
Mimo powsze-:hnego zaintercso;va.
ment6w, a między innemi dtsunent nie- dj~mentu. !"J':i miejsce ~dała si~ naty;h- Robotnik Negro.. ~dóry zameldował. o
w.ęk
zwykłej wprost wartości, pr:t;ypominają- miast kom1s1a sądowo-sledcza 1 spec1al-, wypadku. a takze 1ego kompan, kloq nia tvm szlachetnym metalem.
cy wielkością słynny Kohinooł: u skarb- ni eksperci. Zma.sakrowany ":'ybuch~m b~ał ud~iał w uczcie u Braggsona, zbie· szość Judzi pos.ia~a niezwykle n:esk~ystalizowane p0Jęc1e 0 tych olbrzymich
trup Braggsona lezał opodal mieszkania. gh bez siadu.
ca angielskiego.
masal'.h, na które składają się światowe
Mi!!ff*N*
ft
11•
'
11' ee••••mzw " $
Diament t.en został znale~iony przed
rezerwy złota, o światowej produkl'.ji
kilku dniami i tego samego jeszcze dnia
oraz o nieustannej wym;an:e. jaka
złota
ą
~
znaleziono ciało Braggsona slraszliwie
odbywa się między poszczególnemi
Y
& li U U U W
W
1'8
li
zmasakrowane opodal domu.
Przgaodg malarza hlfórg szukał kr~jami ... Głów_ną ~rzy.c~yn:t t:ik. słabej
. Według krążących wersyj, Braggson,
OrJentaCJJ W teJ dz1edz1nie Jest lllCZWy·
brzgdlfiiej mode lfij
który nie rpzstawał się ze swbim znale·
drobny miern=k, mający zastosowa,de
,
Niewypadkowi.
uległ
skarbem
zionym
(x) Kob;eca próżność jest poprostu słuchać nie chciały o „nieprzyzwołter· n:e do złota oraz minimalny rymiar
iwykły djament eksplodował, powodując
śmierć anglika. Jak przypuszczają wła- bezgraniczna. Nief!la ani _Jednej kob.ety prop<>zycjl. Wreszcie przyjaciel zrozpa-1 :no~et. zlotowych. _jeśli wugóle znajdudze policyjne, które zjechały na miejsce bez względu na W"ek. ktoraby przyzna- czonego malarza poradził mu. aby za- Ją się Jeszcze w ob1e)?'u.
Aby stworzyć sohi·e w przyhFżeniu
i specjalna komisja śledcza, jest wielce: fa s;ę do tego, ze Jest brzydka, lub sta~; czął szukać modelki przez ogloszen!e
o tych n:asach złota. } tóre odpojęcie
następnego
Rzeczywiście
pismach.
w
znajułomna.
ieta
kob
nieprawdopodobne, aby djament mógłł ra. Każda. nawet
cksplodować. Zachodzi raczej możliwość dzie w sobie coś takiego. co pozwoli dnia ukazało s i ę w kilku pismach ogi o- I grywają tak don· osią rolę w światowej
że Braggson natknął się na poszukiwa- jej uważać s'.eb:e. n:e za ładną to przy· szenie następującej treści: „Poszukiwa- l!polityce gos.podarc7.ei światH. należy
! na modelka. Musi by~ bardzo brzydka, wyobrazić sobie złotą monet~ dolarową,
czy djamentów, którzy posiadanym la- najmn iej za przystojną.
\Vskutek tej próżności rodzaju żeń-' niezgrabna, stara kob·eta. Wynagrodze· reprezentującą wartość 100 mil!:mf1w.
dunkiem dynamitowym wyprawili nie·
Moneta taka posiadałaby 5,iO metrów
szczęśliwego na tamten świat, aby za- skiiego m:ał pewien mto<ly malarz fran- nie przyzwoite„.
oraz koło 166 ton wagi..
średnicy,
żndna
trzeci.
drugi,
.
dzień
Przeszedł
l
nazwiskiem
Malarz
kłopotu.
władnąć jego świeżo znalezionym skar- cuski wiele
Nie pos'adamy danych statystyci·
hem. - Tak, czy · owak, niezwykły dja- Cotet, którego specialnością były płót- · z kob iet jakoś się nie zgfaszała. Malarz
ment tajemniczo zniknął. William Bragg- na rodzaja.we, zajęty był właśnie pracą począł już tracić nadz ieję znalezien=a nych, dotyczących produhji. ztota w
son był bardzo ciekawą postacią, a jego przed stalugami nad takim wlaśn=e ro- jak'ejś brzydk'ej kobiety. myśląc z raz- epoce starożytnej, a nawet z okresów
I paczą o tern, że prawdopodobnie wszy. znacznie późniejszych.
życie. i przygody mogłyby dać materiał dzajowym obrazkitm.
Jstn:eje natomiast zupefnle miarf"d~J
Obraz mi ał przedstaw'.ać przekupi\ę stkie stare kObiety już wyginęły.
do kilku nawet awanturniczych powiemateriał z tej dz:edziny. przcdsta·
ny
mu
ł
~oradzi
malarza
Przyjaciel
i
pośród całego stosu głóś7i. Poch~d~ł Of! z L.eeds w. ~nglji, gdz!e warzywa.
się ur.o~ztł 1 g?z1e mieszkah J~g? śred~io wek kapusty. marchwi i kartofli. wy- wówczas, aby poda ł do p·sm oglfl sze- wiający produk('ję zfota we ws7v~tkich
~amozni rodz!ce: Młody W1ll 1!1-m i:i1a•1 chylać s 'e m'ała wedle kompozycji ma- nie, odmiennej n:cco treści. i że b y ło 1 częściach św : ata otl czasu odkrycia
Jkedna.kktów sobie Jałakąś aw~lurnu:zą zył· tarza twarz i część postaci starej. ohyd· do przewidzenia, ie na poprzednie nie Amerykf przez t<olumha. 0dyby cafy
ten zapas. złota f!rzetopić na moę, . ra w~rast a '?".~tarę c:~anyc~ nie t,rzydkleJ i krzywej przekupki. Po- zgłosi się żadna kobieta.
Następne ogłoszen=e brzm:ało: ,.Po- nety. z k>tó:rych knida zawierałaby zło·
z zam.iłowaniem pow1esci krymmalnycli stać, która miała mieć wygląd ctarow- i
Wreszcie, 16-letni chłopiec postano· nicy podkreślać miał kontrast zacho- szukiwana modelka" ładna, n:e p;erw. ta za 1OO m!Honów. otrzymał'byśmy
świeżemł ponętnemi szej młodości kobieta o okr"'głych i23 monety, które pr7edstawłałrby zą.
wił pokryjomu opuścić dom rodzinny l dzący pom~ędzy
pnznstnlnby
udać się w świat na poszukiwanie przy· płodami natury i przek•ip!<ą. Stos ka· kształtach. adres i t. d." Zaledwie ogło- pas złob całe1!0 świata,
gód. Z Leeds wyjechał młody William do pusty, marchwi i kartofli hyr już wy· szen'e się ukazało już od rana nie za- wówczas jedynie ni·ew'.elka reszta war·
Liverpoolu, gdzie zaciągnął się jako kończony i nęc:ł wzrok swoją barwą i mykały się drzwi pracowni mlo<leg-o tości 4.10 milionów zlotvch.
Gdybyśmy odpowi~dnlo ulnźyli te
uczeń. maryn~rski na s~ate.k lowar?wy, śwleżośc'.ą. Cóż z tego obraz n'e mó~d tlJalarza. Z pośró~ ptejl!~y .:·ład~ych, n!e
kursu1ący m1ędzv. An$lią 1 po!~dmov:ą być wykończony. p<>n!eważ brakowało pierwszej młodosc1 kob 1et ma -ar~ wy- potężne złote monety. kładąc jedn.ą na
brał garbatą ~tarą ~obtetę, którei wy- drugą, utworzyłby sJę wówcias 11rzą·
~ryką. Po od~ycm kilku .podrozy, ~11-ł mode!u do postaci przekupk~.
Mimo skrzętnych poszukiwań n:e u- gtąd przypom·nał sre~niowlecznc cza· cv s!ę, Jak pochodnia, słup. ~ .vsokoścl
ha~ postanowi! pozos~ac. w południo·
v:e1 Afry~~· gdzie spęd~ił ~t1ka lat. l~ał. dało się znaleźć n1c odpow:cdn'ego, r9wnice. Próżność kobieca jest bezgra- 6S metrów o śrrdnicy 18 i % stoiiy,
sł1in ten zawłerałhv całe złoto które
się tam roznych zawado~ 1 przez pewien prawdziwe zaś przekupki z hal, nawet 1n1czna.
millony ludzi zdołałv nagromad:r'ć na
_
cz~s pracował w k.opalnt d1am~nt?w• -
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Brazylji. W Brazylii pracował ze zmiennęm szczęściem na rozmaitych fermach
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i wreszcie postanowił kupić sobie nal 'W ciql!u ftdfiu dod~1n f!Dif8'ftfl dunfto pr . . . earalo
5 mifjono01 fronftóm
własność niewielki kawałek ziemi:
fx} Bogafa dunka, mieszkająca w Pa· cie w szpony pająka. \Vs~ólnik~mi Ho~Uzbierawszy potrzebny kapitał. kupił

Warto~~ tc~o

przestrzeni wielu stuieci.
dr~rrncza ch111ur wyniosłaby 22,3<> nul·
Jardów dolarów.
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!!runt w pobliżu Mineas Gereas. William ryżu, pani Falk, która w swoim c:zasie kinsa byli ludzie'. rekrulu1ący ~tę z na1Braggson dowiedział się, te na posiada· padła ofiarą oszustów karcianych i w niższych sfer, mimo, że Hopkins. zapenym przez niego gruncie były jut kiedyś czasie ~ry straciła 5 milionów franków, wniał wszystkie damy, że. pubbcz~ość §tf~}e ff'St mis~ ~o 9'ó4l"'r~ł
·
....
.
robione poszukiwania drogich kamieni i teraz dopiero otrzymała zadośćuczynie- klubu stanowią generałowie, . rosy1scy
(h) w. arvstokrn.tycznych sferach
znaleziono nawet kilka niewielkich oka- nie„ gdyż cała szajka oszustów znalazła książ~ta i .angiel.scy ~entel.m~m; W rzej czywistośc1 gościem ! wspolnik:em Hop· Rzymu w1~le plo!ek t rozmów wywozów. Okazało się jednak, że eksploata· się pod kluczem.
Na czele pomysłowej szajki stał nie· i kinsa był były krupier, Antonio. Alfo~- łał n~stępumcy mc~wvkfv wy~arlek . .
cja się nie opłaca i poszukiwania zarzu·
Nt\dawno zam:eszkała .w Rzyi:i1e
cono. Braggson dowiedziawszy się o jaki Albert Hopkins, anglik, człowiek 0 so, wyd~lony z. cl.o.mu gry za n~eut:zc1zaledwie 18 lat ltcząca Ptęk
młod~mtka.
:
la~
kilka.
s~bą
poza
1uz
on
n;.1ał
W?S~,
niezmiernie
moralnej,
wartości
niskiej
poszukiwania
tem, postanowił wznowić
na własną rękę, tembardziej, ze posiadał jednak przyslojny męfozyzna, którego w1ęz1enia, P?nadto Dam;am, korsyka~sk1 , na miss ~odger~. wnuczka zmarłego no
pod tym względem bogate doświadcze· uroda i wytworne obejście działały na baPldyta, ktory w ?baw1e. p~ze~ groz.ącą sła S!anow ZJcdnoczonych w~ \yto.
I mu karą. dł.u~oletme~o ~1ęz1enia, ?ciekł 1 szech 1 cńrb byłego amerykansk1ego
nie. Przyjął tedy czterech wykwalifiko- kobiety.
ś 'd do Paryza 1 1es.zcze 1a.k1s korsykanczyk. sekretnrza stanu.
. .
ł
ż
H k'
wanvch robotników i wrai; z nimi wzi~ł
\V tych dniach młoda amerykanka
top htns dero;va kprz~wakm.e w hro który również uciekł przed wymiarem I1
b
się do poszukiwad
1zniknęła nagle. \Vedług uporczvwvch
oga yc. cu zbozieme mtehsz a1'\c.yc w . sprawiedliwości.
• •h •
k"
•
•
f · d · I · ·· ·
·k · ·
k
ł
Pani Falk po kilku zaledwie god:d
„p!ąla po- 1
Przez długi czas poszu 1wania 1c nie Paryżu, w klu ach zwanyc
mrn e.i ttztew < ·~yhny
męcie
zm
'
.oscst
g
dawały żadnego rezultatu. Mimo, te za· południu", gdzie bogate cud~or.iemki 1na"b .ery przegrała 5 mily'onów lrank6w-· .i P~
1oman ycrna
ę z wysoce
w 1 aze
... s
h
ł d ·
ć ·
b'
kł
t A
·
• d
t · k'
pas gko.ow i post? an~1żpr~ez ukp3:r e.sć0 1zbwytk yWz ietra siębna ~dopo ukmową_ erł Półtora miliona otrzymał „klub" w go- ' storją. Jak twierdzą poinfnrrnowa'l i.
uwiera tówce, na reszłę zaś został wystawiony uwiódł ją syn włoskiego markiza Luigi
poszu iwac;a nu.a JU .. s~ę • onczy , , a . ę. . rawny awi_ am~
1
czek. Pani Falk, której to wszystko wy- Solaneri. generalnego dyrektora Towa·
u~atrz~ną
ze
~s?b,
ten
w
.
zn.a1omosc
przery·
nie
_i
Braggson ni~ lr3:c1ł nadziei
wa_ł poszu~1wan; \Vre~zc1e, • pewnego •>flarę. prosił .do lanca 1 w c~as1e tanca dało się podejrzane, dała znać policji i w rzystwa Marconi.
l
f d h
b t
. .
dnia znaleziono mały d1amenctk, kt6re- ootraf1ł tak się zachowywac. ze wybran- rezultacie cała banda znalazła się pod
0 .mdteJscu pno ybul."'! 0 • Vd" k nam ze
go wartość nie ,przekraczała nawet kosz ka po skoń:zony~ tań~u była. zachwy- kluczem. Jak ustaliły dochodzenia, fał- .
me wia omo. rze ą \UJą Je na o tem,
· li •
eona osobą i man1eram1 cudzoziemca
tów eksploatac11.
sz~rze pos1.u~1wa się w ~rze ~na~zone- ie stary markiz zna tajemnice młodych
•
.•
.
.
Po pewnym czas,ie angl~K przyzna· mi kartami, których posiad.alt _większy 1 i niejako te.i awanturze patronuje.
o jednak. upewniło B~aggsona •. t~
·,
,,. '
' ..
. , '. .
s1' do te~o! te 1est nam.ętn.ym ~ta · zapas, ruletka zaś była spec1alnie skon- . , .
wał
1
s1ę
zna1dować
musz,
na ye~o tereme
większe okazy. Po pewnym crasie rze•. erem t że ?~wiedza _ slale pewien dom struowana za pomocą sprylnie pomyśla·
czywiście poczęto znajdować po kilka gry, namaw1a1l\c przytem poznane <łamy, nego mechanicznego aparatu. Ofiarą klu ile zdołali członkowie jego wyłudzić od
maleńkich diamentów. Wreszcie 14 mar• 'łby również za.kosztowały en•ocji, któ· 1bu padło wiele bogatych cudzoziemek, naiwnych niewiast.
Po sensacyjnym procesie. który od~
J)odrózujących samotnie, żadna iednak w
ca znaleziono ' djament, któ~ wielkościąl rą daje gra.
się niedawno, rzekomy kapitan Hop„
był
znać
dała
nie
skandalem,
przed
obawie
w
który
anglika,
Słowa eleganckiego
dor6wnywał słynnemu Koh1noorowi. 1
Braggson postanowił uczcić dzieó znale· f ·vielu wypadkach przedstawiał się jako policji, tak, ~e do dzisiejszego dnia nie kins skazany został na 4 hta więziPn;a.
zienla tak pięknego oka7.u, wobec czego 1{ap1lt>.n angielskiej marynarki, odnosiły łwiadom<'>, jak długo trwała działalność korsykański bandyta na 2 lata. a kruzwolnił swych czterech robotników: zl skutek i biedna oliara wpadała calL.owi· tego dobrze zakonspirowanego klubu i pier Alfons na 6 miesięcy.
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zgłasza się po dzracko
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kelnerki
eje losu

przypuszczając,

młodej.

Niezwykłe

ie

go

~

t:ól'l\li,

chce okraść

- Więc to nie był złodziej? - wy~
Poszukiwania w Łodzi były jednak I . (d) Do .z.agrody Walenteg;o Miec~opfonne. A. trzeba byto żyć, tedy Wdow-1 wika, zam1es~kałego we .w~1 Ludmiło~ bełkotał.
Okaza~o. się, źe zabity isto~nic nie
czakówna przyjęta w Łodzi pracę w je- wo pod Łodzi~,. trzykrotme Już włamybył złodzteJem. Pracował on u Jednego
dnej z piwiarń. Prowadziła życie ciche wab s!e złodzieJe.
Za pierwszym razem wieśniak ich I z gospodarzy i nazywał się Władysław
i skromne.
•
·
Slusarz jakiś, człowek 0 dobrem spoj- spłoszył, dwukrotnl1e je~nak skradz_iiono ·Jankowski.
Helena pozostawała z nim w za:ty~
tzeniu i czutych słówkach zdobył jej mu z zagrody rozmaite przedm~oty,
łych stosunkach. Zd~rzpt o się, ż~ od;
serce i ciałÓ. Mieli się r-Ychło ożenić, posiadając~ dość. p_oważn~ wartość.
PewneJ nocy M1echow1k znów usfy- wledzała go w jego IZb-e, czasami za:s
tymczasem zamieszkali razem
.
sz:ił podejrza.ne szmery. Zerwał si.e on do n_ie_j p_rzychodził w nocy.
Po roku jej przyszły mąż uińarl.
w kilka miesięcy potem przyszło na '':'1e~ nat.ychmi~St z łó.zk~, pochwycił Mroa~1eniec. zaz~vyc~ai za~howy:w:al
się tak ci.cho, ze am ~te~ho~1k, .ant _JC~
~e tne moz~ za~ąć . się swą córeczką i świat drugie dziecko Wdowczakówny. s1eilnere. 1 wy~1~gł do siem. .
ze. oddaje Ją mechrz?zoną dobrym lu- Straciła pracę. Ody wyszła z kliniki by- . .w ~1emn?scrnch natkął się. tam ~a go tona 1 pozostałe cork1, me w1edz1el1
..
~ ta bezdomna, bez pracy i bez grosza Jak1egos męzczy~nę, ~tóry w1doczn 1e o nochyc~. wizytach. .
.
dz10m na wychowame...
Q zab0Jstw1e doniesiono pollc11. ~
Dozorca zadzwonił do tych pan- przy duszy. I wtedy podrzuciła dziew- pragnął dostać się do izby.
Nim gicznajomy zdążył coś powie- wrniku J?rzeprowadzonego dochodzenia
stwa, ~od któryc~ progiem le.żal pod- czynkę pod drzwi państwa Domańskich.
,
Przez rok Wdowczakówna była dzieć,. Mtcchowik zadał mu patężny Miec~ow1ka. aresztowano.
rzutek 1 wręczył 1m placz~ce niemowlę.
M1ecb~włk ~a. spra~le dokładnie o~
.
~a!istwo po~ańscy byh bezdzietni. dziewczyną uliczną. Nie zapomniała 0 cios s1~kierą w głowę.
Męzczyzna runął na ziemię, tracąc pisał okol1cznosc1 zab61st~a.
~J.c1eszvl~ się, ze. w. tak nie~wykły spo- swej małej córeczce, tęskniła za nią cią~ob P<?w:ększy ~ię ich r_odzma, zaopie- gie: odkładała grosz do grosza, by kie-. momentalnie przytomność. Po kilku mi· . Twierdził ~rzytem 1 że JUŻ dwukrotme go okradz1.ono, więc był przekona1rnwa1t. się n:ial:mstwem ~ przez cały rok dyś wziąć dziecko do siebie. Wiedziała. I' nutach wyzionął ducha.
Mi,echowik zbudzit wszystkich do- ny, i~ i !Yf!l razem do jego zagrody <loh~chah w me I dmuchah1 Jakby było ich ie dziecku jest dobrze: czasem nawet
mownik!)w i zapalil lampę. Gdy do sie- stał się Jakiś oprys~ek„
.. . przyglądała mu się zdaleka na ulicy.
.
.
w asne. ~
W charakterze. swtadków, prrestu..:
Pani Domaiiska po długiej walce od rJd nadbleR"fa najstarsza jego córka 20Dotvt.:.hczas w całeJ tej h1storJt me-,
no kilkanaście osób.
cha
wozwłoki.'
na
się
rzuciła
Helena.
'etnia
Wy
matki.
ręce
w
dziewczynkę
dala
takiel'
się_
Dzieją.
m.ezwykłego.
nic
m~
W rezultacie sąd wydal wyrok mo·
przypadki. bardzo często: me piszemy mówiła sobie jednak, że będzie odwie- tając przeraźliwie: ·
Przecież to móJ znajomy? o Je· CĄ którego Miechowik został skazany
dzać swoją córkę, jak się wyrażała
naAjt o nich. j
na pięć mlesięcy więzienia.
zu, ojcze, coś ty zrobił!
wczora - po rok~ prawie - ma tej Hanusi.
Miechowik zatrząsł sie z przerażeMała Hanusia ma teraz dwie matki
zas ze wy~adek wręcz mezwy~ły.
0 o drzwi państ~a Domańskich za- Czy to nie niezwykły wypadek?„. (g: 11.ia.
(gr). Rzecz działa się przed niespełna rokiem, pod wieczór w jednym· z domów przy ul. Killńskłego, koto Zarzewa
Dozorca tego domu usłyszał ciche zawodzenie niemowlęcia. Płacz bardzo
smt.1t11~ i tkliwy: dozorca ·poszedł za
kwileniem i zaszedł na trzecie piętro.
W czyste) po~uszce . leża!o niemowlę. Było malutkie: mogło rmeć najwyżej 10 dni. Do rączki dziecięcia przy::Viąz.ana byfa k.artec~ka. Matka pisała.
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Odkryli ludzie nieznane lądy.
'ldkryli tajemnice przyrody,
cuda stwarzali„.

J.

i nie podnosząc oczu.
odkrył · plejadę nowych
oświadczyła, te przychodzi zobaczyć
talentów i stworzył
. swą córeczkę„. Pani Domańska, która Gdy kochanek J"'ą. porzucił,
pokochała maleństwo bardzo, podbieFILM rtAD FILMY
gła do kołyski, gotowa bronić dziecię- oskarżyła go o kradzież
,
.
. .
.
~
.
c!a. Nie chciała oddać dziewczynki za . (·d) 53-J.etma
Poz:vx:~e lrocna<t1kow ,począu1mwo byMaria'nn~ Wairkowska,
me na świecie„.
'
Tymczasem matka podrzutka, Anie- ip.i:acz!~~ z .z.awocl:u, z:amuesZlkala f)I1ZY ro ba.rd'W SIZ.Częśliwe.'
la Wd~wczakówna, ciągle nieśmiała i :u.lliC.Y Srevk1ewicza, ipochowaila JU:Ż dwuch . ~o kiątu mies.iqcach K~by1~ ~tra
c1ł Jeid1naik zaiufame do swei łec~J 1 już
.
wylękmona, przez łzy poczęła opowia-1męzów,
ąześć m( I~1ęcy po śmierci idimgiiego niteizbyt pię:!~:inej bog-dall11ki. P-0e1ął ją podać o swem bardzo smutnem życiu
Od 15 roku życia musiała zar~biać małzoillka .clJz_ia~o s~ę. t-0 w UJbi'egłym ro-id~·nz.ewać, że ••• go zdradza.
Wai11kowska ł1Stotnie lubLfa przeby.
na chleb. Początkowo sluzyła u Jednego ~u) . .z.aprz;y,Ja~mfa 51~ z mfodiszym od
z gospodarzy na wsi pod Łaskiem po- smebi·~ 0 lat kVI-kainaście Srefainem Kołby1- i"aĆ w męsikiem towarzy'Stwie, szc.zegól. niie zaś. g:d'Y •przy pogawędce opróżniało kt6ry jut wkr6tce słanie przed sądem
tem dostała się jut do samego Ł~sku • czaJ~"~bm. be;robottnym t1kkac~n.
publictnyin na ekranie kina .LUNY•.
gdzie przyjęła pracę . kelnerki, pomy: 1 NV )i' CiZM w ~·~ o ·resre. nile m~al się 'kilrka buteileat wódtki.
, waczki i służącej w małej jadłodajni... 1~wet r sfa.kg? m:ieJ,sca z.3!imeszikama. ! Ody zalJ)rzydafoiJła sł~ z Koby1cmpro~ a;dizi~I .się wlę~ chętinuie d~ War- klem, nlte zerwala wieć z G'a\Vll'Ymi komTutaj mtoda i niedoświadczona dzłew
czyna (miała wtedy około 20 lat) po-1 rr~ohlsilneJ ik.tora posaaidaita Jredoovzhowe, pamuml, z którymli sta~ brala t~drzW w
IMbacjach.
zna fa człowieka, który umiał prz'em6-l se ·udmie mt1etSzlirnnko.
I(obykzaJk PiOSąd'zał Ją, te go :!ldra·
!
wić do Jej czystych UCZUĆ f nierozbu-1
'dz.a z tymi wfaśn~e kompamamL
dzonych Jeszcze zmysłów..• Gdy Aniela
Daremnie Marjainna pr.zysięg-afa ko.
mi~ła 22 tata, została matką. Ojciec jej
c:hamlkowi, że prócz wódlk! nic ją z tymi
dziecka opuścił ją jut prz'!utem,.jeszcze
lwdtnp nie łączy. Kob~11czaik me chciał
w czasie ciąży„. Przysłał kiedyć znajoj·ej w1ie1rzyć i pewnego wtecroru~ po zamego po swoje rzeczy: miał pracę w
deil:diej kMtnd, z.erwai zupełnie z kochaintodzi i musiał jakoby wyjechać„.
ką.
Aniela nie mogła utrzymać się w
Warkl>w&ka prZ'elz srereg tygodtni I
t.asku„. Pojechała do Łodzi, by szukać
perrra!ktowa ta z nim, stwrając się go sklo
ojca maleństwa. Dziecko zostało na.
mć d10 powrotu.
~arnuszku u jej dawnych gospodarzy!
I Kobykzaik Z111ia:la1Ził JetcDnalk w m!ędłzy:ta wsi. Nie wychowało się: zmarło po
cmsiie inną przyjad6~kę i filie chciał j·uż
~ilku tygodniach.
słyszeć o Ma.damie.
' m
illlWtmx•
I Rozżalona niewiasta ookari:yił'a go .
, wówcza!S o kradlz:iież iromiałtyich przed- 1
1 mLatów które rzekomo mtair zabrać z Jej 1
, miies·zllrnnia.
Kobylcz.atk został Poelągnliety db ad: powied1z:ia1!1oości karrnej 1 stainął p~ są
' ·dem
URODZf.Nl Pod znakiem BARANA w dniu
Na spraw.tie oow~. fe oskałr~łe
; I marca, - posiadają charakter T AJF.MN!jest bezi!)l)distawne. TwlerdzBl. te zabrał 1'.
CZY, temperament sanrwiniczny, duma przeNOQMA SffEAQ.&
'.awia sie ch~ć panowania I błyszczenia, przeIz miies:Ztka rni.a tydko te 1przedrmioty, które
Przez
uczuciem.
nad
rozsadek
waża u nich
oraz Lionel Barrymore
! stMIOWtty ieR'o bez.sporną własność.
upór swój i pewność siebie robią czco;te pow filmie C1dzn. l nagrodą p. t.
.
kona
brzm1.ał-v
świaidlków
Zezna·nia
myłki z powodu cze10 narażają ~ię 11a niepo: rzyść osikarżoniego. Ty11ko -M.orja.nna ·
wodzenia I rozczarowania. Powinni przeihię
brać rozważnie, nie ulegać wpływom otoczenia
twiK!-rdzi:ła w dalszym ciągu, że Kobył· I:
i nie uprzedzać się do życia. Z powodu chwizabra.ł jej rozrnailte przedmioty,.
cza:k
·
:owych niepowodzeó, być dobre! myśli I wiaI
wartości ogólnej ok oto 80 z:t.
llG&:.Jt:lil'.Pi VON STE"'-IBEli.G ...
ry w jaśniejszą przysz!ość. Dziek! przesile· . a
Sąd, z braku dowodów, wMewimtU ł
illil
~Ji7r'i.
n!u złych warunków ż~·cia, zmieni się ogólnie
iiil.
kiem,

Jąkając się

„

1

I

I r

1

I

1

I

I

I
I

I

1

"Wolne Dusze"

I

będą mleć szanse
większego majątku. Pomimo

na lepsze I

~iół i Intryg, strat nowaźnych
·ozeidą się w mafźeństwie. ·

dorobieni!\

Kobyfoza.ika.

się

'Wielu nieprzyJa-

nie poniosą I nie
Dalsze Ich tycie
szczęśliwsze I zaznają zadowolepia

.-. czekuie
; zgodę w pożyciu małżeósklem ł tyć będą
.
długo.
Urodzeni pod wpfy-wem BARANA - pov.•inni wystrzegać sle nadmierne10 picia zim:1vch płynów, 1dyż skłonni są do przezięble
·1'a gardła I kataru tołądka.
Dlau rodzonych 31 marca, szczęśliwy mle· ':ic patdziernik, daty dnia 4, 10, 13, 18. kolor
amulet - talliman
łako
'1~;f1 v:y z czarnym,
'·'.I. Af!R prz~rnosi · szc:i:eśete. Hc:zbf loter:vln~
·' ! ! 1 2 (14).

I

J11f v.·hdt.-e

„Grand·Kłno•

A N MOZ ŻU CHIN
,,S IERZANT X"
jako
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Świst kul:, - huk bomb,

gra armat,
maszynowych
karabinów
grechot
oto muzyka potężnego arcydzitła wo-

+-

jenne$?O r.eahzacii C. W. Pabsta.
Ccńy m eisc Zł
1niżńn~

•

1 1• 5 O i 2 • -

•

ł

„KOBIETA I SZPIEGU
Fascynujące

11I

e-pizody z niedostępnych tajników wywiadu niemiecko • rosyjskie.go - w rolach głównych ul~bienlec caleto świata WlLU
FRITSCH. Fasc:rnuiąca posąiowa BRYGIDA tlELM„.- Nadprogritmy. - Początek seansów o godz. 16-el , ... pot

Dziś

,,P U S Z C Z A"

p t.

Dżiś

Hzy Dtwieknwy Rinn- Teatr wlodzi
·----"-~RUTOWICZA 20

o

go~z.

~

·~/wk 'f~
·

'
zyna''
porcie dz1ewc
•

•

'

•

,.{ •

<'. .

, ~ •

• •

, '

•

• •

'

~ierDJs~~

~~
.dlll9ł.

I dni nasb;pnych. Wspaniały fllm d:iwlękowy, llustruj~cy pełne przygód I nlebezp.eczelłs~w- tycie 1J1arynarzy p.t

SZCZERA i PROSTA MTŁOSC - OTO TRESC FILMU. - Piekno P<>dióży i morza. - Uroi< niczeni nie łiamo:wanel
glówn-ei najsyrhpatyczni~iszy z wilków mors- kich - król pioseroki ALBERT PREJEAN.

4-ej.

'@*'i""'

·

~ ~{'(hfefót. Y;~ se

-

Rezyseria R. Biske. Muzyka H. Wars. - Role gtównc kreują: cudowna śpiewaczka Opery Warszaw~kiej Nl?'lA GRUDZT?ilSKA kusząca
INA BENITA. Karewicz, Ordyg, Owerko. - Zagadnienie nagości na· sec-nie! - Nieokiełznana miłość! Szal zmysfów! - Nadprogram: Na!·
nowszy tygodnik „P.uamountu'• oraz aktulan-0ści krajowe. - Aparatura „Western Electric'• System bezszmerowy. - Ceny miejsc zniżone.
Początek o godz. 4-el, ostatni se1.ans o JO w., w !=oboiy', niedziele i .święta poranki od godz. IZ-3 po poi. wszystkie mlelsca 50 11:r. I I zł.

il
PLBnDID" ·„W
Pocżątek

Polskl fll"'-.•.„ osnuty nu tle przepiękne) powlełcl J Weyssenhoff'!

I dni nasb;pnyc;h.

•

•

'

•

'

'

...

•

•

....

„ .

,.

swobody. -

W roli

„ ...„„„„„ „„...

'.

podn1u ili11 . DJiosnu~ ..

I

pier,.,!lr::!.ed
6

'.fmufnv f;jfons feeoro,;znej simu szum flnJiefrlia... - Wiosenne ,.uoeoru· ••• nu;mu zdroll'ief - ..E"tnie mieszftanio

:f•o-

Choć jeszcze tu i owdzie bieL się, a 'I wodu zblliania się wiosny
. nasze dzieci. . .
czerni mała grudka ui-e·
uprzątniętego śniegu, choć słońce skąpo· Radość ich urozmaica monotonny gwar
jeszcze darzy nas swemi blaskami, a ran · miasta. Młodzież szkolna również z we,
Dudek I Bubek są na polowaniu. W pewnej ki i wieczory przejmuji1, nas swem zim· I1 selszemi minami maszeruje do zakładów
d1wlll Dudek, uJrzawszy zająca, podnosi strzel-I nem, zima zatraca już swój charakter i naukowych, choć nie brak, niestety, ta- 111 6eriińsliiej ll'Vffl'órnł
fjfmo,.,,eJ
zaznaczają się coraz wyraźniej prze- kich, którzy zamiast do szkoły, masze·
!ie I powiada:
.
( )
rują do parków na tak zwane popularnie
możne
- No, zajączku, sporządza) testament!."
obe.cnlle
~
~ręca
ęe-rliinłe
W
.
J.u
.
„wagary".
.
~osny.
Wpływy
- On właśnie . to robi I pędzi.do relental- fillm ·p. t. ,,Pie~lt No~y W ktorym 1{1ÓW. ·
.1 •
,v, k . ·
~
•
·· mkn' · hil
· p
mleło sle B11belc:
tę.et~ · . ć an~u lzu;noweir.o• ;·: '°'' · o re~1e .~~19.i>enna-,.,.ektnł1~,-·~~ma~ ną il roię.gra,i;a. 'wlaści~iiev si)iewa maik<>. .rzlybza
,
••
•
·
'
, "
, . na1eza ~ y . pow.1eµz1e , ze egoi:cczny : s1ę sprzedaz u 1czna, arty. u ~w tywno· . 'mil*-'• nhs.t· tĆidak _,
*
f ,. . • J® Kieflllf4..
.:.
t~·
j
~góry
~ęc>
!n,µsz'!..
.·
wła9;~
.
kio'YY_ch,
"
,
:
mm.ął
z1mow<y
Dude~, I <B41be~ sir-łGerulą Po ogrp,i;tzle. . Nagle okres
·rezyseruje Anatol Litwak,
.• prze.d~1~w~1ąć 0Clpow1ednte kroki cele~ ' . Obr3Jz
smutme_ I blado~
.
.
Dudek z.atrzymulc siQ I powiada:
- . Wldzl.sz, kret„. Czy wiesz, te kret iJada c."'as upływa~ w ciągłeJ tm:pewności. 1 1z.a~e~~1enta tym .artykułom przynaJ twórca rekordowego fi'lmu p. t. „Precz
z mitf.ością!". Kiepura jest bard1w zadozdenerwowaniu, ~awet karnaw~ł nie i mn1e1 elementarny;có~ •
rl1icnnle tyfo, ile waży'".
wolony re swej roli w tym obrazie. Po·
.
.
.
•
~Jemczny~h=
i
h_
z~sad
'
·
.
1
roz·
am
czoła,
nam
rozchmurzyc
zdołał.
skąd
ale
- Dobrze - odpowiada Bubek
1
weselić .ponurej t~arzy.. Vfiszyscy wię~ I D?tyc~y .t~. s.~~zegolnie własc1c1eli skle- 1dJoba mu się również jei?O pairtnerka,
kret wie, ile on waży?pokłada1ą resztki nadziei na wiosnę 1 i ? 0~. r~ezmckt~~· budek z wo?ą soqo~ą 1młoda .artystka Magda Schnei'der, która
•„•
Dudek ~Jedz! w gabinecie, zaJęty praca. Na· lato, a1e jakoś nie zanosi się na to, aby i J,'9znyc::h c~k1erenek .na. k:a:.nc,ach mia- zaidiebi!uitówa:fa niedawno z wieiJ.kiem pó.i....
ż i
fil ;...
·
sytuacja w kraJ·u uleAła zmianie a prze·! sta,· · sprzeda1ących ruew!asciwie fabry- wod.·remem
<>le do gabmetu wpada służąca z krzykiem:
'Y"C a LQ"
rn,.., z reżyser
wtym debiucie
. c hł o dz. ące.
. nap~J~
1o d y i_
.
k owane
'
s
111
I
d
P
Joe
Po
.
fofonisteik.
zależy.„
wszystko
tego
od
cież
roszę pana, om s ę pa ·May zaaillfg.ażował ją do swego obrazu
Ludzie za~zyttaj, JUŻ ll!Y.śleć 0
Narazie jednak mamy wiosnę. Już
~ Du~ck przygląda iel się poprzez okulary 1
'
p. t. , Dwoje w jednem aiUci-e".
.
letnich mieszkaniach.
kwiecień puka dó bram, pierwszy zwia·
n;.ipowia.da spokoJnt.e:
z
wraz
Schneider
Magdy
Oprócz
letcenach
o
mówić
chwili
tej,
w
Truclno
i
o
już
Pisaliśmy
pogód.
- Niech Marysia nie krzyczy, tylko powici stun wiosennych
1
L~ pa~l, bo la się ule mleszam do spraw gospo- tem, że dla wielu będzie on zwiastunem niskowych, przypuszczać ie~nak należy, Kreprnrą w „Picini No:y" ~r.a Ida \Vust
ci~żkiej w~lki o. da-eh nad gł~wą~ albo· l że· nasi kmiot~owie, . którzy na własnej f1rit:z. Si;hultz i Otto Walhuirg. W at'e.:arsk ehnaikr~ca się
Bubek wydaJe córkę za mąt. Przed ślubem wiem z clmem pierwszego kwietnia ma· J skórze odczuh skutki kryzysu., zechcą liier frlmowem, w którem
zrozumieć również swych kryzysowych .,Pieśń Nocy'', dni, po<lczas których
ją być uprawomocnione wszystkie
· 'towarzys!Y z ~i.ast. ~ i in lerw~ncja ~ładz śpiewa Kiieilun :przed, mi:kro:f.onem, uwawyroki .eksmisyjne;
·
r rzyszły zięć tą da wypłacenia posagu. Bubek
·
w sprawie obmzema cen mieszkan · let- żaine są za
·
wydane podczas zimy.
·
liczy pienlądze I wzdycha:
świeta.
najwlcksze
zbyteczna.
będzie
Obecnie najbardziej cieszą się z po· niskowich
- h\óJ Boże, tyle plenlędzY muszę płacić,
ieb:v on sp~dzlf noc po~lubną z moJą córkęW takich .cliwHach i>rzerywa się pra~
Poczem. Bubek zamyśla sle I dodafe:
W calem ateifor.
ł
- Właściwie on z. nią musi .spędzić Jutro
Wszyscy pr.a~owniey, pociynając od
.
noc, i pojufrze, I popojutrze,' każdą noc- To nie
a kończąc na reżvsernch i
irobotntków
••
"
·~ ·
·,.
)est zaduio pieniędzy."
jtt.35-19.45: Kailein.da.rzyk filmowy. re.perlu.air „kierownDtrnch prodiu'kcji", zbierają się
PROGRAM ROżGJ,OśNJ ł.()DZKJEJ
u
:z:a kulfsami i z zachwytem przy~uchuteaitr6w i płyty gramof0t11owc.
„POLSKIEGO RADJA"·
~dek tle się czułe~ Bubek radzi mu, aby
s"" trelom Kiepury.
J""
119.45-20.00: Prasowy Dzj.ennik Ra.et;. z ·W-wy
1931 r.
CZWARTEK, dnia 31p marca
~ ,...,
dl
P '
gJ--' p
C--'-'
na wszelki wypadek sporządził testament. Du· 11 45 11 55
Czasem ""' takie. kir.o-koncerty'·'
ra.sy o~ Z0.00-20.1_5: fe!Jcton pt.. „Imię :- zwicrcia om
rze ą<l
wlKU1>Cn.ny
. k' . . T:
·
"
. . . . '><+ • ·
człowieka'•, wyd. red. Stanisław Czosnowa•ruawy.
s 1e1. r. z:
dek słucha rady przyJacleła I sporządza testaZ miast~ auta Z szainO\ynym:zyJezdz~Ją
ski (tr. z W-wy).
11.58--l;po: Syg~ał .c~asu z War~za~, hejnał
mcnt treści nastepuJąceJ:
Wykonawcy: m1 ~ośćmi, chcącymi posłuchać śp1ewll
z. W'~e!! Ma,ria-ckici. w ~rakow~ 1 ocfo:z:yta..; 20.15-21.ZS: . Mµzyka - lekka.
- Nie mam nic, winien J~tem bardzo duto.
.
. Orkiestra P. R. pod dl·r. Stan. Nawrota. Ktepucy, '
nae pro„ramu n.a d.z1efl b1eb,cv.
W atelier obok niermeckrej mowy
Maurycy Janowski (teoor) i Ludwik Urstein
12.10-IZ.35: Urzędowy Komunikat Padstw.
Resztę przeznaczam na biednych.
ł h ć
.
(akomp) .
Inst. Meteor. Muzyka z płyt gramofonowych z
•.,,•
21.25-Z?.20; Słuchowisko „L11tniarz z Cremony• s yc a często
firmy A. Klingbetl, Piotrkowska n~. 160.
Dudek wchodzi do ·sltlepu z bronią. .
it?ZYk polski.
· ·
według 'Coppee'go w radiofonizacji St. Du- Proszę pana - powiada do sprzedawcy IZ. 35- i 4.oo: Poranek szkolny z f'ilharm.Warsz.I
5
5
4
praoownlików jest ktliku
wśród
albowiem
nłn-Karwicklego.
ó
dl
t .00-l .2 : Przerwa. z ,cyklu a maturiyst w
- che„~ kuni„
• ·
.
Odczyt
15.25-15.45:
" ,.. naboJów.
„" p"czk„
.
.
volakow..
D~ienn1k~
Prasowego
do.
Dodatek
22.20-2?.36:
jagieloó,.Idca
„tlistorJa")
szkót śr. (dział
- Jakiego kalibru mają być ·kllle?
Kiepura .odrnosi się OO nra·C fl1lmowyiclt
RadJo?"cgo 1 komumkat meteorologiczny· 1
ska". wygi. prof. Henryk Mościcki. Tr. z
Dudek zastanawia sle chwile I odpowlada1
z wielktm zapa.fem. Interesuje· się WSZ\."St
. paUcyipY.
Warszawy_..
- Ja wleut?- Niech pan da· średnie, to ·dla
kiemi szczegółami pracy. Ani jt>-dno
15.45-15.50: ,.Ko~nikat dla tc'1u.gl I rybaków.. 22.30-24.00: Muzyka taneczna.
wątfeJ osoby'-'-- ·
taj dok ·
•
d" ·
Tr. z \\ arszawy.
e · onane uq~ J~
~ 1J.ęcre . nie zos
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
15.50-16 1s: Program dla dzieci młodszych:
*•*
.
zgody.
.
· ·
a) 15.50-16.02: Pogadanka prof. St. SuDudek odwiedza Bubka. Bubek myJe sobie
mińskiego pt. •. Jakie sa najjadowitsze zwle- 119.00. Helslngfors. Koncert symfomczny
własnic no"''· Dudek pyta zdziwiony:
.
.
(I ) W p
poświęcony utworom Haydna, fr. z
·
m;ta. na świecie'',
„
a1'ytu na:~r~a słę film ~n.u
.
b). 1.6.03-16.15: Ob:~ze.~ Janiny Porazió- _ Uniwersytetu. .
- Poco sobie mylcsz nogi?u. żenisz się?saCYJt:IY .p. t.. „lólt.v /}les z .nową gw!kll.?„
_ R . ·" W"kt . . . j h
sk1e1 pt. „Na pastw is.ku .
- Nie- WyJcżdtam...
yga. " I ona I Je uznr - d·ą Rositną Derean.
16.20-!6.40: Lekcja ięzyka francuskiego (kurs 19.O,:,.
- I masz zamiar podróżować boso?.
.
.
operetka Abrahama.
.
śred.) Jr. z Warszawy.
(Ju) Rene Ptdol, aiUitor soonairJ•trs„i::a
16.4°w1:~!~:w~oncert młodych solistów. Tr. z 20.30. Davenfry. „I3aron cyga6ski"
,filmu ·p. t. „Król lmlwarów" z M~ltonem,
operetka Jan~ Straussa.
17.1~17.35: . ,,Prze~owiedni~ Micklcwkza'' Dgzu·rg opiłek.
napisaJ nowy scenariusz dila Mtltona. pt.
Beethovena.
\V1eczór
Rzy.m.
20.45.
zkKrakow~
Tr\.
Pigoń.
Stanisław
of.
~r.
_wyi:I.
a.pteNocy clzi&iefszei dyżuru i:\ nMtęPuiące
· • -. . .,.. ·"' - • ...•„ •
p O·1owanie
u dj I - T
oo·• !ł,e
~y onawcy.
17.J:r-,.18,50, .Koncert sohs.tów.
..
Za Z tluzemamt
;,
opery.
ransm.
'
an.•
O
·
•
21
Robowska
Lui:.yna
(skrz.),
Barmes
Mkhacla
Sukc.
54),
ki: Su kc M. Kas?erkiew1cza fzg:erska
(fort.), Eugeniusz Narożny (baryton) I Lud- 2~.00. Paryż.· ,.La Rc>traite·• · _ sztuka . · · · · · .- .:
Jp.. Silkkiew'k<:i:a ()Kownern:kak 26) . . J. Z!1nwdelew1cza
• •
·
'J )
· d l'Am-·
:rh
T ( 1olr ows a 2.'i • .· So o1cw:.cz.a 1
B · I ·
·
· wik Urs tein (akomp.)
• Szata
- .· (u. fohfi. BoJ.ę.s ~~aze się wkrótce .w
.a v~r ema. „ r. z „ 1 catre· e
.
. .
•
{Przejazd 19), M. L1·pca fPi<llrkowsl.:a 193), A. s.so--1 91s: Rozmaitości.
ostatntJll. SWYnt ob~~ie. P. t. . „Czar wda.
1119.15-19.30: Skrzrnka j){)cztowa lodzka - ko· 1 b~ • · "·
RyclM.ra i B. Łobody (ll l..Kt.opiula. 86).
'
...· · .· .. . ·
.wy·~
Piotrowsti
J.
red.
omówi
bież.
res))Mdencie

Dudek i Bubek

właściwie

Jan K·i epura

j

1

..

ren

I
I
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H o 11o
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- Łapać zbójów !·„ Siekierą rąbać!... patrzą na niego i sami ozują się jaikoś
nieswojo.
slyszała za sobą groźne okrzyki.
· t
·
d
l
t
ł
T
.
ł
Zaszumlaly z owtogo rzewa, w1a r
Zapada a powo11 w sen. raci as opwicher
Ciemne konary,
rozkolysał
niowo przytomność ...'
Tylko coraz s:lniej obejmowała twar- wplótł się w krzaki.
Lecz w tej chwili z za wożu "P~Y- No, gadaj, cóżeś widział?!. ..
·
~Ć~i~t~nc~~!~~ P~l~cl. Ni.i~z/~J~d~utO:f~~ pały się sfrzafy. )ednoąe$ri1e · i dali dp- die ·drzewo„.
znużenie. położył sie n<1tYchmiast spać• .pąd~ lą.tywaf tętent kopyt końsk}ch, ~· . wśka- : ·_::_ Hej, heJL - krzyknął ktqś blisko. nagabywali go niecierpliwie.
- Nie chodźta tam„. - przemówił
czas gdy córka Jego z braku m1els..:a itrze· żywalą ira to, ż.e ktoś 2jhliża Się do' oho- - Duch !<ikiś stoi!-..
. wreszcie drźą~y,m głosem. - Tam. ..
· ocknęła się.
.
n10;-1a się do inneKo hotelu na te1 sanieJ zu cygańs~iego-.
1'!ie ulegał.o wątpliwoś,ei;_ t~ byli fo , '· · Wiatr potargał ~~j. k:ucze . włosy. poci drzewem... stoi biały duch leśny.„
uli1;~dy ria~tępnego dnia 0 gódzlnle tibei
Oniemiał.a· cała gromada i zwarli się
zrana Mahcl weszła do pokoiu sweiO oh:a, ąkoJ:czni chłopi, z;iaJarnjowan1 krzyka-1 Wyglądała rzeczyw1sc1e Jak upiór, lub
mcicniej razem, iakgdyby każdy u druz~~tala tam ku. _wielki.emu sw\l.mu z<Jurm~mu ·mi i strzałami. MogJa .to -być z· ró\llll.em czarownica.
Jakiś chłop z drąg1em przystanął za glego szukał pomocy.
kiłku. robu~mko'f. zaietycb. remont?wa1J1em powodze.n'·em policj„- z kt&ą· Felek ni"' 1
'
l „
."
·
.,.,
• - ~
pokoi u. OJ...a me bYłQ. Zmkl w mezwy}d.ę . . .
Wiatr znowu targnął konarami, niedrzewem 1 rozsw1ethł łuczywem esną
'·
takmniczy sposób wraz ze swemi wahzka· lub J s1ę stykac.
sąc po lesie złowrogi poszum.
.
Prżypuszczenia te . spraW.iiły, - że z' diro*ynę, . ,
• . . ·
.
.
mi i ,rzeczami. . .
- Duch? •. .- ~ wymamrotał jeden z
Żółty odblask światła zwiększ.at
Poitier bo~efowy oświadczy!, ~~ ~e. zna ·hrm sar11ym . tup-etem 2 jakim zrttie·rzał I
· sprawa.„ Mó·
To niec.tysta
~t.t ó
~h
t t· ·
'k
z
:
·" · . . · ' ·.
• : •' "
. ·, ·
tadnc~o iOścia o podol;>n!!m nazwtsk:u 1 nie .~
w11Jzial go -wcale poprzedniego ·w.iili:zoru. do wą_zow _cygans. ~-ch rzqci,ł }s1:ę : Di'l!~·!e J~~cze. grozę. . os a s a a llleru~ :oma, ~1 -OP w. ·b.odaJ na wił już o tern Pakułą, ten ·Z Lubier\ca._
~ównicż dyrektor hotel1,1. który ro~mawial. 4o uciectk1, we.faJąe do swych· towa~ · ljezwł~dna, zdecydowana
śmierć. Ale chłop bał się do niej zbli- P0dobno w tyro lesie powiesiła się
„
z P;ttcm poprzedniego ·wieczoru, stwierdził. rzyszy·
pr 7 C·d lat.y Jakas' na· r„ccz.ona·, któr" P"''
'.
··· ć ·
-. ..•. 'z··y
1;.>.J.! .?
·! U·
· · U'O_g1.....
tę,to.niepra,yda i że z nikim w sprawie o.9~ ' .._w'
... "
,,.
"
. 1. .
. ·
c1 e~~~;··'._ . , .
·
naJ~c1a poko1u nie rozmawiał. O zam.ieszki·
rzucil ·pan 111tody i .od tego czasu duch
oczy
1
e
trwozn
szepnął
...
Duch
::przyJe~p
za
·pos~b
PaJąk
·
i
Ataman
.
b~·ć
mogło
nie
wogóle
wal)iu pokoiti Nr. ~z
mowy, gu~:i - iak . potlą.la sl~.tba hotelo~ kładem, zmyikaj;ąc w ląś. PQStU~ięcje to )ego; pelne strac1m, patrzały szeroko łeJ btcidzi między drzewami„. .
Obeirzeli si.ę trwożn=e :chłopi i Clar"'.a -:- P?kol ~en oą k!lku tygodm_ byl :w sta- jokkolw;ek pozba\\rióne cecb ' bo'h ater- rozwarl:cmi powi.ekamj na białą postać
h
I
·
•
·
d d
· · • • ··
. .
· · , ·. -·' .
.
.
me mcuzywa.nyin 1 nikt w nim nie mieszkał. ·
· im pó p ecai:: „.
przebiegły
ki
.
rzewem.
Przy sprawdzeniu okazało się. że naiwisk.o stwa, było 1ednak J?O<lyktqwa~e k~tiłoect- me~1.c~c1ą f!O
Gdy za trzecim razem :ierwał się
Cofuąt s:ę o klika kroków, v.ryc1ąPitta nie f;gurowało w ksiedze &ości ltotelo- nością wytworZ:O'Ilej So/·tuacji ;hfelek ti,e
~yc11. co- .wprawi1o ~ór~o zaginionego w żałował swego . krokit aFbew'.e-m w g-ając napriód rę_ce, iakgdyby chciał się wiatr, przerażeni chłopi rzucili s:ę do
'
· •
k'
·
:d · dł
·
·
· i. ·r· b' ·.·· - · · d t aJ~mm~zem
· ' b- · ·
·
·
h ·1'·
·
zdumienie.
Jeszcze w1eksze Mabel
W, Z-la em. UCJeCZ 1, pozostaWiaJąC na ziemi cepy,
jest miody malarz, C. W! ę potem na 1erev O OZ~- ~JeCit~ ~ . ro111c, prze
Przyjacielem
Zygmunt Cłlromańsk-1. który zabiera ją do kilku chłopów na Jrom.ach, ą za . nlm1 · fOska ztozmmała, ze rola ducha mo- kłonice i s:ekiery•.;
blegli itn;iji ok·oliczńi miestkan_c y t ce; ' że ją wybawić z krytycznej sytuacji i · Zośka odetchnęła z ulgą: .•
•
.
•
Krakowa.
Całą noc bląd~iła po lesie i d0t>leio
~abel zosta1e pod.stępe!D; z.w:atiio.~ d? ~- parni widłami s'ekierami innemt narzę- czyniła: wszystko, oo leżało w jej mo,·
t h b b.
Ć
· · k
· ·b
·
" ~ "
. . · ' •'
• '.
d.z1 przez .•. Curną Zośkę· .1· 1e1 .!)OtniOCmkow
ranem znalazła swych towarzyszy.
nad
ono
za
rac
przes
szy
pow.1ę
.Y
cy,
·
.
.
.
gospodar:1ó1
wie1skleJ
dz1an~1
Ma·bei
p~tawia
Józka oraz Felka. Zośka
f eI:ks ukrył się na dru~im strnju laCygani·e przywitali ich gtónikiemi o- n_ego w1eśn·aka.
pod !>Pieką swych kamratów a sama wyjeżdża
- Coś tak przystanął. jakgdyby cię su w krzakach. Ruszyli z pp w rot em na
do Krak"w.a, by rozn,ówic:' się z : Zygmunt~m krz·y kami i poinformowali ·· o.przyczyn'.e
tchórz obleciał? - zdziwili się inni polanę. gdzie rozlokował się ohóz cy.
'
ce,r-?mańsknn~ kfóry p~~ tr~emaJa.ty w~ląt-. ·alarmu:
n-0~\~~n:~:l:1t~~~1:r:~t= &;1~;ma1m1 „~ .:...;; 'Bandyci napadii ni -.6b6z! .,.:~ ·"'"ć:. chtói)f,:"vktór'z y · ujrzeli . przerażonego gański, ale nie było już ani wozów, ani
wteśn!aka. · ~ Czemu ·nic nie gadasz?.- nam:ot6w.
· ·. ·
Jaś, 1'tórT wyc.howuie się ..u ~kteiś •Jt<>l>Ivty w: łal·i-. ~: l:k.;ekU a.o·lasu?:.. ·
Cyganie w nocy pewnłe ruszyli w
··
;...:.:.: Brać· ich! -krz'yknęH chłop;; są- ' .fę~yk ci skolowad ał?
za~::=ł:z0ra 1 ~· . ~ąeh.f!.t( ~ał?el.
0
· A on cofał się ciągle przed nfewj-1 dals14 droge, zab:eraja,c ze sobą Jasia_.
. ce . .e cz Qn.a c "6 • • ieiszcze dząc, że mają d-0 ·czynienia ze zwyklyko:Cha.
Zośka rożpaczała o~romniie, ale nie
f!wię~ienle ~abe1 miało w~A~e !JA. ci;lu od mi zbójami, którzy chcieli napaść na ·dzialnyn1, już '::rogiem i tylko wymachiwał rękoma, Jakgdyby ostrzegał przed było na to rady„.
·
wieś.
wwcen '. e uwal!· ~dana od p1ękne1 ~111.g:clki
Chi ·
,., t
:
· b
.„1 ·
· ·
b I' .......i
ni
Aby pozbyć sio na µwsze swe1 rywalki, . C
op1
y~a. ie nfl ra l vur~z:u nie.z~~ ei >g.ro~~cem nte ezp.ecze11s wem.
.
Zośka ,opQwiada Zygmuntowi. ..te zabUa
·
. oqwagt 1 pod1udza1ąc chłopów pn;ecrw'"'.
.
Mahel przez nieo$troi:ność.
- Po przy~yelu do 'Łódzl Zośka udaJe \!lę ko „zbójom", wyraz.tli gotowość olĆaia."
Rozdział · trzynasty
do kryJ6wk1 •.w k_tóreJ przetrzY_mywała. Ma- nia im pomocy w wyszukaniu zbr~..i-·a-f
VUA,l•_
bel. lecz dow1aJ}o1e -sle• .te angielka uc1ękła.
·
Pe1:Vncgo ra~. tdy wybrali sie do "Mou-1 rzy.
Cała falanga ruszyfiJ. w st_ronę lasu,'
lin : Rouge" · pods~dl dą nich znal!}' f>ołser,
.
ZdZJSI~ w Kornecki. przyJactel Zygmunta. , rozświdla.iąc drogę· łućZY'Wem i latarka-,
- Może wezwać .kar~tkę pogotoO ślub11e Zy~unta z Mabel · nikt
•
t
f 1 k . .·
Opowiada on, -że ma sta!Ulć do walki .z do- . .• T
1
.l~gQ ow:irzy-. prawie nie wiedział. Kon:eczny cere- w ia ?„.
tychczasowy.m mistrzem Pol~kl. Weberem, 1 mi. ymcz.as~m ee,
•
, · d
· h b
· l db ł ·
sze zaszyh się w gęstw:in~e leśneJ, naI
.
lecz obawia $ię por~tki.
biegli ze s~larikami woc;ly.
Kelnerzy
mplija o Y . się· po CIC !1• ez, sw1a :
Podczas ~ańća · bo.lłeer 'opowlad.a Zoke. te , próżno szukając wyjścia na , drogę.
Mabel oparła się łOkciami o stół i
Mtodz1 małzonkow1e zam eszkali
. kow;
. · .·
.· ·
.
ma .Mabel 1eezcte :i Loa.dy.nu ; te sp~kał iąl
o;;tatn:-o. w ł.odzi. - P~iewat Mabel -ntko.go , . C~ na1gorsze, ze n~e . rµ.o~;Jt od1'.1ate,ic" narazie w starem mieszkaniu Zygmun- siedz!ała blada jak papier.
.
ll!e znała w L~. więc bokser zabrał ·j- d.o Zośki, która błą'ka ła s.lę · samop,as, ucie- ta
Zy2'munt podtrzymywał ją. nie rozu•
. mi
d 'ni pód .
ó . .
. k .
Warszawy
Pewne~? wi_eczoru •. gdy siedzi7li w miejąc jeszcze oo zaszło.
. es ' ~rewany
: Korneck'j z" ro.le'JMla. z~~~i mi1. WJ?yt>&ł do . ą.1ą: r wnrez .~rze
1
Iolrnlu, zbhzył się do mch Kornecki.
'hj · I . . .
Mabel napiła się kilka łyków wo.herba\v.. Mabe troszkę ,,białego . prosu11" przeslado.~~a~ • .
- A witam c!ę! - zawołał urado- dy i otworzyła oczy. Wzrok jej padł
Ch ap1 1 cygaru.~ mz.,, .eg i . s•ę ·1'.10 ,ca•
·
wyw.., . u1ące~o :at.ądc nału. .
rękę do przYJ'aciela przedcwszystkiem na 'twarz KorneckieI wan'.'!'::r' wyci'ąrrając
t. .z:i tę .1~r:zy.slubgę . ~&ka„,~ postrzeht We- .fym lęs1e, urządzaJąc wielką obtawę.
•
""
h.'
oera w ręl(ę. y un1ent1ią :wić mu wy•łi\pleośka słaniała _się n~ noga_c ·z wy- ...- Widzę. że zmieniasz damy jak ręka~ go, który stał natl nią pochylony i wy- ·
·
·
nie w zawodach bokeer!<kioch.
· · Kornrcki- spełnia · ·polecenie l(i~ki · i - Ma- c~rpan1~. Słyszała za $9b~ cora~ grot- wiczki, .• Coż u ciebie słychać? •..
krzywiając twarz w ironicznym uśm~e
- A, dziękuję ... - odparł Zygmunt chu, zapytał:
bel d-0s:tai~ ataku .szalu, wskutek czego: ·Riejsze okrzyki i tJoczątkąwo ,preypusz- No, jakże się pani czuje?.•. Leprz-Ti:ife:~,/,~~ 0 ż~::n~~i ·dowtadule ste odi cz~ła..że to g:łos. Fcl~a i jego !{amrat6w, -.;Ja!k:oś się żyje.„ A co ty porab'.asz?„„ . ·?
żuka. ze Mabeł fest w szpitalu. Detektyy.> lecz uJrzawsz.y odblask ·łuc.z~a. zrozu- Jak .tam sprawa z Weberem?~.
p1eJ ....
opowi:id~ m~ ~.?nadto, te i~t iut na trop.ie fł!iała: ~e to nie -cm,t · .Pędząa- naoślep. _ _ Kornecki zmienił odraza wyraz twaMabel nie odpowi.edzfała mu, tylko
wytęzaJąc ws.z ystkte stły. Potykała się rz.y i odparł ponuro:
.
.;Czarnci _ Z?~k1 •
czepiając się kurczowo ' ręki Zygmunta,
·
' •
·
· ·
·
d
d ., ·
· l •
· •
. Zośka ucieka do Poznania, lecz Po · ktlku .
"'"'."" DJablt go wiedzą.„ Ktos go tam szepnęła cichó:
.
dniach wraca ·1>o Jasia; bez któreio nie ma-. o zw1sa1ąee ga _ęz1~. wpa _a,a na rzejuż
się
. wa, żgu.b1ła,naw~t Jeden~ paµfofelek , p<?d- podobno postrzelił, ale wyl\zał
·
: .
że : tyć. · ; · · .
- Chodźmy .•. chodźmy stąd .•.
:t-la leren;e Pt>~sk1 rywa1lzu1" ze .,.,&, .dw:oe czas teJ - uc1e~zk1, ale me zwracała JUi z tęj rany. Za miesiąc będzie }UŻ mógł
Zygmunt · dał znak kelnęrowi, by
·
ć;
' . · . ...
i
t
03'11.dy, do .1ed11e1 z. ni-eh naloty ••Czun. Zoł-'
mu wlerzc~nre okrycia.
przyniósł
.
.
rmsru„.
w.
staną
.
.·
.
.
uwag·
o
na
„Dudek".
niejJki
ka" . d,o drµgiei
. - A Jednak to był ciekawy W"YPaCzuła ·jec;lnak, ze . n1,e zdoła umknąć
Zośka 1'Mtannwlła wyjechać za1tranlce
Gdy znaleźli się na ulicy, Mabel
l w tym celu odbywa ostateczną rozmJ:>we przed tą zgrają, że za chwile padJn.i·e n·:e- dek„. - rzekł mnlarz. - Złodziej nic przystanęła, by zaczerpnąć świeżego
r- ZJ,·grnuntein. iniorrnuiąc 10 .o powziętym przytomna na ziemie i · dostani~ się .w nie skradł. tylko postrzelił go w rękę••. powietrza.
. t cz:i.. mia
· . s k ra dł • bo n~e
- - N'ie nie
licji •·•
t m
ó ·
planie.
Kornecki wyszedł za nimi.
- Okazało si~ fednak, łe Jd został l'Or- ręce cygan w, ,8 J>O e · :- I>?
chw~b.
w
pokoJU
z
wyszedł
Weber
_
su„.
Gromkie
Hałas w leste wzmagał się.
wany ·tiizez itleinanvch spraweó'li"i Zośka
- W kawiarni byto bardzo duszno...
echo roznos:ło nawoływania i okrzyki: gdy złodziej zamierzał splądrować całe - rzekł głośno .. - Pani pewnie nie
musi odłożyć- sw6i wyjazd.
· mieszkanie.„ Cóż w tern dziwnego?.„
·
_;. Łapać zbójów!_.
Zośka nabiera przekonania, te ,porwa. znosi gorąca.„
I N
.
t 1
s~d. .
·
· .•
ni.a dokonała . banda c:vgan6w. ..
- Nie.„ - ódparł Zygmunt. - To
Utl\Ser przcs?ną .re~ę po .cz~ e.. a
:
P?z~buać.!...
· fel~k nawia.Zuie · kontaikt .z: pewni\ C}'.'I!~palcu lewcJ ręki w1druał w1elk1 ptcr- musiało być coś innego ..•
S1ek1erą porąbać!...
ka.. któM miesl!:ka w oboz:1~ pod Lo<łz~.
.
·'
Oparła się o . drzew·o~ ' Serce „. o - ma:ło ścień ·-i ametystem.
Namawiia i~ do :Wyjazdu eł.o Wa"'"!wy. W!e- Nie widzę inne~o .powodu.„ W
. ~ Więc kiedy rozpoczną się zawo- każdym razle jedźcie do domu i niech
•
;t.:~em ma.i" 5 ifł . ,po.t.kat w . I-. za !DA- nie wys.koczyło jej Z'_ pjersi· ·
pani wypocznie. że.gnam państwa„. · ·
Juz J~j byto · wszy~tko · Jedno„ niech dy?.„ --; zapytał Zygmunt.
·felek przybywa na oznaczone mieisce ·
• - Nt~ ~cześniej. w każdym razi
. ,
złap:ą. niech zakatrupią!._
Wll"az z Zośką. PaJąkie~ ! Atamanem. .
Zygmunt i Mabel wsi e<lli do takKrzyki pędzącego za nia chłopstwa niż .za m1es•ąc.„ Chciałbym.„ - - C~ia~ka. której na Jm1ę llina, opowi~da
sówki. Mabel drżała jak w febrze. Ma·1·
h
t j
·
d
t
•
k
d
· · N.
t.~· •
•
inii. ze .1~c;l1,1a z .c:.Yiane-k. Maryna P<>rwata
lie o, onczy , g _YZ w e c ~1 1 larz nie pytał ńarazie o· nic.
dziecko w Poznaniu. Pelek namawia Ją do st~nyały się coraz gl'l.~ulfeJSze, coraz
Mabel krzyknęła głosno i głowa ieJ o·
. ·
zwró..:cnia Jasia. · Iliria · Podejmuje sie tego ' bliższe.„
Dopiero, gdy przybyli do mieszka·
. ;· • • 1- Blask łuczywa przedzierał się coraz padła f1a. ramię Zygmunta.
. ·
. ·
zad~nia.
i Mabel spoczęła na kanap:ę, pos tania
Zla~l~faz-~~~ a Fe..!ki-eb wywu~uJ.e !'lię widóczn;ej popriez · l{ęs~wi~ę, ; rzuc.ając . ; 'JV lo~:~I_u powst~ł~ ~v:elkie zamiesza- nowił zbadać przyczynę tego nagłego ·
w pewne•i chwili Felf)k -w~~ d·wu-eh ~w,y~h dokoła t:ł\>°?""różpn~,. dfu~1e. ~ert~e„. . • pie .. :Wszy~~y . podnu~sh się z krzeseł. zaslabnięcia w kawłarrii.
...:.- Co ste stało? .•.
. Pr.zytuhfa się do znrmej._szorstk1.eJ
kolegów, -:- Atamaoa .i. ~a.1~a ""!' - ~ną-1
~ . Zemdlr la!_
cych mu ll4l odsieoz; Zaw>r~~.a w nm't ~0:-VU kory drzewnej, ia.kgdyby błuała: · W·Y.;
· · · W ·d ' i · ·
·
t' ·1.
ł ··
·
krew Schwycił loż;\cy- ·na-- z.1Ml! l!>~.h?. · sę·
(Dalszy ~iąg j utre)..
... o. y ,.„~
-:::pzaw~oboi.e na ._ smuk a sosne o ra unea-· . i ! t
ka.tv. k;L .nn•-tawioav
,--STRESZCZENIE POCZA TKU POWJUCJ. .
Do hotelu „Continental"' w Poznanu1 Pod·
czas oub~·wają.:cj sie w tern mieście „Mię·
di~ naroJowci Wystawy Wtokienntczei" za.
le..:ha_I późnym wieczorem boitąty przemy.
s~owicc_ a.n.:ie lski. Jphn Pitt, wr~z u sw11

~CU boiu

p.T'Zeii

jedn~O,

:i

~aiją.cych J,

~l0chu cyga.nów i sf.aiąc ut ~ele s\vy"..h looilc-gów, rZ'Ucił s:ę nauihód w st~ę w.o zów
cyga11&kich.
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15-go dnia ciągnienia 5-ej klasy, 24-ej polskiej loterji

"!•I• • ~.5 cln}u •hagnienla 24-ef JS S4 533 IO 81 ffS 728 ~ 118 94 808
polsl11ej lołer11 panetwowej, WJQrene 40 d3 05 nt 30 M 40'22 73 143 92
padły na numery n11St~pujqce1
201 MS 4ł N '51 83 509 23 89 605
Po 5,000 zł. Nr. 8.:&73ł
49 733 łJ 808 $4 84 9j() 68 s223 343
100228
j() 591 ~ 711 7$ 97 879 931 53 6023
4
9
Po 3,000 zł. Nr. 8559

28728 :~ ;g~ ro"a~o;~ :~~ ~ ;~

82532 97424 111268
Po 2,000 zł. 4872 56!?9 6765
8623 19597 %4131 44063 51960
55i:8l f>9406 7'>3'>0 '15::178 86491
'
„ 94815 95622 96418 98707 100961
Po 1,000 zł. fi61 5126 7314
8241 9514: J 1388 18579 20202
Jl219 21327 4058? 43064 43738
~
43970 48243 52104 .;)4144 75443
'i~599 85664 9333J 94386 95384
99:!45 103906 106755 108112
111159 111661 114:845 118188
.
_
118(;08 134021 148224 150t>29
154219 78564 160004

2 ~: 4 ~i

Po SOO &ł. Nr. 973 1735 f862
8458 8313 9135 9994 111411370713917
ł3941 14.554 16821 18653 H!879 20002
l0402 20774 21409 22559 23924 24549
15394 ~7001 28558 31602 31796 31822
83803 34192 34451 34465 34861 36324
17547 38674 39786 89957 40607 40845
f2332 4236ó 42683 43597 44028 44741
'4839 43195 45873 i6850 47012 48477
48007 49772 50157 53833 54394 54889
57003 57585 59114 59136 61358 64193
64295 65827 68650 6~087 71858 73973
ł56SO 79295 80311 81C88 51 413 83955
14480 84507 84656 84820 S!OS4 83801
1'742 90590 9H34 91800 94 c47 93271
96098 98625 10059 101172
10j 51 , 101788
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J)OSZ'lllkuie się na roboty
bielitnlane. Pi<>M'kowska 131, Klein.
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CHORYCH na katar żotąd.

ka, Wzd~la. kurcze. bóle, niestrawność
zgaze, n·udności, wymioty, brak ape··~tytu, ogólne oslable11ia etc. Odzyska10
telefon Zl6-90.
zdrowie używając ziółka sławnego na
. choroby weneryczne,
cały świat d-ra Dietla, profes•Jra Uniskórne, I moczopłciowe. wersytetu
Jagieilot1sk;ego. Żądajcie
PrzyJmuie od eodz.. 8-2 i od .S-t, bezpłatnej broszury
pouczającej. " niedzielę ł święta od e. 9-1.
Adres: Lisiz.k1 - Apteka.

Do

IU'ft

SPRZEDAM domek murowany no~
w tym sklep nadający się na r:rcźnk·

Slłrzodanl•

dom Je<lnopletrowy, murowauy, nowy i two. dla nabywcy wszystkie mieszka·
~ mieszkań wo-In~ z'. 10.000, dom nia wolne, Informacje na miejscu. Leś
parterowy murowany, 4 mleszka.nla 'na Nr. 8, przy Drewnowskiej za szpiwo\ne, dom parte-rowy llltl'rowany, 2 talem.
5
mieszkania wolne, Jakoteż pla<ie za !
bardzo niskie ceny w Radogosz.czu. WYPOŻYCZAM suknie ślubne oraz ba
Wiadomość Wólczańska 6Z A. !owe po cenie niskiej Piotrkowska 294

I powodzenie iJ• na Mandeltort,
8
clowe, Duie ofiary materJaln•
Poludnlowa 24
zaletne •Il od takości towaru. Nie katdv dowolni• zac:hwa
m. 13 •
chor. skórne, weneryczne I moczo· Kutner, ofiocyna, parter.
Iprawa oficyna Ili piętro.
any towar. lecz w ciąjfu dziesiątków lat w całym 6wiecle
tel. 184· 02.
plclowe
·- ·- 1
wypróbowana jakość zaduguie na Wasze zaufam„
NAWROT Nr. Z, Telefon 179-89
SPRZEDAM d-0m lub zamienie na KUPll! natychmiast wannę I kocioł lt
przyjmuje do 10 rano I od 4-8 PDOI. mniejszy, na dogodnych warunkach. pielowy w dobrym stanie. Wiadom',ść4
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spec. od 4 -

5-ei,

n!edz. i świeta od 11 do 2 po poi.

Dochód roczny 30.000 zł.

w administracji.

Wiadomość

31

I tel.

Z22·Z5 od 11-ej do

a po

poi.

Skandal na ·strzostwach bokserskich niemiec
PubHczn ~1ść
lińczykom. -

111Jłasno

przełaJ

Wołyński Okr. Zw. Lekko-Atletyez·
ny w Lucku, z polecenia P. Z. L. A. or·
ganizuje dnia 24 kwietnia w Lucku „Bieg
na przełaj o mistrzostwo Polski" na tra·
sie długości 8-10 km. Start i meta biegu znajdować się będą koło sladjonu
miejskiego. Początek o godz. 12.30.
Wpisowe do biegu wynosi 1 zł. (je·
den złoty) od zawodnika.
Imienne zgłoszenia nadsyłać nalety
pod adresem W. Sulewski, Luck, ul. Kr.
Jadwigi 26, m. 4. - Zgłoszenia bez wpi·
sowego nie będą uwzględniane. Ter:min

występuje prz~ciwko berfinałowe spotkania pod osłoną policji

monachijska

· (:HoreS!JOD.den,;ja
Berłln, 29 marca. l monstrował boks

na

8~11

o mistrzostwo Polski

,,l"xpressu„)

na wysokim poziom:e Ogólny waworyt do tytułu mistrzowtechnicznym, zwyciężając wysoko na sk:cgo olbrzymi Ramek przegrał na
! punkty do młodego policjanta Boosena,
punkty berlitlczyka Harnemana.
W wadze półciężkiej tytuł msitrza ' zawodnika znaczn:e od siebie lżejszego
uzyskał Sch'.l!er (Monachjum). który go- i mało jeszcze znanego.
Ramek n·e umiał wykorzystać swej
rąco dop:ngowany przez swych zwo-lenników. odniósł mafó wartośc:owe przewagi w wadze i sporo inkasowa! zamknięcia zgłoszeń upływa bezwzględ·
zwycięstwo na punkty nad Bergerem. : od zw'.nnego i dobrego technicznie Bo- nie 16 kwietnia o godz. 20.
·
Ogromną niespodziankę przyniosło oscna. Berlin uzyskał więc jedynie dwa
Uczestnicy bL~gu otrzymają nagrcdy
fr. H.
finałowe spotkanie w wadze clężk'ej. tytuły mistrzowskie.
w żetonach i dyplomach.
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Przy zgłoszeniach należy podać za•
potrzebowanie na bezpłatne kwatery dla
zawodników, które będą się mieścić w
strzowsl~Ich.
pobliżu stadjonu w Okr. Ośr. Wycb. Fiz.
Rozgorączkowan'.e publiczności doszf.o do zenitu szczególnie w ostatnim
Sytuacja na Sląsku została zaostn ona
dniu zawodów, tak że niel\tóre walki
ł I'!
•
musiały być przenvane na przec· ąg kilku godzin. gdy i publ'c:mość n'. e dopusz· •· Niesn~ski w poszczegó~ycb okręgach· s~ie wci~gnąć. do tej akcji szereg klubów I
Zemb::iczyński, lewo-sl<rzydlowy kra·
pilkarsku::h z lDlly~h .okręgów.
p1lkarsk1ch nadal nie uta1ą.
czata do dalszcio ich kontynuowania.
Słowem, zanosi s1ę na nową rewoltę kowskiej Sparty, uzysl<ał zwolnienie i
Na śląsku jak fu.i donosiliśmy1 sylu·
W pewnej chwili zdenerwowanł· e
w polsklem piłkarstwie, a PZPN. narazie podpisał zgłoszenie do Cracovii. Crnco·
•
.
. '
•
pewnej części widzów przebrało miarę
. d os k ona Iy na b y l e k ,
. w mm
. zysk uje
• by pogodziA po- ••ta
. czym• nic
'1czy 1• "'e
ze
związku
w
zaostrzeniu
uległa
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i wkroczył„" ona na rin<T,.,. funl·c3'ona1·'u1
m1
k'
' J
\
z doskonale zapowia·
jeden
to
jest
gdyż
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•
•
1
majora
sze i zawo<lnicv z trudem dali sobie radę , stanowls iem delegata PZPN-u
dających się !oolbali~lów.
• •
z w'dzami. któ.rzy w ten dziwny. sposób i Jachecia, który wogóle nie chciał kon· wasnione ob~zy.
:.
Donoszą Jetlnoczesrue ze Lwowa, że
protestowali przeciwko orzeczeniom sc:-1 ferować z grupą niezadowolonych klu·
Nie tylko Cracovia ale i Garbarnia,
w związku z zamiarem utworzenia Ligi
dzlów.
1 bów.
lwowskiej, szereg klubów prowincjonał- po powrocie z Czechosłowacji uskariają
Naogół jednak stwierdz 1 ć należy. że
S~tua~Ja •została zaogniona do tego nych a szczególnie kluby rzeszowskie, się na „słynnych" sędziów czeskich, któ·
orzeczenia · sedzi6w punktowych były 1
. • t • • • t • rzy nie oglądając się na przepisy, uży·
t
.
:
zupefn'e spra\vicdliwe i tylko w jednym I stopnia, ze ruezadowolone l:luby okrę~u
wypad.lrn punktowi popełnili błąd przy-! śląskiego, . zamierzają oderwać się wog6. l zam~rz~Ją .;'skrloó przekrciws adzwiiłc bsię •e) wali wszelkich środków, byle tylko
.
.
a y nie- zwycięzcą
ra po zyw
reor 6 amzac11,
· ! d PZPN-u 1• przystąpić do robotni· I kt.
.
'ł . 'k' .
d
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czes k a.
zos t ał a druzyna
dr .
znaJąC w wa ze po cięz !eJ zwyc ęstwo j' e o
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•
Schillerowi (Monachjum). mimo iż prze- czego związku piłkarskiego na śląsku I ore uzy?Y•
Wisła pozyskała napastnika Ruchu,
Wspomniane k1uby zam1erzafą inter·
•
• d • •
ciwn:k jego Pietsch {Lipsk) był od n'.e- kt.0 d t •
kt~~ory posia a JUZ zrzeszo· wenjować nawet w PZPN-ie, by pod żad Obtułowicza, który będzie grał na środ;;
go o klasę .lepszy.
nym pozorem nie dopuścić do ulworze· ku ataku ligowej drużyny.
z ważn · ejszych wyników z przebo- nyc 12 u w.
Jednocześnie zamierzają . kluby ślą· nia Ligi śląskiej
jów wym~enić należy zwycięst\v·o Mohb
Dz i ś zawody
•
nad znanym w Polsce Zigbrskim oraz
boksBrs'<ie w filharmonii.
zwycięstwo Ramka przez k- o. nad noreprezentantem południowych
skonalym
W dniu dzis:ejszvm odbęJą się o
t..:
Niem :ec OJe:scm.
g~dz ..8 wiecz. w sali filhart!10nj1 ~ano·
Prawdziwa walka 0 heR"cmonję w
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'druzynamj
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W sobotę, clnla 2 'kw!·et·nla b. r. ob--' stępaje uroczystość pośwlięcemia sztanrza fa ~ pon.ie ~ 1 a c { m ~ zy repre;.en1
wkiratow.
w
praca
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od
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ta~taml .Berlma I ~fona?hi:1m. N a s~ro1 na st10::1z.i. Zigie.rs1l~a Maikkabi swój jubill oosz
0 SerSkI~
8010
p0
loza na normalne tory pru<pagując usilnie
Wtdow_nt. ~y_ł .n ezw}kl.e p~~f!•CCOl~y C!Wl!'::l z1e,.~tole.cia.
Warszawianka-Z,ednoczone
Ce:lem uswiceni!a ~.o ćn1•kt jubMaci r.:'.ieę wychowmlia tnzvczncgo wśród szer
tembet dzicJ. z~ Jeti no z p.sm \\ ychodz,\„ · '
.
•
ce 'o/ .Monaduum na" ~.ływało do wy- M~run·i wj'l w!1;;1:ł!d popi.s gimnaistycz.lJIY w · srogo ogółu młodz•ieży.
będą
~oks~rzy K~ •. ZJedn.ocz~ne
saili .J .wtnia".
stąp en przeciwko bcrl 111czykom ( !!!).
Jaik wiarom-0 w nia·dlchodlzącą nte- w n1edz·e.lę dm!l IO k,w'~~.ma b~w1ć w
W zwl.ą.zlm z tern pod~jemy hi~torJe
~~~rir~zcnto~t Bcr.ljna ~ \yndze ko:
guc . ~~ n:e ch~ 1 ał "'' CJsć na ring <lo leJ powstania teg{) pot~ż·neigo dz:iś towairzy- <l:ziielę w ba.senie zgiiersldm orga1n.i;z.uje Wars~awie. gdzie rozcgr,u!·1 me1.:z bukc~1-.;~11. P?ki .m~ zagwarantowano mu o- s.twa. \Y„'r. 1912 prty tow. śpuewacrem Ł. K. s. wiei-kie z.awod'Y pływackie,\ sers~I z .ta:~~tejs~ym C\\~·~m. w tr
. . ,Ha1zom:1r i:1tworzona rosti.1Jie sekcja jgdz~e st:i.rtuJe mb~lóY bninymi ta1kże i d_z en póz~ , t:J t. J. 17 kwtc.m~ odb,edv~
.
piei(I ,r>ol cyp1cJ.
się n~tonl'ast me~z ~ksc:sk1 ~ t.o<lzt
Naturaln·e. ż~ nnstr6J t~n udzicl!f s 1 ę ~ilmn~str~zna. Dzięki eir.-ergicz.nej pra- mijistr~ Polsikl nocheńs.ki.
W:a·c'1cmość ta Cio tei~n stopnia zaFn pr_zycze~ gośćnu ZJedll<h.zony1.:h . bęszybko zawod11'..kom lak ze tegor_oc ~ ne ~Y kuJ.Jm Jec1:i·ostek. a zwłaszcza obecne-I
m'strzoslw.a boksersk ie Ni~mi~c ~ ;e ~a- go P;~zes.a tow. ~· ~· Eig-era se;<cja ta te~esowa:ła . ?gót s.i:o~t?wców n.aszeg1 .l~~e druzyna bokserska „Warsza\\'.1anJą prawdz1we~o obrazu sił n1emLcck;c- rozw1ia SLQ pmnyslnue I pod koo:.Cc lata 1mia.sita, ze J""'·z wc.zesime..i nabywaJą bL!oe- d •
rl IŚ
liczy 50 osóh, \VybLl'Ch wojrry świato- 1ty na tę dekawą !mpr()zę.
go sportu bokscrskicg-o.
.1Z
laik_ s.~ę <l-ow:'<l.~·uji;-my pTv:wacv iĄ?'be-r 1
spotka1i wej kta·dzi~ :hwiJowo kres d~~sziei pra·
\.Vyn:1lcl. p~szczezóln~ch
.
. . .
.
:.:y. Lecz JlliZ w r. 1916 zost14e na no- 1scy tllSl'lrnie tre1T11U1ą. by god.r.ie zaprewn·
przedc;taw:ają s:ę następuJąco:
W dniu dz1s1.eJszym I J?trzejszym ro-W wadze muszcj Ausbrok (Monach- \V'O rowotana d-0 żyd~. ale tut pod na- . tować się za.równo wobec Hcz.nrc rebra
jum) uzyskał tytuł mi~trza ro rnz zwa „Ma!~\.kabi" i z wtasn:s.•m lokalem. 1111ej publiczności ja1k I ~o§ćmi warszaw- zegrany. zostanie w .salt. szl~oły pow\V r. 1918 praca zostaje prrorwaina s'ld~mi. Pożąd:i.ncm-by b~'lo, by or~ani- szechryeJ przy .ut. Ceg-1 cl~1iane1 .26 mecz
CZ\Yarty, zwyciężając wrsoko na punkwskwtiek powr1ta.nia ozfot11ków d'O stużbY zatorzy zwrócili uwagę na więcej miejsc ~ze~·erczy między druzynam1 WK$-1!
ty dortmmiczyka Stascha.
W wadze koguc:eJ berlińczyk Mc;hl ·. rn}~1kcwej. l'>.op!iciro ro!< 1921 zastaje, si.ocllzących na p;11rt·erze. g-·dyi Jaik .iHż za- 1 PKS-u. Po~zątek zawodód w oba dni
miał wyraźną przewag-ę nad wakzą- z.n0w. tow. przy pra<.y. W stos·t~!1kowo ·zna?zyh~m •. spod•zicwany jest olbrzymi o godz· 18-eJ.
„
•
•
cym nieczysto Spannaglem. mimo to sę- krotk~·ch odi-.:te:1x1ch ?zastt zostaJą uru· oo~La<ł p-..ID!iiczmoścL
S. Cz. ·fł 1BP0\110dZBnla
dz·o~·ic przyznali zwyc'.ęstwo Span.na- c.hom~oDe d:aJlsze seikcJe. W r. 1925 na-

Tegoroczne mistrzostwa boksersk:e
Niemiec, które rozegrane zostały w ciągu soboty, niedz:eli i pon:edz'atku w Monachjum m;nęły pod znakiem wielkiego
skandalu.
Rekordowo zebrana publiczność iywo reagowała na przeb'.eg poszczcgólnych spotkań. przybierając wręcz wrog'.e stanowisko w stosunku do reprezentantów Berlina. który dotąd dzierżył w
swych rc;kach większość tytułów mt-
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~M.
w wad7.e plórf,owcJ tytuł mistrza u-.Jutrzenka

zwyc·ięz·

a Makkab·i

zyskał Schcinkofcr <Berlin). zwycięża- '
jąc na punktv Knstncra Cfrfurt).
Łodzi
w
w wadze lekkiej Donner z:ipewnit
•
.
•
•
.
sob'e wvsok:e zwytlęstwo na 1111nkty
!esz:z~ echa ~d~ytycb druzyoy Ha~oahu or~z ; Oratorium.
nad magdeburczykiem Mcsehcnrcm.
1 • N1e minęły
P?~zcz!golne wy01k1 meczu przedberlith:zyk ~istrzostw Polski, a JUZ zwolenn1kow. le·
W wadze półśredniej
Kam e uzvsk l zwvci stw na unkt msa stołowego czekała nowa sensac1a w . staw'1a1ą się nast.:
Y I postaci .zapowi~dzianego na . u?· w~orek I Zylberman J. (J)-Librach (M) 21/17;
n~d ~u!\kul r~ . ~ :cischk~m. p
•
. spolkania o mistrzostwo Lodzi między 17121 1:1.
.
a }m
, .
Tuszyński (J)-Inzelslein {M) 19/21;
Najkpszą formę ze wszysl_k :ch mi- rywalami : mistrzem Polski, Makabi, a
13121 0:2.
strzów wykazał .B.ernlo~1~ ze Stutgartu beniaminkiem kl. A. Jutrzenką.
Szwajcer (J)-Lewkowicz {M} 21/10;
Tegoroczny start beniaminka kl. A.
reprezentant wog1 srcdmeJ. kt6ry z::,~~ i
Jutrzenki, był istną rewelacją, gdyt z 21117 2:0.
W'*
_..
Michałowicz {J)-Edelbaum (M) 21/19
miejsc.a zaczęła ona zagrafać mistrzowi
Łodzi w zdobyciu z3szczvtnego tytułu 21/16 2:0.
mistrza na rok 1932. - Meczem tym zo- 1 Zylberman H. (J) - Hendeles {M)
n 1rciarski w Davos
stala zakończona pierwsza runda roz- 21119; 21 i16 2:0.
Ogólny wynik 7:3 dla Julrzenk!.
W czasie śwint wielkanocnych od- grywek o mistrzostwo Lodzi. MistrZ'em
Przedmecz rezerw zakonczył się
1Yf się w Davos konkurs skoków nar. wiosennym Lodzi została drużyna Ju·
clarsk'ch. w kt6rych .reprezentant o- trzenki, która zdystansowała Makabi !wycięstwem Jutrzenki w stosunku 6:4.
• ; Public 7 ności 150 osób. Sęcbia p.
.
fmp:jc:;ki SzwaJcarji Kaufmanry uzyskał i różn!cą 13 pkl. • •
Na dalszych mieJscach usadowiły 1.1ę s1erman, dobry.
poza konkursem skok 71 mctrow.

meczu o mistrzostwo

I
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Wspaniały

skok

I

I
1

P01Bk0\V

w drugim turnieiu tenisowym

w Cannes
Drugi turniej tenisowy w Cannes został już zakończony. Tenisiści polscy nie
sukcesów.
odnieśli niestety większych
Zarówno Tłoczyński jak i Maks Stola·
row odpadli w półfinale. Do finału dostała się jedynie Jędrzejewska, która po·
konana została przez szwAicarkę p. Pay•
ott w dwóch setach 9 :7, 6:4. - W grze
pojedyńczej panów, zwycięstwo w finale
odniósł Rogers, bijąc młodego niemca
Haenscha 2:6, 6:4, 1 :6. 8:6, 9:7. Mistrzostwo w grze mieszanej uzyskała para
Payol-Aeschliman.
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Mandżur·jl
objął urzędowanie

Pre7.ydent

·----

si on:an·

ampfJrllo

u

Wybuch p0Gc1as rozsa·
dz11nia lodóv
7rzei

żolnierze

zabici

Bukareszt, 31 marca.
własny)

('Telegram

(t) Donoszą o wybuchu, który miał ·
miejsce podczas rozsadzania bloków lodowych na jeziorze Maros. Podczas zakładania materjatu wybuchowego, wsku
tek nieostroż11ości podoficera, nastąpiła
eksplozja ekrazytu. Około 100 kg. materjału wybuchowego eksplodowało. Na l
skutek tego wybuchu trzech żołnierzy
~ostało zabitych, zaś kilku rannych.

!

Traglc~na ~mlBrC

wyści-

zbudował ~1>.ecJal11y

.wóz
francuskl konstruktor samochodowy Stapp
pobić rekord szybkości, przescigaJąc sir Ma!colma
1Campbella. Samochód zaopatrzony Jest w w trzy motory po 800 koni i moWledetl, 31 marca.
ie rozw:jać szybkość do 600 kilometrów na godzinę. Próba pobiela rekordu
(Telefram wlunv).
szybkości odbędzie się w maJu.
·
(t) Donoszą z Trjesttt o tragłcznym
.vypadku, Jaki miał miejsce w instytu-;
cle rentg-enologicznym podczas naświe
tlania pacjenta.
Z niewiadomej przyczyny nastąpłto
krótkie spięcie i cały aparat stanął w
został zabity na
płomieniach. Pacjent
miejscu. za~ dwaj lekarze odnieśli clęt
kie poparzenia.
1111

czasie

na~wretlenra

I

rentgenem gowy, na którym pragnie

!llo6ron·o n

200

B. cesarz ch)liski Henryk Pu Yi, który

obwołany został prezydentem niepodległej republikt mandiurskicJ, Przybył

w tych dniach do nowej stolicy Alandżurji

Stalin

-

Czangczunu•

c.iężko

chory

Relorma podatkowa
bflazie przeorowadzona

w Ameryce
Nowy Jork. 31 marca.
fTeleuam

własny)

(t) ~a kongresie amerykańskłm toci;yla się wczoraj niezwykle otywtona
dyskusja w sprawie reformy podatkowej. Wniosek grupy radykalnej o zniesieniu podatku obrotowego został odrzu
eony. Należy się Jednak liczyć z faktem,
Iż rząd zmuszony będzie przeprowadzić
reformę podatkową, a to wskutek wzma
gającego się kryzysu I konieczności roz
łożenia ciężarów podatkowych na inne
warstwy społeczne.

Wysłanniczka
ujęta

„komin!arnu''

w

~tambuls

Stambuł,

(Telegram

31 marca.

Z Moskwy nadeszła władomość, 1.t dyktator Rosll sowtockleJ Stalin bardzo

Kolo jes:o loża
zgromadzili się naiw}·bitnicjsl lekarze
soW:.eccy. Dalszych wiadomości narazio bralt.

poważnie zachorował.

I wynalazca francuski Albert Sauvan dokonał w Alpach szaW sp~cjalnie zbudowanym samoloc!e wzniósł sję w
loncto eksperymentu.
powietrze i runął i wysokości 200 met rów w dół. Skrzydła samolotu zostały
strzaskane - Sauvan Jednak ocalał. Eksperyment ten mlał na celu zbadan•o
wytrzymałości nowego tYJ>U samolotów.

Słynny lotntk
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NoJwięl<szy

turbogc·
ocrator Europy

'

wł„euy).

(t) Policja turecka zdołała ufać specjalną wystannici,kę Kominternu, niejaWiednia i
ką Wilder. która przybyła
oświadczyła, że jest artystką.

.z

Po przeprowadzeniu dochodzenia oka

zało sięJednak, że aresztowana jest rosjanką i pełni od 5-ciu lat funkcje gene-

ralnej inspektorki tajnych organizacji
komunistycznych zagranicą. Pozatem
aresztowano jeszcze kilktt komunistów,
którzy ułatwiali działalność wysłannicz
ce bolszewickiej.

Talna gazeta u~zedników
policyjnych

przemysłowe BatturbogenaJwkkszy
zbudowaty
tersea
Hamburg, 31 marca.
nerator, Jaki dotychczas znajduje się w
(t) Wczoraj wykryte zostały dwie
Europje. Generator ten wytwarza pn;d
drukarnie komunistyczne. Rewizja prze800.0,00 kilowatów. O jego wielkości
•
.
.
.
prowadzona w jednej z drukarń dała
wręcz rewelacyjne rezultaty, albowiem W Ita1Ji o~chodzona Jcs~ obecnie uroczyście 13-ta rocznica założen 1 a Part]1 fa- · sądzić można z naszej fotoo-raiji - dookazalo się ,iż drukowane tam było nie szystowsk•eJ.. Na zdJęciu "'.idzłmy zebranie rady partJi ias~ystows~jej pod rosły człow·ek może swob„odnte w~jść
doń do środka.
I
przewodnictwem Mussot:nJego, zwołane dla upamjęt11len•a rocznicy.
legalne pismo urzędników policyjnych. I
Am~ielskie zakłady

wykryta w Hamburgu

ODDZIAlY: KRAK()W. ul. Ptiarslu 4. Telefoay: 165-00 I 17'-50 (Oddział dla całei Mało,>olski) Ekspoxyturr krakowskiego oddzi.alu: TARNóW ul Sw Anny Nr 14 i NOWY SĄCZ ul Matejki
L. JS; KATOWlCf1 Administracja ul. Piastowska 9 tel. 7·17. Redakcja ul. Mickiewicza 8. tel. 5·78; SOSNOWIEC: Biuro dz1ennlków Józef HlawskL ul 3-~o Mata nr 28: BEDZIN· B.v-m
d.denników J Hlawsk~ ul. MałachoW&kiego I; . DĄBROWA GóRNlCZA: BiuN dL1enników I. Hlawski 3-go Maia a.r 4, Z.\KOPANE, Krupówki, dom p W Kneptuw„k ei:!o GTlYNlA ulica
10 l!o Luteito dom :.Ut Pętkowskiel!o. tel 11-69 CZĘSTOCHOWA: Al P:innv Marli nr. Zł. tel 4-48: KALISZ: Zl..,b nr 14: RADOM A Eifer ul Żeromskiego 25 tel 17-90; - KtELCE: ulica
Sienk"ewicza Nr. 39 Tel. 171: SKARżYSK01 ul lłtecka nr 16. tel 40; PIOTRKóW TRYBUNALSKI: ul. Garncarska nr. 3; WLOCł AWEK: Biuro dzienn:ków L Makowski Koś.:1u'\zk1 S'
TOMASZÓW MA.Z.i ul. Polna nr. Il, tel. 168: WARSZAWA: Próżna 7. m 34: WILNO: W1leń ka 39. tel. 1000 Agentura na Krotoszyn i okolice: H1eron.m Piecbocki• KROTOSZYN. Kalisk~
m. a; JAROCIN I okolice. Sylw. Pietruszewski.JAROCIN, ul. Powstańców, kiosk. Ager.tura na Leszno. I okolice: Ciwiń~ki, Leszno - Kiosk Agentura na Uostyń 1 okoli<.:e: fran Lektar~ki
~ •
GosŁYń • Leszczyóska 8. Od<lzlal w LUBLINIE: uL Kollataia 5. tel. 3-48. Agentura na GRODZISK Wlkp. i OPALENICĘ: Wojciech Gabrielczyk Grodnsk. Zbąstvńska 7.

Prenumerata: z kosz~?ni

pr.zesvlki pocztowej zł. 8 ir. SO miesięcznie

l

Ogłoszenia:

W tekś~ie SO gr. za .wiersz mihmetrowv <na strunie 4 szpalt~·t:
Urobne: za slowo 15 ::•ony
nekrolosu 40 gr. za wiersz m11im

naimnieisze zł. 1.50. Poszukil't'anie pracy: za ~Iowo IO groszv. na1mme1sze zł. I .ru.
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