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b~dt, 6 marca. f nlka, rzuciła na stół rewolwer I zawo·] Piotrkowskiel i od kilku lat przyJatnlła stail~ tożsamość zabitego, !J)l'Zeszukam·
(łg) Dziś w nocy, kilkanaście minut lała: .
sle z sekretarzem komornika Antonim jegio kdeszenlie. Zna!leziiono w ll1lioh dopo godz. 12-ej, do IV komisarjatu poli- ARESZTUJCIE MNIE. ZABIŁAM Szymańskim. Uważano Ich powszecb· wód osobisty,, na nazwisko Antoniego
cji wpadła jakaś mloda niewiasta. Bar- CZLQWIEKA.
nie za narzeczonych I sądzono, że ślub Szymański.ego, zam'ieszkalego Al. I-go
dzo przystojna kobieta, wyglądała nieZ bezładnych słów niewiasify me odbędzie sie w nafblłższym czasie.
Maja 20. Poza tern znaJ,ezi<mo wlekszq
samowicie. Miała rozwichrzone włosy, można bylo wywnioskować c.o się . właAle niedawno stosunki żaczęły się sumę pienięd~~„ vonad 850 zlotye,h, oraz
blęd~y wzrok! ubrana .był~ niedbale. . śc~wre .stało. ~ire.s~ie zdołano dowie- między nimi psuć. Sąsiedzi słyszeli nabity rewolw.er.
.
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zdołali dlz1.eć się od mą ze

. Nim. obecni w kom1sar1acie

. .

często odgłosy sprze<:zki. widzieli jak

.

O.dy

b~daino

WOJłasMw\nę,

nafaw

się zor1entować, co oznaczać miało to stneliła · ona do kogOŚ na klatce scbo- z mieszkania wybiekała Wojtasiówna., wyszedł n11eiwyilde d~aiwy S1Wzeg6ł•
nagłe wtargnięcie, młoda kobieta pod- dowej d~u przy ulicy Odańskiej 21
którą gonH Szymański.
Okazało s·ię, ~: rewolwer, !którym .zabir

biegła do stolika dyżurnego przodow·
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Tunel pod kanałem
La Manche
mote byt wybudowany w
trzech lat

ciągu

Parył, 6 marca.
. (Pat) Senator r;e TrocQuer wygłos1ł ockzyt .w. sprawie budowv tu.nefu

pod kanałem La Manche. podkreślając
olbrzymie jego znaczenie elfa to unk6w ekonomicznych wielu państw. Sen.
Le Trocquer zaznaczył, że dzięki n-0wowynalezionej metodzie usuwania zie
mi z budującjego się tunelu możnaby
go ukończyć w cią.gu trzech lat.

Ambasador

Chłapowski

u mln. Barthou

Pośpieszono natycbmfast na miejsce
i Istotnie, POmiędzy I a II piętrem w
lewej oficynie tego domu, znaleziono
fakłegOŚ mężczyznę w kałuży krwi. Był
zupełnie nieprzytomny. Wezwano · pogcrlowie raibutllrowe. Przybyły <lir. Mrów
ka STWIERDZIŁ CIĘŻKĄ RANĘ PO·
S~RZAŁOWĄ OLO~~ i polecił przewidć rannego do szpitala św. Józefa.
Wmelkie próby ratunku byly jednak
bleq,sJmteczne. Młody człowiek zmarł
J>O godzinie, nie odzyskawszy przytomnoścl.
. .
: .
.
Na. mieJsce . zab61stwa udał się natychm~~st specJalny ·sprawozda_wca · r.°"
pressu , który zdoła~. zebrać niezwykle
szczególy ~ traged11.
.
W domu przy ul. _Gd~ńsk1ei 21 mieszkala Marianna W0Jtas1ówna. wraz z
matką, bratem i młodszą siostrą. Pra·
cowała ona w pralni cbemlczneł na ul.
·

6 marca.
Minister spraw zagtratlicznych Barthou przyją~ ambasadora R· p. Chla.pow
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sk.ie~o. . W myśl tych .informa,cyi. Sta.
~iał sprzedać. w1adomoś~1 ? f?r-
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Paryż, 6 marca„
Komisarz Bony, kt~ry. m1al
wyiecha! do _DHon, zatrzyma się Jeszce
~ Paryzu, mety~ko ze względu na k?·
meczność bada.ma uzyskanych ostatnio
talooów czeków Stawiskief9, aile rów1

~Pat)

tyf1kac1ach francuskich rzadow1 01em1eokiemu za sumę, odpowiadającą 100,000
funtów szterlingów.

~~~zp!~!~~ ~~~ ~~~ykf:~~!e~~v~ Dr~ Stefanowski
z'

Paryżu wlaśnie znajdują sie. niJC.i, które
doprowadzą

n...1·nce""'
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Paryż, 6 marca.

wKasie Chorych

Doo~~~.~w~~~ ~

bawiła w WaTSzawie, w ministerstwie

opieki sipołeC1Z1I1ej specjana deiJ,eigac.ta,
która otrzymala zapeW111ienie, iż w o·
kręgu _lódz:kim, wobec c~ężkiej syt';lacji
robotników, zastosowane będą Uilg1.
Dziś wyjeżdża ponownie w tel sprawie delegacja do Warszawy, kitóra przy
wiezie już lkookretną od'Powiedź, kiedy
i w jakiej mienze zwolnieni będą ubez·
pieo~ni od opłat.
.
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Dr. Stełanoweld. miał rOz~
4,000 zł
miesi ' eznie. Minio, iż nie pił on, nie hu~
lat i
grał w karty ani na 'Wyścigachmiał stały niedobór. Począł więc nacią·
·gać rozmaite osoby na znaczne pOiyc:zki
gałęzioną

:ie

praktykę i zarabiał

ZJednoczonych '!Y8~awiał fałezywe
U
ArmJ·a StanAw
b«:dzie 320
Paryż, 6 maroa.

sum~ ·

W~zawa.: 6 m:airca. . ryfle Hamer. -

·Brzed sądem oikięgoW}'tm ro'zpoczął
~P31t) Duże ~rażenie wv:wot~:y- 'w eię Ói~ecn1e se<M~cyij~y proces. Na ła:wiie
Paryzu r~welacJe. J?ras~ an_g1el~k1eJ 118; osikar.z~nych zas1adił zna'?~ 1~~~ war•
temat szp1egowsk1e1 dz1alalnośc1 Staw1 s~awsk1, dr. Stefanow&ki 1 D•11e1Jalk1 Hen·
•

li.:zgł:

Porozumienie

rządu
hiszpańskiego
z Watykanem

bgł: zniesione
·
.
.
Lódź, 6 maaica. Iwa pobierania apłat za ·lekarstwa i Ie(it) Jak się 'dowiadujemy, w bieżącym · czenie w Ubezpiecza•lni łódzkiej.

slkiego, który odb~ z ministrem dtuisz.ą

~40-'I• .::?.-_I.

k. ól
PensJa r a
.
BelgJ·i Leopolda Hl

Opłaty za lekarstwa i leczenie

·

Paryż,

Ja

Dziś. w n'Ocy, Szymański iprz)'lbvł do ła ona . Szymai:51k!!eigo, został przez nią
WojtaiSliów'ny, gdty wsZ'}'6<::Y jm epaiti. _ sk1radz1ony z .iaikl1e.~ pall.ta· na - ballllł
Również młoda niewfa.s.ta maddowała się przed killlikl!I tyigodlI1!iami. ·
. .
.
w łóżku. Szymański prOsił flł by wyszła
Widoczne więc Jest, że Już dawno
na kilka Jliinut na sch0cty gdyż prapie nosiła sie ona z myślq popełnienia zbr<r
z nią Pomówić.
'
dni· Odwieziono Jq dp wydziału śled
· Młoda niewiasta niedbale zarzuciła czego, który przystqpil do dochodzerrllz.
na siebie suknię, pł8!1zcz i . wyszła. - o
czem rozmawiruli - 'awiadomo a.ile
wtkrótce potem
'
•
ROZLEGŁY SIĘ CZTERY NASTĘPUJĄCE PO sosm STRZALY.
.
W ohwi~ę późnieij Wojta.siówna już pu·
.
kala do miieszkaniia dozorcy, prm;ząc, by
.
B~sela, ~ marca.
otwl'>rzył bramę, g(lyż matką zacliorowa · • (t) ."$" związku z mianowan~ '!10'Weła i ona ~szy po ~otow:ie. Gdy bra· go k ro1a Alberta JII, P?Stanuw!ono pod·
mę otwarto, młoda kobieta rpobioegła do vryższyć mu pemąę kroleWS1ką. Zm.a.rły
komisaitjatu i złożyła t·am sensacyij:ne za· · król ALbert I .otrzym~ał '.?°czątkowo
meldowamie, 06ikaif'tając siiebi-e 0 doko· 9,3~.~0 frankow ro.czd:, kito~~ to. su~ę
na.nie mord1U.
mnn.te.J~zooio ~aStt~rue
9 m.L.llJ.onow r~
Tyimczasem w szpitailu pra:g111ąc Ul- ąihecme .~en~ia krole~~ będzi1e ~o
'
s~ć 15 miLjcmow frankow, 1e,d!n.aik krol hę
dlzii.e 5,a,m wyznaczał ~y na utrzymaniie
swych pałaców reprezentacyjnyc.h.

czekiOgółem
i dapumczał
się Jnnych machinacyj.nabrał
, ,...... _ . . . . , , . . , . _ ..
. on ·wiele OSc)b na s~ę 300.000 zł. _ N~
igsae€U zoln•erzg„co wyidiał on te t»eiruiądze - ~adlniielama ma ~wynosić 130 : tys. ż~łnie·nz.y, ·n~e żdołano ustai~ć. listn~e 1 prZJ1PUSIZC1%':

Madryt, 6

marca~

.

Między republiką hiis2pańś.ką, a &fo
1Hcą aposfalską,
:n.astąpi w nadbliższych

(t)

ooia·ch iporozumienie. Po ostawch za tar
ga-oh doprowadzono w.re1S1zciie ' do złaigo·
clzema naprężenia mi1ędizy mszipan~ą a
W.artykaneim. ~
·
Obecnie ;inż wy:jeohał do Rzymu miniister 51Praw zaigram1cznych mszipa,nji,
Romero. W rame pozytywnego wyniiku
dailszych rpertraktac)'lj, ooleży ei.ę liczyć
z podjpi•saniem konikordia.tu międlzy Hi'S1Z•
panją .a Wa.tykanem..

. .

Za duto

słoni.„

Lou.dyn, 6 marca
(·t) Doo.oiszą z p oluU!Iliowei
.J~
Afryk~. że
w okolicach je2:1iora Tanganika, rozmno•
żyły się w nadzwy-cz.ajnej i.lośc.i sJo.niie ...:.....
Z_wieirzęła te niis.zczą oko~-cz.n· e zasiewy.
wyrządlzrując olibrzymie szkody. W związ
1ru z tei;n-1 rząd an,gie:lski zorga?izował w
ty~ dni1a·ch P?lowan1J.e, w czas1ie którego
zrubilto
st.słom. roiku: w oko1D.cy teJ. za·
. W ~b110głym
bito . 0igółean 700 sło1111.
1

I

Sprzysiężenie

monarchioon:,g:n~;z~~sb~~]~ :,~~1~ ~f:t0~~ wyd1!~i t~dż~~:i~i:~ ;~~~~~~~~°!~~.~;n;: 1 "tyczne w Hiszpanjl.
posiedzenia komisji b:udżetowej z piired- do sumy 279.541 tys. wobec propono· n1.ą wydał całą talk ollbrzymlllll, iwm_~. Madryt, 6 marca.• ·
stawicieilaimi władz wodskowych.
Komisja odTz.ucila· wniosek generala
Douglas Macairthura, szefa s.itaibu gene·
ralnego armji Stanów Zjednoczonych,
który domagał się ustalenia efektywów
armji regularnej na 165 tys. żołnierzy
oraz gwarclji nairodowej na 210 tys. żoł·
nierzv·
Komisja uch waJiła , że armja regu-

wanych przez armję 349.523 tys. dolarów.
Ze wzgllędu na dewaluację dola.ra,
komisja mnniejs:tyła róvinież liczbę nowych samolotów z 348 na 290. W sprawozdaniu komisja w niezwykle ostry
sposób zaatakowala ~ospodairikę wojsko
wą pray zakupach nowych aeroplanów.

.„

Spraw!l ta ipoz~stała w ·tlliJemn.1cy. W ~
Według doniesień z Barcelony, · w~
c1-wan11U. rozmaiitycli osób na poty<:zJu, kryto tam sprzysiężenie monarchistycz
pomagał mu Hamer, ooobni'k o bajnej • ne. Dokonano 44 aresztowąń.
przeszłości i na in~eigo taż dr. StefanowWśród aresztowanych znajduje się
ski zwaila całą wli:nę, t'Wlierdząc, te przy- m. in. dep. Albinana, który stawił opór
wlaiszczył on soMe <>we 300.000 z.ł.::_ Po~ policji, grożąc użyciem broni, oraz
niewa•ż Hą.mer iest ~~leptylkiem · i :w,·cza dwuch b. wojskowych i kHku studentów
sie rovprawy sądowe:j dosfał akurat Alta- .Aresztowanie nastąpilo w siedzibie faku - 151prawę jego wyłączono..
1s·zystowskiego stowarzyszenia,.

.
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ZAKŁADY
ymbol
Jak

powstała

ani bezrobcicia

zako11spirowanych

laboratorjów

sz~a? ~nżynlerów ~ wynalazców pracuje

dz1en 1 noc nad nowemi modelami mor·
de~c~ych narzędzi, mairzą,c o pobiciu
wojennych.
rekordów
na1w1ększych
Pozornie zakłady Kruppa wyraibiają,
~eraz. ~raktatory, lokomotyWy itp„ w
1stoc1e Jednaik wszystko nastawione jest
na produkcję wojenną i wystarczy najmmetsz.y sygnaił, a w ciągu paru dni
warsz.taty, wyrabiające niewinne ma·
szyny rolnicze, przekształcone zostaną
w fabryki annat.
Nieprzenikniona tajemnica o·t acza
zaikłady przemyslowe w Essen ...
Słowo „l(rupp" stało się na calym
świeC:ie synonimem· mllłtaryzuiu I "woJ·
ny. Nikt nie myśli o Kruppie jako -0 c.z.ło
wieku. gdyż przed oazami wyobratni
zairysowują się momentalnie olbrzymie
hale fabryczne; gdzie bez wytchnienia
i odpoczynku wyu-abia sie śmiercionoś·
ne „Gmbe Berty".
Krn1ppowie osied.Ji w Essen od bar·
dzo dawna. Stulecie, które przynioslo im
bogactwo i sławę zaczęło się dla ruch
pod ni~byt pomyślnemł ausplraciaml.
Pod koniec bowiem XVIII wiek.u z
wielkiego majątku uzbieranego 'L trudem l)rzez sześć pokoleń pozostają gro·
sze. Władzę nad rodzinnemi p.rzedsię·
biorstwami obejmuje wówczas f ryderYk KnliPIJ>. Pusz.ozia się on na rozmaite
ryzykowne eksperymenty, chcąc zdobyć klijentelę. Niewiele mu to jednak po
maga i pechowy przemysłowiec traci
niebawem pozostały majątek. Cały kredyt mora.lny i materjalny, zdobyty wysiiłlkiem tych pokoleń, leży oto w gru·
zach. Dobija to lekkomyślnego człowię·
ka, który. nagle umiera, zostaiwlaJąc :to1
• nę i dzieci na lasce losu.
Po śmierci ojca, ster rządów obet
muje syn Alfred. Z zapałem właściwym
młodemu wiekowi ,zaibiera s~ę do pracy,
z.rujnowane
stopniowo
odbudowując
Prted:siębiorsitwo rodzica. Przetłslęblor·
czy fabrykainit, nawiązuje stoounki handlowe i osobiste, stairając sie zdobyć
rynek niemiedki. Nowe wynalazld tech·
nłczne, rozwój kolei żelaznej ł tele1rafu
otwieraJa przed energicznym przemy·
I-Owcem nieznane dotychczas horyzonty. W ślaid za riz.ądem niemieckim, za·
czynają i obce państwa interesować się
wyrobami Kruppa. Szczęście SP'I'lzyja
mu ciąg-le.
Na wystawie światowe) w Londynie
budzi powszechny podz.iw nowy model
łut, wykonany przez zakłady w Essen.
W związku z tern zaczynają nai>lywać ta:k liczne zamówienia, że wiellki
fabrY1kant hroni musi ciągle nabywać
nowe tereny, by dobudowywać cale
komplikisy war~tatów. W owym czasie
pracuje już u niego 1.500 robotników,
podczas gidiy karjerę swą ·z.acząl od zatrudniania... 8 pracowników.
KrUJpp, mimo s,t osunkowo młodegó
wieku, jest mąidiry i bardzo 1>rzeromy.
Posyła nader kosztowne prezenty róż·
nym monarchom europejskim. Skutki
tego nie daJą długo na siebie czekać·
Oto Rosja pragnie całlklowicie zireorga·
nizować swą przestar:załą artyłerję,

Tur

świecie

fa bryka armat i broni

W Niemczech śmierć Kruppa priześmiertelnika mała niklowa moneta, jest chodzi prawie bez wrażenia. gdyż za·
w Pożyciu domowem skąpym I małost~ kłady przemyslowe oddawna już zosta·
kowym człowiekiem. · Jego sprawy p.ry· ły przekształcone na spółką akcyjną.
watne układają się nieszc.zególnie· Prze· Prywatny majątek Kruppów s:Lacują w
dewsLyst1kfom porzuca go żona, która roku 1913 na pół miliarda marek nie~
nie mote znieść tyranii męża I pozosta- mleckich. Potężne działa wyrabiane w
wia syna, ohOrowitego chłopca. Alfred Essen są sprzedawane WSzYStkim pań·
Krupp, przed którym chylą się kornie stwom bez wyjątku - czy to będzie
przyjaciel czy też wróg ojczyzny. A
wszyscy, umiera samotnie·,.
Syn wiekiego rodzica nie dziedziczy gdy nadchodzi wojna światowa, arma·
po nim siły ani talentu organizacyjne· ty niemieckie wycelowane są niejednogo. Mimo to zaikłady w Essen P'ros~e krotnie w niemieckiego żołnierza.. ,
dują w dalszym ciągu, rozwijając się co
Traiktait w Wersalu położył kres wy·
raz bardziej. Jest to zasługa polityki nie twarzanlu narzędzi wojny, Fabryki
mieckiej, rządowi bowiem potrzeba u- Kruppa, w myśl przyjętych zobowiązań
stawic:znie nowych armat i pocisków. nie wyirabiają już dalekonośnych armat,
Ogromne bogactwa zostawione pirzez
wytwairizaniem różnego
AHreda Krnppa przewracają ni~co w pralC'Ując nad
maszyn.
rodzaju
!{łowie niezbyt mądremu dziedzicowi.
Talk jest oficjalnie. Faktycznie zaś
W pałacu jego panuje ceremonjał dwor
siki, a luksusowe przyjęcia są tematem mimo kontroli międzynarodowej trwa
łaknącej J>loteik :Europy. Wielki magnat, wyścig żefaza w oczekiwaniu nowych
pirowaodząc nienormalne hulaszcze fy· okazyj, W oczekiwaniu nowej pożogi
cie, wyczerpuJe swój wątły organlz1m I wojennej ślęczy cafy sztab inżynierów
umiera w młodym wieku, pozostawia· nad nowymi wynalazkami, które swą
fąc swą bajeczną fortom~ Jedynej córce precyzją prześcigną niewątpliwie słyn·
ną . ,Grubą Bertę".
Bercie.

pracują bowiem na trzy zmiany. W ci~

szy

mllltaryzmu nlemleckiego

najwiqksza na

~ie~kie zakłady · przemystowę Krup· to

pa me znają kryzysu

KRUPPA

samo •znaczenie, co dla

zwykłego

...
c:ukrzuc:u
Obtowu
na obuwiu kliJenCu

(sb) Niezwykły wypadek postawie-! Russowi.
Po chemiczne111 zbadaniu skrawka
nia diagnozy chorego na podstawie iego bucików, wydarzył się ostatnio w skóry z buta dr. R.uss zakomunikował
klijentowi. że
Londynie.
Jest on chory na cukrzycę.
Pewien klijent kupił sobie parę bu~
Kliient ów udał sie do lekarza, któcików, które jednak po kilkotygniowem
noszeniu okazały się niezbyt wygodne. ry rzeczywiście stwierdził obiawy choWobec tego oddał on je do składu, w robliwe pacjenta. Jak się okazało, dr.
którym kupił, prosząc o reparację. - - R.uss stwierdził
Właściciel składu odesfaf butv do cen- w skórze buta nieznaczną zawartość
cukru.
tfalnej faoryki mechanicznej, która buco nasunęło mu przypuszczenie, że
ty te- wyrabiała.
Ponieważ obuwie było wvrabiane właściciel obuwia był chory na cukrzy~
maszynowo i nie mogło być mowy o cę. Przypuszczenie to sprawdziło się
błęd.nem jego skonstruowaniu. oddano ł całkowicie i pacjenta w po.rę zdołano
buty głównemu chemikowi dr. Colin- wyleczyć.
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,,Podróż
Wyprawa do

do · wnętrza . ziemi''

wnętrza

wulkanu prof. Bustosa

(sb) Jedną z najbardziej frapujących wą, kitóraby zabezpieczała przed żarem.
powieści Juljusza Veirnego jest „Podróż Ponadto wewnątrz skafandru znajdować

do wnętrza ziemi". Autor opisuje przy- się 11ędzie cała instalacja elektryczna,
gddy dwucp uczonych, którzy dostaH wytwarzająca niską temperaturę, która
się do wnętrza wy~asł620 wulkanu i będzie całkowicie za·bezll)leczać 1>rzed
padlziemnemi lkorytarzami przeszli na· rozipaloną lawą· Na plecach skafandrów
stępnie do innego wulkanu, przez który znajdują się aparaty tlenowe, albowiem
żadna maslka przeciwgazowa nie bylawydostali się na powierzchnię ziemi.
Urzeczywistnienia tej śmiałej fant1a· by w stanie zaibez..pieczyć uczonych
zji Poddął się obecnie dyrektor obserwa- pnz.ed trującem dz.lataniem gazów wew·
nątrz wttikanu.
torium w Santiago - Bustos.
Bustios postanowił wraz z trzema I!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!'!!~!!!!!!!!!
swoimi asystentami zbadać wnętrze ·
czymnego Jeszoze kraiteru w Andach,
Kwasiput. Uczeni zaopatrzeni w szereg
specjalnych aparatów udali się już oByli z sobą zar-=czeni kllkahecnie na drogę do krateru wulkanu.
dzlesl11t lat .
Celem prof. Bustosa jest ustalenie
(sb) Mie.szik1ańcy Meltoo-Mow:brey po
miejsca, z !którego wybucha lawa wu!·
rus~eini z06ltadi ruezwyikłeani -przeżyciami
ka,nu.
pary narzeci.onych, WiiHam Male
pewn·eii
Ody nauka o wnętrzu ziemi byta
}eisizoze w powijakach, istniało przypu- i Ka.roliiina Daighlei maJi 6lię od dzieciń
szczenie, że wszystkie wulkany p0sia- stwa. Już iailco kiilikuletni.e d:zieoi, bawili
dają wspólne źródło, z którego wytry- się wspólnie nia podwórku, to też gdy
ska lawa i trujące gazy. Wulkany uwa· podrośli. ip-01Stainowiii połączyć się wę·
żano niejako za klapy bezpieczeństwa złem małżeńskim.
Whliam i KM1ool1na oostali nairucz.ooy
skorupy .ziemslkieJ. Obecnie uazeni dojednak nie mieli odlpowiednkh środ·
mi,
szli do zupełnie Innego wniosku. Każdy
wulkan posiada swoje źródło lawy I ków lina.nsowych na z.alo.teniie ognis:ka
iaden z wulkanów nie Jest połączony domowego. Wówczas :pos:banowili rozstać
podzłemnemł korytarzami z drugim si,ę. Wili.am miał po~e·chać do Stanów
wulkanem, Fakt, że w nieil<tórych punk: Zjedmocz01I1ych i doroibi.ć sńę tam mająt
tach kuli ziemskiej its.tnieje „ropiejący ku, a dQJpiero potem uwrz.eć z Ka<roliną
wrzód" w postaci wullkianu - należy śLub. Co tydizoteń narz.ecmi. pi.sali do siebie,
uważać 'Zia pewnego rodzaju sclit>rzenia
swą go·rącą m~łość i wier·
za,'Pewniaijąc
skorupy ziemskiej. Celem wyprawy
prof. Bustosa jest właśnie ustalenie ność. Talk minęło kilkadziesiąt lat. miejsca skąd wydobywa się lawa w Wmam Male dorobił się wreszcie .z.nacz
nej forituny. Przed kilku dniami, wrócił
wulkanie Kwasiput.
Długi czas trwato sporządzenie spe· wreszcie. WiiHam iesit obeoo.i<e 75-letnim
cjalnych skafandrów dla cztonków wy- starcem, a na.r ze.czon:t jego, liczy 73 lata.
prawy. Ponieważ na dnie wulkanu ist· Mi.mo upływu tylu la•t, nie iprzestali się
nieje wysoka temperatura, · skafandry kochać i obecnie połączyli się dozgon·
uczQnych pokryte sa powłoką azbestO· nym węzłem„

I

I

cja a nawet Ang!ja przysyłają misję z
·.iam6wieniami, MiIJony za,czynają napływać do kas sprytńego przemyslow·
ca, któremu już wtedy ogólna opinja ukuta nazwę k.'1'6la armat.
'Jaiko fabry;kant broni nie ma Krupp
żadnych s~rupułów. Gdy w roku 1866
wybucha wojna między Niemcami I Au·
strją, armaty z Essen obsługują obydwa
fronty, ku zup.eiłnemu zadowolenhu wailczących. „Król aJrmat" odldaje się dUSlzą
i ciałem nieustannym praoom nad dzia·
lami wfasnej kons.trukcji. Na olbrzymich
polach, przylegających do Jego wairsztatów, :odbywają się ciągle próby 'L no·
wemi airmałami. otucho i złowróżebnie
huczą potężne narzędzia mordu; wyrzucając ze swych potwornych paszcz o·
gromne śmiercionośne kule.
Wielki potentat, decydujący o woj·
nie lub pokoju, dla którego miljon, ma

niezwykle

małżeństwo

--Hobieia~
Wolno !1ru6unn
lełll

chce zwycl-=!yt, musi byt

zawsze konsekwentna
Pan W. K. S. P. w Grodzie.

Dr.:igi

Pant~, chcąc się przekonać, czv znajcma Pana żywi dla Pana jakieś uciucia,
czy też c.,dwzajcmnia Panu Jego, nalety

zbliżyć fię do olei towarzysko. prowJ·
dzić częstsze rozmowy, czy to podczas

towarzyskich. czy też spacerów. Wtedy m0że z uśmiechów, spojrzeń, •ub słów. wywnioskuje Pan " sta
nie jej u::zuć. Trudno wysondować i~
bowi"ru na Gdległość, temparJm;j, ie
kohiccic nie wypada z uczuciam1 s·,..emi s:ę narzucać. Impuls powful~u dać
zawsze mężczyzna. Jeżeli znalcma Pa„
na nie odmtwi mu częstyflt spacerów,
będzie chętnie przebywała z nim w towarzystwie, chętnie rozmawiala. a może i zaprosi do mieszkania rodziców,
wówczas będzie to nieomylnym znakiem, że i jej serce nie pozo.stało dla
·•
Pana obojętne.

przyjęć

Pan H. D. z Lodzi. Obawiam

się,

ie

niezupełnie dobrze zrozumiałam treść

listu Pana. Ożenek przed odbyciem powinności wojskowej, jest conaimniej lek
komyślnością i naogół należy unikać
tak wczesnego zawierania małłeństw.
Jeżeli jednak ma Pan jakieś .moralne obowiązki względem swej narzecizonef,
jeżeli obawia się ona kompromitacji w
wypadku, gdyby po odbyciu służby
wojskowej stan Pana uczuć zmienił .si•
- wówczas obowiązkiem Pana fest na
prawić popełnione błędy. W takim wypadku sprawa jest przesadzona i nie
ma się nad czem zastąnawiać.
Pani W (?) ze Z1lerza. Dro~a moja,
Pani niezupełnie · ~yło
wolno naigrawać 11, 1
cudzych uczuć, albowiem to są rzeczy
bardzo przykre i bardzo bolesne. Pani,
postępowanie mści się teraz na Pani
samej. Mam bowiem wratenie. te postępowanie Pani znafome~o Jest tvlk~
odwetem i.a ból i męki. Trud.no teraz
musi Pani przetrwać. Sama Pani sobie
nawarzyła piwa i trzeba ie wYPić.'Dro„
ga Pani, na jedno chciałam Pant zwrócić uwa·gę. ZnaJomy Pani ma widocznie
podobne do Pani usposobienie I 1t11d
Wasze wieczne sprzeczki. Niech tet
postępuje Pani teraz tak, jakgdyby Wasze role się odwróciły. Ody znaJqrnY
Pani zauważy, że zmiana jego postepowania wpłynęła na Panią deprymufaco.
jeszcze bardziej zacznie Jej dokuczać
(tak samo zresztą, jak to Pani sama. dotychczas robila). Pomłedzy Wami to.
czy sle teraz taka mała watka· o zwy.
clęstwo, zwycięstwo, które mote U•
ważyć na całym loste. Jeteli Pani zatem chce pierwsza wyciągnąć rękę na
zgodę, niechże Pani pamieta o tem, te
będzie Pani musiała przez całe tycie
konsekwentnie l zaY1sze
posłęJ)Ować
pierwsza nakłaniać do zgody. Teraz jednak możecie Wasz spór załatwić zgoła. inaczej. Oto poprostu niechże Pani
nie zwraca uwagi na dasy sweg;o znajomego i postępuje tak samo. jak przedtem, w czasie, gdy ów pan o niczem nie
wiedział. Te same wątpliwości. które
gnębią obecmie Pan.ią, ogarną pótniej
Jego i wówczas zbliżenie Wasze b~cizie
tatwiejsze, albowiem ża4na ze stron nie
poniesie ~decydowanej poraż.ki.
postępowanie
właściwe. Nie

Pani Julka i Lodzi. Drnga Pani
zbytnia poufałość, o którą prosi Jej' zna
jomy mogłaby mleć bardzo przykre
konsekwencJe dla Pani, konsekweneJe,
których nie daf oby się odrobić i odta- ·
łować przez całe życie. Niech się Pani
zatem strzeże i powie swemu znajomemu, że może być tylko jego serdeczn•
towarzysz.ką i„. nfczem więcej, Gdyby
będzie Pani miala o·
się nie zgodzil czywisty dowód, te na Pani osobie ni•
wiele mu zależy, a miał jedynie zamiar
wykorzystać Jej młodość i niedoświad
czenie. Mężczyzna, który w ten sposób
postepuje ze swemi znajomemi. wiedząc
że świadomie nak\anll je do popełnie
nia fałszywego kroku, który może je
nie zasługule
wtrącić w przepaść nawet na uczu~ie przyjaźni.

~tr. 8

6ra wnaparstki-nowa plaga Łodzi
Pomysłowi oszuści uprawiają hazard·· uliczny,
ciągnąc z niego pokaźne zyski .

.·Ofiarami

padaj~ przeważnie

l

robotnicy i

młodzież

szkolna

włcza, Zawadzkiej, Zielonym Rynku, zgóry, iż nie może wygrać, że ieśli naLódź, 6 marca.
(i) Łódź nawiedzila ostatnio nowa na Wodnym Rynku i Rynku Bałuckim, wet czasem uda mu się zgadnąć jest to
·
plaga: gra w naparstki. W wielu punk- codziennie rozgrywają sie te same sce- tylko przypadek, jeden na sto. Ostatetach miasta ustawiono gładkie. mate ny. Krupierzy ulicz.ni czatują na robo- cznie ci, którzy upraw i aj a ten proceder,
deszsczulki, imitujące stolik na iednej no tników, uczniów, na tych którzy naita- robfą z-fskowne interesy.
Wskazanem byłoby, aby policja zatwiei dadzą się wziąć na tani i łatwy
dze. Przed stoHklem stoi jakiś oa·n i
zarobek. Każdy chciałby tak w ciągu jęła się tymi panami, kt.órzy żerują na
manipuluje trzema naparstkami
oraz jedną kostką tak zręcznie. że przy kilku minut podwoić swój majątek. A naiwności ludzkiej. Nie wolno tolerować, by uczniowie oddawali słe takie·
patrujących się 0garnia pewnego ro- oszuści tylko
mu hazardowi na ulicy .J. nie wolno też
liczą na naiwność łudzb
- dza.iu otumanienie. Nikt nie może zordopuścić, by robotnicy przegrywali w
jentować się, pod którym naparstkiem 1 i robią doskonałe interesy.
Gra w trzy naparstki stała się osta- ten sposób ostatnie swe ~rosze. Gra
.ukryta jest kostka. Krupjer uliczny prze
; suwa bowiem naparstkiem z btyskawi- tnio w Łodzi tak rozpowszechnioną, że jest pozornie tak łatwa, że daja się na
spotka się tych wydrwigroszów na nią skusić wszyscy. Jest to iednak orczną szybkością.
- Proszę szanownego oaństwa _ każdym kroku. Ofiarami ich padają f dynarne oszustwo, które winno być
' W<>ła głośno k.rupjer. - Każdy może wszyscy, gdyż mało kto orientuje się sczemprędzej ukrócone.
spróbować szczęścia. Za 50 groszy mo. : - - - - - --· ----- -I ~ .~ •. ~
żna wygrać złotówkę. za 5 złotych - ;

noz·em

d~::!~~mrars~~~e:oań;!';:'~bk~~o t:~~~11 Zamordował
•
poczem zrabował 630
lakis

sto pro.cent. Tylko zgadnąć proszę, pod
którvm naparstkiem jest kostka.
z tłumu ~stę_nuje naraz
młodzieniec,

I

pói$C wieczorum?

Dokąd

TfATRY.
TEATR MIEJSKI: - o godz. g.45 Wl',eczoHm
„TIOIWl.riis1Zcz''.
TEATR POPULARNY (Ogrodowa or. 18): o godz. 8,30: _ „Sżc.zęśtiwej Pod'fói.y".

TEATR „ROZMAITOSCI''
„No, no, Nanette"

(Cegielniana 27) -

KINA •
CASINO: - :,Pa.pryka•'.
ORAND·KINO - „Sztuka życia"
M.illjo111 na ul.icy•'
MUZA ROXY _ „Życie jest piękne„
CAPITOL _ „Zaulki życia'•
1udzie •
"'
CORSO - „:-•:ig:i.ni
CZARY _ „King-Kong•'
PRZEDWJOSNIE - „Nie będziesz kurtyzaną''
RAKIETA - „Pocałunek przed lustrem'"
SZTUKA - „Pod pręgierzem"
ZACHĘTA: - I. „Urwi& z Hiszpa.nii''. II. ,,Dziwny Dom• ..
PALACE - „Hrabina Monte Carlo"
METRO - „Zabawka"
ADRIA - „Zabawka"
OSWIATOWY - „I. „Jei<> Bksce-lencla Sub·
.
jekt'', II. „Pojednanie"
I. P. s. - PARK Sli!:NKIJ:~IC~A - Wystawa
11

I

drzewo.rytów P. n. „Sowiely

~. ~

v

••

„'

'j

;.,

<

O '1"(• :

1

Pols;ka''.

.:.~~"<I,': ł~'"

~

sw~
'4
'4 bratow~
„
•
zbir zasiadł
zł • - Krwawy
•
•

Białymstoku
ławie oskarżonych
Rzuca na stolik z.łotówke i śmiało
ws'kazueJ palcem na jeden 7, naparstków I
się brat Stanisława l';liwińskieg? :-- Jan. 'I siednieg? pokoju, zrabował z szafy .260
Białystok, 6 marca.
Istotnie Jest kostka. Dostaje dwa z.łote.
się on jaknaJgorszą opmJą, wa- złotych 1 wyszedł. Po drodze nabył Jes~
Cieszył
Bialymstow
olm;gowym
sadzie
W
Cieszy się, zapala do gry, rzuca 5 zło
sądowa w try- łęsał się po knajpach i marzył o zdoby-1 cze butelkę_ wód~i. którą ~aniós~ d~ sweJ
rozprawa
się
odbyła
ku
tych, zn6w zgaduje ł bie doraźnym przeciwko Janowi Niwiń- cin majątku, nieuczciwą drogą. Często narzeczoneJ f ehksy_ Wo1tulew1czowny,
DOSTAJE DZIESIĘC ZŁOTYCH.
wyrażał się, że „zaszlachtuje" kogoś aby g~zi~ urządził libacJę. N~rzeczo~ej dał
skiemu.
zyskać znaczniejszą kwotę. Wkrót p1e111ąd~e na pr~echow~me, oś~iadcza
tylko
Białymw
okręgowego
sądu
Gmach
Tłum widzów powiększa sie coraz
natknęła się w pobliżu przy. Jąc, że Je zarob.11. Dop1~ro ~1ecz?rem
policja
ce
ranka
wczesnego
od
był
oblegany
stoku
b~rdziej. Wys·tępuje jakiś dru~i osobnik
Blok na podejrzanego następnego dnia odwazył su; WYJŚĆ z
Czarny
stanku
na
dostać
się
starały·
które
ttumy,
przez
I jemu szcz.ęście się uśmiecha. Za jeden
mężczyznę. ·Zapytany o nazwisko, oś· jej mieszkania i wówczas został areszto·
tę sprawę.
: zł<>ty zgamia dwa, za dwa - 4.
.
Obronę wnosił adw. Tilleman. Po wiadczyl, że nazvwa się ficdziukiewicz. wany.
Gromadę ludzi, która obstąpiła sto'·
Wyrok będzie ogłosiwny jutro o gosprawdzeniu personalji Niwińskiego od- Policjat zażądał jednak okazania doku· l
. ttk
czytany zostat akt oskarżenia. Niwiń- mentów. Wówtzas zatrzymany przyznał dzinie lO·ej rano.
OGARNIA HAZARD,
ski oskarżony jest o zamordowanie swel się, te nazywa się Niwiń~~~· Odpr~wa- ~e9fłe8e888ee
•
„
Pan wyczyniaJący te magiczne sztu- 24-letniei bratowej, i\nieli NiwińskieJ, dzony na posterunek pol1CJ1 w WasiJ~oO W
wi~. _nie przyznał si~ do dok~:mania zbr?- -N·
i padno~i trzy napar~tki. bokazuJe będącej w 8-ym miesiącu ciąży.
Szczegóły tej zbrodni przedstawiają dm. Jednak znalezione pa 3ego ubranm '
gdzie Jes.t kQstka ł zn6w kilkakrotnie
łódzkich
ślady krwi potwierdziły jego winę. D?·
- ' tręcznle manipuluje naparstkami na slę następujco:
.
W dniu 25 stycznia r. b. mieszkaniec piero wówczas zbrodmarz przyznał się
_
~tole.
wykazała mspekcla ·sanitarna
- Kto zau~aiyf gazie iest kostka? Wasilkowa pod Białymstokiem, Stani- do dokanania przestępstwa i opisał
Łódź. 6 marca.
Wszystkrm wydaje się, ie widzieli. staw Niwiń„ki, wrócił okolo godz. 6-ej szczegółowo jak zamordował swą bra(i'l) Inspekcje sanitame w todz.i, pod
. I:'o kolei wszyscy rzucają pieniądze i 1wieczorem do domu, lecz zastał miesz- tową.
[( r.vtycznego dnia uzbroił się w nóż jęte celem podniesienia stanu zdirowOlt·
, zgadują, Ale Jak się okazuje, szczęście kanie zamknięte na kłódkę. Wszedł więc
do mieszkania przez okno kuchni. O- w celu obrony przeciwko Janowi Go· nego miaisfa, postępują na.iprz.ód i oibe.j. ~przyjafo tylko dv.rum pferwszvm.
czom jego przedstawił się straszliwy wi dlewskiemu, który go w ub. roku kilka- 1mują coraz s·z erszy zakres.
Reszta przegrywa.
W pierwszym rzędzie dokonywane
dok. W kałuży krwi leżała na podłodze krotnie pobn. Wypił następnie pół bu. . •
.
,
' · DW'l.lzlot6?-'kl„ pl~tkt, dz1es1atk1 ;-; jego żona. Zaalarmowana policja wysła- telki wódki. Na polecenie matki miał od- są in<s1pekcje dOllllów tódiz.kich. W U1biewszy~tko zn~ka w kieszeniach własc1- ła na miejsce zbrodni swych przedsta- nieść chustkę do bratowej. W mieszka- gtym t~odn.iu zll16Jtrow:ano w ten sposób
ciela trzech naparstk6w. W ciągu kil- wicieli. Ustalono, że zbrodni dokonano niu Niwińskich zastał tylko Anielę. Przy blizlro 70 ni.eruehomośd, przyczem w 30
zupełnie niiez.adawalający
kunastu mil11ut zagarnął powatną sum- zapomocą ostrego narzędzia Morderca witał się z nią, a gdy bratowa poczuła, znalez;iono
zadał swej ofierze kilka ciosów w gło-j że jest pijany, poczęła mu czynić wy- sitan sarui:tarny.
·
h.
W wyniiku powyższego, starositwo
Tłum zaczyna szemrać. 011:ołocenl ·z wę. Po dokonaniu morderstwa, zabójca mówki, że upija się stale, zamiast pra· gatówkl przytomniełą. Mruczą pod no- zrabował 630 zł. stanowiące oszczędno- cować Wówczas zbir dobył noża i za- grodikie w tod.zii ukarało w dirodze adsem. Denerwuje ich strata oienięazy ·1 ści Niwińskich. które uciułali sobie na dał Niwińskiej cios w szyję. Potem za- minisiiracyjnej wysokiiemi grzywnami 30
dał jeszcze kilka ciosów na oślep, dobi- właścicieli domów.
publicznie demoostrowany brak szczęś• budowę domu.
Wkr tce ustalono, że mordu dopuścił 1 iając swa ofiarę. Następnie wszedł do są
' -ćia.
Jaiktś starszy Jeigomość woła zrry-

na

w

·iech.IUJ.St

tow_any~rzedet leżala

kostka poa
tu
t'ym naparstkiem. Sam widziałem„.
· · - Odyoy leżata tu. wygrałbv pan· odpowiada filozoficznie wtaśclclel 3-ch
oa:parstków.-Trzeba tylko uważać.· PHnfe uważać. Ja zmieniam sz.vbko na·
. pa.rstki. Trzeba zapamiętać ~dz.ie sta' ·wiam ten z kostką. Co pan mvśli. że tu
fakieś czary? Trzeba umłeć 1Uać. I<to
umie. ten ma szczę~cle, a kto ma szczę~
·:„ cłe. te" wygrywa. Proszę państwa, kto
·
~ · gra dalej?
Znów kilku n.aiwnycłi kusi ~ię n Ta,
twą w:vl!raną. Znów przegrywaja. Tłum
i117 7,anrotestow~f. 11:dv nagle ·
chce
1
ROZLEOA SIĘ GWIZD.
•
· ·
Właściciel poryiwa naparstki. chwyta stolik i nim ktokolwiek zdążył się zor
już
jent01Wać, co zamierza z;robić ·
zniknąt.
Co sie okazuje? Ci dwaj, którvm dopisało s 7 r7,PŚCie w ~rze.
SA WSPÓLNIKAMI,
Po demónstracii, że można wygrać,
stali na rogu. obsenvując, czy nie zbliż::i sie policjant.
Gdv uirzeli zdaleka grana.towy mundur. inikli wszvscy trze.i. Za kilkanaście minut wynłyn;:i w innem miejscu.
l ;::'16W rozpocznie się gra.
Na Alejacłi Kościuszki. ut. Sienkłe.

ZBROJNY NAPAD NA BRACI ZAKONNYCH

Jeden z zakonników

został

niebezpiecznie poraniony

dyci rzucili się na nich, zadając dotklł·
Inowrocław, 6 marca.
(Wek) Zuchwałego napadu bandyc· we ciosy I raniąc tepemi narzędziami·
Pod w}}ływem odniesionych ran, je·
kiego dokonała banda zloczyńców na
·szosie inowrocławskiej pod Markowi- den z zakonników zwalił się. nieprzycami na wiozących opal braci ·zaikon- tomny na ziemię. Kiedy inni bracia, poczęli go ratować, bandyci z.rabowali
nych z Markowic.
Czterech zamaskowanych osobni· większą iość węgla i uciekli w kleklów, jadących na rowerach, zatiriz.yma- runku Inowroclawia.
Ciężko oobity brat zakonny odniósł
ło się przed wozem braci zakonnych i zażądali (talk poważne rany, że Istnieje obawa o
teroryzując ich rewolwerami
jego życie.
wydania im węgla.
Bandytów poszukuje policja.
Ponieważ spotkali się z odmową, ban

' • wNowym Bytom1u•
Katastro fa gorn1cza
Jeden górnik zabity, trzej ranni

domach

Przed sezonem robót
publicznych
Kom. Wojew6dzkl pojechał
~o

Wars:?awy
Łódź, 6 marca.

(~'t) Jaik się dow1ad<Ujemy, dziś rano
wyijecha.ł do Warszawy komisarz r~o.wy m. ŁodJZ!i, inż. Wojewódzki. WYJazid
p. komi.sana pozos<taje w związku ze
zi'bliżającym .sii·ę se.zon·em robót public:z·
nych. Jaik wiadomo, roiboty te mają się
rozipocząć w Lodzi już za miesaąc i dd.atego komisarz Woiewódlzki zahi.eiga usH·
nie, by na cz.as otrzymać z Funduszu Pra
-cy potrz;eibne kredy.ty i móc uruchomić
iroboty odira.zu n.a szeroiką ska.lę.
Ogólna suma, o którą stara się t6dź
w Funduszu Pracy wynosi 3 mi1~ony zło-

~~i ~~7.śoo.C:ę~~ pb:J~~~~i ~n':il:·~:
cjii i wodiodągów już zoisitała przyznana.

Obnltka komornego
we

Natychmiast wszczęta akcja ratun·
Król. Huta. 6 marca.
Na kopalni Lithandra .w Nowym By- kowa doprowadziła do odkopania zwłok
Włoszech
tomiu wydarzyła się dziś katastrofa, ładowacza Alojzego Wanka. Poniósł on
Rzym, 6 marca
która pociągnęła za sobą śmierć Jedne· śmierć na miejscu. Wkrótce wydobyto
(t) Pimia włoskie donoszą, że w naj·
ciężko rannego rębacza Emila Lubaczygo ~órnika.
Ponadto jeden górttik został ciężko I ka, który doznał ztamania obu nóg. lżej bliższym. czasie na.611:ą.pi tsonowna ohniż·
ranni zostali Jerzy Qtugojczyk i Paweł ka pen5y.j urzęc1.niczych o 12 proc. Na·
i d\.vaj lżej ranni.
b nie w dni.u 1 kwiet·
stąipi tQ prawdopodo1
Katastrofa nast8,piła o godz. 7.30 rano, Jurczyk.
Na miejsce katastrofy przybyła ko·J nia. Równocześni·e ma być obniżone kowskutek oberwania się zwałów węgla!
ścian szybu. Zwały zasypały czterech j misj:-i z ramienia okręgowego · urzędu morne o 15 ioroc. i pe'W'.!le podiailkri. o 10
proceoit.
górniczego.
górnlkówr
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Ogarnięci wielką trwog~
Co sił w nogach uciekali

Gdy do skraju dżungli dobiegt.
Ze zmęczenia ledwo żywy,
Spostrzegł Kubuś, że na pieńku

Przerażone robiąc miny,
Bo się zwierza bardzo bali!„ ...

~1:..-• • •

----- ...

5

Prawa autorekie za s trze żone

..„

Zamyślony siadł myśliwy„.

1
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~

W
.
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łUeszc~ęśliwe

wypadki .prz~ pracy

.w każdym większvm zakładzi e
il

•

•

~
Minuta sm1echu

winna pow-

stać or~an
i zacja służby bezpieczeństwa I targoienla.
Profesor Ciupallo znany jest ze swezo re>~·
~
Pewnego dnia wchodzi do składu sa•

I

KTO URODZIŁ S[Ę DNIA 7 MARCA
okazuje zdolnóścl pedągogiczne I pragtJie wpły- 1
Jedną z naj,groźnie. jszych plag życia osób usz.kod:z.onych. Na czele .słu.żby be2'.
~ąć dodatnio na swe otoczenie.
l robotniczego są nieszczęśliwe wypadki pieczeństwa W: każdym prz~ds1.ębvorstw1e
Człowiek ten jest_ plonlererq, przygotowują- przy pracy, które pozbawiły już życia , sto.i zazwyczaJ sam przeds1ębvorca, macy!11 drogę. dla ważnych wydarzeń. Doskona~e niejedITTego robotn ~ka i ~ómika. Jak wal I jący do pon;o-cy wybranyc~ ,
onentuJe su: w pr,ądach nurtujących społeczen- , czyć z tą klęsk ą , jak uniknąć niieszczęma1strow l robotnikow_
stwo i P~trafi ~aprzód obliczać t. przewidywać . śliwych wypadków w fabryce lub w ko- Ilo-ść tych pomocników zależna jeStt owydarzema, Jakie nastąpią. Jego mstynkty spo- palni?
czywiście od rozmiarów z.akłaidiu.
lec~ne i humanitarne przejawiają się wyraźnie
Oczywiście, że przedewszysbkiem naTego rodiz.aiju organi1zacje służby b~z·
w zyciu.
leży usun ąć przyczyny, które powod1ują p·ieczeństwa pra-cy są iesz.cze u n•ais, nieOkazuje dość duże zdolności pedagogiczne, ' nie•szczę śliwe wypadk·i. A przyczyny te stety, zjawiiskiem rzadlldem. Jedina:k orktóre występują na Jaw nietylko w nauci;aniu mo·gą być r ozne. Czasem roboobnilk je<>t ga.n izacje takie już isrtinieją. W latach
młodzieży, ale również I w życiu codzlennem i zmęc z.o!lly, a zmęczenie wpływa na 1928 i 1929 zorganizowaino służ;bę bezpolitycznem.
zmniejszen ie uwagi, brak zaś uwagi tno- pieczeństwa pracy w hutach Spółki KaWspółdziałanie z (nuymi przynosi ·mu duże ~e spowodować nieszczęśliwy wypadek. toWickiej, Królewskiej i Laurze oraz w
korz~M.h.-J~, SalJł!l.-~ożna -powle,d,Zleć." r'ówn1eż .1~ \~ m emnie;s zym stoiptniiu mnie się pt"zy- „Hucie Pokój". Na terenie Sp, A~.
I małżeńJłwię. chociaż o ile odz/ _o przygody : czynić .do. . nows t ania , nieszczęś1-iwega wy- „Wielkich :e.._ieQQW. i Zakładów Ost.rO!w:lemnołli~ -..!~s4~Mi~· nl~raz żródł~m~ ro-'zczaro~„a~ ' pa,ćl'ku p.rzy P'racv
ckich" już od szereJtu lat r<>zwija
i przykr~ścl.
•.
•.
zdenerwowanie,
wion, dz~łaln<>ść specja~. organiza~ja
Uprzeuny, goscmny - chętme dzieli się tern, , sipowode>wane nie snaiSlkami w domu. ula- bezpieczenstwa. Z '.?°śród 11Il1Ilych dz1aco posiada z inn~ml. Jest to dosk?nały towa- ; tego też w n.ie:których fabrykach am.?ry- łó~ J>r:Zemyis!u na pH~~y pl~ wysurzysz I kompanion. - Martwi się wówczas, · kań•sikich wiszą na ściia1I1ach nastepujące wa1ą się tak~e z.akł0 aidiy J·ak „Panstwowa
gdy inni się martwią I raduje się w.tedy, gdy ! naiprusy:
Fabryka Związków Azotowvch w MoJego otoczenie się weseli. Potrafi się dostować 1i
„Po kłótni z żOną nie przychodź do ścicach", Rafinerja Nafty „Vacuum Oil
do każdel sytuacji, _podlegając różnorodnym fabryki!"
Company" pOd Dziedzicami na śląsku,
zmianom.
.
Niektóre wieksize z~ła•cty• przemysło odlewnie metali „Ursus" pOd Warszawą
Kobiet-i urodzona dzisiaj - Jest cierpliwa, we w Polsce powo.fały do życia t. zw. i iinme. W sfad:jum or~and·zac)'ljnem zna~·
l
·
·
..1•• :
•
·
· t ha t!"rh ....~ y w
m1'ł os1erna
uprz~1m
a. Jej gośclnnosć
Jest b~r- iI
„służbę bezpieczeństwa pracy",
...
...,,ą s~ę
~ł ·by b. kzip1eczhns
dzo ~e~decroa a Jak.o pani domu okazuje umie- której celem jest zaipobie.~aniie nieszcr.ę- wył:kwohl'l11.a,Gic. wJ;„ ~1~~~ ~ c cynjętnosc1 I tros~y. się ~ naJdNbnleJsze szczegó- , śliwym wypac:tkom -przez stosowani i:óż- rywyc „ es<: e ~ "'""'u 11llll.
ły do~owego p~c1;i.
.
„
.. 1nych zrubeZJpie~ze~, lu~ w n.ajj!orszym raN~l~ z całrch s1ł dążyć do.tego, a:~y
Moze być ~os1t.onafą_. PJ~lęgma~J<ą r(iwmez . zrie zmn~e~szrume ich liczby.
or.gamziac.1e słiuiJby bezpDe<:zensit:va me
Jak i prowadzlć większ.e przedsiębiorstwo, za- 1
Pozatem w zaik.res drdia.łań slużby beiz należały, jak dotyohozas, dJo WVJąibków,
tru dm;i
. Jące znaczme
• lszą 1·1 oś ć Iudz1,• Jak hotele . :?'i•eczeństwa pracy wchodiz1.
•
.
1e~z rozipowszeoI11I1it
t.._ 'ł
.
tki b
1 zoriJ!aruzow·ay S'lę we wszy.s c
lub p~ns)on~ty. . , , •.
_· nie należytea pie~szej p0mocy, 01g.ra!lli- większych. zakładach przemvsł<>wych w
Czego się ~trzec · wmlen~ .W ~rodkowym · czaijącej sikutlki wyip.adlku i zalkażen•ie ram całym kraiju.
okresie swego życia powinien _ ZJIChowywać
ostrożność, unikając wszelkich
hazardów zarówno osobistych jak i handlo\~ ych. Wszystko
w Jego życiu zależy Od rozwagi i ostrożności,
gdyż inaczej może mu grozić nieoczekiwane
ROZGJ,OśNI LóDZKIE;
16.00-18.2(): OdazY't p, t. „0 celach dążeii lu.drzzałam.anie się.
·
I PROGRAM
POLSKIEGC> RAD-!A.
kiich i d®robyt" - wygfosi prof. Tade11l91t
Dlatego t~ż lepiej, aby trzymał się utartej 1f
K.ooambi'6s!ci,
•
WTOREK, dnia 6-go mare~
1
18.20-H!.35: Skrzynka 11WJZy<:zna - omówi kJ.er,
szerokiej drogi zwykłego życia, a unikał projek-)
7.00-7.05: Sygnał czasu i pieśń „Kiedy ranne
muz. P. R. dyr. Maiwt1kiewjciz.
łów niezwykłych, fantastycznych zarówno lak i .
wstają zorze".
18.35-19.0(): Mouzyikia lelcltia z płylt,
. •

Potem Kubuś mu Opisał
Swe nieszczęścia i przygody,
Jak zatonął wielki <>kręt
W mętnych nurtach morskiej wody.„
(dalszy ciąg juko) •

Ze spOtkania w tem odludziu
UcieszY.li się og~e,.
A myśbwy tak pOWi~tał'
.
- Na kolację przyjdź pan do mnte!„.

lanteryJnego i zwraca się do sprzedawcy:
- Proszę o pół tuzina chusteczk do 00$&..
_ Proszę bardzo.„Większe, ozy mniejsze?,..
_ Największe". Każda dwa metry dlu&<>ścl..
_ Przepraszam bardzo.„ Przecie to prześcłeradła, a nie chusteceklM. Poco panu prof91orowi takle duże?.„
- A na supełki?
•:
Stara pani Bubclkowska nie ma dzleel. ani
męża, ani krewnych: Powiada wlec do 1weł
służące):
_ Marysiu, prócz ciebie ledael nie mam tu
nikogo.na.. świecie." Wiernie ml lłutyu od wielu
lat- w nagrodę za wlern11 lłutbę zostanleu
lftOIC' WY ~ną spadkobłerczi'lłl._ Wszystko,
co po mnie zostanie, będzie twoJe„.
Następnego dnia Po obiedzie pani Bubclkow·
ska położyła się oa kanapie, ·by zdrzemnąć Ile
nieco, gdy nagle wpada Marysia z krzyklem1
_ Tego Już ze wiele, kochana pani Bubel• _
kowskal„. z butami na moJą kanapQ?l

1·

I
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I

I
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H .o llo! Tu rodjo!

wszel~lel eksceutryczn.oścl.

l

7.05-7.20: Gimnastyka.
7.20-7.35: Muzyka z płyt.
7.35-7.40: Dzie'llll.ik poranny,
7.40-7.55: Muz~a z płyt.
7.55-8.0(): Chwilka go.spodarstwa domowego.
8.Q0-8.05: Odczyt. progr. na dzień bietący.
8.0S-11.40. Przerwa.
.
L!.40-11 .50: Codzienny przegląd praey polakie1.
11.50- J 1.55: ,Wiia.domośc-i bieżące .
11.55-12.05: Sygnał czasu z Warszawy. Hein.ał
z Krakowa.
"
12.-05-12.30: K<>1I1tCert oll'lkie&Wy sa1Ioinowej TadethSIZIS. s~-edyński eg.o.
12.30-12.33: Wdadomości meteorołogiczne,
12.33-12.55:
C, lron<:ertu ze Lwowa.
12.55-13.00: Dmenmiik połudm.ilowy.
13.00-15.25: P.rzell'wia.
15.25-15.30: Wiadom<>ści o ekspoll'oie pol&kiim.
15.30-15.40: Komunikat lzbv Przemysło•wo-Hmdlowej w Łodzi.
15.40-16.25: Meifo.dje z · lll<J<\rych ~m~tclc (płyty).
16.25-16.40: Sknzynkia P.K.O.
16.4()-16.55: „Kącik języikowy" prelegent prof.
St. Sł·Oń'Sllci.
( 16.55-17,25: XIX-ty koncert z c}'lkilu . Muzyka
Dzi.ś w lllO<:y dyżuruj ą nasł ępu.jące apt~ki:
Niepo dJegłe j PoJ&lci. W pro.gmmie utwory
J. K,Qprowsike~o (Nowo.miejSika 15), S. Tra·w- !
Feli&:re Łaibu~s·ki eg<> w ~yk. komp<>rzyba
kioW1S1kiiej (BrzelZ!m$ka 56), M. Roze°:bluma _(uli(forl.) : udz1~łem Jadw~1 ~e~er·t . (sopr.).
ca śródm.Le~a 21), M. Bartooz,e~k1ego (P1-0tir- ]7.25-17.50. „Tri<> R.apaicikkh
k01W61ka 95), J.Kłuipty (iK8Jimia 54), L. Ozynskńiego ~ 17.50-1~.{)Q : ReperhlM' tel!llbrów i klomp•ah Y
(Rdlciicińs&a 53):
łódz.ilke.

Jest to człowiek religlJny I szlachetny ale lubi zinlenlać swe zajęcia, a nierzadko wykonule dwa zawody Jednocześnie. Dokucza)ą
mu okresy wielkiego niepokoju nerwowego lub
też depres)l psychicznej.
DNIA 7 MARCA URODZILI SIĘ1
Tomasz Garrlgue Masaryk - prezydent Czechosłowacji, Luther Burbanks sławny botanik amerykański, dr. Joseph v. Strzygowski uczony teoretyk sztuki w Wiedniu, Rudolf
Kilnzl Jlzersky - dyplomata I autor ezeskl,
Joseph Montague Kenworthy - polityk anglel·
ski, Glowannl Oiacomettl - malarz szwajcarski,
Louis marquis de Font.anes - poeta francuski I
John Hall Gladstone - chemik angielski oraz
gwiazdy ekranu Helnz Rilhmann I Alexander
Carr.
JAN ST ARŻA DZIERŻBICKI.

n..

p!IOli=·

19.()0-19.05: Odczyt. pro.gr. na d.zied następny.
(9.05-19.25: Rozm.Mtośei.
19.25-19.40: Felijeiboin a1k;buadm.y.
19.40-19.47: Wiiad()mośOi S!pO!riowe,
19.47-19.55: Dziennik wieczorny.
20.00-20.0Z: „Myśli wybrane".
20.02-22.30: „Mam.on Lescaut" - <>ipera Puoc!mego. Słowo ~ępne clio opery p. t. ,,Jej
pietTWOIW'Zór, jej ruuior'' ~łosi dr.• Ta.

deusoz "Boy.żedeński.

•*•

t
Ułk:lł prze
N: ror s o1 st ary t p11k:~:a~ zatrzymuj;
chodz proł eso~ ma ema Y •
r
go tem
sowy.
_ Drogi panie kolego, co łaska..
Profesor stale. Marszczy brwL
_ Co?„. Kolego? ..• Jakto?." Od kiedy pan
Jest moim kolegą?
_ Ano, tak Już Jest.•. Pan fest profesorem
t
t kl
i l-tem zawodowy- chemł·
ma ema Y_ ' zamieniam
a a .... metal na
...
mlklem:
alkohol.„
t

1

•+•

Pietrzykowski znany Jest ze swych bufd.
Plecie co mu ślina na Język przyniesie.
Ostatnio otworzył restaurację. Więc znal<>my zwraca slQ doń:
- Jak cl się powodzi?„.
A Pietrzykowski na to:
- Powiadam cl - Powodzenie ogromne."
Gości wbród!.„ Musiałem nawet zakupić kUka
morgów lasu, żeby zawsze mleć dostateczn11
Ilość wykałaczek pod ręką I„.

-----

TEATR MIEJSKI.

Dziś,
we wt01relk i w czwartek komedia
Devaila „Towari~az · . Treścią jej są frapując~
kon.flpkty między reprezent-antami Roeii call"&k.iej
i holszewi ckiej, ro.z.grywa.ją.ce się na buwnem

W pmerwfo - Ja111 Aug1U&t K.iisdełewski: „T)"bam."
((Kwaid'l'lal!lS litetia.Okiil).
22.30-23.00: Muzyka tme=a z karw. „Adrjaf'. tle P-uyża.
23.00-23.05: Wiadomości me·leorolo~e dl.a
W środę ra.z: je6Lcze jeden
komunika.oji lotniczej i kom. policyjny.
„Gwiaiz.d°'r i kinomainki" Rujwida.
23.05-23.30: D. c. mu.zyiki tui. z ow. „Adria•'
0

AUDYCJE ZAGRANICZNE.
19.30. Budapeszt. Opera·
20.00: Beromiinster. „Piiękma Belinda"opera irormmtycroa Hulbera.
20.00. Sztokholm. Koncert symfoniczny.
20·20. Kopenhaga. „Daw.id i SaJUil", opera Nielsena, aikt III i' IV. Transmisja
z Teatru Królewsik:iego.
22.15. Huizen. Koncert z udziałem piandsty Milkołaja Orłowa.
?.2.15: Luksemburg, Koncert symfon.

SJrcywesoły

LóDZKIE TEATRY POP.ULARNE
(Ogrodowa 181.
Dziś, we wt0<rek o go.dzmie 8.3() w:ieoz()!'e.in

premfera dawno zapowiedz-ianej operetki w 3,ch
a.lclach (4-ch odsłonach) Edwarda Kiinnecke,
p11zekład
K11Zewińskiego i Br>odzińskiego p. t,
„Szczęśliwej Podróży", w reżyserii Stan~awa
Zięoia.kiewicza .

HATR .,ROZl\\AITOSCI''
!Cegielniana 27).

Dziś i dnj n as tępnych o godz. 8.45 wiec.z.
komedja muzrczna a.merykańskhego kompo.z~o
ra Yemens.a p. t. „No, no, Naneite ", w r>eży&e};j
Marjaata Domosławskiego. W rolach głównyich:
Trena P~ielska. Staini6łaiwa Rylska, Wiikkoszew- ,
ska, Domosbaiwisk.i, Ralkoiwi.ecki, Sowiósik.i ii iimi,
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Napisał JERZY BAK
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Lu.tuś„. - szepnęła Wain~a.-- Spać
ów list. lecz ona wyznaje mu swą miłość nie starszy!... Cztery raizy buil}otnik z
mi siiię che~„. Nie. w1em. co to 1est„. Glo·
i oś.w_iadcza,_ że i;iie. odda mu Hstu, do1pókil grz)lll;>ki.em!...
wę mam ctężką 1ak ołow.„ Uuuuaaa;:i.„.
·
p ,_ 1 ~ 'kIU przyszł a k O'ł e<J· na :pieczy
on JeJ również me pokQCha.
radł
.. ·
. .
.
I
o o-u.,oni1i
Jan odrzuca stanowczo tę myśl, parnieste. Obia1d był wysitawny. Wanida. dawno j . Głowa J0J rz.eczywdi~cie opa. 'a na
taja.ie o złożonej przysiędze.
Księż~k:zka, _doprowadzona ~o rozipaczy już IlJi,e jadł.a takłoh specjałów. Miło by· mtę. - Zairaz się połozysiz,„ - mruknął.
.
.
Jego o~oię_tno.śc1ą,. wy~yła do. mego. pożeg-1 ło i ci.<>mfo. Ach, jak przyjemnie siiiedzieć Chodz„„
_ Doką·d pójdziemy?„. Nle ma.In s·ił..
al k l
t
l - r ,_,
na.lny hst 1 mkt me wie co s!e z ma.. stało.
Podiczais swego pobytu w Londyme Jan w e e,g an·cium, cz.ys ym o a. u przy z ·
spotkał dawnego przyjaciela swego Qj~a. stawnym sfole, gdy siię chce jeść i gdy za ,Jestem ta.ka .siłaba,„ ui:raaa,„
.,
___.. ZOlbacz~z, chodz„..
ukr~~iąc~go . się pod ~seud~nimem „Gar-1 oi'knem skrzy się śnfo,g.„
Mrugnął okiem w sit.ranę Kazika. LuOrkiestra pr:z-yigrywała miłosną bar·
b!!sek: KJ?! iest ów taiemmczy Garbusek,
cjan i Kaziik wzięli ją z 01bydwu stron pod
k
.
. .
mkt _me wie.
wie·
tł' N'
,_
w 11 kł
.
„.
Nieraz wyratował on Juz Chudzika z . ar0t1ę„.
_ No, panowie!... -· n.awoływał Lu· r~1ona. - ~u:o a. za ~o!"'ą nosi. .. ie.
ciężkiej o,presji. Jan prosi go, aby przybył
1
do Polski i wyświetlił zagadkę trupa znat]e- cjan. _ N:i.e próżnować„. Widzę, że tam dz·iała co się z mą dz11e1e. Ubrah Ją '. ~ka
. , · esit j.es.zcz.e trochę wódki na dnie„. Pro- dZJil'i do taiksówki. Wanda 01Paid1a cięz o
zionego w czterech walizkach„. .
i ,z araz inrzym.knęla oczy.
k
. Ga:busek_ p~zybywa do P)lllsk1, lecz nik, J I W d ,· l
1
ł K ''k
.
~;
au. z1iu a, cy ze mną„..
szę „.
me wie w Jakiem przebra~u.
- Śpli:·:· - mrukną . azt,
- Nie, nfo będę więcej piła„,
P<>dczas odwiedzin dawnego domu, w
- Dau Je trochę am_2!11aku„. - odparł
_ Ja cię proszę Ze mną mu.s~s~ s.i-ę
któ~ym mieszkał; !an na~iązuje przerwaną
Luqjan.
.„
. .
znaJomość z Falkiem, ktory był towarzyK ilk odisioo ł · · od n•os otwarty
.
. . : . .
szem jego ~abaw dziecięcych. Jan mianuje napić„. .
ł tłłęboko i
d ą
- Nte, Luteczku, 1ezeh JUZ, tie moze fl k ~k
Felka .,osobistym s~kretarzem" .. Od p~wn~..an a o e c ę a s
a. om: .
go czasu prześ]adu1e Jana pewien taiemm- trochę pd.wa„.
_ Piwa ?„. Dobrze.„ Nłeoh będzie pi- otworzyła. nteprzyto~e. oczy.
czy żebrak, ktorego Fele~ ma _wyśle?zić: .
- Co 1est?„. Gdzie 1~tem?„ ..
.
.
:
Sekretarką Jana w b;urze Jest rowmez
ru'e bo'J' .,.i,,.
: ·
·
·
W b
jego towarzyszka z lat dawnych - Wanda . wa... Pan1e starszy!... Niema go, psLa·
„"
·
·
·
ek
p
.
kr
'
ł
b
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·
h
k
J
•
k
k
·
·
Ł atims a, ·torą an oc al Jesz.cze, guy Y i ew„. ocz a1, saa"ll Cl pr.zyn10s~.„
· t Wresz
d 'ł nl1e1sou,
k
T k . eZ!Pieczne.m
•
'
a sow a pę. :zn a za mia:s ~·
_ Nie trzeba kelner z.ara.z przyjdzie
małym chłopcem. Wanda nie ma śmiałości,,
. lek cie zaitrzymała S[ę prz.ed dwU!P1ętrowym
. ł' h ł Ch . .
Al
by spoufali6 się z hrabią, którego znała je-1
1
- murowanym domkiiem.
e on nie S uc . a. · . Wlie<)ąc .si~
szcze z poddasza. Podczas nieobecności Ja-'
Wszyscy trzej wyiprowadzi~ Wandę
na wydal?no Wandę z biura, a na jej miei- 1 ko na noig ach po dz~es1ątym ktehsz.k!1,
Kazik
• •d tł'
I'
t W
· podszedlf do bufetu i kazał podać s•obi1e
sce przyięto Marychnę Przecławską.
ł d 0 z au a. · esz.1 na ru5i~ ptęv10.
.
k fl
z eł
.
Jan starał się odszukać Wandę lecz ona '
otworzyl kluczem jakieś drzwi. W koP' .nym u em ~ra· ca
wyprowadziła się z dawnego mie~zkania. i kufel piwa.
Jak się okazało, Wanda w~az ze swą, stołu„. Oglą4ał. się ?'a ~~z".'st!k1!e s:trony. rytar·r u Lucjan śdą.gnął z nń1eti pailto, kas~arą m~tką i narze~zonyn:i, Luc~anem, p.r~e- i Kelner~ zaJ]ęc1 byh goscmi, goście zaś pelus.z i boty. Potem sam się r:ozebrał.
1t L •
al'
k · ·d ·
K 'k . Fl
most~ s:e do ~atow1~. gdzie Lucian wynaiąl • jedzen1em„.
O're lllle z e1mow i pa · u
azi l
l tł
tł
b
. kuf l
P t
dla mch pokói w ele~anc~m hotelu. Matka
e na rze~u wo' n~_e;o cjan dał im znak.
os awi1 .
namawia Wand~. żeby W3'szła zamąż za
-No, se,rwus„. _ mruknął Kaz.iik.
Lucjana którego uważa za przyzwoitego srl:oł~. ~zybkim ruche.m wyc1~gnął z k1eszli Lurrian pozos.tał sam-na·sam
W
kufla„.
clio
wrzucił
l
pastylkę
białą
szeru
.
.
chłop.ca.
1
t
ł d ·
W Yd · 1 . ~, b
Wa:ida pokryJomu marzy Jeszcze o Janie.! Zasyczało zaipieniilo siię i znikło„ .
an ą, ezącą ezw a n:e na aipc:zia·
z
„
.
'
dawnym Jasiu„. Lucjan zasypuje ją prezen-1
nie.. - Pokój był ksz1ałtpy, niemal kwa·
- Proszę, Wamdzm:lu„. Pia...
tarni. Ptwnego dnia przybywa do niej wraz
dratowy, dość mis.ki. Pod ścianą z lewej
Dziękuję ci„.
ze s":'ymi dwoma kolegami - Kazikiem 1
Wypiła pół kufla„. Odetchnęła. Kom strony stał sizeroiki Łap{;zan, nia którym
Fdlu~k· ę l!l -d pBoctze~ wdsz_YscLy y.re c~wło~o
.
.
·
W
k
.,.
p
u a1ą się o y om1a, g zie uc1an mia się
reszcie pa- leżała Wanda. Przy okme n~prze01w t.a'P
otem cze.ma awa.
P?t.
WYstarać dla niej o J>Osadę.
czanu stal 6toli.k z krzesłami. Przy śc1a·
Po przebyciu grani'cy w Łagiewnikach, , ip1erosy.
- Móże jeszcze państwo coś pozwo- nie p-rzy;kucnął jeszcz.e jakiś mebel 'PO·
tramwai, wiozący Wande i jej towarzyszy
dobny do małego kredensu, lecz z~knię
lą? .••. Nie?....
wiecha! do Bytomia.
Lucjan rozejrzał si·-ę .PO S<rli, Wt<e6ZC1": ty niiczem Skrzynia. Okna były zaisłort·łę- ~·G
~--~-.z;:i.trzymał .wzrok ~a ru.eco przybladłe-i. te. Lucjan zib1iżył siię do Wa.ndy i znowit '•tr
siedemd~lesiąty
,IS Roz<łzlał
ipodsunął jej pod nos flakon11.k. Otwo1rzvtwarzyczce :Wa.nd~i.
ła oczy. Ro~ejrzała się d.oikoła,
- Jak s.Ię czUIJesz? - zaipytaił,
·
- Lutuś„.
- świetnie.„. tylko pewnie z.a dużo
- Jest.em przy roibie.„
.
ipiłam.„
_ Ja s·ię boję„. Gdzie jesteśmy?.,
- Dlaczego tak sądzi.sz?„.
- Chodźcie!. .. Wstąpimy tu na obia,Sipacerowa.Ji przez wąskie, lecz czy·
- W domu„. Nie bój 6,ię.„
- W głowie mi się s•trasznie kręci.„
sto UJtrzyąnane, wyasfaltowane u1ice, dek! - rzekł Lucjan, gdy zatrzymali się
- Dlacz.e,go patrzysz na mnie takim
I jestem taka senna„. Uaaa.„ Przepratrzyma.iąc się ~~:d ręee. Za nimi sizi~i Filo· przed elegan-cką resitauracją.
Gdy weszdi, uderzyły kh .:>dram za- szam, że Zliewam, ale nie mo·gę się po- dz~wnym wzrokiem?... Lutuś„.
rek i Ka.z:ik We6!()ły nastrój nie oipuszRoześmia.f się.
pachy smacznych z.akąsek i miłe ciepło, 1 w~trzymać.„ Uuuuaaaa.„
czaił ich w dalszym ciągu.
- Lutuś„. Zosfaw„.
Lue;ja.n uśmiechnął się. Florek z,er'k- Kiedy pójdZJiemy do twego dyrek- od które.go tajał śni.eg na czubkach huśmiech jego s.tawał się głośniejszy,
nął na Kazika. Skinęli lekko głowami.
•
tów. tora? - zafote.resowała się W anida.
- Przejdzie„. - mruknął Lucjam i za bardz1ej niepokoqący.
- Moje szanowanie dla państwa! --- Za.raz, pocz.ek~ duszko„. -- odr.....,. Lutuś„. co to„„ Lu ..•
wlekał Luojan . .- Musimy przecie zjeść wyrecytował szyh~o usłużny poirtjer, kła dzwonił łyżeczką.
Przestał się śmiać. Wydąg111ął ku niej
Zjawił się kelneir. Lucjan za.płacił caprzdtem Oibiadek„. Czy· nie jesteś wcail.e mając si~ do pa'Sa.
ręce. Zaszeleścił miękko jedwaib sukni..
Panowie zicLjęli wierzchnie okryda.- ły rachunek.
głodina ?.„
---_:_, Bardzo nawet... - odiparła Wanda. Wesz.li do dużej, ja.sneq sali. Goście sie;__ Ja równi•eż„. - wtrącił Kazik. - d:z~eli przy białyioh stolikach, wśród któ·
Pow.iietr.ze wsipaniale pobudza mój ape- rych uwlfjaili się kelneirzy z tacami. - W
siedemdziesiąty
Rozdział
tyt... - Zatrzymali siię • prz.ed wielką wy głębi sa.Ji przyigryw.ała gościom do obiadu salon.owa orkiestra.
stawą z damską kon.feikoją.
k
tół
ł ·
:1..
Lu
_ A<:ih, iaika ł.adina bluzeczka„. - zac.j an wyiora piierwszy 8 • i>rzy 0 •
chwycata się Wanda, wskazując na blaByfo ciemno i bojaźliwie„. Poprzez nęła przed nią zjawa straszliwych wynie. Usfa,~ przy _Wanclizi i ~ówił prz~
do-różowv jeidwaib.
- Chciałabyś ją miieć? - zapy.taił dewszyistk~~ wodkę, ?raz z1llllle zak~ki j·zapuszczone sztory prz,eświecaiło księ- padków tego popołudnia ...
- Boże„. Co ja zrobiłam? .. Co teraz
- Ja me będę pa.ła„ . .- uprzedziła życowe śwłatlo ..CiS1Za.
Lucian.
Wanda Jeży z otwartemi oczyma na będzie? .. Co mama powie?... Czyżby
„
.
. •
.
.W wda.
Wanda SIPoir.z.ała nań b~aźliwliie.
- W :a.ki.ro r.az.t~ ~Y się napi1emy.„ tapc.z anie ... Obudziła się przed chw;ilą i Lucjan?!·. Nie, nie!...
.,....- Nie, nie.„ - od!parła. - Zhyt wi-e
Rzudła się znowu na tapczan i
:nie może jeszcze myślą ogarnąć s~
le elfa mniie wydaije6z„. Ma.m pr.zeciie co rzekł LuOJa.n. - Wo~a .rooi~:zewa„.
, twarz zalkiryła rękoma. RO'zszlochała się
N~ 61~ale ;1Jllalaz.ł się slediziik, s.zynka, 1sytuaicji.„ Gdzie jest? .. Co było?..
włożyć.„
jak dziecko· ..
.
. .
.
. .
- GłUJpstwo:„ Jeżeli ci s-ię pod:oba, schaibfil<: t tna10illez...
To pierwsze tragicine przeżycie
Nam~ie Jest CH:ih? 1 ctemno. . Niezu- Zdrowie naszed jedynej pa.niil
jest wys.taircza~ący powód, by wejść i ku
~zniiósł to;aisd L.u~ian. , - Ni~oh ~~m ży: pe!ni.e ~1:mno. Za ścianą ktoś sobie Pod- wstrząsnęło nią 00 glębi. Wydawało jej
pić„.
się, że niema już wyjścia z tej fatalnej
.
.
Wes.zili. Bluzecz:ka 'kosztowała 10 ma· ie!„. - Niech Zl'Jel...---jpohw·erdz.iil i dwa~ śpiewu~e.
„Bajką byłaś elfa nmie. ty, me Wll'ó_cą sytuacji, że jest jui sikaizana na śmierć„·
re:k. Luoja111 wyciągnął z kieszeni wy· ipozo.staJi mężczyźni przy stole.
t· I
ś 'ć d· t .
ł d
J k
- Wandziiulu za swoje zdrowie·mu- nasz dawne sny„. Bo m1ł~ć to ukoJe'l
o e~ ewen ua • ~? ~g a opu p
nie, to urojenie i gorzikie l'LY"···
,
sisz wypić
pe h any puigi ares.
no:::.c: ... D1aiczego poszła z mm do tego
"·l' w·
. k 'ć
W d ...,.,.,,
N'
L • ,
•
• •
••
11.ll·
- Skąd on ma fytle pieniędzy?.„ _
an a "'.f"ra ~ Si up1 l!lY~ 1:··. 1ę: pokoju?
.- 1'4'1~ n;amaw;a1 ~tne, .. uc1arue„. 1e .
'Przęmknęło jej zn-0wu przez myśl. _ JaI nagle rzec.tzywistość objawita się
Jak to było." Wy1a1Zd, Łagiewniki, B.Y
ki jesd je.go zawód?.„ Cz.em saę zajmuje? umi.em pić ~ szybito ~tę upt1am...
tom, jedv:aibna bluzeczka. :estauracJa, jej w ca.lej swej potworności·.. Zrozu„
- T? me ~zkodlZli...
Wys7Jlii .zie 61klepu. Wanda przytuliła
:~ N~e chciała~ym być Pttana„ . Mieli- wódika, PIWO~ mai<>nez, paipieiros, ost~ miała, że to wszystko było wykrętem,
•
się do rami·enia Lucia:ia.
zapach amomaku w wcie, portem ... po zgóry uplanowanym zamachem... U·
- Dzię.kuję ci„. - .szepnęła ·- Je- bysete ~ ~ ~o klop~:;
my~lnie wyjechali z nią do Bytomi.a, u·
.
.
tern...
- N1 e .b°l &tę •0 nas„. Pi1....
steś dila m.niie naprawdę bardz.o dobry.„
Wan~a ~rwa.la się nagle. WYmaca- my~łnie u,p irli.„
•
- lA;tCJal111e„ . . _ro za. d~o·:·
Jaikże ci 'się odrwdzięc,.z.ę?.„
Ale gdzie się podziali tamci dwaj? ..
-:.Nte sz.'kodzii„. Wodki mgdy n~ema la ~a .ścrnme kon~ruk~ elektr~czny. Sta- Głupsitwo„. Nie warto mówić„. be sw1atło rozśw1etbło potkóJ· Na porę- Czemu taką pomoc okaiziywali LucjanoGruM., ze jesteś zadowolona„ Na resztę zadiuiżo, może być tylko za mało„.
oZY krzesła znalazła jakiś sz.lafrak .. wi? .•
Cyknęli. Wanda umoczyła wargi
·
.
gwi~diżę„..
Nie mogła o tern wszystkiem my·
Przykryła nim swe ciało.
- Mo<:na„.
rozsłonecznione
Mi~alł zatłoczone,
W głowie hucmfo. Gdzie był Lu- śleć spokojnie„.
- Wyipiij dJo konca ... - nalegał Luul'Lce z oczu biła im r;dość,
Styszała już o ta!kich wy;padlkach„.
cjan?„ Dlaczego w tym obcym pokoju
•
Szli przez ulice obcego miasta s~czę- cqan.
W ich domu miesz.kała pracZJka. Mia·
Wypiła. Oczy jej odrazu rozsypały nikogo nie było?„ Dlaczego ... dfaczego...
śliw'i. Radowało ich słońce, domv, w kto
-„.„bo miłość to uko·je-nie, to uto- la iadną. przystojną córkę. Nazywała
ryoh mies.z.kali obcy, nieznani ludzie, tak płomienne i.sikry. Skrzywiła się.
- Przegryź teraz„. Tak. No, już l.e- jenie i gorzkie łzy"„. - śpiewał ktoś się Jadźka ..•
sówtki, tramw~e, wystawy sklepów, rał
dawało i1ch mroźne powjietir.ze, sz.ozyp~· piej?„. A widzisz .. Trzeba dę uczyć pić. I za ścianą.
Ciąg U
Ogarnął ją nagle dziki strach ... Sta- Co te.raz zjesz?„. Może bulionik? „. Pa.
ce poliicz:kii....
STRESZCZENIE POCZA TKl.l POWIESCL

Józef Chudzik był bezrobotnym. Pewnego dnia, gdy ai.edzJ.ał przed dworcem, je·
go ukochany synek, Jaś, _piv;yniósł mµ znaIe;r;iJOny kwit bagarowy. Na podstawie tego
od:bie!'lll walizkę, w której
kw~tu Chudzik
znajduje poć~ane części zwłok ludzkich. Tego Slllll1ego c:loia Chu.d.Uk dowie.du~
je się, że jest synem hrabhego, gdyż jako
niemowlę zamiemooy zootal w klinice nie
mot.e jednak nareaJiie ~doW.ć ~
swego otca.
Chcąc się poa:być upiornej walizki, €budzik podr7!Uca ją, lecz mimo to J>05ądzają
go o zamordowa.oie hrq.bi.* Burs.kiego, ie- ..
go rzekomego ojca. Spt1aiwia oparła się sąd
i tylko dzięki pomocy ta.jemczego Garbuska Chuclziiik zoetał zwolni.()(lly. Po wyiśdu
na wolność Chudzik do.wiedział się, że o.i·
cem jego jeet hrabia Stmyga-Topo.rski, któ•
ry uwał.al dotychczae za swego sy-n.a Ka"ola Zatwildzkiiego, wieJ.lde.go awanturnika i
hulta1a. Między Zawidzkim a Chudzikiem
Wywiązuje eię pełna ti-aP:znego na.pięcia
walka o tytuł i fortunę hMbiowską Zawid'Z•
kiemu pomaga w tej walce jeto kochanka_
Jaoa Sofowere-oka, zwa.n.a Księżniiczką Cygańską, słynąc11 ze swej niepoepolitej urody.
BardZ>o wielu mężczvzin odebrało sobie ży.
cie lub złamało swą karierę„. W jej mistar·
ne 6'iidła wpaidł również Chudzik, który zakochał się w niei do szaleństwa, poświęca•
je,c dl4 niej sw11 nar'l:eczoną - Stefcię.„
KeęŻ'DCzk.a odtreµ go iedn&Jk od sebie.
P.o wielu pl:'Z)'godach Chudzilk UZ)'6kufe
w kotku tyrłuł hrabLo!WSlki, lecz tego samego dni.a zna,jdują go m.arlwego w pokoju hotelowym.
••
*
Milllęło 15 lait. Jaś po tajemniczej śmier.ei ojca został jedynym spadkobiercą wLel:
kiej fortuny. Jem w dod&Jtku przystojny 1
zdobył również tytuł inżyniera. Na maskaradZ>ie epotyka m8"podziewani.e zawsze je.sz·
cze p1~kną i kusfacą Ksieżniczkę.
f..lie może o 'liei zapomnie~.. P1zypom·
niawsiy sobie jednak, ile udręki zniósł 1
przez nią jego ojciec, postanowiła zemścić 1
się na Księżniczce i nie zwracać na nią
żadne! uwagi. Jednakże pewnego dnia do- ,
wiaduie sie, że Księżni~ka posiada przed-•
śnJi~tny lis!.}eg~ 101ca.:.,Udaje_się d~ niejpo .
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Czterech zbirów zbiegło
z wit:zienia
Byll oni skazani· na wleloletnle

Walka leśniczego z kłusownikami.-Jeden zab1"ty
.
I jeden ci~żko ranny

kary
l.Alblłn,

6 marca.

Z więzienia w Białej Podl. zbiegło 4
więźniów kryminalnych: Wy!1<>cki Miwoj. nowochał, 1. 22, ze wsi Raczki
gródz;kiego, skazruny na 3 lata więz1.enia
Niedźwiecki Antooi, 1. 24, z Moniattycz,
&kaza.ny na 3 lata więzienia za kra.d:r.ie. że Melaniu Jan 1. 21 ze wsi Celujki pow.
. bialski skazany na 4 lata za zaibójstwo i
pow. ra. Mucha Józe·f ze ws.i Jaibłoń
dzyńskie.go , pozosita.jący ipod śledztwem
za konio'kra..d:l!two. Wła·dze policyjne za
. rządizily za zbiegami pości-f.

Zduńska-Wola,

I

I

ża.rna,

&tóg

spłonął doszczętni.e.

: wynoszą około 3 tysięcy zł.otych.

(przy Górnym Rynku).

.

Wkrótce ustalono ich na·zwiska.
Ciętko rannym oka.zał się niejaki Ko
rona, w drugim za-D~tvm wieśniacy rozpo~.a.H n·i-ejakie~o Szczeipaniaka lat 18,
be:z; fialego mie1s<:a zamieszkania.
1
h ł wł
. .
N
a mtei,sce z~ec a Y 11 0ze ś e0c7.e,
k~re prowadz\ ,e1'1erg1cz.ne śleditwo . w
1'iei:-unku ustdeiua, c~y. broń. wypabfa
sama czy ~eż zOłlłala •Wla~omi. Użyta
prze.z ldn1ezego Lo•hra.
Ciężko ranny Ko.rona jeszcze nie od·
~ał przytomności i wskutek te.go wła
·
dze nde niog~ go prU5łuchać, .

,

Wkrótce po ~ta.r:z;e, z~-0s1ł do poJ1·
c:;i, 90-lę;mi. tebra.k, GoUfried Si.ul<:. Przyznał się on do podpalenia stogu, w
którym ostait.niio sypiał.
Podipa.lacz oświatckz-ył, it przesitę\)stwa tego dioko.n.ał w celu dostaa.ia stę
do więzienia, gdzie chce spok<>Jnie epę·
d:tić resztę swego iebracz:ego :tywota.
Podipailacza osaid:zoino w więzieni'll.

L1,eme.
Zanim przybyła ochotnicza straż po·

Piotrkowska 294

żebraka

St-r~ty

·

rata.

do wiezienia

90-letniego

Niezwykły pomysł

(AN) We wsi Lisewo, położonej na
pograniczu polsko-gdańskiem, wybuchł
wczesnym ranki·em pożar. Płonął wielki
stóg jęczmiema., należący do obywatela
g~ańos~eg.o, Wtiebego, zamieszkałego w

37

tel. Z3Z-55.
Od 4-7 w lecznicy

WodpowiediZii n.a wezwanie Lohr został śmi.erteliiie ra.nny run'ł na 7iemię. W tej
chwiilł padł drugi str.zał, drugi z rabu·
9t6w ciętk<> rMlny le~ł oibok $wego kam

dostać

Tczew, 6 marca.

F. KOPCIOWSKA
Gdańskie)

sie

Podpalił-aby

LEKARZ·DENTYST A

Ubioegłej oocy las pa.- za.a.takowa.ny. Między raibu1$1iami a leiłni·
b'·olował le~czy Lohr. W poblii.tu dwaj ~ roz.gorzala wal'ka. W pewnej chwi·
kłusownicy przetr-Z41aJi 141 w poauki· li leśniczy ldęQnął po broń. Jednocześ·
waniu zdiobyczy. Szmery zwaibiły na nie Lohr otrzymał cios laską w ramię,
mie,ijsce czu;nefo leń.iozego, który wez- wskutek tego huknfłł strzał. K11lii 11~;,d;d
który
na.pastnilrn,
wał nocnych go~ci do op-uszczeoi.a 18.!SU • ła obO!k ~Łojącego

clg za raibu&i.ami.

6 marca.

Woz.oraj w nocy w gę$tych lasach
pod Zd.
państwowych w Borzewicach
Wol'l ro~grał się tragiczny finał wadki
prowwonej od dłuższego czuu przez
leśniictwo z kłusownikami. .
Lełnictwo za,rząd~o en.ergiic1.llly poś-

~ : l!l!l!ll ii lHi!ll!i!l!l lUiill!l!!lllllll!llllllllilllllll!lllll!l!llllllll!!li!ll!l!!lllll ..

przyfmuJe:
od 9-3 w domu przy ullcy

w lasach pod·Zdunską Wolą

zaiście

Krwawe

Emocjonujące arcydzieło

Dziś premJeral

- ŻONA NA JEDNĄ . NOC
z najpiękni~,jszą

111. Sle•klewicza lfłO

artystką świata

Następny

Tel. 141·22.

Dziś

,, TAB AR I N''
·D~więkowy

~:~;T;;~~k .::.

WIATOWYH

Dojazd tramwajami 6110

następnych,

Od wtorku, dnia Z7 b. m.. I dni
wielki podwójny program 1-szy

J

~·~~

'f/;·;•tzeyclh

~yU La~

w

110<1nch

od godz. 6 pp.
do 9-ej wieczl

~oOm[el~l;
TOM

SKA," IN/ BONITA

-

ł

E.

Ceny mleJsc: I seans 54 I 85 gr., nasi.
Ul m. '54 gr., II m. 85 gr., I m.-1.0?.

FIVE''
.

I I

p oJEDNA NI E
rolach

Początek

głównych: ri~~i ~lare,

John

program atrakcyjny -

kons. 80 gr. z

.

w poi.

DR. MED.

DOKTÓR

spec. chor. wefiervcznycb, skórnych
1 włosów (poradv seksualne)

·
.
'
Andrzeja 2, tel. 132·28

Przyjmuje od 9-11 rano I od 6--8
w niedziele 1 świeta od 10-12.
·-

S,

DR. MED.

W.

kabaret_:_· dancing

od 10 w.
do rana

WASZE NERWY

~L~:~~~:R~~IC

Ip1ot;kc:ti';k; St

Sala dobrze 01rzana.

DOPRASZAJĄ SIĘ

L •••
iz•••••

.

•

''

Dr Jan Polak
ul: "AWROT "r. 7

LEKARZ • s;>ENT\'STA

II
'

'

'

1

dlilllllilllllill!llllllllliillllllllllll!lllJlllllllllllllillliillliiilililiiilllililiJiiiilllllilllili!il;Hl.

lECZNICA.~OMf61"

GABINETY.

~w l
~ ~ I~ ~ M
n
B
I

······-·-··---

KLINGERMft llndU~'l tnr;InGŁ6~~~ s:PTM~~t~~2·42
całą dobę,

,·

obsługą.

konsum<{ja 1 zł. -

_••ttenl

przedstawied w dm powszednie o g.
M. CWIKLIN- . 3, w soboty o g. 1-ei. niedziele i święta o g.
BODO.

Pełny

.

dącym prawdziwym
fllmowe1:uropejskieJ awan
gardytriumfem

.

10 atrakcyjnych numer.6 w.

~odzlennle.

II-gi film o wybitne! wartośd artystycznej bę· f!IJ!!!lillllłlll!ili!llllilllllllll!lllll!l!HIUH!!IJ!llii1lll!Jllil!Uilllflllllllllllllllllllllllllllll!lll \
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IJ

4ówn eh .K

Po,llkahl;

I

Ceny konkurencyjne.

Tel. 150·661 154-80.

. Oś

KURTYZANĄ"

BĘDZIESZ

Następny

DAłłCUtG

Narutowicza 20.

program: „rtlE

Nadpro1ram: Tygodnik dtwlekowy P. A. T.
program PRZYGODA NA LIDO„

CENY MIEJSC: I seans 54 i 85 gr.,
nast. III 85 gr„ II 1.09, I 1.30.

VARIETE -

MARY GLORY •

telef. 121·23 - ·--

pb ft C RB

y nT"
(li O

.

tłf>wo. Zarzewska 10 :
tel. 139·39.

.

Ambu1atorJum

pr2:~~0C:.~.~::!~~!c~!~~~ÓW

An•llży.-Gablnet denty•łyczriy.

TeL 16'·21.
I
czynna
Ceny b. niskie.
CHOROBY KOBiace' I(ąplele elektryczne. Analizy lekarskie. choroby wewnotrznc I allu1l~ ,
Ttgzao·
~---- ~
Lampa kwarcowa. Roentgen, Dla· (astuta. pokrz,-wka. mlsrena. reu·
"'
AKu ..-.TA 1
słoneczne 2 pokoit ·z
MIESZKANIE
matyzm)
łet>mJa.
PRZEPROWADZIŁ Slf! NA UUCI!
kuchnia, front do wynajęcia. od gof spodarza
Oodzln:v oruJee a.• f.
. 3
PORADA
bez odstopnego, P1otrkow.·
•
I
·- - _ ·_: :a
ska Z94.
_
ao •
przyimule od <ł-8-eJ.
30
1
1
21
PRZYBLAKAL się pies pinczerek Od~Doktc5r
łDOKT6R
1

8

Pomorska 7 tel 127-HJ

i---

ZL.

~~;e:~/l~.r~~~4 .kosztów.

KrynskilW.łiagunowski

Plotrkowaka 70, tel. 181·88.
CHOR. SKO~NE I WENERYCZNE
CHOROBY SKORNE. WENf.RYCZNE
(kobiety I dzieci)
.
I MOCZOPLCIOWE.
godz. przyleć od 10.30-12 I od ~
Oablnet Roentgeiw • tee1nlcu.
po poi., w niedziele I świeta od 3-4.
. Przyjmuje od 8.30-10 r„ 1do21 pól
Sienkiewicza
i od 6 do 8 t pół wlecz. W nłedzielt
telef 148 10
t śwłeta od 10-1.
•
•
~- .,
Dr M~

Nowo·

DNIA 5 MARCA · zgubion-0 list z foto·
grafiami kobiety i dziecka, adresowany Piotrkowska 7. Łaskaweg-0 znalu·
co proszę o zwrot do A,dmlnistracii
„Expressu••.

I DO PP. ---------ZLODZIEI! Dnia 14/2 - 34 r.

Sff

.-Dr· J NADEL Al KDPCIO\VS
· •' k,•,_

-

wlec.zorem w tramwaju Nr. 10 skradziono na 9000 zł. weksJ.i oraz 500 z.I.
gotówką. Prosimy o zatrzymanie ple·
niedzy i zwrot weksli, za wynagrodze
niem do A. Weniga, ul. Glówna 58.
Przejrzyjcie waS>Ze r'!-eczy 1. ~eble
•
ii
.
Dyskrec
zna1dz1ecle
w domu, a z pewnością
1•a zape n' n
- -~o_a_.H
przenawet
I
niepotrzebnych
wiele
e
: aklltZeł • ClftekOIOCI
OKAZ.JA! 3 'poczt. retuszowane t.50 gr,
Piotrkowska ł4. tefelon Ui7.48
sikadza!a.cr.ch. - Ogłoście o tem w
CHOROBY WEWNĘTRZNE
Godziny przyj~( od 3-5 I 7-8
w zakładzie fotograficznym L.
·t
dn:towan
cyk'tnowame
_w drobnych oglosze~iach, prnlmuje
• · tylko
•
'
··
z oewnośc1a dobrze fe sprzedacie. a.Republice
Żeromskiego 84, dojazd tramLaksa,
PG·
biur,
&.:•.za.tanie
:>r:.z
froterowanie
zawsze
daJ!l
„Remibllce''
w
Ogloszenia
·
walami: 5, 6, 8, O.
•lic.I. CzyuczelJłe szylt.
Tel. Z32-55. przyj mule 7 s w1e..:zór. d.obre rezuitaty.
TELEFON 228-92

·.

4
ANDRZEJA
1,

I

I
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CZ y 5 t O S, (, ''

••••
· w "~s::u: ,r.:t:!:zy
0

0

1~-go

I Przed igrzyskami kobiecemi wLondynie
·w

przyszłym• tygodni U rozpoczyna
•

marca Warszawa wail-1
Dnii.a
CZ}"Ć będzie na dwóch frontach. W Ło- ·
dzi odlbędzie się mecz bokserski Łódt-1
W dniach 9, 10, 11 sierpnia odbędą
Warsza\~a, a w Warsiza-wie d~gi mecz
bokser~ki Warszawa - Pozman: .R~re- stę w Londynie czwarte kobiece igrzyzentaqe WarSizawy zost~~ niebawem ska światowe.
W związku z tern zarząd Polskiego
ustaJone· pod UW<l!gę bra!11J. są; '!' :va~~e muszei .R~t~~lc, .R~z~,1ews~1.1 B1-rn- Związku Lekkoatletycznego organizule
UJlll: w ko~uc.teJ Kazhm1ersk1 I Pol!U's, w dniach 12 - 29 marca w Centralnym
W• ptór~o~veJ Pasturcza~ i Forlańsik:i, Instytucie Wychowania fizycznego na
! Wrzosek, w Bielanach pierwszy treningowy obóz ko
~łśr~d?'1eJ. Seweryl'!laik
-;~e~'?:1 e} Ozarek, ~11l'l1J.lk. i ~r_zelec, w pół biecy, mający na celu przygotowanie
cięZJk:iei ~ntc_z~lk, K~rptńsin I Doroba, w zawodniczek tych zawodów. W skład
)Vadze ciężikieJ sitoll!ca niema reprezen· obozu wejdzie 12 - 15 zawodniczek.
Lista imienna ustalona będzie w dniach
t~nta.
.' Rozegiranfo jednego dmda 2-ch tak najbliższych. Narazie komisja sportopowa~nych S1Pot.kań może nliepotrzebnJ.e wa PZLA wzięła pod uwagę następujące zawodniczki:
naraz.1ć Warsizawę na dwie porażkii.
Warszawa-:- Nowacka (AZS), Man(AZS),
teuflówna (AZS), Cejzikowa
Mniejs'le
Schabińska (AZS).
nie chca fuzji .,, wlakszeml
Janowska (Krusche .Ender),
Łórź ~
Jak wi1ad()tnO, Polslki Zwiiązek Le'kilrn Wajsówna (Sokół), Smetkówna i Kwaś-

treningowy dla zawodniczek

I

zwhizki

„

"'

~!~~:,ie~ ó}ei.o~:~~
· f~~-~z.nPol~!,°"2'
~.towych.
Ten ostatnd JednaJk nue z.godz1l

SiP
"

kurs

(ŁKS).
$ląsk - Orlowska, Sikorzanka, 0-

niewska

rzelówna <Stadjon), Plucikówna (Brygada Częstochowa).
Poznań - Jasieńska, Alińska i Swiderska (wszystkie z AZS).
Preiwaldówna, GotlieKraków bówna (Makabi), Jasna (AZS).
Bialystok - Tokarzewiczówna (Ja""•
giellonia).
Lwów - Batiukówna <AZS).
Pomorze - Gackowska (Sokół Gru.
dziądz).
Kierownikiem obozu będzie kpt. Józef Baran, trenerem kursu p. A. Cejzik.
Drugi obóz treningowy odbędzie się
również na Bielanach w „przeddzień"
igrzysk, t. j. od 13 lipca do początku
sierpnia.

'
Polski·
•1·s1rzostwa ,~ttatycznn
„
„

111
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. k u. z mis t rzos t wa.mi. a tl e- prze

ł
się na fuzję..
~ d h
nded . 1
w U!bierrłą
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~
Polskiego Związku Kajaikowców wYpowi.edziamo się równie stanowczo przeciwko pot..,czenłiu się z Polskim Związ·
kiem Nar~larskim
·

-..

j
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I
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uzony o
• •
. . . *.*
.
ty~znenu ?olsk1, k~óre odbędą się w toW dniu dzis1eJ,Szym odbędzie 9'1.ę o
dzi w dniach 17 i 18 b. m., kpt. zw.
ŁOZA p. Szudziński, ustalił już skład godz. 20-ej w sali Magistratu na Placu
drużyny łódzkiej, który przedstawia 6ię Wolności pierwsze pos·iedzen.ie komitetu
atletycuiyc'h
następująco: !od wagi koguciej do cięż· honorowego mistrzostw
ki~j) w z~asa~h: F~lecki, S~du~ski, Raj Pols~i, na~ .które~1i .prot.ektorat obj~ł
ski, Raźniewski, Maier, Pawlicki, Kawał komisarz mz. Wo1ewodzkt.
słowacja
W skład komitetu honorowe~o ~cho
Piechota, Stachurski, Jagodziński, Sułat,
Ptasiński: Krysiak, śl!cki, .Furm~ńs.ki, Ja dzą pp.: star<>sta ~rodzki PodObtńskt, po
~kserclw zawodowych
D~11~ 9-go. mar~a oclibędziie się w Kró : kubo~ski, _Dą~rowsk1, L1p~zyn~ki, ~y· se! J. Wolczyńsk~, kom. Okręgoweg?
lewSkti.eJ rfoc1e mięcJtzynairodowy mecz 1 mer i Olesik i w ~od~oszenm cię:tarow. Osrodka W. F. 1, ~· W. płk. <;;abrys,
.:awodowYch bokserów Polska _ Cze- Zylberbaum.• Dutk~ewicz, .Goldberg, ~az kom. P. P. na 1!1· ~ódz .Elsess~r-Ntedztel·
I ny, Gawrys~ak, Witt, ~ubiel, Łę~zew1cz, lski, kpt. .s~aw1s~1, . kter. Osrodka por.
·
cJ10słowacja.
K~opack1, komisarz P. P. - Kurzali.6. Czesi wystąpią w naHepsz.ym swoim ! Szczepański, Kry~ier 1 Krencs~ei;i.
25 zawodnikow. zgł.o ski, dy • • -Oeyer, dyr. R. Kannenberg,
~ rQąra Łod
,I
:iklz.ie z Ambrożem, . ()strużni·
Jva$łem d łfa.rrym Stei·nem. Bamv s1 . 1ut Pmnorze z włel.okr~tn}(lU mi· konsul M. Kon, dyr. E~ Grosser, dyr. J.
~ Z~gQt kim .1 Gę~t- ąpe~tor, dyr. O.. Stelzig, dr!• K. P!i~ał
. Pał
.~ s .
. ~i. brorJią- Kan~ .Niesobski,
I w1ńsk1m ora-z wicemistrzem Tyn1ewski.m (Jr.) 1 K. Buh!e. (Jr.), O. ~fi.kar, inz. P.
sock1 1 Gómiy.
Roz.enblatt, •nz. H. ri.klelny, dr. E.
.
. .
.
w ramach tego meczu rozegrany zo na czele..
staruie mecz 0 mistrzostwo Polski zawo- . ~ dnn~ wczora15z.ym zgfos1ł ~ię row Scbtcht, dr. Roszkowski 1 naczelnik W.
dnwc,::ów . w wadzę wó.1*owej pomiędzy i.nie z Krakow. T ermm zgłoszen został Kozak.
IY
K.o1mtem a Wrnzidlem.
z~tąz

Mecz Polska-Czecho ·

I

I

I

Mecz bokserski
Polska-Austrja

I

PAO

,. • · •
szero k•110 sw1e<1e
I

W mieście Kingston n.a JamaiiCP., od· nak przewagę, ich doubile bowiiiem, Lott·
był się międzynarodowy turniej ten~oSo· 1Allison czy Lott-van Ryn, są nie do po·

·onJa 2-:go kwietnia ma się odbyrć w wy z udlziałem .zn~y~h zawodników St.
.
Polsce muiędzypaństwowY mecz bokser· Z7edno~zonych · 1 ~glii.
.w fma~e gry po1~dyńcz,eq pań, a.m ery·
~ki Polska-Austrja. · Terenem meczu,
kanska nu>Strzy~, Helena Jacobs, poko·
będzie Pozooń lulb wa,rszawa.
naiła z.naną angielkę DO'l'01thy Round w

bie;ia, a w g.rze P,oiedyńczei amerykanie,;
Sh1e~ds, Alhson ~ V oo~ są ró"W'llorzędru
ain:ghikom: Pe~ry .r Attstm.
Oby ~ymt·enton.ym poięgom ug.ra,ta
wprawdz1,e Aus<tra11a, aile w spotkanLu 5·

Wycieczka wCzeskie Tatry
Staraniem PolSlk:iego Touring Klubu
zostaje zorganizowana wielkanocna wy
Jeziora
do Szczyirbskie~
ciec~~a
(Strbsko Fleso) w Czeskich Tatrach.
Wycieczka ta, która da możność
zwiedzenia jednego z najptękniejszych
zakątków górskich Czechosłowacji, jak
·również· pel.n ych uroku miejscowo~i:
Tatrzańskiej Łomnicy, Starego Smekowca i Jeziora Popradmdego, będzie
szczególną atrakcją zwłaszcza cm.a narciarzy, gdyż okoli-ce Szczerbskiego Jeziora są jedne z niewielu w Eurot>ie,
w których pokrywa śnieżna utrzymuje
się w tak pótnej porze.
Wyjazd z Warszawy nastąpi dnia
30 marca br„ powrót zaś dnia 3 kwiet~
~a b~
Koszty wyciec~kii wYDOSZa przy
przejetdzie klasą drugą około zl. 196,
zaś w klasie IIl zł. 167, wraz z przejaz,.
dem, noclegami i ca~kowi.fem utrzymaniem w ·4rqd.ze i w. Szczyrbskiem Je. ziorze. Do cen tych włączone są koszty dowodów uprawniających do przekroczenia granicy.
Zapisy, które przyjmowane będą tyl
ko do dnia 15 marca br. wtącznie przyj
mule Biuro Podróżnicze Polskiefl:O Touri•ng Klubu, Warsz.aiwa ~redvtowa 5,
tel. 666-30, <'Jraz Sekretariat Oddziału
Łódzkiego przy ut. Andrzeja 4. telefon
nr.: 237-11.

I WAktualJa lokalne

niedzielę odbyły się mi.strz06twa
klubowe SKS-u w zapasach. Tytuły
strzów zdobyli: w wadze kog. Ch}l~ob1ń
ski, w piórkowej Pawlicki, w lekkiei Pan
fil, w półśredniej Ptuińs.ki, w śre.dniiej
ślicki. W wagach pólc;iężkiej i ciętkiej
walki się nie odl>yly.
_ w nadchOdzący piątek. od.będ •
się w sai Geyeral 0 gOO.Z. 20 rlll'i•lhliit&..j;y mecz okserski ~ałoa.h-Z~ ..
ne, w wagach od'· muszel do półcięzkieJ.
- w nadchodzącą niedzie-lę orga.nizuje sekcja boksel"6ka Unioo Touringq
propaga,ndowe zawody bokserskie !'
.Zl1ierzu przy ud:r:iale znanycb zawodni·
ków łódz~ich. I~vr.eza ?dbędzie eię .o
godz. 16·eJ w sah z.g1ersk1ego Tow. śp1e
waczego przy ul. Marsz. Piłsudskiego
Nr. 19. .
- W nadchodzącą niedzielę odbę·
dzie się' na boisku Widzewa towarzyśki
kmaebc.z. piłka-rski, między Wid'Zewem a M~
1

inf·

Wicemistrzem

Jflak~abi
im.
Założyciel i piierwszy prezes Mięcłzt·
Polski w tenisie stołowym•
ra Wayieis-Leaihon1g, b1iil\'c ameryk.a.nów n.a.rod.owego Komiitetu Ol+mipi:jisk.i.e.~o fra.n
:
_
.·
ostatec~nej klasyfiikacji mistrzMŁw
W
·
\Vprowa~zone prze.z ostartme walme Lo,Łtt-Lmde w 4 setach: 7:5, 6:3, i :6, 8:6. cuz Pierre Cot11bertiin, objął na uniwersy•
Polski w ping-pongu, które
drużynowych
1
teciie w Nii~ei katedrę olłi!npii.zmu.
·
•.•
zgromadzei:1e PZLA .szfafet~we mistrzo
w ciągu sohoty i riie·
rozegrane
zos~ły
te·
śwńecie
całym
w
pierwsza
to
Jest
Perry,
angteW,
stwa ,P?lsk.1 odlbędą SI~ w dnaach 15 i 16 ; Naijleq>uy tenisitSta
Ma.kabi l6d.zka z:do·
Krakowie,
w
dzieli
wrzesma w :Wa.rsza'W'le. Wars!Zlawsikii' .o· oświfa.dzcyl, te w szeregi z.a.wO<ł1owcówJ go rod.zaiju kaitedra uniwersytecka.
po Sam.sopie z Ta,.r
miejsce
drugie
była
,
~·.
·
k1r~·gowy Zw1ązeik Le1drnaitlletycziny zwra wstąipi d~iiero z tłl chwiilą, kiedy Ang~a
...
nowa.
Fick,
·
pływak,
amerykański
Młody,
·
Da.vi:sa.
puha.ir
utraici
ca 60. proc. do~hodu brutto wszystJkim
przedklubów
czołowych
Punktacj.a
Wipra.Wtdzie ju.ż. w. roku ub. Tilden usilanowi.ł :n.owy rekord świiafowy w pły·
start:iUącym ~'r~z.Y't1om, b!torąc. pod UJWa(Tar·
Samson
1)
następująco:
.
się
stawia
ma·
dowolnym,
styile-m
mtir.
100
na
waiu
prOjpo:nował a.nigliikowi pt'l~e:jście d.o swe·
gę kQdometraz 1 Mość zawodnlilków.
nów) 20 p., 2) Makaibi (Lócłi) 18 p., .3}
go Siłyrulelto cyrku, Perry jednak odanó- jąc wynik 56,8 sek.
, Dawpy rekord tego d)"6\trun&u naileiżał Haismonea . (Lwów) 1.7 p., 4) Hakoa.h
wił. Ti.lden pozy~kał natomf.ut dla siiehie
(Kraków 16 p. w drużynie łódzkiej vrr
słynnego fran<:uza Coche.t, a iprzytem oka do słynnego amerykanina, .WeLs.similllera różnili się Heindeles i L~brach. W ml·
zało się, że zawodowcy z cyrku Tildena i wynosH 57,4 sek.
strzostwaeh indywidualnych piel"W6ze
~·.;
.
W najlb1~ższą sobotę ·i nied.delię odbę- uzy51ku.ją ~pani.al~ z.ar01bki ze swyc.li
miej3ce :za;ąt Gutek (Samson, Tam6w),
ws.zyeł·
it.a
a
§wi.
bokseris:ki
mistrz
Były
powtórną
na
Perry,
Wówczas
d~ się w Warszawie dwa C4'ekawe me- tumi.ie~ów.
2) Kim (Tarnów), 3) Finkelstein (Ma.le.
cze piłkarSkiie pomiędzy robotnliczyim propozycję Tildetn.a, przystał na nią w kich wag, francuz Cupentie-r, który W-wa) i 41 Pu.kiet (Sosnowiec).
zapoiwiedziiał
mistrzem Polski .RKS· Wielikie Hadid~l zaisadz'ie, z zastrz.eżep.dem, że pozosta.111ie ;przed lcilkorna 11llie..sią.ca.mi
a Skrą i Palonią. ·Meoze odbędą silę na amatorem dopóty, dioipóki puhair Dav·i sa swój powrót na ring, ~beooie otrzymał
licencję n~ m~ina1gera bokserśtk.i~o.
pozo,s'4n~ w rę~.ach Anglji. .
.
boiisku Skry·
Ca.rp-e.nfaer, 1a.ko manager, chee zosta.~
Tym-czasem ie.dn.ak Perry, 1aiko ama·
ł tor, bawi na w.iiedkti.em świ· atowem tour· następcą znakomiitego manaigera, Des·
. Piłkarze ndemieocy barfdzo stairan· nee amatorów a.ngi~lskfoh i w podróży camps, który zmarł niedawno.
niie przygotOWTUją sę do m1strzostw świa tej, nte spełniając· tadlnej pracy, powodzi
~
~ się doskon.aile.
ta we Wlosizech.
~·.:
w pierwszych cLni1ach maja rOZIJJOCZ~
·WW
·
W1J
"
Henri Cocliat, b. młslr.z świaita w te·
nfo się pod okdem trenerów zaigraniczDziś i j'Ultro (wtorek ł środa) roze- 20-letniej karjery sportowej stY11111ego
nyich specjaliny kUJrs trenmgowy, po- n1 siie ama.torskim, oświadczył, że w roku
czem - na1 Sitąpi szereg meczów elinniina bież. puha,r Davjga zdobędilli.e Ameryka. gll'ame :wstania, w Moskwtie międlzynaro- rosY'jsk~ego łyżwiariz.a w jetdz.ie szyb·
Cochet bawi obecntie w Stanach z;ed dowe zaiwioc:ily łyżwiar.slkie w jet.cizie kiej na lodzie, Mel11iiJkowa, odbyty Sił~ w
cY1Jnych, wyt11iki których zadec}'1d!trją o
Moskwfo mistrzostwa ZSRR w jetdzle
noczooyoh, gdzie w sforach sportowyioh szyłlki·ej na lodz.ie·
ustalenii1u reprezentacj~ państwowej.
.
szybkiej.
łyl1111Ji
l
sl}'
.ybyJl
z
pr,
te
zawody
Na
z
„czarodzieja
przydomek
sobie
zyisikal
spra·
Ponadto Niemcy pertraktują w
Tytuł mi!Sirza zdobył Melnilkow, któwie przyj.:i.zdu do Niemiec na cztery Lyonu". Coch~t. po roze~rzeiildtU się w te- żwtiarze: Baililangirud, Talksiiud i Eg;nery tytuł ten dzierży w swoi·ch rękach
sr. .citkania tremnigowe anigielskiego ze- ni.sie ameryikańskfan, oświadczył, że w r. stanigen.
·
r.1ieprzerwa<n1ie od lat dlZie siędu.
***
mo·
pretendować
puhant
zdobycia
do
b.
obec8PDłu Derby Cownty, zajmującego
MieJ,r,,i'kow jest jednym z nai1epszych
W ramach uroczystości sportowych,
nie w tabeli ~igowej d11U1g1ie miejsce, po gą tylko dwie potę~i te.r:uisu: Stany Zjed·
noczone i AngLja. Amerykamie mają jed· zorgacnizowairwch z od\az,j~ jubi!leuszu tyżwiairzy świata w jeźd,zie szybkiej.
Arsenall'

Sztafetowe mistrzo- st 0\v™f~:i;·g~·podwófne; · pa.n,ów nie·
spodiziiewaniie zwyciężyła mi·ei&cowa pa·
st w a po Isk i

me.czowem,

powm:.ui~c

R.K.S. HaJ·dukl wWarszawie
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MASZYNA' DO PISANIA DI.:A
ŚLEPYCH.

MINISTER EDEN W RZYMIE.

Minister

·-······· .„ :::::::<

I:~;; :ci
skonstruowano obe•;nie
SJie;;:jalną maszynę do pisania dla śle
py~b. Ponieważ niewidomi używają w swym alfabecie tylko sześć znaków,
masryna ma sześć klawiszy.
W Ameryce

Eden,

odbywający

podróż

powitany został w
Rzymie przez generalnego sekretarza
partii faszystowskiej Marpicati.
„rozbrojeniową"

Pieknie

wygląda

na

śniegu cały pułk

I

aj

i:wiczących

narciarek,

w Alpach.

polłcjanel

NOWY SPOSÓB UPIĘKSZANIA UST.

POPIERSIE KRÓLOWEJ ASTRID
ULA 1\'AROł•U BELGIJSI<łE'iO.

ZJi~~i<:. przedstawia rzeźblarla belglJ·
skic~o de S'>ete przy wykańciani:t PIJ·

i;iersia królowe) Astrid, które)lo !iwia·
td b„d.ł ozdobione urzędy pańsc\'\' •we
l szkoły.

1·

Karmin w 1•ałeczkach wycliod1..i 7. mu·
dy, pr;;i;ym1iinmej w P?ryżu, idt1e vowszechuio i;rz} jął się nowv S{JO'.·l\b
ba1·wienia ust. Uskutecznia sle 0~10 rniaKról Jerzy Angielski udekorował 'Dcda lami czterech policjantów londvńskieb, nnwicie z r1omc rą rozpylacza l fa: l'.ą
którzy c:dznai:zyJj się szczesr6Jną grz~cznośclą i t!J>rzejmością wobec vubllcz· I ~ t.ałlronu a.k „Y walącego dol1M -.·7t;~i!
tw:irL~·, a odsł&nialącego led.Vt\\e t·.~ta.
ności podczas kierowania ruchem ulicznym "' ciągu ostatniego ro11.u.

„

Józef szarpnął drzwi.
Widok, jaki ujrzał, napełnił go prze

Codzienna nowelka ,,Expressu"

Przudodo w Poruiu
Józef Gudon spacerował, jak zwykle, ciemnemi ulicami Montmartre'u.
Jak dotąd, był niezadowolony ze
swego pobytu w Paryżu.
Ody wyjeżdżał z Ameryki opowiadano mu o nocnem życiu spelunek Paryża, o nadzwyczajnych przygodach i
sensacyjnych wydarzeniach, jakie czekają tam samotnych turystów.
Pragnąc jakiejś podniety dla swych
nerwów, chciał zobaczyć prawdziwych
apaszów, prawdziwe męty Paryża.
Lecz szukał i nie znajdował.
Pierwszego dnia oprowadzał go spe
cjalny przewo-dnik.
Pokazał mu podejrzaną Piwiarnię,
w której mieli zbierać sie niebezpiecz_
.
'-ne m.ęty.
. Uirzał mrożącą krew w żyłacli wal
. _
. •
kę apaszó_w .
Le.cz g?y wytrącony Je0.n~i:t1U z ni~li
z. !ę~1 ~óz upadł . bHsiko stohka. gdzie
s1edz1at. Józef, z~baczył ~m. że rzekoma
krew była„. sokiem malinowym.
Przekonał się, że spelunki. 'do k16rych prowaazili gości zawodowi przęwodnicy, obliczone były na tatwowier
ność turystów. Że grofoi apasze i wyuzdane prostytutki - to aktorzy, otrzy
mujący od biur turystycznycli przyzwoite pensje za swe coclzienne wy-

Nie mógl w pierwszej chwili skupić
myśli.

- Pan wrócił dopiero dziś rano.
W malej izdebce painowat nieład. Dwuch panów przywiozło pana samoNa ziemi leżała młoda kobieta, ze chodem - wyjaśnił mu numerowy.
Chodził, szukał, lecz nic nie znaidostraszną raną na głowie. Nad nią stal
- Dwuch panów? A jak oni wyw.al.
·
glądali?
typowym
o
mężczyzna
silny
wysoki,
Gdy o tern myślał, usłyszał nagle
ciążką, żelazem
z
wyglądzie apasza,
Powie
ubrani.
elegancko
Bardzo
jakiś krzyk.
że pan zbyt wiele pil, że nie nadzieli,
okutą laską.
Po chwili krzyk się powtórzył.
Twarz jego zdra.dzała okrucieństwo. leży pana budzić. Pozostawili fakiś list
Zainteresowany zbliżył sie do dona stole.
i jej opiekun.
Prostytutka
mu, z którego wydobywały się głośne
Jednym susem Józef wyskoczył z
To jest właśnie to, czego szukał w
okrzyki.
łóżka i chwycił list.
Paryżu.
Była to zapadła stara rudera. drzwi
wy_tłumaczenie
znajdzie
Teraz
W jednej chwili rzucił sie na apanie byto.
wszystkiego.
Wprost z ulicy prowaaziło wejście sza.
Przeczytał poniższe:
SHnym knock outem zwalil go z
do mrocznej sali.
- Szanowny panie! To hvło wtaNagle mi·gnęła przea nim jakaś syl- nóg i wyrwał z ręki laske.
Ale powalony momentalnie skoczył śnie to, czego pan sobie życzył. Sen·
·.,..
wetka.
na równe nogi. 'J edno potężne uderze- sacyjna przygoda. Wszystko zostało
Byla to kooieta.
wykonane w myśl życzeń Szanowneodrzuciło amerykanina do ~ciany.
nie
zawołała,
_ Panie! Ratunl{u! Pana.
go
konstaprzytomność.
tracąc
'Józef,
cłiwytając Józefa za rę·kę.
Słyszeliśmy, że szuka pan niezwytował, że ściana usuwa się gdzieś i że
- ·Co się stalo?
kłych emocyj i że przewodnicy pana
_ On ją zabije, z pewnośdą zabi- on wpada w przepaść.
nie zadawalniają. Wobec tego zorganiznajdoprzytomność
odzyskał
Gdy
ie.„ Niech pan ratuje, błagam pana„.
zowaliśmy wszystko w ten sposób, aby
ciemności.
kompletnej
w
się
wał
W tej cłiwili okrzyki stały .się wybyt za<lowolony.
pan
Głowa bolała go o1frOPnie.
raźniejsze, a byty tak rozpaczliwe, że
My, towarzystwo akcyjne „Sensawi.J
siebie
ookoła
d
'
namacał
Rękoma
Józef czuł, iż przechodzą go ciarki.
cja paryska" załatwiamy wszystko
gotny mur.
śl ł . dt
N'
ie namy a s1,ę ugo.
Szukał, lecz nie znafdował wyjścia. właściwie i taktownie. Honorarium, w
wysokości 500 dolarów za nasze trudy
Byt uwięziony.
Nieznajoma kobieta ciągnęła ~o za
Powoli jednak zmęczenie : wzięło pozwoliliśmy " sobie wyjąć z. pańskiego
r7~~w, prowadząc przez jakąś ciemną
.
portfelu.
gore. Zaprzestał poszukiwań i usnął.
.
sień.
pieresztę
pozostawiliśmy
że
Fakt,
.Gdy się obudził, znajdował się w
Potykał. się, omal nie. przev:racał.
niędzy, świadczy, że nie miał pan do
_Ale był mimo pewnego mepokoiu za- swym pokoju hotelowym.
.ł_
czynienia z opryszkami.
Leżał w tóżku.
dowolony.
Oto miał wresz~ie prawdziwą nieZadzwonił na numerowego. Kazał
Z poważaniem Spółka Akcyjna Pa·
sobie szybko podać mokry ręcznik, kt6 ryskiej Sensacji.
sfałszowaną przygoClę.
rym owinął głowę.
- Tutaj -- szepnęla nieznaioma:
rażeniem.

I

stępy.

1 od tego 'dnia 'J6zef pocud cłioazr'ć

sam.
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