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TAJEMNICA ŁODZKIEJ TANCERKl-SZPIE6A
<:-.,

Sybilla Wen, zamieszana w wielką aferę szpiegowską, nie została
rozstrzelaną i znajduje się na wolności.-Stawiski spędził
ostatnie chwile życia w Chamonix w towar%ystwie uwielbianej tancerki łódzkich kabaretów

sko pięknej tatłcerki brzmi Olga Strucz· dle krążących pogłosek została aresz- J la zostać Sybffia Wen rozstrzelaną. Lódt, 13 marca.
Przed kilku miiesiącami donosiliśmy kowa, dopiero jednak potem przyjęła towana przez władze łotewskie, które Wiadomość ta wywołał zrozumiale poo wielkiej aferze szpiegowskiej, wykry- ona pseudonim. Po sukcesach artystycz wydaly na nią wyrok śmierci za upra- ruszenie. Mówiono o tern zwłaszcza du
tej jednocześnie w kilku państwach eu- nych w Polsce i krajach sąsiednich, ta- wianie akcH szpiegowskiej. Na Je<lnem żo w Łodzi, gdzie zdobyła sobie serce
ropejskich. Była to olbrzymia af-.era mię I jemnicza tancerka zniknęła nagle. We- z podwórzy więziennych w Łotwie mia niejednego łodziani1na. Bliższych szcze,,
gólów CQ do tajemnicze'gO jej zgoou me
dzynarodowa, a nici jej prowadziły do i ~·
1
I
było ustalić.
możm
kilku państw, między innemi do Francji, l
Dopiero obecnie okazało się, 'te pof'iladelfji, Łotwy 1 Litwy. Jak się okagłoski te nie odpowiadają praw.dzie. zało, gtówną bohaterką tej afery szpieSybiłła Wen iyJe i ostatnie miesiące Je)
gowskiej była słynna tancerka Sybilla
karjery nie były pozbawione romantycz
Wen. Artystka ta znana była również
Zarzqdzenia w obawie przed
_
przygód.
nych
w szerokich kołach Łodzi.
b. kombafaniami
W cżasie ostatniego pobytu swego
Występowała ona w jednym z fu,
go oddziałami zostało rozwiązane, pra- w Paryżu poznała ona Stawiskiego. Ta1lłn, 13 marca.
tejszych kabaretów,. zdobywając prze,
Ostatnio wydano szereg zarządzeń sa jego zawieszona a przywódcy are- Znudzona ciągłemi tańcami postanawia
bojem sympatię publiczności. Jej niewreszcie odpocząć. Wyjeżdża wi<;c do
uroda oraz nadzwyczajne pierwszorzędnej doniosłości. Pelniący sztowani.
przeciętna
Przyczyną tych zarządzeń jest groź· Chamonix, gdzie spędza czas razem i.e
zdolności choreograficzne wy~ieraty obowiązki prezydenta republiki Paets
b. kombatantów, Stawiskim.
I
na widzach wrażenie,z któ1'ego nieła ogłosił w całej Estonji stan wyjątkowy ba terom ze strony
organizację o charakstworzyli
którzy
gen.
mianował
i
miesięcy
6-ciu
naokres
Pewnego dnla wYbrala słe z wYCle·
two mogli si·ę otrząsnąć.
terze wojskowym. Jak zaznacza estoń czką do St. Moritz. W dniu tym właśnie
Po dluższem pobycie w naszem mie Laidonera głównodOf.Vodzącym armji, ska
agencja urzędowa w całym kraju Stawiski odebrał sobie życie.
poruczając mu zarazem sprawę bezpieśC'ie a następnie w Warszawie. wyjeczeństwa wewnętrznego. Stowarzysze- panuje spokój.
chała do Paryża.
Sybilla Wen opuściła wówczas Fran·
Organa bezpjeczeti'stwa zwr6cily na nie b. kombatantów ze wszystkiemi Jecję i przenlosła stę do Zuryehu. Obecnie
przebywa ona N Morawskiej Ostra·
z~toneła wie
Ni- Załoga
jej kroki.
i pilnie
uwagę
nią
jej domożna było
nie <feclzity
jednak
czego
w Czechosłowacji.

Stan

wyjątkowy

torpedowca Jap

wieść.

I

Z Paryża uaała się Syoil!a Wen 'do
Belgradu, Zurychu, Berlina i Pragi. Dopiero obecnie wyszło na iaw. że obracata się ona w towarzystwie Stawiskiiego i w ostatni'ch eh wiłach ,przed
śmiercią wiele czasu mu poświęcała.
Sybilla Wen pochodzi z Łotwy, a
więc z kraju, który w czasie wojny
światowej d.ał Rosji największego szpie
ga Andrzeja Peke. Prawdziwe nazwi·
1

Wypłata zapomóg
· pośmiertnych
Lódź,

13 mairca.

(it) Jak się „Expl!'ess' dowiaJC!JuJe, u1

bezpiecbalnia spof eozna w Łodizi przy·
zych zapomóg
stąpiła do wypłaty pie1''WS1
ustawy
pośmiertnych na mocy nowej
ubezpieczeniowej. Wedilug tej u;stawy
rodzinie, pozosta.Jej po ubeZ(l)ieczonym
przysługuje odprawa pośmiertna nawet
wówczas, gdy ubezipiec:wny posiadał
zaie.dwie jeden tydzień sklaidlkowy po
dniu 1 stycznia łJir. t. i.. od chwili wejścia w życie us'tawy.
Zapomoga pośmieirtna wyplacana 1:5ę
dzie w wysokości miesięcznego zarobku i nie może wynieść mniej niż 75 zł.
i nie więcej ,niż 312 motyich.
Wykona'Ilie tego punlktu ustawy spotka się niewątpliwie z wielkiem zadowo
leniem wśród ube'bpiee1ronych.

Na rynku żywnościowym
Lódź, 113 mairca.
(it) W dniu dzisiejszym na targo·
wisikaich miejskich nas1ąipila już pewna
stabilizacja cen artykutów spotywczych
Dowóz żywności z okolicznych wsi był
ba1rid~o duży i to również miało swól
wpływ oo ·zniżkowe kształtowanie się
cen.
w ni,eznaczmym stopniu staniał na·
1Jia1 o 5 pr·ocent. Ceny innych artyku•fów pozostafy bez zmiany. Zaznaczyć
na'leży. że jest to pie'rwsza zni7Jka cen
artyikulów spożywczych od szeregu
·
tygodnL

w

n'Ski

Estonji

go

u

zołnierzg siro<ilo żgcie
D.o godz. 21, dinda wcrorajszei~o, zalo- Faszysta nie może być
Tokio, 13 mairca.
Isitnie~e oibaiwa, że caiła 2'lałoga to.r!Pe· ga odQ>owtiadiała na uder>Zeiniia oddiz:iałów
w Anglji policjantem
dlowica ja1I>ońiskiego 11 Tomobwru", który ra1t01Winiiczych w kia1dffiu:b olk•rętu. Po t,eij
Londyn, 13 m~
Na
dsza.
1111asUiJpiłia
godJzil!lie,
jędnaik
na
~aitonął wczond ram.o w czasie bl\lirzy
ft) Pirezydglllllll ipolliiicijli. w Loooynie, wy·
mocz!ll Zóbtean, zginęła. _ Załoga ta S1kła w-szel!ki wypadeik, ratbownicy pompowa'11
leicenie, 1Da mocy którego faszy·
dał-o ipo1
do tOl'lpedowoa ipowietirze.
dała się ze 113 omcerów i żołinierzy. "Tomoiflsturu" pmyholowam.y ros.tal clio stom am.igieLSkńan zaibrama siię inailieiżeć do
Jak się odcruzUJje, załoga uwięziona była
poliioji :pomoooiczeij. Wszyscy po1Jiicjainci
w okręcie, który zrna1lezil01110 odtwirócony za<tdki Sas,eib-0.
s)lttll!PiaityZll.lijący z ruchem OswaJ.da Mos·
kaidłubem.
ley'a i Mte~ dlo Dego pMrij~, zostal!lą
wyidaileni z is12: eireigów władz be~,czeń·
tSlbwa. - Dyireilroja !P'O'.Liioji w UJZasaoo~eintiiu
tego nalkaizu piodJa1ie, że !Pl',zyttllależn«»ść dto
Dofttór "efiimooi.:-= po6r1$QDJd:.onv no &OOO sł. 001gam.waqi f a.szysito1WLS!kiej 111ie godzii. s'ię z
A tymczasem włamywacze nie próż OlbO'W'iązikami ipolld.cij am.ta..
Lódź, 13 marca.
·
{ig) Ubiegłej nocy dokonano niezwy- nowali. Sądząc ze ślaaów, było ich kilkle zuchwałego wlamania w śródmieś im. Wynieśli oni futra, garderobę i sz.eAfera tywnoiciowa
ctu, do mieszkania lekarza dr. Chimo- ~eg innych rzeczy, wartoś.ci og6tem
w Sowietach
przeszło 8000 zł. I dopi•ero nad ranem,
wicza przy ul. Legionów 5.
Moskwa, 13 mall'ca.
W jaki sposób operowali wtamywa- gd '':i rodzu:a dr. Chimowicza obudziła
(t) Wł\a1d:z,e so!Wieclkiiie W1Pfadły na trop
cze - trudno było poprostu ustalić, się, stwierdziła z przerażeniem, iż
gdyż mimo wyłamania drzwi i splądro drzwi wejściowe stoją otworem i brak wielkiej afery. Około 40 1lll'z.ę00ilków za. jętyich wycLarwani~m kaaiteik ż)"Wltl.ościio
wania całego mieszkania. nikt z domo- w mieszkaniu cenych rzeczf.
Powiadomiona o zuchwałym napa- wyidh, przywbszczybo $Olb1e 20.000 bowników nie obudził ·się i nie słyszał ża·
niótw żylwttli~h, IPO'dzean S{Pll'.Zerdiawa
dzie policja, wszczęła dochodzenie.
dnego podejrzanego szumu.
łio je os!Olbom prywaitlnym po wyigooowaneii cemie.
W wyttlliUw przep!r'owadizo1I1ych OO'cho~
dzeń 1 ia'l'leszlfJo'Wlan,o 50 rOłsób.
w czasie pożaru miasia Dirmlndham

I la oficerów i

do mieszkania lekarza

Włamanie

:19 osób

1

spaliło si~

w- 5f. Zjednoczongcla

bez wody

Poznań
Dopiero po 5-ciu godzinach. około
Londyn, 13 marca.
Poznań, 13 mair:ca.
z miasta Birmingham w stanie Ala- godz. 9-ej wieczorem według czasu
(IP~) - wiskutieik pęllmiięc:iia rury wobama w Ameryce donoszą o strasznym amerykańskiego, pożar opanowano. 39
pożarze, jaki szalał tam wczoraj po po- osób, przeważnie strzażaków odnłosloJ dloai.~wed, ina jpll"Zedmiel9ciiu Ga'ÓIWttlle,
mtaisibo óeislt od ll'att11a pOIZ?baiwiooe wody.
łudniu na głównej ulicy miasta. gdy rany z poparzenia.
ruch w sklepach był na krótko przed

Igazyn, który

•lillmillil•••••••••••••mi•• ••llil•••••llil•

zamknięciem największy.

Pastwą płomieni padł
spalił

się

olbrzymi ma·
doszczętnie.

15.000 ludzi, obecnych na ulicy w tym
czasie, przyglądało się pożarowi, który
przerzucił się również na drugą stronę
chodnika i ogarnął skład smarów i oliwy.
Pożar tak szybko się rozszerzał, iż
okazało się rzeczą konieczną ewakuować kino, położone o kilka domów dalej, w którem odbywało sie nrzedstawienie·

Pokrzywdzony obywatel wyznaczony na kata
2:J

mursvnóo. ·flfórsv snie,.,olili iedo c:órft~
NOWy Jork, 13 marca.

wyroku

śmierou

na 3 murzyinaicih, kttór.z.y

Po ~a'Z p(ie.rw.siz;y w h:ilSltooj sądownie· d~il.i się gwa~ i miordlersbwa jego
twa, ob)'iWlatd ipdkir.zyrwidzooy w tym pro 16-lemieij cór1lci. Na mocy pirzyijęteij !Pll"zez

cesie, .ziOISlt.ał W)'l7lnla!CZOO.Y 111a wytkonawcę
kairy śmieirci nad Eitlciazamyimi.
Pairlament stan.u MissiS!i1pi, wy,z.na1czyl
nie~aikiiego Cl)'ide CoiLlillllS•a llla iprowilzoryczn,e-20 ikiafa i {D!OfWiu,zytł Dl/U wyikooame

pairJ.aanentt us'tatwy, CoUilnis 2'!ostał mia.nowa.ny ika'tem !Ilia tptrzeiciąig qedine,go d!nia.-„
Po dlc&on1anw wy11olku, fP'airllament uchwa
li nową uiSltarwę, kltioc.a 'llllllieiwaiżmri. :QO•
· ' "
prz~.dec'Y',7.i~

..
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Zamkniety w·szafie

w jej wiernoś wątpiąc Clł

H 72
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Zft 8Wą ·podejrz)fWOŚĆ

śledził żone i~!~!r~!~!~1n~~~

Zazdro ny hiszpan zapła• !i~e d~z~~J, ;rc!śt~~i: ~~~Yn:r~~c~~~
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..._

. (x) Wia.dom~ powaze~e, te his-z.pa- wow~• i bad n.e,
Don Gt.tsattdo miał fedina1k nie żo:tę,
a wręcz an&oła cnO!ly. Piękna kobieta
rzeczywiście it.ie znała żadne20 innego
mężczyzny. Kto z tnętc~y~n 11twierdziw·
szy onotę i miłość żony, nie byłyby zadowolooy? Don Gus.runtowi nie wy.starczyło
w1en h~s~am. ~ Madirytiu, ~~iem to jedttaik. Wipadł oo rta iAcie natański
don G1:1'8~to._ M'11ał on. młodą 1, ła.da:iĄ Ż'O· pomytł. ';lletCWawszy do ~rubinetu ,swe~o
n~, ktor01/ wiemo~ci 1edn!ik me był pe· tttolairzy 1 mtM."a.rzy, kazał !itn zroblc duzą
~1en. ~lltilo, ż~ młoda żon.a, zailew,a4ą= szafę i wmurować ją w ścianę.
Po kilku dniach ga.bimet don Gusain.t a
s1.ę ~~1. przysię.g~ła, że poza mężem,
me tiSił.naeJe dlla meii żaid~ ~Y mężczy· szpeciła 01Lbrzy.mich r. ozmi.ctrów ta.jemniz.na, don Gt1Se;nto .usp~kaiJał •ę na chiwi- cza s.zafn. Do wnętrz.~ ieii bo~'iem. n1iiko·
1~, aile rob~ z.a:~Cllt'ośc1 po pe~~ cza· m~ n1e. wolno byłe zaqrzeć. Miast Jednak
taie.mmczy.c h manusikryptów, lub kOISIZ·
s1e rprzyczyn!!iał mu nowe utrap1ein1a.
Doo Gusa·111to, nie W"ylpuszcz.ał żoiily sa- tC>W!Itych przedmiotów, doo. Gusanto t11kry
me.i z m1esiz:krunia. To mu iecLnak nie wy· wał w sz.a.fie wygodny fotel, instalację
stairczyło. Pll'IZeikMawsizy s,i.ę, .te w ten eleiktrycmą i..„ iapas prowiantów, wy~
sposób ni·czego się D:i·e doiw:ie, z.m!.enił sy· st&l'.czajęcy do kilkuty!lOdniowego Oblę·
stem. ~ozwalał żonie wycho<l:ziić, :t.le w żettJ.a, Szafa pozaitem posiadała małe,
pewneą <>dleglo·ści, szedł za nia. ; śledziI spry~ie zamask<>wan'9 otw<>rki i aparat
1ej ~ażdy krok. Każdy 11st, s.pojrzenie, pod.słuchowy. Gdy wszystko było przy·
uśm1ech i uikłon, były ~oikłaidin·ie Cilbse-r· gotowne, don Gusanto powie&iawiszy żo
m~ to narod WJ.eilce. ko.c hhwy, ale też
wiek; zazdrosny. ~1e da.j Boż.e, nilkomu
Alfon,sa, w
wpa~~ w ręce ia.k1·e!toś
c~w.iili . cwłyich wesk•hmeń pod oknem
.
. .
p1ęknei1 Cairln;eny.
. Reko;rd 1ad111aik za·uLros<::1 pobił pe·

pon
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taby nic rzeciwko temu1 gdyby chcla.
la si~ Pant synem sama zaooiekować
rtie, że pilrte sprarwy Z41llt19zai~ ~o do ktl· t utnieś~lć go w prywatnej lecznicy. Jektidniowej podróży, wys.zedif z domu, aiby żeli jednak liczy Pan.I na pomoc gminy,
to ta oczywiście odpowie odmownie,
nil'stęipnie u~adkiem powró~ć.
Don Gustmto wszedł do szafy-twier· nie chca,c przysparzać sobie kosztów
clzy, a 2'.ataijąc cie.kawo~ć kobiet, zamkinłlł utrzymywania jeszcze jedne~o chorego
się w nfoj na klucz. W tern dabrowolnem Gdyby syn Paru zachorowat w kraju,
więzien~u przesiedz:iał don Gusanto z j lub gdyby gmina miasta Lyonu drogą
cie.tipliwości_, godatĄ lep9zeq sprawy wymiany korespondencJi zażadata za.
brania go do gminy do której svn Pani
prze.z pełne czternaście d.D.i.
Przez c:.ały ten czae to.na je~o .z.acho· przynaldy ~ wówczas władze gminwywała się, Jak wzór cnoty i skromnoiici ne musiałyby się zdecydować i albo
niewieściej. Czternaste.go dnia w nocy, przejąć leczenie syna na swói koszt i
don Gusanlo uległ nagle atakoWi duszn1. wysyłać pieniądze do Lyonu albo też
cY.· Nie ma.ją<: c.zas.u na Olfw()f'zett:1ie sikom zażądać przestania go do kraiu do kt6pbko;van.e~o z.amka,, poprootu wyważył 1regoś z miejskich szpitali. Jeżeli jednak
·ę 0
u m·
·
i
L
·
drzwi su.fy, wywołu1ą.c pnzyrteim strasz.ny
po. ma SI •
gmina W Y0 n e nt~
bała,~.
Maltonka 01hudz0111a w ta1k gwa.ł.tow· zwrot kosztów. leczenia, gmma wtaści
fiY spos,óh ze &nu, przeraziła się i uległa wa napewno nie zechce o tern orzypo&ilnetnu atakOWi nerwowemu. Te·raiz jed- mi~ać ze względu na zwykła. os~częd.
•
•
nak i jej ciel'lpliwość skoń<:zyła ~i-ę. Cho· nosć.
Za wmy nie pópełmone M. M. •. A. O.
roba nerwowa, której na-haw.lł j~ małżonek, trwała ta1k diługo, dopó.ki nie uleczył O. W •Zakopanem. - Droga Pam, serdecznie z Panią współczuje i boleję nad
jej„. uzyskany ro-zwód.
Jej losem. Wiem, te samo wsoółczu-

przedsiębiorstwo,

(x) Zda.je się n.i.in, fa ni1~ma w dobie
dz1si;egszaj przedsiębiorstwa, kti;re.by w
mniejszym lub większym stopniu nie
Są !edrtak
uciel!"piało WISKU!tek kryzys.11.
na świecie dobre interesy, których tento-wno.ść zwięlu.za s:c ;- roku na rok . nie
bacząc na wszelkie kryzysy.
Kanał Sue.~ki fes.t bowiem przecłsię•
bio·rs-tw~m, k~S„zg» docbód w roku ubie•
głyńt osiągnął rekord. Wystarczy powie·
dzieć, że do·chód z li!ltopada 1933 roku
przewyższył dochód z listopad.a 1'>32 ro·
ku o „s1kroomną" &umkę -16 tysięcy funtów
. Do chód z kanału .z:a rok ubiegły wyt.·
·szy był od dochodu z ro.ku po.prz:edniesfo
o. pół miljona fUńtów. <;ienialny pirojeld
Lessep-sa, dO!p<iero teTaz okazuqe, ja.k do~
niosła rolę odgrywa. Towarzystwo kana·

aż wireS1Zcie otrzymają prawo pirze.jazdu. zawieczOllla jest blP.kilna flaga z lirte-.rami

Pierwszefrstwo przejazdu mają prze- CS. Jest to bod.aj j~dy.na fla.ga, która nie
dewszystikiem okręty wojeinne, późniiej zna ża.dnego kryzysu. Czy podiróini zw.ra
transportowce nafty i olejów. Przywiłej cają uwagę na skromny pomnik Lesse.p-sa
ten wywalczyła sobie Anglja, wzamian widiniejący niedalelko wejścia do kanału,
za pokatny pa.kiet akcyj kanału Sue.ski.a to jes1 wielce wą.Lpliwe.- Nikt też zresz
go. To też w dzień i w nocy płyną kana· tą nie pamięta już o wielkiej tragedji tełem cięźkie okręty naładowane przetwo· go człowieka, kt6re~o genfalny pOJn)"łł
rami Hrmy „Shell", a 01kręty pasaferskie wzbogaca wielu lud.il. To jest jedrtaik
i poczfa, muszą wyczekiwać w niec;.koń· nieważne. Któtby l~zył nn wclzięcm>n~ć
czono~ć w porcie Portu-Sakliu, co naira· i pamięć ludzk4?
Akcje towarzystwa Kanału Sue.skiiegn
ża na wielkie niera:z straty i s.zkody po•
mają bodaj na giełda-eh naiwyż8zy kur8.
dró:hnych, którym się spieszy.
Wjazd dQ kanału Sąeskie~o Jest wlet„ Ob~cne ich notowanie ifft 20.130.- Ka•
1
ce malowniczy. Po obu brze_l!ach widnie · I nał Su~s.ki je.st jecLrtym z na~lepszy~h m•
leresów świata.
ją wspaniałe budowle pomfęd:zy któiłemi
1
'
--....J.o.;
-

łł ft if
~uac~:~r:c1z;m:::!!::k~:t;=t':i
obłozyło ją w1elkiemi cenami przejazdtt

i

Ceny, które mtl!Uą o~lacać okręty za
p.rzeja,zd kan.a~em, ,s.a. w;~cz zawirntne.-·

które nie zna kryzysu

.

bo gil ts Z~lf kOł Bk CJ. ę

i1 Uto gr afó\V

na świecie posiada 19·1Gtnl amerykanln

(x) 19-letni amerykanin, William EI- największych znakomitości współczes·
Okręht J_i:~dn!eJ. tw.~ke~ko·sc1, ~iow.ać•rzystw~ per, jest posiadaczem najbogatszej ko- nef doby. Przyjaciele Elpera twierdzą

W
se ooain10-tt:~1a yc 1ego
1500 tun,tów sz.terliingóiw

zgodnie iż posiada on wybłt11y talent
.
.
mllin
'l"'ac:.1
ż ych
to r fów od
i
d b ,
Mimo tych za~ lekCJi autografów. Pomimo swej młodowrotnych cen, ruch w ka111ale jetot stale ści, Elper, którego namiętność kolekcjo- wt Y o, yiwtan aD autejgp a Y nlepowmood~enle
ego sw
. .i. w spotka
• JU:c.
fó
t
·
d •
...11.1
.i.
· 1.k·1 i· ok<ręty. paisa~eir<SA
to agoa. w odwuchorzaledwie wypad·
b ar d;zo w1·e~
opanowa1a
~ ~o ·t1 no;vama au og:a w
nami całemi muszą meraz wyczekiwać, naJmłodszych Jego latach, na autografy kach: 'U króla angielskiego Jerzego V.
oraz dyktatora sowieckiego Stalina.
Mlodzteniec nie rezygnuje i rtle trac•i
li • •
bynajmniej nadziei na uzyskanie auto·
grafów tych dwuch właśnie mężów sta'U
'c
Dy1·ektor więzienia amerykańskiego odnajmował za słoną nu, których nie zdołał narazie przekonać do siebie. Opowiada on, iż nieraz się
ną opłatR cele groźnym bandytom, gwarantujac Im
już zdarzało, te mu systematycznie od,
'"a
mawiano, at w koricu odnosił r>oł1tdany
naj wytszy komfort, bezpieczeństwo ł wygodę
1
(x) Jak powszechnie wia:d10tno, sto- mieszkali w„. więzieniu. Można ich hyło sukces. Tak naprz. pierwszy zdobywca
Atlantyku Littdbergh, 17 razy odmawiał
sw11Jki bezpieczeństwa w Ameryce pozo- bowiem wszędzie szukać, ale nie ta.itn.
Oazywiścis, dyrektor więzienia za Ełpercrwł, aż na osiemnasty raz, wzru·
stawlaja, wiele do ~yiczenia. Władze policyjne I więz.ienine są skorumpowane i tę prtiySługę kazał sobie słono płacić I szony - albo tnoże zniecierpliwiony pod:legają calkowicle wpływom elemen· ceny za wynajęcie cell więziennej na natręctwem młodzieńca, przysłał mu
te· dobę konkurowały 1 ttafWykwintulei· swa fotografJę z własnoręcznym pod~
tów przestępczych. D~ło nawet
go, ie rząd Stanów, 1>atrzy prrez pałce szeml hotelami. Pobyt w włęitenlu ko· płsem.
Zdobycie autografu Mussottnteao
na akty samosądów tłumów, tak 21wane sztował bowiem at 50 dolat<>w za dobę.
sądy Lyncha, chcąc w ten sposób za· Bandyci czuli się w więzieniu tak bez· również nie było zbyt łatwe. Ośmiokrot
i>lecznle, te założyli nawet ·własne po• ne prośby jego, stosowane do „łl Duce",
straszyć przestępców.
·Metody te jednak nie wiele pomaga~ łączettle telefoniczne, tak, ie w każctel pozostawały bez odpowiedzl. Zwrócił
i przestępczość w Stainaclt Zjednoczo- chwili byli w kontakcie z czł .>nkaml się tedy do Mussoliniego p.oraz dzie·
nych SJ2lerzy się w sposób zastrasz,ający. swoich band· Pozatern w samem wi~- wiąty, przyczem do listu swego doląNiedawno wyik:ryty Slka:nid'al w ame- zieniu znail eziono szereg skrz}rtCk pocz· czyt autograf Olea świętego. Mussolini
rykańSkiiem więziennictwie poruszyt o- towych, ~łutących do regularnej wy- polecll swemu adiutantowi, aby sprawdził autentyciność podpisu papieskiego,
pinję nietylko Amenrki, ale i całego cy- miany korespondencJt pomłędzg wf
wilizowanego świata. W Ameryce, kra- niamf. Pallcja dJOlkonata pozatern nie· a gdy to nastąpiło, nie wypadało mtt
ju wszelaikrch możliwości, Wytd'1fWYl słę żwy(kae sensacyjnego odkrycia. Jr.ik się już odmówić swego autografu.
Od pewnego czasu powodzenie opuJ
fakt. zgiof a, niemożliwy. · Oto dyrektor dkazato, znaczna część w;ęiulów prze·
jedneg;o z nrujwiększych włęzłeń Stano· bywała ~tale w ubraniu kobłecem ł spa· ścito nieco flpera· Dziwnym jakimś
wych, w którem odsiadywało ka.re 14 cerowała po korytarzach i podwórzach zbiegiem okoliczności kilka osób, kt6·
t)11Słęcy grntny.ch przestępców, wyinaJ· włezlennrch uszmłnkowana, grając rolę rych autografy młodzieniec uzyskał,
mował, priyzwołcle umeblowane cele wytwornych da111. Ma&karada ta . miała . przeniosło się wkrótce potem w zawięziettne, tak, jakgdyby to były hote· służyć dlO ożywienia życia towarzyskie- I światy. I tak prezydent Stanów ZJedno
lowe jpok<>ie do wynajęcia, K!Uentela go w więzieniu. Szczegóły tego niezwy- czonych, Coolldge, zmarł w tydzień po
p0myslowego dyirektora wlętlenla skta- ktego I jedynego w historji więziennic- tem, jak dał autógraf młodemu zbiera·
da.fa się z naJgrofoietszvch opryszl<ów, twa, skandalu trzymane są jeszozie w ta- czowi, Artur Schnitzner zmarł nazaoddawna · poszukiwanych p!'IZez wladte fomnicy, albowiem, jak się okazuje, w tę jutrz po udzieleniu autografu, i wreszcie
Nansena,
podbiegunowego
l skandaliczną nfetę wmieszany jest sze- badacza
poilicyjne.
Nic zatem dziwnego, te pirzcstępcom lrei;c wybitnych oolltvków amerykań· t~n ~am los spotkał w dwa dni po spcł.
.
, niemu p~·ośby Elper~.
tym udarwato się uchodzić przez ~łuższy skfch.
Ludzie przesądni uznah te wypadki
czas wymtairo.wi S1P1rawiedlU:w.ośc1, ~oro

u1a1w1aksza :. fera

• • twa .
• • h wiaz1enn1c
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utty
tnote
cle nłczetnu
z której
doB
smutnejale
nieco wnieJefzaradzi,
Pani
narazle nie widzę tadnel{o wyjścia.
Gdyby nle dwole Pant ślłcznvcb dzle·
claczków, odpowłedzialabym Pani, te
kobieta, która zawiodta sie tak srodze.
ma prawo zacząć tycie od początku t
o przeszłości. Zabrałaby
zapomnie~
się Pani do pracy, została samodziellll\,
żyła spokojnie, zdała od wvbrvków nie
odpowiedniego człowieka. Nie mogę
jednak tego powiedzieć Pani. Pani matce dwojga dzieci. Nie wolno Pattl Jut
bowiem kierować się 1wemł impulsami
głosem swego serca, 1tlbowiem musi
Pani obecnie podporządkować ttalśwłęt
szemu obowiązkowi - Matki. Mąt Pani jest dla Niej obcym duchowo czło
wiekiem, którego może Pani nawet nie
dla Waszych dzieci bedzie
kochać on jednak zawsie Jedynym oJcemL w
którym nie będą v'dzleli tych wsz'fst·
kich wad dostrzeganych przez Panią.
Dzieci chcą i powinny mieć oica i matkę, przynaJmniej w latach w których
nie potrafią rozróżnić krzywdy wyrzą
dzanej jednej stronie przez drugą, Pozatem w grę tutaj wchodz1 ooważna
równi'eż kwestia materialna. Wvchowa
nie dzieci jest jednak kosztowne, w jaki zatem sposób dałaby sobie Pani ra·
dę sama z dwoJglem nieletnich ł wyma.
dzieci. Musi
J{aJących czułej OJ>f ekJ;
Pani przynajmniej na pewien okres czasu zapomnieć o tern, że fest Pani ko·
bietą posiadającą czulą dusze i tęsknią
Jej
cą do prawdziwego J)rzyJaciela.
prawdziwymi przyjaciółmi !ia bowiem
teraz tylko dzieci, dla których musi Pani stać się peln:\ poświeceń „ Matką.
Ody pociechy Pani dorosna satne ocenią JeJ wielkie poświęcenie i Jet wielką
miłość matczyną, którą potrafla odpowiednio wynagrodzić. W gronie swoich kochających I kochanyri dzieci zapomni Pa11l o latach cierpień i zgtyzoty, Ma.Z Pani napewno zczasem również się zmieni I wsp6łż:vcle Wasze ułoty slę leżeli nie zut>ełnle 1><>orawttle
to przyrtairnnlei znośnie. Duto zależy
również i od Pani, która winna wzglę
dem swego męża postępować tak, jak
postępuie Pani z dziećmi, Jak oostępuf e
ko•
wyrozumiała na błędy ludzkie bieta. Wychowanie sobie meża i uro
bienle jego charakteru, leżv przed~-~
wszystkiem w interesie Pani i Jej dzie·
ci, których czute duszyczki przvkro repomiędzy rodzi·
agują na rozdźwięk
cami.
t

t

•+

sa•WWW

za zły omen I wielu z nich odmawiało
Elperowl udzielc11ia autografów. Podob
tto pewien przemysłowiec nowojorski
uslłowat nawet wykorzystać te fntal11e
rzekomo właściwości ~lbt1mów Flnera I
prosił, aby ten zdobył autograf jego
konkurenta. Niewiadomo iedn<ik nic tety, czy podstępne wvrnchowanic nrze·
sprawdziło się, czy też fa~
mysłowca
tum, prześladujacc posindacza nnjbogat·
szej w Ś'\~·iccie kolekcji autografów od-

wró.cilo sie.
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Najście jasno\vidzów na łódź
K!iżda niemal ulica poszczycić się może jedną
wróżką, robiącą świetne

interesy

Naiwnych·włodzi nie brak·-tłumy che~ poznać tajemnice przyszłości

Dokąd pójść wi~czorem?
TEATRY.
TEATR MIEJSKI: - o godz. 8.45 „Towariszcz''
TEATR POPULARNY (Ogro<lowa nr. 18): o godz. 8.30 - „Człowiek, który zab>!''.
TfATR ROZMAITOśCis - „No, No, Nanette''
KINA.
CASINO: - „Ps.ipryka".
GRAND-KINO: - „Rewizor".
MUZA: _ 1) „Ma&kara.da Miłości" i 2) „S,O,S.
Góra Locfowa".

!

ROXY: - „Bunt Małygiina".
Jaiki domek?
cze druga Jest - blondyna. Ta ze zmy- t
Lódt, 13 marca.
- No taki Jest, karty tak pokazują. CAPITOL. - „świait je11~ piękny".
. W ostatm~h miesi<:\ cach Łódź nawie- i słamł a nie z sercem idzie i wystrzegać j
I dalej ~powiada. o tnz~ch .kobie~ach, CORsOi :._ 1) "se~e olbr:zyma'• 1 2) ,,Córka
d~1ła pirawdz1.wa P!aga wróż~k l łasno- 'się jej. nale~y. I sprawa sądowa będzie j
pułku".
co to plotki brzydlkoe robią i mtryg1.
w1dzący•ch. Ody się spaceru1e u'hcanu, · z kobietą weprzychylną a fałszywą.
temi pierwsz.emi dwoma to pan się CZARY: - 1) „Król cyga.nów' i 2) „Ar.ein Lu- Wszystko ?
na każdym niemal rogu jaikiś chłopiec!
pin, dżentelmen - włamywia,cz''.
Wróżka spogląda na mnie groź.nie· ożeni.
wep~hnie ka1r1:kę, Pisaną językiem moc-j
PRZEDWIOSNIE - „Jei Królewska Mość„,
- Ald ja jestem żonaty.
no meortografIC'tnym, a zapraszającą dot Czy tnalo powiedziała? Nie pytam wię- To znaczy, że pan uciekniesz od RAKIETAr - „Nie będziesz Kurtyzaną·•.
odwiedz~nia słynnej wróżki, która po. ~ cej, kladę na stół 50 groszy i wychodzę.
znała taJemnice czarnej magji i sztuki; Trzecia wróż.ka mieszlka niedaleko, na ; swojej żony, a od te) dru2iej żony to SZTUKA: - „w Twoich ramionach".
hi~d~skiej i potrafi wszystlko opowie· KiUńskiego. Wróżka· zaprasza do poko- I panu gdowieństwo pisane. Placi pan ZACHĘTA: - I - „12 Krzeseł" I II - ,,Biała
odaliska".
~z,1ec, nietylk~ o nasz.ej przeszłości, leaz: ju, w którym stoi wielkie .fóżko i .komo- złoty i przełóż pan je~cz,e raz karty.
! da, zastawiona niezliczoną ilością figu- 1Tak. A teraz odoczyniemy zJ.o. Baba· PALACf - „Swiat należy do ciebie„."
1 o przyszłości.
żaba, ptaszek leci i t.en trzeci. No teraz METRO - „Przygoda na Udo".
Któż nie jest ciekaw s,,,ej p1rzyszło I rek. Na ceracie rozlktada karty.
ADRIA: - "Przygoda na Lido".
- Lewą ręką pan trzy rnzy kartę !ęst w porządku.
ści? I ludzie chodzą. Wizyta kosztuje i
Ody wychodzHem od wróżki, w ma- OSWIATOWY: - I „Pat i Patachon Jako oiro·
t.anio, 50 groszy lub 1 złoty. Ludz.ie cho-· ciągnie, jak pan kawaler. a prawą ręką ,•
dnicy na pensji żeńskie!'' i II. „Brawurowy
azą, s~uchają co im wróżka powie i ' jak pan żonaty. O, tak. Troje ich jest l łym korytairzy,ku siedziało 7 osób.
minister królewskiego dworu".
kiwając głowami. I przv panu. Jedna szatenka i jedna bien- ' Przedsiębiorstwo doiprawdy intratne.,
wracaią do domu,
(t) j L P. s. - PARK SIENKIEWICZA. - W~
Prawda - nieprawda? „Naiwnych nie dyna. A ta trzecia, to talka młodziutka, i Naiwnych w Łodzi nie brak!
drze-wol!'ytów p. n. „So,w,iety i Polska•'.
.
i
si~ją, sami się. rodzą" - mówi stairopol- ; co domek na ~d<»Vie trzyma·

.

z

i

I

l

Równem
~o~
Steckiego
iisóihi.
liiiiica
~;;:;~~~:;~~;;::.:~~=~~i
h •
Zb d •
I , • , k
d
.
K

Ś
Kto są tie wróżki? J.a:k przepowiada- t
ę.
ją? „Express" zrobił wczoraj ciekawą '
ł
•
wędrówkę. Odwiedził aż t11z.y „s.tynnc j
Wl~Z en1a
lll8 OW S
jasnow1idzące" i przekonat się, że iest to 1
'\1'
istotnie „fach popłatny i szaconek u na·
Równe, 13 marca. I usiłowano ponownie zgładzić Oładuno- to śmiało uznać, że niewinna zabawka
rodu budzący".
uratowała życie ludzkie.
Lasy hr. Steckiego, zajmujące ob- l wskiego.
Na ulicy Zakątnej, w małym domku
. Dochodzenie doprowadziło
.
Dnia 29 maja o godzinie 10-ej wie.
drewnianym mieslika pic1rwsza w,różka, szar około 5,000 ha, stały sie w lecie r.
Gdy tylko się wchodzi na podwórko, ub. widownią szeregu zamachów mor- czorem Oładunowski z żona i matem do ujęcia sprawców zamachu w osoderczych, skierowanych przeciwko służ j dzieckiem ułożyli się do snu. Około go- bach Aleksandra Kurjaty i Jana Bagiń
już dzieci wiedzą o co chodzi:
dziny 12-ei w nocy zbudzil leśni-czego skiego, mieszkańców Małej Kiecki.
bie leśnej.
- Pan do wróżki? To tutaj.„
W Woronusze (pow. Równe) nie- 1 odgłos strzału karabinowego. Kula traDrzwi otwierają się. p ,nz.yjmuje nas
Epilog tej sprawy rozegrał się przed
słynna wróżka. Wysoka i tęga, siedzi ujawnieni dotąd sprawcy strzelili przez' fita w ścianę na wysokości 40 cm. po. sądem okręgowym w Równem. któreścianę do mieszkania gajowel7:o fijatko- nad łóżkiem. Otadunowski natvchmiast mu przewodniczył sędzie Si'Powicz. przy stole z poważną, skupioną miną.
- Jakiem to wróżeniem ma być?/ wskiego w miejscu. gdzie stal o jego rzucił się na podłogę i pociągnął za so- Oskarżał prokurator Enskajt, bronili aZ karty, z ręki? Lewą rękę 1>3n pokaże. łóżko przyczem zabita została służą- bą żonę i dziecko.
dwokaci Baszyński i Kobusiewicz.
Otadunowski wogóle mówić może o
ca letąca wówczas w łóżku. siostra żoWróżka !1amyśla się chwilę:
Oskarżeni nie przyznali sie do usiwyjątkowem szczęściu, dzieki któremu
widać, że pan żon~ masz, ~o I ny gajowego.
zabójstwa, twierdzac jakoby
łowanego
'Bowietn
W lasach ostrzeliwano gajowych z 1.m!knąt niechybnej śmierci.
zmartwieni:' przycz~nła: Dzietl będt1e
z te~o matzens.twa niewiele, bo czwor?·- zasadzki, a· \V tnaiu ub. roku dokonano pierwsza kula w biegu swym zaw.adzi- chcieli tylko leśn'iczego „nastraszyć''.
~yc.1e pana niełatwe j~st~ OO kto m~ d~1ś zamachu rewo1werowego na powraca- ła o pudełko tekturowe, feżace na sto1e W wyniku przewodu sądowegb; 'Który
zyc1e do?re: Zmartwienia są, . a 1akze. jącego do domu w Małym Klecku (gm. i odbiła się o znajdujące się w pudelku w zupełności potwierdził · wine oskarAle będzie 1 . Jepsz.a dola· Zna~1 ~ą pod Międwrzec, pow. Równe) leśniczego metalowe „yo-yo". Zmieniwszv kieru- żonych, ci ostatni skazani zostali na kapalcem ser<.teczt?Ym, co mówią, ze P?- Konstantego Otadunowskiego. Strzał nel„ uderzyła rekoszetem o' kilkanaście rę więzienia po lat 6.
w~zeme ~zie pOltem lepsze. Życie na szczęście chybił · W kilka dni później centymetrów za wysoko · .Można przedług1e będzie i podróż bez wodę.
Opowiadanie Jest d!tugie i '.llawile.
Wiele z tego Ztrooumieć nie można. Ale
przecież wirMce nie wypada wyrażać
Stię tak posPolicie, jak zwyklemu śmier
zaangaiował 17-letnią słuiącą.
telnikowi. Płacimy zrotówtkę i idziemy
ł
•
•
„
na ul. Glówną, do
stynneJ pant, suwJL
Jak się okazało, -:<.· Zblewie kup:ec
Kościerzyna, 13 marca 1gospodarstwie młOda dziewczyna do
. Ta .~asnowid!ząca m!eszka na tr~e-}
talki jest nieznany. f(11wnież usta!Pno,
(A. N.) Do zagrody rolnika Zaręb· lat 18·
ciem pietrze w małej izdiebce. Wróz~
Zarębski przedstawił 1nz.vbysr.ow1 iż 17-letnia Wanda Zar~bsk:.l w Zblewie
tylko /, kairt. Ttust~, wytarte ~arty ~oz • skiego we wsi Olpuch (pow. kościerski) I
kład a na matvm, lkli.waJącym się stohktt· 1przybył pewien eleganclk10 ubrany, w , swą 17-letnią córkę Waud,: . słynącą w ~ię nie znajduje.
całej okolicy ze swej nlozwykłei urody. I W dwa dni pliźn!cj zaginiona Wanda
- Kobieta ciemnego włosa prz.y I>a- średnim wieku mężczyzna.
Osobnik t.en przedsta'YH się ja~o bo· 1Dziewczyna zgodziła si~ zostać ~łużącą ~a.rębska oowr<X;ii~ do domu i opow le·
nu .. Blon~yn Ją odciąga, ale wszystk~ j
~icze byc ~brze, bo ta zkobieta pie~~-j gaty kamlemcznlk i włascicłel wielkie·· bogatego kU'pca za w;:natrrodzemem 25 az:ała swe dwucu.inwe przety:la.
Rzekomy kupie1~ w zacisznym lesie
<J.Ze dostanie 1 przy J>anu ostanie. 1 j s g0 składu kolonJalnego w Zblewie pod 1zł. miesięcznie. i udał.i. ~ię ze swym pra
Nowy Cis rzucił s~c n;t nią i l!~iłował
codawcą w kierunku Zoh:wa.
Starogardem.
Wkrótce pote1n rci:iif\ tknlęty złem Ją skrępować sznurami.
Oświadczyt, że przvbyl z po~ec:enia 1
Młoda kaszubka zdołała jednak napa
pośredniczki służby domowej, !policji w Sta!"ej Kiszew!e c tajemnl;:zym
pewnej
C 3
zbiec do pobliskiej le~nicz?~s~nikowi
Zblewa.
ze
n·cszczcśHwego wy-adku z bronią gdyż jest mu pot~ebna do pomocy w 1;rnpcu
kl. Za zagadlkowym „kupcem • pohcJa
~
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na esn1czow
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k azano po 6 Ja
k,

ro n1czyc

•

i

•

Wie •

I

- 1:0

I

Sensacyjne porwanie .pięknei

wieśniaczki

Tajemniczy kupiec
· ·
T ra g 1czne ,przezyc1e m o d ei· d ztewczyny
!
I

-

.

I

·

l

E h

umieścił
dnia 10o ma:rca,
w sobotę.
się
pco19br,z eleniu
s" wiadomość
Ex.p:es1
17 -lcitn Le1go ZbL~ntewa Gruszc·zyńs1kiego.
\Y/ zw•iązku z do>datkowem1 informaiejami
jakie zehrali>śrny w teq sprawie, O!katZU.je
11

wdrożyła pościg.
Zamordowali· wlesi·e robotnika ••millllli•m!•••••••••
i

zwłoki

powiesili na drzewie

Toruń· 13 marca.
tyl!ko rueszczęśldwy wytpa(Cd) W 101Sie prywatnym, należącym
d.cik. Mi:uwwicie ćhłopiec czyścił z poleceni a swe.go ojca floiwer i przy manitpu· do majątku Gronowo, w powiecie toiruń·
~im, znaleziono zwłoki nieznanego męż
lowo.iin:'1.1 niim - poot.rze-Lił o:ię.
wiszącego na pasku na drzewie.
czyzny,
Sian Zhi~Thiewa Gru~iz,czyńsdde1!0 ies.t
Oględziny ustaliły, że mężczyzna ten
dOibry i zaipewmie w na,jh}~,s.zych dln~aoh,
został zamordowany.
wrć:: i r: :~ zupełnie clio rorowiia.
Wskaa:iują n.a bo ślady od udie.rzeń tępem
n.arzędzii>.an na głow1e oiraz zadlraipainia
rąk. _
się, i1ż był to

MrJsowy eksport
Jadowit,ch Wt:i6w

Belgrad, 13 maiJ:'lca.

(t) Ludn-0ść Hercogowi.ny przyst~iła

do masowe.go e.k~ortowania jadowitych
węży.

Artykuł ten jest obecnie chętnie

w:dziany we Framcji i w Niemczech. -truc~zny '9J'Orządza się bowiem odrtrutki na uką.szenie jadowi.tych węiy oraz
przy le::z2niu raka. Cena eikspo·r towa tru
jących wężów wwwsi 25 d.ialan-ów od
sztuki.

z

•

sml

Sprawcy dokonali zibrodm.i w odległood dnew.a., poczem t,r upa powiesili.
Za.mocdow.any U.czy akolo 20 lait, był
on zaitru.dniony w Oikoticmym ma~&ctku.
Mordet"stwo popełtD!iono na tle raibunkowem.
MCllrder.cy zostali już ujęci. - Na.zwl·
ska lich ze wz.~lędiu na śledztwo, trzyma
ne są ~eszcze w ta,jemn±cy.
ści około 100 metrów

w trybach tra nsm 1•sJI

;l llll! l l !li! l!l l!l!l!ill!llll! Hl:l!ll!:l!l! !!llllli!!lllllllll!l!l! !il!!l ll '.~:ll :! 1 111lihl:

Strzelanina przedświą·
teczna zakazana
Lódź, 13 marca.
(i) Jak się dowLadiuijemy, w związ.k.u
ze zbHżaijącemi się świętami Wielkiej No

cy, właidlz.e zawczM>U wyda.ty zairządze·
niia, by nie dopuścić d,o bradycyjne~ strze·

lan1ny mąiteiczn-e.j.
1Ws.zy6cy wiłaściciełe składów aiptecz·

O'}'!Ch

mrzymaąą z.leceniie,

by pod żad-

mruterjapozoremw Illie
n:yun
:r. których fabrykuje
ych, 6«)rzediawać
ł6w wybucho,
te
petaroy
iri
bowti.em,
Mimo
pełtrurdly.
>Się
gtoś
iecLnruk
nie ss. :ziasadniczo szko~liiwe,
w młynie
Wstrząsa1·ący
ne huki wywołtUJją lęlk i zaigrażaiją spoikoStaragard. 13 marca. go p<>chwycony zOstał przeti wał trans- i owi mieszlkańców miasta. ·
Właścicie:le składów, kt6'rzy miimo
(Cd) Bronisław Błędzki. zatrud.niooy misyjny, który zmasakrował !IO·
Nie6zczęśhwego znaleziono w kiłka za.kaw . ~zedawać będą mah~1rjały wyw charakterze młynarza w młynie p. Ko
\".~~ Is kiego w Kościelnej Jan i (pow. sta- godzin po wypadku. Odwrteziiony do sizpi buchowe, będą s11rowo ka1r.aalli 1'orze-z wła
roóardzki) uległ śmiertelnemu wypadiko- . ta.la powia:towego w ~· - na d!ze admi'1lli.stra.cV!ine.
Podczas oefnie-nia dvżuru nocne·! dru!!i dzień zmarl.

·erć

wt -

wypadek

..
Słr.4

Nr. 7!

18.lil

KubuS de ektrw i jego pies Medor
fod~i~DRIJ

8eD80€1JjOIJ

Jilrn ,,l:Ipressu"

Serja

Wyszedł Kubuś na przechadzkę,
By kąpieli użyć słońca,
Wtem natrafił na murzyna Sąsiedniego szczepu gOńca.

naerodarni

S

dzlesl~la

Gdy z nim przyszedł do ob<>zG,
UCleszono się - rzecz prosta.
Proponując Kubusiowi,
Aby królem u nich został! •..,

Gdy prOSili go

Po tej wzniosłej ceremonii
Na biesiadę przyszła kolej
Więc Podano pieczeń z małpy
I palm.OWy, słodki olej.„
(dalszy cią,g jutro).

usilnie

Propozycję Kubuś przyjął
I insygnia króla d<>stał -

Stary rondel z długą ~yją.„
•,

•'

'1'>"· . • · .

. .

f·

Taksówki, autobusy, motocykle.„

Najwięcej taksówek posiada wojew6dz
poznańskie, najwięcej autobus6w-

two

~

.„a

więc

posluchaicie I„

KTo URODZIŁ SIĘ DNIA 13 MARCA.
Stelek ucrz;ęszcza do prywatnego "1nnaZlum.
województwo łódzkie
Usposobiony krytycznie - nie podlega prze.
O
Uczy się nie tęgo. Właśnie przynłóSI ze szkoły
sądom, a mimo to nie widzi błędów swych
kry,>;ysie w dziedzinie przedsię· ; jewództwie tarnopolskiem, bo tam zale- dwie nowiny. Pierwsza to - zła cenzura, drU·
bliskich.
hilQrstw autobusowvch i ta.ksówlowych ; dwie 14 dorożek samochodowych.
za - upomnienie w sprawie czesneeo. Olcu po
Decyduje się powoli - lecz potem wytrwa- świ~dczy ~ajlepiej tQ1Pnieją1~~ z każdym
Ilość
wiedział tylko tę drugą nowinę. Oiciec 1>()6kro·
. i
·
. .
. . rokiem iilosć
autobusów
I.e reaI 1zu
e swe postanow1ema. Usposob1eme
AUTOBUSÓW I T A.K-;óWEK
bał się w głowę I rzekł:
1ego jest bardzo ustępliwe - ale raz rozgnie-1 N ·1
k
· . · . . · dl zmalała z 4293 w 1931 roku do 2160 w
- Pslakerw, ta nauka kosztule bardzo
wany - trudno się uspakaja. Nigdy l1:dnak nic
aJ epszym. o res.em rozv. JJC \\ ym . a roku bieżącym, a więc prawie
wleleto Połowę.
jest mściwym i ni~ okazuje nienawiści, lee.z ra· 1naszych takS?'~'e~ 1 autobusr·:v ~yl ;.'?k
Na ot Stełuś1
•··'~l szlachetność t prawość.
1931. Na .dz1en i-Ierwszy c;~y--zma L-31 Najwięcej autobusów posiada
Tak, tak, tatusiu.„ I musisz wiedzieć, że
. „
.
roku zaireJestrowan o w PCJ.s :::e ogó~em
województwo łódzkie - 338,
Naogoł doś ~ harmoni1ny, o dużych zdolnoś- 7140 t k ', · k
," d~;,.. .· ·
.
.
la
leszcze
stosunkowo bardzo mało siie UOZQ!
na
drugiem
miejscu
stoi województwo
clach analltyczn}·ch i krytycznych-· potrafi c . ~ ~ Wi.,k a 1.a . .... 1 Ptcrws.z~ ~t~
~.„
kieleckie
284,
na
trzeciem
woiewód.Zbyć czasami niespokojnym, nerwowym, nie- t~~n~~4
. ro u 'balreJes !?~ano ~,.., y Pani Pękalska, kobieta o rozle&lel tu.sz.y, wauważnvm. W pracy zawodowe) jest ·•l)rłi .
.
„
, 1 ta; sówek ,
A Wit~ , "' ... 1.\,,, u J two warszawskie - 174. W wojewódz·
.
.
„ . ws. lat Hosć ta.11:~ówek :\ całe.' Polsce
twie tarnopolskiem zarejestrowano nai· ży się w aptece.
Morze wywiera nan wpływ przy.::1ągaJą.;:y
zmuiejszy;cJ sit: 0 2 J99.
- 110 kilo! - oświadcza aptekarz.
mniej autobusów, bo tyllko 3.
- wogól~r ~u~i - w?dę, sporty wodne I _spacery Odzy\viśc lt.!, że p!erwsze miejsce pod
' Ciekawą jest rzeczą, że w miaire
- Co J)an mówi?- - ptzerazUa się pani
nad wodą. ~ związku z wodą, płyriam t. żeglu. wz ględem ilości
zmniejszenia si.ę ilości tksówek i auto- Pękalska. - No, olecb pan powie.N Ozy ~
gą lub nu lH)Jykami .ilbo muzyką - może osi.ąg.
taksówek
busów w catetn lianstwe, jedinocześnle uwierzy, że la· watylam tylko 55 kUo?nąć powoozeni_e.
zajmuje Warszawa. W stolicy zareje- ob-serwuje się
- Doprawdy?.M Kiedy?Ur~·J7iny :in:.'< ; i z,: wykazuią właściwl)ści stawano na rok bieżący 1976 dorożek
wzr<>st ilości motocykli.
- Ody miałam osiem latpodwofne.
samochodowych.
PodcLas gdy w roku 1931 w c.alem pan~.~
Jedna s~rona .ego charakteru - te silna In·
Drugie miejsce zajmuje woJewód • strwie kuirsowafo 7940 motocykli, diz,iś
Wygfupin nie nalety do naM>ocatseycb
dywldualn•~s~ •. o. ok~~s!Ołiy?1 ech w życł:i, :-o- two poznańskie, gdzie i1lość taksówe\ maimy tych pojazdów 8322. Naj1więcej miast w Polsce. Gmina nie mote sobie dać rady
si~daJąca wy:rnk•c ideały 1 obdarzolla d:i7a Iii- wyraża się liczbą 639. Na trLeciem miej motocylklli posiada woJewództwo poznań
z opieką S(IOłeczuą. Na odbytem w tel sprawie
tu1cJ~, po~wah,::t :~ n.•eraz .na trafn~. przewidy- scu s.toi województwo lwowskie, liczące skie - 1357 i śląskie - 1344. Wojewanie wsdarzcn, 1alue ma1ą nastąp11; .
450 talksówek. Czwa:rte miejsce zajmuje wództwo krakowskie zajrrmje trzecie posiedzeniu postanowiono ledeo dzień w roku
poświęcić biednym z Wygłuołna. Cały targ ze
Z drugi<:> i stron;,r ·- tak urodzony człCl \\lek województwo łódzkie - 423 taksówki, miejsce, czwarte województwo łódzkie,
wszystkich sklepów młał być ołlarowany na
może okazywa~ słabość, kt(1ra przl•iawia sii; w piąte miejsce na.Jeży się województwu gdzie zarejestrowano blisko 700 motocełe społeczne. Postanowiono, te dałem tym
życiu nicos : ro~ncm, w uganianiu się za rou~· w· Pomorskiemu - 331 taksówek. Na Po- c~i
~
ma być pierwszy czwartek katde&o stycznia.
kami, hazardem, emocjaml, wzruszeniami lub lesłu jest 16 taiksówek, a najmniej w
Wniosek hd miał t>6łść pod sloeowanle, gdy
te!" w oboictnoścl, laka powstałe w braku szer.
nagle uywa się pan burmistrz I powiada:
szych zainteresowań i przejawia się w prói·
- Halt, panowie!- Nie zastaaowUlśm)>' się
ność lub samouwielbieniu.
· ~
·~
~
Jego indyferencja - może być z Jednej stro·
PROGRAM ROZGł.OśNI LóDZKIEJ
priz~e: Nawe)ia Iwan 'B'IJlmi:nia p. t. nad Jedną rzeczą!- Mianowicieny spokojem umysłu, przekonanego i nlewzruPOLSKIEGO RADJA,
,,Ida" - w pm.eikłl1>Cliz:iie Wiaic1"a1w1a Rioogiowi- A co zrobimy, gdy napr.eykład czwartek
szonej pewności realizowania się Jego zamieWTOREK, 13 marca 193' r.
cza. (Kwadria111& lńlbetraoki).
7 OO
·
K' d
22.00----22.30: Cl>&ude Debusy - n soa.ata Mo WYpadnie w niedzielę, kiedy sklepy sa zam·
rzeń, a z drugiej strony - może to być tylko
· -7.05 : S ygnał czasu I pieśń
" ie Y ranne
filet, aiLtóW1kę i harię. (Z objaśMCID!iiami).
zwykła bierność i nieostrożność, lub brak szerwstaiją za<riz.e".
u
•-•--b p-t.....:.. ' . knlęte?.
t·..i,
22.~.oo.
•·1~7•05-7•25 : G mi.nasi ,...,a.
ad taaiec.ma. z .... I . „· ...........,,..•
„,, _
szych zainteresowań.
7.25-7 .35: Muzyka z płyt.
23.00-23.05: Wi 1>111ości meteor<> o~ """"
•*'
Lubi przygody życiowe i nie widzi nalezę- 7.35-7.40: Dzien.nfilc poranny,
k1>111unjka.cji lotnjcze1 i kom. policyjny.
Do państwa Pletrzykowskldl pnylecbał w
23
ściel błędów osób z któremi łączą go uczucia i 7.40--7.55: Muzyką. z płyt.
·05p2?·3<?: D. c. muzyki taoecme} z k.abar~tu odwiedziny wulek z prowincil. Państwo Piesympatie. Zazwyczaj posiada wpływowych i 7.55--8.00: Chwilka g.oepodainstwa domowego.
" ooa,a''.
trzykowscy przyięli go bardzo życzliwie, S4ł•
8.00-11.40: Przerwia.
dząc, że gość zaraz się wyniesie, lecz mllałf
potężnych przyjaciół, którzy darzą go swem po 11.40-11.50: Codziein.ny Pmegląd .Pruy Polskiej.
AUDYCJE ZAORANI Ll'fJ..<,
parciem. Majątek jednak zawdzięczać będzie 11.5(}-11.55 • W.iiadomośo) bież11<ce.
17 .25. MOSKWA-STALIN. „ Triubatdlutr" dni, a on nie miał nawet zamtam wyjechać.
samemu sobie.
11.57-12.05: Sygnał cza.su z Watt&'UJ.wy. H•ał
Po miesiącu Pietrzykowscy wpadli na sza·
rvnera Verdi<emn..
p
z· Kl'llllkOiwa.
"ł'
.!>...,.
tańskł
pomysł. Postanowili posprzeczać się
rzeważnie ma dość liczną rodzklę, dzieci 12.05-1 2.30 : Ko111Ceorit O!'kiiesłzry siadooowej Tade- 20.00. BUDAPESZT. Koncert symfo„
przy
obiedzie
o to, te mięso Jest :r.byt twarde
zazwyczaj kilkoro, a nieraz zawiera dwa mal·
usza Seried~oiie~. (Tr. zie Lw(1W'a).
nk~ziny.
żeństwa. Jest tak wrażliwym - że · nieraz nie 12.30-12.33: W'iadomoki meteo.roJo~ica:ne,
i zwrócić się w tel sprawie do gościa.„ Jetell
~1.10. HEILSBEJRO (Gdańsk).
„Der
potrafi odróżnić własnych uczuć od cudzych, 12.33-12.55: D. c. IDAl~i &ailoniowej.
lierr von Ge-geniiber" - opera ko-. gość przyzna rację żonie, to Pietrzykowski
jakle mu się narzucają I potrafią całkowicie 12·55-13.oO: Dziennik połudoiowy.
miał go wy.rzucić za drzwi, gdyby zaś stanął
miczina SchUepeigo.
13.00-15.25: Przerwa
po stronie Pietrzykowskiego, w takim razie
opanować Jego osobowość.
15.25-15.30'. Wiiadomości o eksporcie polskim.
Jak wychować dziecko dziś urodzone? Na· 15.30-15.40: Komunilkiat kb-y Pra:iem:yełowo-Han· •
rolę odźwiernego miała odegrać żona.
diLowei w Łod.zii.
Nadeszła chwila obiadu. Wybucha spór, lecz
leży Je odzwyczajać od marnotrawstwa. N8łle·
16
piel dawać mu nieco pieniędzy I żądać potem 15·4()- •25 : „Dla ma'W'Ców farrmu" - płyty.
gość milczy.
Zniecierpliwiona Pietrzykowska
16.25-16.40: .,Skrzynka P.K.0."
zwraca się doń:
ścisłego rachunku z Ich utycia. Dziecko zacz. 16.40-16.55: „Wiediza w waloe o ~·· nie sobie wówczas zdaw.ać sprawę z warto§cl
wyigł. dT. Jułj.a św.Mlskia.
- No? •.• Mięso Jest słone, czy nie?środków materialnych.
16.55-17.SO: K<llll!CieT't ~. GAii'ytllla Biacelwi- Moi drodzy „. - odpowiada potulny gość
DNIA 13 MARCA URODZILI SIĘ:
ozówmia (skm.) i Berta &aigii\isilaa. (me!ZIZO·
z prowinclł. - Powiem wam całą prawdę„. Na
.
sopren).
te kilka tygodni, jakle Jakle mam leszcze u was
znakomity nasz malarz Aleksander Orłowśkl, 17.50-18.()0: R~ teeibrów i k~
cesarz austriacki Józef li, Lord Plu~r - mar·
łódzlcie.
zamiar pozostać, wole nie mieszać się do wa·
szalek angielski I b. komisarz Palestyny, l(arl 18.00-18.20: „O cdia.ch dąiżeó luidu1ciicb - Zwy.
szych rodfzinnych rozmówek.„
LEKARZ-DENTYSTA
cięstwo" W)"!!ł. pmol. KobarbiósSti.
Friedrich Schlnckel - znakomity architekt nie· 18.20-18.50: R-ec.iit.ai1 faribepiJalll01WY Bolesit.iwa
**
mleckl, Marła Nemeth - śpiewaczka węgierska
Pani rzecze do swej pokojówki:
W orbowicza.
John Prletsley - znany chemik angielski, Char 18.50-19.()(): Muzy\ka le.kb. z pfyt,
'Pł'ZYimule:
- Anno, proszę mi przynieść Ust, któey le·
les Bonnet --: uczony przyrodnik francuski (par 19.00-l 9 .05: Odicz.yit. Pf'Ofr. na ddri nmtępny, od 9-3 w domu l>t'ZY ulicy
ży na moim nocnym stoliku !„.
19.05-19.25: ~.
- Który, proszę pani? - odpowiada poko·
tenogeneza), ' Fritz Busch - znany dyrygent 19.25-19.40:
Felieton •uailny.
niemiecki, Guillaume Brune - marszałek N3• 19.40-19.47: Wi>adomości &pOObowe.
iówka. - Tam leżą dwa„. Czy ten, w którym
tel. 232-55.
poleona, Hugo Wolf - znany kompozytor nie- 19.47-19.55: D rzienn?J< wiecz.oi;niy.
pani matka skarży się na nlłS'lego pana, czy
jod 4-7. w lecznicy
mleckł oraz &Wiazda ekt;aDU Geoae lhdra· 20.~~·02 · „Myśh wyhfane'.
ten
drugi, w którym pani przyjaciółka domaga
.
~.02-22.00: „Wn5g ~ "'!:"' ~ Bd-.
._o~łlleme.
.
'<.
. ~ . . . . . ,_ ·
- - QC11• I t'lrl
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F. KOPCIOWSKA
Gda.s..skie1·
37
.-w
Piotrkowska
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Napisał

JERZY BAK
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- Gotowe I...
I ko do d011Tiów. Najid~mżej ooiągata się
Pir-01lmrato1r cos mówi. Kat coś odpo- 1 MairydlJ!1Ja Przeclawska. Ody wszys~Y
nego d.nia, gdy siedział przed dworcem, ie- t-01" i lekairz wię.z.ienny„. Rzuciła się prn-1 wia·dia. Bieriz.e delikwenfa ... Pada śnieg„. wyszLi, wydą.gnęfa dopiero ręikawkz.ki
go
ukochany synek Jaś, przyniósł mu zna- k w-arl: 0 1roW11.• d·o nog.„
·
Cl1c1~ ł a go bi aga Ć o M at)''dan k ·rzyczy.„ W ailll d a s ł
łez. ()ny kwit bagaż~wy Na odstawi tego
y,s zy i·ego ! wol•nym krokiem zeszła na d ół.
kw,tu Chudzik odbier:. walhkę, w ektórei zmiłowanie dla Bogu ducha winnego czło kr.zytk.. W.aJ.i pięścią w bramę.„
O.poda! na rogiu czeikalo na mą ail.lltO.
zi:iaiduie poćwiartowane. części ~włok ~udz- 'i wi,e ka, a1e słowa ze siehie wydobyć nie
- Heniek!.. Hen~eik!.: Słyszysz mnfo?! Wstaidta. W auqie siedział Już dyreiktor
~ich.. T~go. samego dni.a C~udz.1k do~du- mogła.„
Heniek!.„
Herst.
ie się, ze Jest synem hrabLego, gdyż 1ak-0
w·,ięc;: t y lk' o rę k ą ~s k a~yw~ I a ~a mu· Usłysiz,
K
h
' .l
p-..l
• d
. .
.
niemowlę ~amieniooy został w klinice nie,
. ait c. wyc1>i go mo<:.n~„.
uounos1. •o
- Mam diJa c1eib1e nowe z.lecenae„.-;może jednak n.a.raeiie wyd01Stać na:zwiska ry w1ęz1enne, knywiła się 1 cos tam gory. Ma~dan W)"gląda w 1eigo ręka.eh 1ak ! rze1kł odraziu. - Hraibia spodiziiewa się
swego ojca.
mamrotała„.
za.bawka„. Jesrt blady, bez kropli krwi w telegrafiCZITTej odpowiedzii ze Sz.toakhl. Chcąc się !J?Zhyć upio~ej walizki, Ch~- Zruhrać mi ię wariatkę!... - krzyk- twairzy.„ Nie wie dlaczego za chwitlę ci.a mu„. Sprawa jest bardzo ważna„. O Ne
dzik podrzuca Ją, lecz muno to posądz.a1ą
ł · L
_...
ł
·
· k ł
·
~. ·
· .~
· ,
·'' !
go 0 zamordowanie hrabiego Burskieg-0, je- ną pro<K.u;~•Oll".
.
. .
O Jeg~ mia S·i~ · O ysac ll;<l w1etrze„.
ID! WLadomo, odpow1edz ma nadeJ1
SC ago rzekomego ojca. Sprawa oparła się sąd
Zaibrailt Ją. Ode.pchnęli na smeg PodCos go CJ11'9ęlo za S(lY!Ję„. Aha, sitry· da chwi:lę.„. Chodzi o to, ażebyś pirzei tylko dz~ęki pomocy taj~mniczego Ga;rb1;1- nii-Osła się. Zno·~ sitala ~od murem. .
cz.e.k.. To illlż.„ Za chwi[ę ... Koniec„.
sz.kodzila hrabiemu w otrizynnain:iiu tej
ska Chudz.~k Z-06ta~ zwolI1;1on"l'.. P~ W)llściu
Coe była c1emna, głucha„ Padał 1es:i:
I n.aigle too lmzyk zdala, gdzieś - z odpowiedzi
na wolność Chudzik dowiedz.iał mę, że 01k
· ·
ł
· h
.l I-•'k .„1, W d
· „.
·
cem jego ie.st hrabia Strzyga-Topo.r.sk.i, któ- CZ•e. mo ry S!l.l<eg,
wy,~<:, ~r.„
juia• t:U'-a . il"Zyn
ain ry: .
- _J~ze to mam Zf.(jbIIĆ? - zapytary uważał dotychczas za swego syna KaNagle usłyszała Krotin krzy:k... Po-·
- Hen.ieik!... Słyszysz mn.11e?!...
la zdz1w11ona.
rola .Zawid~kiego. wi~lkie~o awa.nturn!k~ i znała„. To by! jego gł~„. Widizi.ała jak
Już co·ś dUJSi za ga1rdło ... Już ohwyci- To jlUJŻ nie moja irz.ecz.„ Dostajesz
hulta.ia.. Mi~dzy Zawidzk1 ':11 a ChudziJ?~ go piro 1wad.ozą„. Teraz sita.Je prze<l szubie· ła śmierć w swe kiro1gulcze &zpoo.y„.
! za to got6wlką .500 złotyich„ Sllll11ika chywyw1ą.z.u1e się pełna tragJJCznego
·
Za · ·
Al ·
'
k
walka o tytuł i fortunę hrabiowską. na.pięcia
Zawidz· n.Leą„. _w1ąizu1ą mu oczy_1· :ę~e„. p iro1k
' e Je·sizcz.e ort.worzyl sze.ro o usba„.
ba dosc ładllla, prawda?.„
c1e?1e nakiemu pomaga w tej walce jego kochap.ka rat.or cos tam czyta pirzy swietie l..1.1l::mru„
- Sły.„ s,z.ę.„ Sły„. szę„.
wycygainden'la od hstono1 leży sprawa
Jana Sołowerecka, zw~a. K6ięŻil;ho~ą Cy- P~': mokiry ~nieg. „ WiszY'scy się niecier· l
Wię.cej nie mógł...
sza depeszy.„ C:zeik:am tu na ciebie, jeg8ańsdką, słyn ącą z.7 swei ruodepbo6 ~~hte1b!'lrcx:ły. phw1ą.„ Chcą być prędzej w domu.„ Tul
Talkie byto i.eh żegna1I1.i0 e w tę poniurą, żel.'i· mi przyinies.'iesz tę depeszę dostaar z.o wie u męzczyz.n
e ra"" $<0 1e żyik
·
'v' d
· _}
t
·
· ·
'
9 raszaią noc.„
cie lub złamało swą karierę.„ w jej mista.r- mo r~, z:timno„ ..w 'Ql!llU. ci.,,J:Flo„. .
Jesz na m1·e1sou 500 złotych„.
ne siidła wpadł również Chudzik, który zaWięc prędlzeJ, pręd1ze1. prędze)„.
Marychna wyjęła z toreibki kainnłn ~
~o-chał się.~ n.iej do szalefultwa, poświę.caRozdz "1 a ł
pudernklikę .Dodała nieco ikarmiinu i pul~C dla nie1 swą
Stefcię„.l
sto os1·emdz1'es;ąty
szo' stu
d ru na twairz, zam•k n.ę ł a t orbę 1. vuivaT
~r1 .... ta..
K&ężnczka odtrąca gona1TZecZOIIlą
jednaik od- sebie.
•
~
~
Po wielu przygodach Chu<Uilk uzyskuje
Dobrze. Zrobl'Otle.
w końcu tytuł hrabi.owsiki, le02. tego same·
I wysiwdła z aoufa.
•
~o dnia znajdują go ma.rtwego w pokoju ho•
Powędrowała zpowirotem do biuira.
telowym.
••
Zegair wskazyWał siódmą godzinę-1
Felek wz.ruszyt rnmionaimi.
Nie weszła jedna1k do wnętrza. ZatrzyMilllęło 15 lat. jaś po tajemnkz:.e.i śmier- Jan sp~cerowal po gabinecie wiellkiemi
- Te?'o j.~1ż !1ie wiem„. - odparł. . m~la się na ~chodach. C:Wkala cierpli~
oi ojca został jedynym &pa.dkobiel"cą wiel~ krokaml·
- Sp11sałes si1ę chwacko„. Bardzo CI wie całą godzinę. W •reszc1e na dole rozkiej fortuny .. Jest w .d~a~ku przystojnk 1 1
Zadizwonil. Na progu stanął sekre- 1
I dzięiku~ę za te cenne ~nformacje„. Sądzę, 1'legły siię ciężJkie kr<Jiki. S1P0i1rza:la prz~z
zdob.ył rówrueż ~ytuł ~żyme;a. Na m<1;9 a· 1tarz.
1 że jutro wybierzemy się w dwójikę do; poręcz wdół.
Na górę szedł wrzędmk
radzie spotyka mespod~ewam.e zawsze 1eszC
· · · k' ,
· , ·?
Ka tOW.hC„.
·
A dal
?
C
d I
·t
d
cze piękną i kustącą Księżniczkę.
~Y są JUZ Ja .1es ~1esc1. ..
.
.sze. sprawY. „. z~ z ~ pocz owy z epes~.
!"ie może o 'liej zapomnie~.. P1zypvm·
- Niema naraz1e zadnych, parne byłeś dalsze w1eśc1 o naszym tai1emm-11
Marychna wyJęła kiluicz od swego
n!awszy. s~bie je?~ak, ile udr_ęki zniósl /hrabio ... - odparł sekretarz.
czym żehraku?„.
mies;zlkania i zaczęła nim majstrować
r>.rzez mą !e~o. oicie~. ~ostanowila zemśc!ć
Jan pokiwał głową i wsuwają,c ręce
- Niestety.„ Tej s1prawy nie udało · przy d1rzwi,a ch. Ody listonosz wszedł na
się na Ks1ęzmczce 1 me zwracać na mą d k.
· ieslicze
.
·
ć
Al e sądzę, g- ó rę, o d•wr óen··r
· na..trle 1· zawvta
-t t
żadnei uwagi. Jednakże pewnego dnia doo 1eszem,· k on tynuowa1t sw6J. spacer 1 m1. się
rozw1ąza .„
a się
a:
wiaduje się, że Księżniczika J>osiada przed- po gabinecie. Był widać, . '.ldenerwo- że jestem juiż na tropie. Musfałbym się
- To pan trafił! „. Pe\Vlnie depesza
~rnie~tny list Jego ojca. U_daje się do ni~j po: wany. Co chwilę spogląda~ na zegarek. koniecznie porozwmieć w tej sprawie z dla pana hrabiego TopoorSlkiego?.„
?W h~t. lecz ?na .wy.znaie .nru .swą miłoś~,
Zadlzwonił powtórnie.
Ga!"buiSkiem. . Czy . nie wiesz jeszcze
.,
Tak jest, proszę pamii„. - odparł
1 oświadcza, ze me odda mu ltstu, d{)pók1
M .
., ·
k' h
;i_,
·t
ł
,
1· t
rlU!' iei również nie pokocha.
. .
„oze part zwoIme
WSZY'St 1c U-: g~7 moz.n,,a _by ~bł' _g o przy1apai~ .QfaO- ltS onosz. , .
~ .
Jan odrzuca stanowczo te myśl, parnie- 1 rzędnitkow.„ - rz,eikl do sekretarza
bi~de?„. \Vlasme czekam na pa.ina„. Oho1a'\aTąc ~ .z~ownei przysięd:ze.
Pan i:ównież może odejść.„ Już ja tu .. - Osobiście niecspOtkasz się z nirrn łam. jitnż zamilmąć biuiro„. Pam. hraibia. 1 juiż
Ks1ęzmczka, doJJrowa<fro.na do roZ1)aczy
k
·
d ~1..k·
!" k ·
t ·
eidł
jego obojętnością, wysyła do niego pożeg- , sam zacz~ ~···
, O'i:"-' I spra\l.(a :varze: me zos ame wY_- posz
„.
.
.
. .
.
.
nalny list i nikt nie wie co się z nią stało.
- Dz1ęikuJę, .. - odpa'I'ł
sekretarz, swnetlona„. 1 ak11 by~ Je.go wamnek. Z 1'1W taiklim razie moze pa1tM Pt'lZYJPodczas swego pobyt~ "?' Londynie !an sklonil się i wyszedł.
stów jego wnioskiuję, że zabrał się ener-i mie.„ Bo to właści'Wie na adres biiuira dila
spotkał. dawne~o 1>rzyiac1ela .swego oica,
W ki1ka minut potem ktoś zaipukal gicznie do pracy ale podobnie jalk ty · pana hraibiego Top()lt'skiego.„
ukryWa.iącego s1e pO<I pseudonimem „Gar- d ;i,
•
•
•
•
'
1d
'
·
D b
M
· ć
busek". Kim jest ów tajemniczy Garbusek, o wl"ZWil.
•
.
me wiem Jak on w~g ~ a .w przebran~u„.
- . o rze:.„
o~ę pirzyaą. „.
. .
nikt nie wie.
Jam '.llatrzymał się raptowni().
Czasem mam wrazoo1e, ze Oaribus:k11em
Zlozyła rnewyraziny podpis w ksrąz. ~i.e~az w;r.ratowat 011: iuż Chudzika z .
- ProS'zę!„
jest listonos:z, który przymosi mi pocztę I ce odbiorczej. Listonosz zasal111tował i
::1ęzk1e1 ?~resu. Jan .prosi go, aby wzybyl\
Do gabinetu wszed~ Pelek
,luib nasza lmcha!ika rrruiba Leokadja. · z.szed~ na dół.
do PQlsk1 1 WYśwletl1ł zagadkę trupa znaleS
,~,
•
•
tI
l
' °"
, ·
·
M
1-.
h
ł
zionego w czterech walizkach„.
erwus.1 - rzie;M, w~c1_ąga1ąc ręe-~e-1e„„ -:- rozesmrat. srę. P~- ,
. ~rycrnna se ?Wll a d epeszę cl o toGarbusek przybyw.a do Polski. lecz nikt lkię - Co słychać? .. Jesiteś 111z wolny?„ lek. - fa1•ne dowcipy trzyma.Ją c1 się rebk1 1 SZY\bko zbiegła na dót
nie wie w jakiem ~rzebraniu.
- Nie„ .. Nowe zawracanie glowy„. w gŁowie„. A l'i st ojca poslałeś mu1?„.
tlerst czekał jesz.cze w aude.
Pockza~ odwiedzin da~ellio domu, w I
- Widizę że masz minę ntetęgą.„
- Tak
Wypaililem j•UJŻ d!ziesię.ć papieroktórym mieszkał; Jan nawiązu1e przerwaną Có'
?
N' „. ·
·
·
·
ó
M
?
znajomość z Falkiem, który był towarzyz noweg10 .. ~
. ,
ie wiem nawet Jalka byfa Jego ~ w„:
asz .„
szem jego zabaw dziecięcych. Jan mianuje
- Czekam na odpowiedz ze Sztok- treść„.
Kll'wnęła przeczą•co głową,
Felka „osobistym s7'kretarz.em" .. Od ~wn~- holmu„. Miala naidejść diz;i,ś wiearo- J.a też nie wiem„. Oar.buse1k: n1ie
- Nie udało !~~ się.„
odparta
g•J c~aS'U prześladuie Jana J>ewien taie~m- rem...
kaza:ł mi otwierać tego Usitu, lecz prze- ! snmtnie.
czySekretarka
zebrak, którego
Felek
ma jest
wYśled~ić.
· t ego noweg? :n·
~' ć ~ 1k OJ?eircie„.
·
· do . - T o ze,
'l moJ~
· d _roga„., N'•
Jana w
biurze
również
- Ac h , yv sprawie
:.\a
aistosowa ł em srę
ie na d a·jego towarzyszka z lat dawnych - Wanda teresu? .. Tez pow6d d10 zmartw1en!.. tego ządainaa„.
Jesz do tego rodZaJU mteresaw„.
tapińska. którą Jan kochał !eszcze. g?y by.I To ·z.airobisz o kti~ka miljonów mniej!..
Szikoda.„ . Trzeba było przYlllaiMożiHwe„.
Ale mwszę ci pow;lem:J.łym chl_opc~m. Wan_da me ma śrniatości,
- Ni,e chodzi o piendiądze ... Tu w grę mnrej zerlmą:ć do śradlka.„. Odoiec twój dzieć, że mn:ie się to nłe <>płaca„. Sam
by spoufalić s1e z hrabia, którego Zitlala je.
J ż. 1. . . t
. ł c h Y\b a pod ć
.
· ł
szcze
z poddasza. Podczas nieobecności Ja- weh o d z1. amb'ICJa„.
e e 1 me Ja, o zna- mu.sDa
a wazine
szczeigó ł y ,.1!'S t onosz c h cm
za t ę przys ługę I<l'l'k ana wydalono Wan<lę z biura, a na jej miei- ozy, że Rolicz zrobi ten interes-„ Nie przed śmiercią„.
set złotyich„„
sce przyjęto ~arychnę Przecławską.
mogę do tego dopuścić.„ W żaden spo- Dowiemy się o tern gdy •przyjidizie
RozmaW!iałaś w tej sprawie z l'istoJan starał się O<lszukać Wandę, lecz ona ......t.b
,.,,,;...,,.~ • d ·
'
?
wyprowadziła się z dawnego mieszkania.
~ .„
.
V'UllJ'Vw1e m~ pora.„ . . .
.
noszem ·
. . .
..
Jak sie okozalo, Wan<la wraz ze swą
- Jesteś zaW1Z11ęty„.
I - A1e Jest przeQiez Jeden czfownek,
- Tak.„ Okaz,UiJe S!ę, ze i.o mo~ s.erstarą matką i narzeczonym, Lucianem, prze- Nie.„ To nie jest zawziętość ... , który zina treść tego l~stu - KsięŻltlicz- d.ecziqy przyijadel... Znamy się oddawna„
niosl3: s'e do ~atowk, gdzi~ Lucjan wynajął Jest to dobrze rO'bUI11iany interes.„ Tru- · ka„.
On tam czelk.a.„
dla
me~ 1>okó1
w eleganck~m
hoteiu. Matka dno • hain.<licl w„,,,.,.,,~ ...a mnieJ' lub więcej
- Talk , aile :k„o
wi'e , co się z ·n•......,,
.i<> ~.+~W1ięc czemu mi me mów1sz?„, Lle
narnaw:a
Wandę,
żeby wyszła zamąż za
JU-6
„
.
·~
:.iLa
•
Lucjana, którego uważa za przyzw<>itego S2J}ache.t neJ ryW1a1lli·ziaic31 ... Zresztą, to etę ło„. Nie mogę tego zroZlUJtlliieć.„ Zgiimęła on chce? „.
chtop-:a.
.
pewnie mniej obchodzi... A1e ty masiz poproSlłlu j'ak ika.trrlłi1eń, rzuicony w wodę.„
- Nie wiem„. Ale sądzę, że niie wyWa:i<la pokmomu. marzy les~oz.e 0 Janie, miinę c.ził1owieka bardzo zadowolonego„. Cieszę się, że odnailazlem przyiniajmniei padia IDl11 d.ać mniej niz 500 złods~ów„.
dawnym
Jasiu„.dnia
Luc1an
zaSYl>UJe
· k'Ie~ś nowiny.
· ?
W. ru111 d~„. J il.litro. d o meJ.
· · P.OJe
· d z1emy
·
· on &ę
· przecie
· .b a.rd.z·o nar.a.za
·
tarni. ·Ptwnego
przybyWa
do Janiejprezenwraz C zy masz Ja1
.
„. K<>- Z rolZlllllll, :e
ze swymi dwoma kolegami - Kazikiem 1
Owszem„. - odlparł Felek 'l me- niOOZ11111e„. CUICJ.albym J'll!Z ty(]Jko załatwić
- W~ęc d.obl."IZe„, W1,ęc dos1tameisz
Florkiem - poczem ws~yscy we ~oo:o ukrywana, dumą.
tę sprawę· ze Sztokholmem„.
desreze 500 złot)llch„. - - i dał iei 500 złoudają sie do !:h:t<?mla, gdzie Lucjan miar się
- Gadaj!.. Odnala'1Jłeś może lct:órą z
SpojTZał Zlll<YWlll na zegairdk. B'Yło jlUIŻ tydi.
wystarać dla nteJ o posadę.
,
·
•
?
Lucjan upija Wandę i sp.rowadu lą do nJ.'=~'-?
1.;111 „
wp ół d o osme].
- T o zmaozy raizem h.
• 1 .mąc.
„.
swej kawalerki.
- Owszem„. Lubię odinajd:y<Wać za- Sądlzdsz, że otrzymasz jesizcze ~
- Tak, tak„. Tyilko z1l!tatw fo ja1k111a;
~~azalo się •. t.e. Lucjan sini na ozde giD!one osoby„.
od.J)O'Wiedź?.„
.
iprę.d.zed.„ Muszę mieć tę depeis•zę„.
sza1~1 przemytm~e1, która w_ nocy wył>ra- Którą?„
_ PrzypusZOZla!tll„. MUSflimy jeszcze
Mairyohna pcmoW111de wysiadb z auta.
la W
s1<; Bytomiu
z Bytom!a
do poznaije
Katowic.młocl~ tao'J -n·
· · zda'Je ? "
1 ~·~dJ!ym
· l,;',c,cm.a
-~1. ć „.
p rZeS[paceroiwa t a Sd'ę
• po U!l'tcy, za t rzyma·
W·lli!l>da
all\. Ct Stę
W ,~{·aw
raz1e
cerza, He.n.ryika Ma.;dMl!a, z którym DalW1iąKsięimic.·7Jkę Cygańską? „
- Y.rudno„. - mrulkinąl Felek, sLa.- ła się na .chwiilę pr.zed wy;sfawą z damzuje s·erdeomą nić ~i„.
- Nie„. Tę dtrugą„.
dając w fotelu. - W talkilim raZie triuisi- siką 'kond:ek.c~ą, po·czem wróciła do auta,
Pod wpływ~ namowy Majdana WmWandziię
zna.1lazleś?·.
Gadaj, my zaczekać„.
c))ysiząic cię?Jlro.
daLucjan
zrywa mści
z Lucianem.
~·
W 5,..,..lh.'
•
-""'"-'
•
ObYIdiwaJ.
l ' - ah
·
się w ten sposób, że ']>Od- ~w..,1e ona je s t?
.„
aiul't100le
ndr.)·1.a.1a
QI'SIZa.
- · Ohf.„ 'om<l'
a11am s1ę 1„„ C·z y są diz1is.z
r-zuca Maidanowi szpiegowskie papiery,
- W Katowicaoh, w boiteltu „Mon<r mężczyŹ'tl.i zaipaJi/11 papierosy„;
że mało tirudiu kosztowało nmi·e n.amal\Wa
za . które Majdan skazany zostaje 1 na pQll" „.
_
W tym samym czasie za murami niie ~~ zeiby zigod..z:ił się na to dlrobne
śmw~~·da do pótnej nocy czeka ~
C6ż ona tam zr~,?·„. O Tle mi gaibl!netm . roz,gryrwa~y ~ · nantępwjące ll?'rzewini·eni~?„. ~ie ohci~ l'lię zgodiz1ć w
mi więzienia na egzekucję.
wiadomo, hotel „Monopol . cieszy się w wyidarzeru1a:
zaJCl.ein spm;.<Jb. Siitą mus1• ał.am we~chinąć
Katowicach jaknaj'lepszą opinią, jest to
Sekreta111Z po otrzymamiu oficjalnego miu te banknoity do ki.eszenii...
Wsłuchiwała się w ;:;is.zę nocy.„ Mia· jeden. z . naiwyk:vi1notniejszych . hoteli... zezwolenia od Jana zWt}lnił cały perso-!
- I cl.al ci depoozę?„.
"owo stuka~y mfotiki na wi~zie.nnem po- Skad wzięła p1en1ęidrzy na l)QkóJ w tak nel..
.
I
dr{)gim 11oteW.... __..
~Yl ~~icy, rooesizi,1,i
·sz.vh..
ciąg
dwór.z.tt.STRESZCZENIE POCZATKlJ POWlfSCL
Po północy, pr.zd bramą w1ęz1enną ,
Józel Chudzik był bez.robotnym. Pew- z.a1trz)111llało się al\llto ... Wysiadł p rokura- I
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Nieudane porwanie .

wBrześciui
Szajka fałszerzy dokumentówJackowskiego.Sensacyjne wyniki rewizji w mieszkaniu
Setki mieszkańców Brześcia ofietrami oszust6w ·
Brześć,

12 ma.rea.
w Brześciu
stw ie rd7ity od pewne~o czasu. że na terenie miasta istnieje szajka fałszerzy
dokumentów rozmaitych urzędów i tnstytu.cyj społecznych.
W szczę te zostało dochodlzenie, w
w.vni1ku którego dokonano rewizjd w
mieszkaniu Prnnciszika Jackowskiego,
Władze bezpieczeństwa

Wy•Illi!ki rewi:z.H są dostatecz.inY1rtl d<>no. Znaleziono przy nńch godło pań-1
stwowe z gumy, formę ołowianą z go- 1 wodem uprawiania przez aresztowanych
dlem państwowem, podwszkę z tuszem, I i zibieglego Jackowskiego procederu fał
oraz 4 kairtki z naP1isem maszymowym: szerstwa dok'Ultneniów państwowych ~
„Orodzki Komi.tet Pomocy Spolecz.nei, samorządowych, czego ofi·airą padła
sekcja odzieżowo - opalowo - żywno- wiellka ilość osób w Brześclu i okolicy.
Dalsze dochodzenie w tej sprawie trwa.
ściowa".

Duchy'' zn o' wdały znac' o sob1·e

Brześciu.

w chwillli przybycia przedw
,...,
władz do mieszkania Jackowstawicieli
•
•
,
.
•
.
Okaz.alo
zastano.
111ie
skiego, g-ospodarza
spędzają
w
s:e. że bb1eg1 n w niewiadomym kierunz powiek nieszczęsnych lokatorów
ku. Na m~ejscu z~aleziono:, ~iecz~ć Sta
rosty Powiatowego w Brzesc1u, Ptecz.ęć •
Pani Truboczyst twierdzi, iż arwte•
Wilno, 12 marca.
na~łówkowa Magistratu m. Brześcia
W swoim czasie donooiliśmy o za- rem tych niezwykłych zajść jest właści·
Wyd~tiat•u V-go, kartę rzemieśln.iczą na
nazwisko Seweryina RYt!a z W1eJ.kory: meldowaniu, które wpłynęło do policji ciel domu, który od pewnego cza.su pro·
ty, podręczną drulkal"niię Z gumowem1 od lokatora domu przy ul. Sawicz 12, p. wadzi wojnę z.e swymi lokatorami.
Onegdaj ponownie te same „duchy"
trzc1onkami, taśmę szapiirograflczną o- Truboczyisita. - W godzinach nocnych,
w mieszkaniu jego rozgrywały się niesa- dały o 6obie :mać, budząc rodz.inę Tru·
raz godło państwowe z gtUJil1y,
W czasie rewizji przyby\li do miesz- m<>wite sceny, zakłócające spokój domo. boczystów. - Wobe<: powyhzego, zwró
kania Jackowskiego dwaj jego wsp61'ni- wników. Nagle rozległ się dziki śmiech l cili się oni zncw do policji i do staro·
cy. Jan Lewa:ndowski i Marja1n Ostrow- Iub miauczenie kota, do mieszkania wpa j stwa, proszą.c: o w.z.ięcie ich w obrooę
przed agresywnością „cLuchów".
ski, który1ch też natychmiast aresz.towa-.1dały kamienie i cegły.

I

Lwów, 12 marca.

Na ul.

Jagiellońskiej w porze wieczowysiadł z samochodu elegancko

rowej
ubrany mężcLyzna, który - zbliżyw
szy się do oglądającego w kinie „Marysieńka" fotografje 11-letn- J akóba fili·
Pa, ucmia 5-ej kl. szkoł1 powszcchneJ,
svna d-ra Ignacego filipa, zaprosi~ go do
auta.
Chlopiec rzucił się do uciecztki. Za
nim pośpi-eszył niez.najomy osobnik.
Chłop-cu udało się zbiec.

Czarna

r~ka żąda

10.000

zł„„

Lwów, 12 marca.

S. Hammer, wsipólwtaściciel fabryki
czekolady „Iiazet", otrzyma? pocztą list
podpisainy prze·t ,,czarną rękę" w któ·
rjrm pod gmźbą śmierci żąda się od
przemysłowca okupu 10.000 zł.
Po pieniądize zgłosi się (jak głosi tekst
li::.tu) osobnik, któremu należy bez kwe·
stjonowania wręczyć t>ieniądze.
P. Hammer zwrócil się do poli-cji·

••••••Q•••mm••••••n•n••••••••E•

i dni

„Nie bedziesz

kurtyzan~"

W roli gł: Meg Lemonnier I Henry Garat
oraz film polski „KSIĘŻNA LOWICKA".

~
~

Tel. 141·22.

chłopca

następnych!
Najpikantniejsza komedia sezonu I

Dziś

ul. Sie11klewicza r,o

sen

domu wtlensktm

Mtster1a nocne

72
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W rol.

gł.

Ceny

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

Dziś

DAHCIHG

VARIETE -

,, TA B A R I N''
Narutowicza 20.

~~~wl(
W E

od godz. 5 pp.
do 9-e j wiecz!

,,
,,FnVE
li
I

dnia 13 marca i dni
wielki podwójny program:

E R

następny~h

Pat .·1 Pata chon

.JAKO OGRODNICY NA PENSJI ŻEŃSKIEJ

Piotrkowska 141,
~elefon 181-77

-.NajnO:~z=E:sony.

Andrzeja 2, tel. 132·28

•

AKUSZER.JA I CHOROBY KOBJECI! Przyjm~je od 9-11 ~ano l od 6-8 w
W n1edzie.le I św1eta od 10-12.
PRZEPROW AOZIŁ SIE NA ULIC'

7' tel • 127.84
Pomorska
.

an

vrzv1mule od 4-8·el.

J NADEL
Dr
akuszer •
•

qnekolOłl
przyj~ć od 3-8 i 7-8

A r4

D

RZ EJ A 4

H SZU MACHER
Dollt6r

1

Chorob •kórne
y
1 weneryczne

PIOTRKO\USKI\ 56
tel. 148·62
'· 6-9 wieoz, w ale-

pół~

od 1 1
dsiele I święta od 10-1

TELEFON 228-92

LEC Z IN'W 1CA ,··,guc6Ai'
BIL
Lekarzy specjalistów

Ceny Ieczn Icowe.

0

ka baret-dancin ,2„

U

Dworu
Kro' 1111•r.kienn
w
!

-

GABIHETY.

WASZE NERWY

llJ

Wl

1 zł.

••• 1 ~•-••• 1111•-•m•-.

DOPRASZAJĄ SIĘ

L

~V

dźwiękowy z żyda woJs-kowcPrzepyszny
najsłynniejszych artystów świata
go z udziatemfilm
Początek o godz. 3-ej, w soboty o godz. 1-ei •
niedziele i święta godz. 12 w poi.

ORYGINALNYCH

,,OLLA"-TROPIC

I

II

I

amall-D•&

LfKARZ • DENTYSTA

c:~;~;;w;Kk;R~~.' ~~N1:i:;~~NE

przyjmuje od 3-7 Po Pol.

crtWMMI
m
WZYWAMY WSZYSTKlCJf,

•

'

Ił

St
Piotrkowska
I f

I MOCZOPLCIOW.E..
Gabinet Roentiteno • lecznlcz!I.
Przyjmuje od 8.30-10 r„ 1 do 2 I pół
i od 6 do 8 i pól wlecz. W ntedzlele -W
l świeta od 10-1

s .KrYn, Skil

te e • 121• 23 - --

h
od
ł•
1 t~"
-. W ' z 1nac po.u 1eg :V i;>•
poludmowych, Jadt\C autob'lllsem :J, Tomaszowa do Ł~i.
DR. MED.
~OUBIŁE.M
oraz weksle. gotów~ePORTFEL,
zaw1era1ą,;y
Uczciwego znala2:cę proszę 0 z.wrot,
P ! ZYnai~niei weksli, za holnem WYna•
CHOR. SKORNE 1 WENERYCZNE itrodzemem. - Weksle zostały umewatt_?lone S. Blumenłrucht. Łódź, Ko(kobietv 1 dzieci)
12
• m.
godz. przyje~~ ·10.30-~2 I od 3-4 pc-rmka
zastarzałe różne kaszle, przy
ASTMY
po poł., w niedziele l święta od 3-4.
uleczalne
pluClltych
wile!ne
SienklOWICH
tP<>Widlaml a.iiołowemi od 1902 roku. telef. 148·10
3.000 listów pochwalnych jest do przej
rzc~ia na mleJSQJ. opls leczenia na :iądame bezpłatny. S. SLIWA~SKI, Lódt,

•

b'

.

___

zz.

Slit

Dr. Jan· Polak
•

•

ul HAWROT Hr 7

są

hor~b

~!_liska nr.

aa.

_

rowerów!!!
POSIADACZE
rumastaloweUwaga:
odświeżyć Wasze
Czas
ki Dla wygody Waszej otworzyłem
TeL 164-21.
choroby wCl\Vtletrzne 1. alle.rit!czne p~zy Bałuc.kim l{ynku Nr. 8, sklep spor
~HOROBY WEWNĘTRZNI!
(astma. pokrzYWka. mir;rełla, reu· towy zaopatrzony w części dla rowe,
rów i t. p. Przyjmuje wszelkie repematyzm)
racje, przeróbki na balony, zamiany i
Oodzin.v or~Yitć 6-- 7.
•
nikJowanie. l.oo&lold TłMer, tel. 150-42.
. x.
Po- Toi. 232-55. wz.vimu.i~ 7-i :wi~, ,,,,.......--

czynna całą dobę.
k'
·
·
.
K(.p1ele eLektryczn:. AR~l~rg!~kabia~e.
•
ampa warco'~ · .
,·
ZL
eArmia .

3

M•IDIS• ter
'
Br:awurnwy.

Dr M1rJ>

' . . Al Kopc·owsk1·
I

Gl.6WNA 9 TEL ·142 4 2

p O RAD

odd 10ra.wna·

ugą.

KL ING·ERW. taaguno. wski Uu. NU'J DDA UM UnIliVI ffft ~~::~oi1Jr:{~~~~ l~ulo~~ k~~ii t11~s~

•

MRUn~ ~ l t~I n
Godziny

ons. 80 gr. z o s

DOKTóR

DOKTOR

&oec. cbor. weoerycznych, skórnych
I włosów (porady seksualne)

•

I

Dojazd tramwajami ti i 1 (~ il

Od wtorku

r.

Pełkny program atbrałkcyin.v -

konsumcja

Qs'WIATOWY"

D:fwl-:kowy
wykwintne
H
Kino-Teatr
z najlepsiych
Rynek 44,
Wodny
skór ,

a

I seans 54 i 85 gr„ nast.

10 atrakcyjnych numer6w.

i codziennie.

Ceny konkurency ]ne.

Tel. 150·86, 164·80.

po cenach przystępnych

młelsc:

III m. 54 gr .• Il m. 85 gr„ I m.-1.09.

Gdanska 37

-=--- _ ,

KURT WYTRZYC, Piotrkowska 141.
_____ .
DO SPRZEDANIA Zakład Fryzjerski
za 400 zł. Wiadomość w Redakcji.
.
WYPOŻYCZAM suknie ślubne orar.
balowe po cenach niskich. Narutowtcza Nt. 21. prawa oficyna II ·Piętro.
'
DROBNE ogloszenia w •• Republi<:e"
" najlepszym .i naitafiszym środkiem
stron.
zamteresowanvch
zetknfecla
Kto chce: l) znaleźć loka~ora lub $Ublokatora, 2) znaletć mieszkanie lub
Poiedyńczy pokój, 3) sorzedać niem·
chomość lub rzecz. 4) kupić cośkolwiek okazyjnie, 5) dostać posadc. 61
pracownika - nie-chal P<l•
da drobne ogłoszenie . do „Repul>hki".
- - - - --··
konwer-;acli l literatu
ANOIEL~KIEGO
ry udziela rutynowany nauczyciel,
ul. Zawadzka nr. 21. m. Ba, front. c?
dziennie zastać od godz. 4-7 po po •.

Jutr~-~i~g~~l!-~~!

wyszukać

OKAZ.JA! 3 pocz~ retuszowane J.50 gr.
tylko w zakładzie fotograficznym L.
La~sa. Zeromsklego 84. dojazd. tram·
wa1ami: 5. 6. 8. O.
MA::;ZY:'lllSTKA przvimui; przepisywanie do domu. Cenv niskie. Rad wa fi·
'i
ska 24. m. I. tel. 101-11.

Sfen•o<Je pllhort1kle

Koszowski - by~y bramkal'IZ sl-edle•
ck1ego zespołu ligowego przenieść się
ma do Garbarni krakowskiej.
Mistrz Lłgi Ruch z Wielkich ttajduk
o trz~mał zaproszenie do J:?.ragi na rozegrame dwu spo,tkan z tamteiszyrr1 De·utscher f'ussbaHklub·
.Klub śląski prawdopodobnie skorzystaJą z tego zaproszenia.
W najbliższą sob-Otę rozegrany zo·
stanie w Łodzi towa,rzyski mecz pitkarski międ.ty Hakoaherri a U11i0n Touringem.
.
. Rozgrywki piłkarskie 0 mistrzostwo
lódzkiej klasy A odbywać się będą w roku bieżącym normalnie t. j. w dwuch
t..
run d ac1"
Mistrwstwa wkiończone zostaną w
p o łowie lipca i po tygodniowe.i prrzerwie
rozpoczną ~ię rozgrywki na sezon 1933
w ,gruoie jesiennej.
Tak więc w roku bieżącym spotkania mistrzowskie odbywać się będą bez
puerwy niemal ~rz.ez całv rok.
w zwią:ziku ze zbliżającym się terminem meczu piłkwrs·kiego z Czecho·
slowacją odb"dzie się w nadchodz"'""'
niedzielę w Krakowie pierwszy me~
treningowy czołowych pił.kany pois1ki cij.
· W mequ treningowym . we-imą udz iał następujący zawodnicy: Martyna,
C ebul~k. SzaUer, Nawrot (LegJa), K..-ól
(ŁKS), Bułanow (Polonja), Mysiak Pa·
fak, Lasota, Malczyk, Szumiec Złżka
(Cracovia) Albariskl, Matias. NiechciOł
(Po,;:011), Koźmin, Pychowski, Kotlarczykow'. e .1ez1ersld, Artur (Wtsła), Pa7.Hrek S moczek, Włlczkłewicz Riesner

(G:i rbarnia).

. Brak jedynie zawodników śląskiego
Ruchu ze wzgl<;du na to, że wi ekszość
z nich bierze
u d 7, i a l w
me-

czu oilkarskim między Śląskiem polskim

1 n;p~~~~~~·

bytr~'fJagfuir~

Ma
r~a\vsktej i li.ilfoab~ lód~kiego po
r!łuższeJ ))rzerwie ·zasilif ponownie szereg-'i c;wego macierzystego klubu Makkabi.
Reprezentacja p1fkarska Polski rnbegl'.a przed spotka·nJem z Cz.echosłowacją
mecz z jedną 't ausfu;aokich ' diruźyn za~
w Nfowvch.
'

ll!MiilE:il&&iD-R~LWIRl!IUlllll••••wm••••••

Na dwuch frontach
wałczyt b~dą

bokserzy polscy

Zapowiedziany na dzieti ·2 kwietnia
mecz bok1'erskt Pol·
ska-Austria rozegtany zostanie w dniu
29 kw ietnia. Ponieważ w tym samym
terminie oriypada mecz z Niemcami,
l arząd PZB postanowił rozegrać jedno
~ 71'l ś nie dwa spotkania międzypafls"two:
we.
Mec.z ·z Austrją odbędzie · się ·W Warsfa,vie. a z · Niemcami w Poznartiu.
Będzie to pierwszy wypadek kle1.h
pięściarstwo polskie walczyć będzie
)ednocześnie na dwuch frontacfi.
międzYflnństwowy

Ze9iawleale
por
na zawodu_ boksershie

I

~wlętosławskł, który po POWrroc.ie z
.
Union Touirlngu,
·
tód• _ War•zawa
nie moze jeS1zcze grać w klubie łódzkim,
gdyż mimo otrzymania z.wolnienia ze
W nadchodzącą niedziele o godz. 18
Na mecz,u tym odbę<;lą si1ę walki naStrzelca si·erdleckiego rtie nadesz.la jeszw odibę· dzie się w sali fllhrurmonH za;powie stępujących par: waga musza : Rotholc
c:Le zgoda Zarzadu LO ZPN.
dZ-1iany mecz bokserski Łódt~Warsza-. (W) ~ Paw laik (Ł) , waga kogucia: Ka·
·
wa.
dmierski (W) - Spodenlkiewkz (Ł),
waga piórkowa: PasturczaJk (W) W ożniaikiiewicz (Ł) , waga leikika: Ba.·
kowskt (W) - Banasialk (Ł), waiga pól„
średnia: Sewery;ndak (W) - Stahl (Ł),
na misirzosiwa alłleig.:zne Pol91cl waga średnia : Karpińsk!i (W) - Chmie
"'
lewski (Ł) t wa,g-a półciężka: Antczak
W nadchodzącą sobotę i niedzielę dzewicą; (Sita), w. pótc:· Szczepański (W) _ Kłodas (Ł). Pozatem odbędzie
odbędą się w sali przy ul. P10trkowsklej (Siła), Krygier <Mak.), i w ciężka: Kur- się jeszcze jed!Jla wa;lik a .w wadze lek243 zawody o mistrz·o stwo Polski w za- petowicz (Siła).
kieJ,
pasach
ciężarów.
Pozatem nast<>piły
pewne zmiany w · w szy;su\.le
.,,,,, warlik'~ zapowia
· daJ ą się
'
K i podnoszeniu
Ł
d .
..,
pt. zw. OZA wyznaczył w mu reprezentacJ1 zapaśniczej Łodzi, a mia- ciekawie.
wczorajszym reprezentaacyjny zespół nowicie powołanych do służby wojsko·
wa,dfze murS'ZeJ prZeCliWn:fil<. Pawlanaszego miasta w podnoszeniu clęża- wej, Rażt1iewskiego (KE. w. piórkowa) ka _ Rotholc wyikazał w niedżielę ZJtta~
rów, a mianowicie: waga koguda: Zyl- i Jagodziftskiego (Unja ~ w. półśred· komitą kondycję, bijĄc na p~kty o wa·
berbaum (Mak), Witt (Siła) i Dubiel nia) zastąpią Jakubowski i Szmidt <So- gę oiężiszego Kazimierski~.
(Siła), w. piórkowa: Łaźny (Siła). Ga- kół), prócz tego w wadze średniej zoSpodentkfewicz w spotka;mu z Kaztwrysłak (Siła) i Rozenberg (Mak), w. !stał wyznaczony dodatkowo Nęuge~ mierskim ma szain se na zwycięstwo, acz
lekka: Dutkiewicz (Mak.), Krentsztajn bauer (SKS) i w c.ieżkiei Cvmer (Wima) kolwici{ przeciwmiilk jeig'J uchodzd za mia(Siła) i Goldberg (Mak.), w. średnia: Łę·
komfttegio technika. Slpecjailinde ci:ekawde
'li
OA&.. Jh.
·
zapowiada si-ę rewawowa wai~ka mistrza
u(
1*• . ~·
HH-u
i wicemistrz~ Pols~i w wadze .Półśred9
nl·ej Sewerynia'ka ze Stahlem
oraz
W niedzielę odbył się prrzy udtiale międzyokręgowe oraz zawody propa· ChmielewskiiegQ z · Kairpi.ńsk.im, który
Przes1zlo 50 delegatów Zj~zd Okiręgu gandiowe na prowincji.
.strenowaJ o jec;liną kategorję.
·
Łódzkiego, P. Z. Makkabi. Przewo-d
7) Utworzyć koło prezesów klubów . Mecż bQkserski W.airszawa - Łódź,
niczyl Adw. Sztrauch, sekretarzował p. Okręgu,
bę.dzie szóstem si'otkaniem tych mi-ast.
Flatau.
8) Urządzić prqpagandiowy Dzień Dotychczas ciiterok:rotniie ZWY'ci,ęzyła
Po całodziennych obradach Zia:zd p0- Makkabi w dniu lag- baomer.
Łódź, raz tylko Warszawa i raz uzywziął następujące chwały:
W uznaniu zasług pofoionyich dla skaioo wyin.tk iremisowy 8:8. Ogólny sto1, Urządzić w roku 1934 mistrzostwa Zwią zlku, Zjaz.d jednogłośnie uchwalił sunek brzmr 42:36 na korzyś.ć Łodzd.
Okręgowe we wszystkich gałę.zfach nadać Dr. Silberstromowi jl;OOtlość preW etą.gu ostatnic h dwiuch lat Warsportu,
zesa honorowego oraz wpisać go do szawa poczyniła Jedtna:k w boksie ogrom
Mistr zostw a te odbedą się na terenie Złotej Księgi Funduszu Narod'Owego.
u t><>stępy i na ostatnich mistrzostwach
Łodzi, Kalisza, Łasku, Zgierza. RadomDo ER"zekutywy Okręgowej wybra- Polski zdobyita trzy tyituly ml:strzow:ska i Sierad za. utożcnie dokładnego ter· no: Dr. Silbe1rstroma, Adw. Stra111cha, s1<1\e talk, te wymitk mootAf niedzJelnego
minarza polecono Wydz.iatowi Sporto- Dr. Elenberga, Mo·r gensterna, Plataua, w iodzl stoi pod dużym Złnaltjem zapywemu.
Zajdlera, Stillermana, Segała, Rogoziń- tania.
1111111111111111111111111111
11 11
ski
ZaJdlel
spertowych:
.i
ra, Stiłlermana, na zasitęipców Sziretera;
A
1. •
· , . k- · ł
3) Nałożyć obowiązek na wszystkie ~eg-ata.
klugy utworzenia przy klubach refera·
Do Wy:działu Sportowe~o! Lewłów.
·
„ ·
tów P . O. S .. które nodlegają . reforatiowi :nę S., Segala, ZakUera, Adw. Jakobso~ piątek druzyna boks.erska P„ O, S. przy Egzekutywie O_krę.gowej. na. Pis7mana. ROA"ozińs1kieg-o.
KPZJednoczon.e rozegra w sah przy ul.
4) Obesłać · jaknajllczniej obozy wyDo Komisji Rewizyjnej: Int. Bodze- PrzędzalnianeJ, 68 o go~z. 19.~0 m~cz z
&zlkioleniowe urządzone przez Komitet cbows.kiego, Rozenmana, Iiirszberga,
SKS-em, zaś w niedzielę W PabjanlCentralny.
.
Do Sądu Koleżeńskiego wybrano: cach z Kruscheend*erem.
1 1
5) Utw orzyć Radę &portową Okręgu, Dr. Rozena, A<lw. Rerrkowlcza, Ardw. Ja•
.
.
* •
. • _
diO którei.l wchodz.a. referenci sportowi kobsena, Prezesa Wilfa oraz
Prezesa
W b1ega~h. zorganizow~nych ub. Só
pos·zczeg-ólny;ch klub6w.
Figeira.
)Joty i niedziel! r;irzez KPtJ~dnoczone na
· 6) Urządzić w roku 1934 tawody
400 m. dla kobiet zwyc1ęzyta Sadowska <Zj.) przed Mateźanką (Zj.) oraz rta
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Czechosłowac1·1·

1500
m. dla Wilczyński
mężczyzn ZWYcietyt
konkursem
(Widzew) _poza
5.11
przed Szcześniakiem i :Rosław·em (Zj.)

. _ ~
..
Wschodnich ~· le.:::1.
15 kw!e~n:u w Pradze mleć oc'i:Izie
miejsce rewanżo\Ve spotkaqt11: Polsl<a -Czechosłów<tt:ja o t.rtlstrzostwo $wlata.
Charaktery~tycznem !est. że czesi
~aibiegają ? sprow~dzet111e do sieb!e Jn,„
zyin t><>lsk1-:h P.rze.d mectem t}ol!ska Czechosłowacla: nW ra.~!c how!em , gdy
by reprezentaci::l 1 .:>lskr przegrała, a~c3e ~aszych p1ł.rnr~·r s!iaałyby 7.ną.czme
a zaitt:t eresowanie pul,hcztto<cf. - 2malałoby.
.

Pierwsza pótowr, · kw!ett1ia , b. r, stoi
·
~**.
·
.
pod zniilkiem po!slciej pifki noi·n ej.
P.r·opagandowe zawody bokserskie
W pierwsze d:wa dni kwietnia (~wlę.zorganizowane przez Union-Touring w
ta" Wielrkainocne) ~")~ .:.:!ć !)~dtie w CzeZgierzu wywołały w tem mieście. - ogrochoslowacjl Oa.rt1".'rt1la, która ?mierzy
mne zainteresowanie.
·
·
slę ze Slovanetn lub SK Morawską . 0W:s'niki walk- były następujl\ce: W
strawą w Mor. Ostrawie, a na?.aj'Utrt W
w. muszej Rundo (IKP) zwycięiyt na
Brnie z· ~t+de·nlcan;~'.
.
punkty Morawskiego (G.); w. \(og. Bi. 7 kW1e ~nia l{0~;.;1ć będnc refltC7.~nta~
cer II <UT) znokautował w J-szej run·
CJ~ ~ląska, która rozegrra s·potkame- z
diie Gadułę (G.), w w. piórk. Pietrzyń·
reprezen~acJ~ Mora~.
.
._
ski (ŁKS) pokonał na ,Punkty. S.chodow8 ~w1etn• a -- ~lti~a..::y . uać będą W
sktego (UT), Różycki (Q.)-,Waszczyi\W sobotę, dnia 17 marca rb. o godz. tt·radc1
Kralovcm
z
reurezcnta~Ją
skiego (\JT) i Bicer I (UT) zremisował
18-ej w pierwszym i o godz. 18.30 w
z Kowalewskim -(!KP), · w w. lekkiej
drugim terminie, w lokalu Zw. Prac.
Skalski (UT) zwyciężiył ·na punkty NielJiyt. Puhl. przy ul. Piotrkowskiej 53
mirowskiego i w średniej Miksz (Ui)odb ę dzie się roczne walne zgromadzeWiśniewskiego (G.).
nie człor.k6w R.l(.S. TUR z następującym porządkiem dziennym:
.'
!lr~ed •111ołoblem nadsntuc11afnefo DalnelłO
1) Zagajenie i wyb6r prezydJum,
•e6l!'anł11 (l.:t„..t.JI.
"'
2) Odczytanie protokułu z ostatnieDo okręgow krakowskiello i 81ąskie gdy białostoczanie rrtałl\ fut 0 opatc1e
bei
Orłowskie)
.
I
Alltlsklej
.
go walnego zgromadtertła,
~ cDntilu onegdla\j$rym, na$tąp1fo 'W
3) Sprawozdania: a) Zarządu, b) Ka• go, które już poparły Białystok w Jego ctterech związków okręgo-wych.
Termin nadzwyczajnego walne*° \Va.rszawie, na Bieilianaoo, O'bwat'oi.e komtcji Rewizyjnej. c) . Sądu Kole!teńskie żądaniach zwołania nacltwvczajnego
walnego zebrania PZLA ptzvłączylo zebrania PZLA zostanie ·:wyznaczony błeoego obom t.relltiinigo1Wego. - 'Wśród
go,
przez zarząd po nadjeścłU do Warsza„ U<:2!ii!S\~ othoz:u brak jed'Yf11iłe Otłow·
4) Dyskusja i ewentl. udzielenie ab- się teraz i Wilno.
·
Na
odbytem
zebraniu
zarzadu·
w.Ue6
wy pism z powytszych okrer6w.
flkied ~. A~~ief. lkióre inlie mo.,gł:y u.zyskać
solutorjutrt ustęp. władzom,
·
skiego OZLA postanowi-Ono wyrazić
rfak więg konflikt w l~kkiei atlety„ tirtopów.
S) Uchwalenie nowego statutu,
,W goidziinrucli priZedipoiluidn:ioiwydi fld- '
6) Wybory: a) Zarządu, b) KomisJl s-wą zgodę na ~woła.nie nadzwyczajne- co iaostrża się obecnie znaczttłe, przy„
go walnego zebrania, przycztun zarząd czom zarząd- PZL'A stoi niezłomnie na bywAić się będą łr~in.gi w manzu i dłilh
· Rewizyjnej, · c) Sądtt Koleżeńskiego,
WOZLA: uwata stanowisko PZLA ~a ~wem śtanowisku, ~ tylko on ma pra- nMJt-ytka, ptOtPolwdn.i.u - t.r>ettlllitiil leldco··7} Wolne wnioski.
111ocno nlewłaAdwe, wskuuJąc na zu- wo decydować o mieJsc-. odbywania ałll~e i masaiż,
.
.
:Estoński zespół bokserski w prze]ez- pełne nieliczenie się z głosem prowbt... mistrzostw Polski, tw:ietblłC tot jedno
dzie do Budapesztu na mistrzostwa :Eu- cji przez naczelną magistraturę poi- cześnie, że teg.o roczne in-zvdzielenie
ropy rozegra mecz bokserski w repre- skiej lekk!ej a~Ietyki.
.
.
!Ch Wars.za.wie w ko~kurenc!l kobtecef rz~fd PZL'A:. całą tę sf)rawe Jak<'l kwestzentacją Białegostoku.
Ponieważ BiaC!becme w~ęc. sprawa z_wolanla ze-1 ~ Poznaniowi w konkur~ncit nięskiej1 ję zaufania, r,amferzając podać się na
łystok
nie posiada reprezentantów w bra~1a stała. się 1uż zupelme dojrzała, Jest podykt?w
. ane. jedynt.e wzdedarrt
. 1 nadzwyczajn. em zebraniu do dvmiśii i
wadze półciężkiej i ciężkiej, wypoży~ gdy~ zasadmczo potrzeba do te2'o zgo- na dobro te1. gałęzi sportu.
·.
nie przyjmować więcej mandatów~
czeni zostana. Antczak i P.iłat. ·
.d~ le~.nie .tl'.zech okr,ęaów, podczas
Q.r.ugleJ stton~ zn(l~ ~ ~ .,.,,, -- ~ - .

Walne zebranie RKS TUR

1

I

Wilno popiera wniosek

Białegostoku

Obóz kobleC.Yna Blelanact..
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Nowy król be1g ijsk i L eOpold III poraz Pierwszy wygłosił
mowę do swego narodu.
MANEWRY FLOTY AMERYKA~Sl(IEJ.

lX~rlł.L~'J

lk
przez radjo wie ą

l

kaczek

Amerykański farmer z Lost Lake na Florydzie oswoił całe stado dzikich ka·
czek które sprawiają mu swem przywiązaniem nie mało utrapienia, łak to wi·
dzimy na naszem zdjęciu.
'

l(RóLOWA KRÓLOWYC H PARYŻA.

"

1

Panna

Breussaułt

nagrodę

Na Oceanie Sp0koJnY1m

odbyły

się

ma·

newry floty amerykańskiej. Manewry
te w cbwiU obecnego naprężenia sytua·
cji na Dalekim W schodzie mają poważne znaczenie·

ności

otrzymała pierwszą

na konkursie królowych pięk·
wszystkich dmelnic Paryża.

finansowych w Stanach Zjednoczonych, wYPUSZczOne zo
lllllllllllllllllllllllllllllllll
palone są, PO wycofaniu, w wielkich lflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllll
stały pieniądze pomocnicze, które obecnie
·
piecach.
W czasach

trudności

I

czyny, a1le niie mogłem tego ucz.Y'tllić.
kieigo powodu. Ale to musi nadejść.
Kochałem ją tak głęibok·o, że poprostu
Rozstali!śmy się o śWJicie.
Przez szereg miesięcy an1 raz.u nie nie wYObrnżalem sobie mnego żyicia
1.0f~DI
się ze szczęśliwym grnczem; bez llliej.
zetllmąłem
..._,
ff
Przeld dwoma tygiodlniami wzięliśmy
Traf chcial, że którejś nocy, gdy błą•
't .
. . .
.
śl!lllb.
znaJla-:
ki~~~pach,
Spotlrnleim go w Jea·nym ze roanyoh skJego .. Gdy ojciec mój. urrnarł. miałem 1kalem się po n~cnyc~
rd:zil'e?--rzu1111e
paJ111U
J'lllŻ
kar~a
I
.
e1
n
pocl.1r~d,
1aJ.ne1s
w
wreszq1e
go
złem
J
na
famy
lał.
pięć
pr~y
dwaidzieśqia
Siedzial
zaledlWłe
pairys!ID~oh salonów gry„
me.
ipyfar
c1lem
.
stoHku w towarzystwie k!iillkiu mężczyizn mojem miej1sou prawdopodobnie zająłby 'speJrwnce.
- Wy,girywam w ·dalszym ciąg'll, mo.
BUJrian byl moono p9dohmLe.Jony.
i zgarniał db kies,zeini stos bainkinotów. się wieilkiem przedsiębkllrstwem, ale ja
1
nawet więcej, niiż dawm1iej, aile wiem
że
móJ
na
~1~
cleszyl
;.i
---;.
p~n
.to·
Ach,
.
paru
oiąigu
W
wyigrałem
rUJ!etkę.
i
dziś
wolaitem karty
- To wszystko
że jurż to długo trwać nie bę
dos,konaile,
bard~o
JUIZ
si1ę
laJit przegirałem wszystlko. l1J1ny na mojem w1doik - me w1.dzlehsmy
PO'WliedziaJt do mnie z illŚmieoheim.
był właściwie juli
Powiln1ienem
dzie.
<llutżo
zaszło
czas
ten
przez
A
daw1;10.
wia~
ie
- Ma pan sz·cZA;lściie I - odpowJe- m!ejsou straoi~by prawdQpodobn
wogóile przestać girnć. Nie mam jedmark
.
rę w swe S1ZCZęście i możeby nawet po- noweigo.
·działem.
- Czy jutż pan ruie wY~rywa?-'sipy- siły oderwać się od zielonego stoHika.
- I to nie od dzdś- - mówił dailej.- zbawił się życia. Ale ja bymaj!InIJliej nie
Moja żona i karty tak są zwiaiz.all1e z
gu.
talem
Od sześci1u miesięcy sta1e wy.g;rytwam. rozpaczałem. '·,c
1Iszym dągiu - mojeim istnieniem, że chyba ani jednego
da
w
.Wy?'ryw~m
zai1t1te.
przerwałem
Dlaczego?
n1iedawno w Mooite Carlo,
Bawiłem
o?p~w1ed~1ał m1 - rule to się z ipewinoś- ani drng1ego nitgdty się nie wYTZellmę.
gidzie omal nie rozbiłem ball1llru, gralem resowainy jego wywodami.
Muszę paoo jeszcze za.zinaczyt, że żona
c1ą JIUŻ niebawem skończy.
dokłaidlnie,
wtliedziałem
- Dlateigio, że
w Berliirni-e, w LondY!I11e i w Brnik'selff.
mnie bfaga, abym or:zestał grać.
wdąi
·Dlaczego?
odłwrócl
się
kiedy
d'Z!ień,
nadejdzie
ż
i1
Z111a- Talkiego sz.częśdairza trudno
nic to tllie pomaga.
Niestety,
wY'tłiUJit1awsz.ystllm
'Paintt
- Zaraiz
zawołat jaki1ś męż !karta. Może paina zadziwi. ale od sze.
leźć na świecie iśmy s~ę znów 0 świcie.
R•ozsta~'
1Jriajozawarłem
miestącem
Przed
czę.
y,
czyzna, przysł1uohrud·ący SllJę naszej roz- regll.l! lat bylem głęboko przeświadczon
Upłynęło P.ięć dni.
kalbairetotaincerika,
mlodzlrutlrn,
z
mość
ieść
n
p1iZy1
końou
w
mi
muisz.ą
!karty
że
mowie.
Późnym wieczorem, wracajęc z
Po pe'Wlt1yim czasie opuiściłeim sailon maja,itek. I to siię sprawdzi~o. Przed wą. Zalkochałem s:ię w n[ej z pierwszekabaretowego, spotlkąprzedstawłeniia
.że
pam,
si1ę
Prizyizm.am
wejirzenJi~.
go
moja
się
któraz.poczęła
sześciru ~iesią1cami
gry wirnz ze szczęśl[wyim giraczem,
·
lem jedinego z moich przyjaciół.
złota sena. Od tego czasu staile wygry- wprost stracdem gifowię.
ry na:z.ywa:t się Fe~liks Buiriian.
h.
najróżrniejszyc
o
y
Rozmawia1fśm
ml
odwzajemniła
. Młoda dziewczyna
Na zeganze WiYlbiJla godziina trzeda wam. Zin·aią mnie jwż ethYba wszystkie
po pół•nocy.
sa[ony giry w całej E~ropie. Kru1pierzy silę uicz'Uloiem, talk .że. tlliC wlaścilwie nie zgoła obojętnych rzeczach. I naigle mój
się:
PrzeohaJdzailiśmy sdę Po bUllwarach. w Monte Carlo na móJ wildbk odczuiwa- stało na pr.z.eszkodtie naszemu szczę- przydacie! odezwa?
Buriana? Prawprzecież
Znałeś
zd'awałeim
wówczas
j:uż
jednak
A
- W~e pain - mówl~em - to jest ją blde ser:c~. W pewinwn berlińskiim śdu.
·
sńę z I da?
powlinienem
'lllie
że
sprawę,
semie
lka~eigoryOZ111ie,
mi
ośwradczooo
Mwbie
dzi'Wllle. Od szeregu !art: prześfa!dn.ttle mtlji.e
a oo się z nim sta.
.
Nie jestem zawodowYttn że nie ~op;usrozą mruie do gry„ bo mam lllią ożen1:ć.
jakieś fatlllm.
1ło? -- OczY'W}iście,
.
zaniepokoiorw
zawołaiłem
Wierzyi..
laty
pnzed
kie'tlyś
jak
Taftc,
graczem, a'le jednak od czasU' do ozas'!ll zibyt .w1ellk11e szczęście.
przysloten
że
sobie,
Wyobraź
uiśmiechY
d
g.
dzień,
nadejdzie
że·
•
lem,
vryigirywa?
pan
- I zawsze
spędzam noce pnzy zielonym stoltfllru ~
- Nie zawsze. Brzegirywam jedlilak nie mi się szczęście, tak od chwicrd za- wiowy szczęściarz, wczoraj przegrał w
nigdy mi się jeszcze nie uldialo wygrać
ni1ewi1e11kie SUll11Y, natomiaist wYgrYWam waircia znajomości z mtodą taincel1ka. kliuil:ńe większą surmę, dositat atallru serw:i·ęlkszej SUJmY.
! :
tysiiąrce. MlUISzę jedinak painu zamaczyć, zdawałem sowe sprawę. że ona m~ p-rzy... ca i po kli1ilmnas1Ju mi1nutach Z1111arł
- Zmam się na tych rzeczach
D.
·
lbyił
Pow'mienem
'Jestem sY~ że moja złota serja z' pewnością s:ię j niesie nlesz<;zęście.
u'śmiechinął sdię Buidan. dzfewimmej
poszuilrnć
niej,
od
odejlść
jaz
i
adedy
jeszcze
wiem
Nie
nem zamożmego przemysłowca aing1ieil- s.irnńcey.
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