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w Marka ch Zof1a Redzic ka robi wrażenie żywej.-Rodzina nieboszcz ki wykradła trupa ze szpita la i umieściła go na pleban ji. - Dziś,
z nakaz u władz ma się odbyć pogrze b, do któreg o mieszkańcy
Marek nie chcą dopuścić
Zmarła

ks. 'Jesionowski polecił przenieść ciato
na plebanję. Wezwano ponowHie dr.
Litwina, który znów stwierdził śmierć:
Władze policyjne zażądały przyby~
cia specjalnej komisji lekarskiei, która
w dniu wczorajszym dokonała badań

l\Varszawa, 16 mar.ca.
Miieó1S1co~ć Muki, pod W&rszawą,
poruszo111a 6est od k:iillkiu d!n:i lllieriwyildym
wyipadlldem. Pned. kiitkunaistu din1iami .z.a·
ohorowa.ta ŻOIDla. jedinego .z mieszkańców
Marek, 48-1leitn.ia Zofia Redlzii.clta. Wzięła
ona udział w ~aiba'Wli.-e, zoa:-itain.izowa!lle~ na
rzecz m1ieijsoow~<> koocioła i za.zię1biła

Wbrew powszechnej opinJi łiomisja
czy Radzicka naprawdę zmarła.
Komisja skladala sie z lekarza po- stweirdziła śmierć Radzickilei i naka·
wi•towego dr. Klamżyńskiego, komen- zała PQgrzeb, który odbędzie sie dZliś.
Mieszkańcy Marek oświadczają, że
danta policji pow. warszawskiel1:0· nad, komisarza Fuksa i naczelnika wydzialu nie pozwolą pochować zwłok Radzickiej, która ich zdaniem jeszcze żyje.
I śledczego ·kom. Bufy,
-·----
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Niezwykła afera ubezp ieczen iowa
celu uzyskania oremji. Twierdziła, że palec odciela sobie~ palców w dochodzenie
Warszawa, 16 marca.
ustalilo. że WiI Wszczęte

Wladze stołeczne WQ.adty na trop wskutek nieszczęśliwego wypadku.
zauwaiżytli, że rzekomo zmai;ła pOsiada
Tymczasem do Towarzystwa „Prze- I kieł namówił również Wrzoskową do
afery ubezpieczenio wej. niezwyklej
jc;st
jej
ciało
że
oraz
twarzy
n:a
~eńce
Ciepłe. Poniewa.t leka.i-ze w da·lsizym c1ą·
gu utrzyrnywaili, że oh'?ra ~arla: ~e~i
p<>wzięll przyp~~czenie, ze ZD~J~UJe stę
Onah w l~~u. 1 DJ.~ chcąc dQpusctc do po
c owania uspto.ne,
WYKR LI JEJ ZWŁOKL
W. dniu 13 b. m. iprzewlie.ziiono rzeko·

l

zmarłą do Marek.
Wezwa.no letka·rim Ubezpj,ecZia1Lnii. Spo
dr. Utw.ina ldb6ry rówtniei
łecZltleif
dhwttili zigooo upły
stwierki! zge>n. _
nęły cztery dni, a Redlzliecka w dailszym
~~gu wyigląd!ala jak ~. Ciało ie:l
n1e wylkaizywało chairaikterystylcmego dla
mo

oJ.

z'Włolk roz!kładu.

Zwłoki przeniesiono do mieiscowego kościoła i wkrótce miał sie o'dbyć
pogrzeb. Tymczasem siostra zmarłei
sprowadziła z WarszawY marrnetyzerkę Zofję'Wilacką, która za zsrodą proboszcza ks. Teodora Jesionowskieg o
zbadała zwłoki i onekla, że Radzicka
daje oznaki życia, ponieważ policzki jej
są czerwone i serce mimo wszystko1
1
funkcjonuje.
Wkrótce sprawa stara sie głośna w
całych Markach i przed kościołem po-

częły się zbierać tłumy. Polłcia ~ tru~
d~ utrzymuje porząde~. P?n!ewaz

Wilacka orzekła, że Rad~cka zv1e. nllllllllłlllllllllll!lllllllll!lllllllflllll!l!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllR
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Statek rybacki

Niejaka Zofja Wrzosek vel Szymańska zorność" zgło~ił sie murarz Antoni '\ ubezpieczenia się i okaleczenia.
Gdy tę aferę zdemaskowan o, okaubezpieczyła się • w Towarzystwie Krzyżewski i zameldował. że niejaki 1.
się, Wiki eł dwukrotnie za jeden
o
zał
budowie
„Przezorność", na 50,000 zł. Wkrótce • \Vikieł, właściciel domu, przy
1
pob ierał premię asekuracyjną. palec
do
1
syna
jego
namawiał
pracuje,
którego
przybyła ona z odciętym kciukiem lec iął sobie w 1928 roku kciuk aż
ob
1
Raz
ia
odrąban
następnie
a
się
ubezpieczenia
a.
odszkodowani
la
wej reki i zażąd
do ko ści ta\vqw ej, a po roku obciął go

zaton~ł

Cała załoga zginęła

LOndyn, 16 ma\t"oa.
Wsikutek burzy, zatocrąl u weijtcia
portu N1ok w Półllliocnej Szkocijri, du.ń&ki
stałf:elk. T)'lbaaki „Mełiha". - Cała załoga
zginęła.

Samolot-robot
do . komunikacj i lotniczej
N<>wy JOJlk, 16 marca.
(rt) W Los A'1'!igeles odb}iy się próby
z nowym samOllotem-robotem. Specjalny mechanJizm zmootowamy w samolocie pozwala na startawainie d ladowamde
bez obs~UJgi ludzkiej.
Samolot ten przeznaczo111y jest dło
dł rngody s t ansawyich i 1kderowa1Jly
ł ató w
jest farlarm i radj owemi. Konstruikfor sa,
mok»bu, Bceso1n, chce WIPl"O\Vadzilć ten
typ aparatów do stałej konmn1ikacj1i Iotr. i.„z„j.

Schwytan1·e li"·akomego. oszusta

zupełnie.

1

Wrzaskowa przyciśnie.fa do muru,
opowiedziała również dokładnie w jaki
sposób obcięta sobie palec.
I
._ 4 .J;..
Oprawca przyt.knął ostrą ~iebierę do
szew•
ei
lcikus
ŚDQ
- • „ r Q DOC:iQ
p~lca 'Y~z~skowe1, a następme uderzeC:ÓW W Polsce
Paryż, 16 marca. okazato, nieistniejącej. Amatorzy za 1m~~ cięzktego młota dokonał .,opera. •
. .
.
w Lyonie wyjazd musieli wysylać pod adresem · cjt ·
aresztowała
(Pat) Policja
Ekspert stwierdz1l! lŻ obctec1e. palca
niejakiego Teofila Łakomego, który u- oszusta 20 fr. Odpowiedzi nigdy nie
mieszczał w pismach polskich oglosze- otrzymywali. W mieszkaniu Łakomego 1d~k?nane. był~ po .mistrzowsku. Jak w
nia, iż poszukuje szewców na wyjazd znaleziono kilkaset listów z różnych khmce ch1rurg1czne1.
Ogółem odebrał Wikiel z warszawdo Francji do fabryki. jak się później miejscowości Polski.
sko - poznańskiego Towarzvstwa Ubezpieczeniowego i Krakowskiego Towarzystwa Ubezpieczeń sume 25,000 zł. za
'I
U
obcięte palce.
b
I i
10 i
Obecnie wraz z Wrzoskowa zasiadł
gsiE;C:'U Z O UC:
ro b OWODO m~
na lawie oskarżonych sadu okręgoon
111ilk 1jego rozciął tecztkę Re.giecia, z której
Kraków, 16 marca.
w Warszawie.
wego
Sil. pociąigu zdążaijącym z Krakowa do wyciągnął 10.000 ził.
llllllllliillllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll1
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Zanim okrar
Płaszowa, dol.kooano śmiałe.i kradzieży,
kierunw
podążyli
zfodzie~e
Olba.ij
tować,
ejowy.
l
ko•
kltóreif ofiiairą padł kais.jer
llw dlrz.wi. Jeden z nich zdołał wysiko-/
Kasjer, Stefan Regieć, wiózł kwotę czyć z wagonu, drugi nafomiast zosfał za ,
, ,
80.000 zrto•tych. W towairzystwie ie:go je- trzymany. Jes1 to nieja.'k i Mosz.ek Szlam-'
16 marca.
Łodz,
.
.
.
Wain;:z.a·
w
chruto jesZJCz.e trz.ech urzędników korlejo- ko'Wic·z, la·t 34, zattniesztkały
~.o
~i:a~annowano
ranem,
nad
_Dzis
(~g)
złodziej
waix1ry
11),
Mi!11$to
(Nowe
wle
podwy.eh. Po zctjęciu miejsc w pociągu,
s~mobo1o
wi-eso1ą
rait'Unlkowe
g01b~w1e
desiz.001rowy.
l
1
który
osobnik,
pewien
Regiecia
do
rszedł
Zna le.zion.o przy :nim tecZ'kę i walizkę sitwie, doik.on~em na ul. ~-arutow1~za 21.
począł ulkładać wailiz.ki n.a półce nad gło
eą wlaiS111ością ZJbie·gte:go węólnilka Okazało się, iz 2~-let. sł.uz~ca, Zofja S~r
które
on
zasłonił
61Posób,
ten
W
wą kasjera.
ziupeł111~e ka1sdera, a równo·cześnie wspól· Za zibiegłym prowaidizolllie są d!oohodz,e nia wa•ch, targnęła s·1ę na zyc1e, ordkręca1ąc
ktUrek gaz·owy.
1
Przypaidikowo jeden z domownirk ów
•
•
•
• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • - • • •
01buidził się nad xa111em i !Poczuł silny za·
Już się ukazał nowy 11-y nr. największego
pacli. garo świellnego, dobywający Eiię z
·
i najtatiszeg o w Polsce tygodnika
kuchni. Gdy WSIZ~dł tam, uirzał Serwa·
Z trudem
chównę, Ie.żącą na Z'i~. zidoła1110 ją dl()pirowa1dizić do rprzytomności
i odwieziono do szwjtała. Młoda dziewczynra nie ohce wyijrawlć, co ją sktoniło
clio tego rolZ!Pacziliwego czynu. podobno
JAK ŻYJA POLACY W DZISIEJ· ODY ŚLEPCY ODZYSKUJ.{
ieidn.aik tłem był zawód miłoSt11y.
WZROK.„
SZYCH NIEMCZECH ?
S. O. S.! „CZELUSKIN " WZYWA HOMOSEKSU ALIZM JEST PRZE·
STĘPSTWEM.
POMOCY·
w .którym grywał Stawiski
POLSKA EKSPEDYCJA : POLARr PRAWDZIWE POLSKIE MIASTO:
LUBLIN.
NA DO SZPICBEROE N.
Paryż, 16 marca.
i wiele innych f(rtylEułów. reportaży, nowel, korespondency f, wywła·
<Pat) Wymieniamy wielokrotme w
dów itd.
związku z aferą Stawiskiego „Cercle
łilppique", gdzie spotkali się z oszuKonkurs na dowcip z pieniężnemi nagrodam i
stem jego wspólnicy i uprawiali grę ha·
zardOwą, zamknął wczoraj swe salony,
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N::apad w P.Oc1·agu na kas1·era kole1·owego
z

Nieudane samobójstwo
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Zamknięcia

Cena numer u 20 groszy

domu gry

pragnąc przyczynić się,

jak oświadcza

dyrekcja, do .odprężenia_ sytuacji.
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Tam, gdzie ważą··sie losy świata.„ ~:~:;i~:k!!i!~··
rozleaać

się będs.
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Liga Narodów pi-~enie ion zo tą ie do gigaq.tr.czneao
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NieSllczęśliwa i stroskana z powiatu

Dłelsldęgo,

brnga Pani, mam wrażenie,
zupełnie dręc.zy się
Pani bezpodstawnemi spOstrzeżenłamł.
(z) Sekretarjat Ligi Nal'looów w ofl„ „Hotel National" znajdował sie w prze- tej lic:zbie serwlsy, wanny i bilardy Lt. J Przemawia prze·z panią za~drość - t~
cialnym komunika.cie podaje do wiado- dedniu zamknięcia. Interesy tego naj. ga Narodów sprzedała następnie zarzą,- b!zyd:ka wada, któr~ P?trah ~·0~r:ze do_
mości, iż obecny gmach I: ig-i Narodów elegantszego hotelu genewskiego by- dowi hotelu „Metropol", który został p~ec .zar~wno dotkmęteJ za_lditoscią oso
·
k
"' k t
ł
. d 1
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. k' .
b~e. Jak 1 całemu otoczemu. Wymaga
na b y t y zos t anie za ro przqz an on ge- y w opłakanym stanie, i nic iuż nie mo- rezy d.enci~
e. egacJl mem1ec 1~1.
Paini od znajomego swego rzeczy wręcz
newski. Po upływie roku. lv budynku, gło go uratować. Przybycie przedsta·
~1stor~a s1_ę pov:tar~a ... N1ebav.;em niemożliwych, mianowicie, ażeby zer·
kt6ry gościł w swych muraclh najwybit- wtciela Ligi Narodów i wszczecie per- w p1ękn~J sah .z ~idok1em na jeziora wał on wszystkie swoje znaJomości z In·
~ieiszych działac~y pa~stwowych .i P?"' traktacyj ~ dyrekcią wyratowało ho- Oen~wskie, gdzien iedawno decv~owa- nemł kobietami. Być może, żę w pewn·
htyc~nych nasz;J epoki - m1eśc1ć s1~ tel z wielkich. opresyJ.
ty s1e losy :Europy! znów ukaża się dy- okresie Pani potrafila zastąp!~ mu inne
będzie elegancki hotel.
Cały świeżo remontowany gmach rektorzy hotelowi i kelnerzv. zaś w kzybiety dziś jednak ikdedy widujecie się
W ten sposób gmach Lhd \Narodów ·wraz z przebudówkami, łazienkami, sa- majestatyczne) bibliotece Lhd Narodów znaczni~ rzadliej zwykły instynkt tow.
wróci do swego pierwotne.iw stanu. - .tarni bilardowemi, barami· i t. P. nabyty flegmatyczni angllcy popijać bedą SO· j każe mu sizUikać ~ może tylko nie unikać
,O_awnieJ gmach ten n~leżat do 1,e leganc- 1za kv:ote 5 i pól miljona franków szwaj- 1da and whisky, przysłuchuląc sle dźwlę· swych dawnych znajomych. Naileży za~1ego hotelu genewskiego, pod nazwą: Jcarskich. Znaczną część inwentarza, w 1kom Jazzu z sąsiednl~o hattu.
tern opanować brzydkie uczucie zazdro„Jlotet National''.
-~----------- - - ści i nie dręczyć ani siebie ani innych.
Najpóźniej na wiosne 1935 rdku Li- ·
Ka.Pryśna z Nowego Bytomia. Pyta
ga Narodów przeniesie sie do nowopoPani 0 to w jaki sposób mężczyznom
wstającego .olbrzym.iego i luksu~owego
.
zaimponować, ażeby zyskać wielu adopałacu w parku Ar1anne. Zg-odme z u...
ratorów? ttm. Pyta Pani zatem wręcz
mową. zawartą w swoim czasie z kanPi k
J
d ·18 I i
iłośc"
0 tajemnicę p0wodzenia. Zdaje się jedtonem genewskim, ten ostatni odkupuje
ę na ovanna wzgal" Zł
P om enną m
•ą
nak drogie dziecko, że 'zaiga<lika ta nie
od Ligi obecny jei budvnek z · chwili\,
ubogiego nauczyciela
zostala Jesz.cze rozwiąizana, a raczej
gdy v.:tasny jej pałac będzie ostatecznie
przyszłos'c1· stał
Włoch
posiada ona tyle rozwiązań He Jest ty·
wyk 1mczony.
'r
pów ludzkłch I Ile jest różnych JCUStÓW•
Cena kupna budynku dawne~o ,,Ho(z) Dyktator Włoch - Mussollni- też swój pierwszy plękny romans z Jo- Pyta Pani, czy może się bardziej podo·
tei National" wynosi 4 miliony franków był w młodości nauczy~ielem szkolnym va11ną, urodziwą córką rybaka.
\bać mężczyznom flirt, tani~c, weso!a
lZwałcarskich. Ponieważ kanton gene- w matem miasteczku na francuskiej RIJovanna uchodziła w miasteczku :za rozmowa i t. d. Są!({izę raa~e1,. te moze
wsk• n!e m~ zapo!rzębowania na taki Io wierz~. Wynagrodze~i~ j~_go na tern I najpiękniejs~ą ~zi.ewczynę, o .której ·nie .każda 'l tych zalet odtdz1elme, ale. raka! dla celow panstwowych czv spole- stanowisku było bardzieJ mz skromne. względy ub1egah się wszyscy mezczyt- czeJ wszystkie potroc~u umieJ~cowione
cznyc.h, postanowił przerobić 9:0 na noJeden z ówczesnych przyjaciół „du- ni. Młody Benito, który był wówczas w jednej istocie, o ?O Jedn.ak n~e łatwo.
wo·.:zcsny hotel. Dawny „Hotel Natio- ce" ogłosił drukiem książke. w której pięknym młodzieńcem. również się za- Jednem~ p~dobać s1ę będ.zie dziewczę 0
nal' 1 i wleloletnia siedziba Li'fl:i ,Narodów Mussolini występuje w nieznanej roli kochał w Jovannie i wkrótce zdobył jej uspos?b1emu ~esot~m, mny mów po:
przEoksztalcona obecnie bedzie na
wychowawcy młodzieży. W okresie wzajemność.
nad . mą Przełazy dz1e~czę sentymental_
hotel p. n. „Hotel Narodów''.
tym niezbyt świetne warunki materia!:.
Młodzi snuli Już plany na przysz- ne: inny szuk~ć będzie zalet towariZ.y
Owe cztery miljonv franków, które ne młodego nauczyciela byty powodem lość, nie mogąc się doczekać szcz.ęśli- ~ich, fk~zczd i~·ter{a lubsóba.i~~~
1 n e spo . • m ż
wpłyną do Ligi Narodów. stanowią kro jego
wej chwili, w której los pozwoli im na
szys m og
plę w morzu w porównaniu do olbrzy- pierwszego rozczarowania miłosnego. ślub. Niestety, idylla zakochanvch za- j Jed~a~, ~ed ~ażd.emu d~~stt~~l~a r~z·
mich kosztów, związanych z budową
Autor książki opowiada. iż Mussoll- kłócona została przybyciem do małego, czy me e zie ~tę poosiadaj ca dobre i
luksusowego pałacu w oarku Arienne. ni uzyskał dyplom nauczycielski w miasteczka eleganckJego oficera. który I sądfa, in~l~~ko "~Jejąca ~prowadzić
Koszt ten wyniesie 45 milionów fran Szwajcarii, wobec czego nie mógł o~ począł niedwuznacznie „smalić chole- · czuóe 5 ~ozmÓwe na poważniejsze
ków szwajcarskich. Nowy, imponujący trzymać posady w szkole włoskiej.
wy" do miejscowej piękności. W malej r::na~n Jak żartobliwą pogawędkę któ•
budynek pod każdym wzgledem zasłuŻądny . wiedzy, młody pedag-og cier- główce czarnookiej dziewczynv obraz rab ~nak nie PU'szyła stę swemt' zaleguje qa nazwę pałacu. Jak wiadomo, po piał wielce z tego powodu, iż nie mógł eleganckiego oficera calkowjcie zaćmił taJ jak paw plęknemi piórantI ale była
wierzchnia patacu obe)muie 440.000 me~ sobie pozwolić na kupno dro1dch ksią· młodego nauczyciela, który w dalszym szcz~ra bezpośrednia 1 swym' wrodZo·
trów kwadratowych i główna jego fasa- żek.
ciągu wydawał wszystkie swe zarobki nym hu'morem umilała smutne chwile.
da ciągnąć się. będzie na pr~estrzeni 2,5
Pe~~e~o razu podc~a.s soacer~, au- na ks~ąiki, .nie dbając bynajmniej ani o
Stały czytelnik w Lodzi. zasługuje
klm. Ji:dna wielka sala posiedzeń oblf- tor ks1~zki. oraz Mus~ohm ·sootkah .mt.o- ubranie, am nawet o butT, które często Pan na najwyższe wspóktucie, a Ust
czona Jest na 2000 mleJsc.
dego mew1domego zebraka. Przy3ac1el byty podarte.
Pana taki priosty J.ecz pelen treści wzru·
W związku z projektowanem prze· przyszłego „duce" dat mu iakiś mieWybór między dwoma amantami nie szył mnie żona Pana kobieta 0 nfezwy·
niesiem siedziby L.lgi N_arod?w. pra~a d~iak, !v\ussolini przes~ukał. wszystkie wypadł na ~orzyść .Mussolinieg-o. Jo- kile kJótliwem uspos~bieniu, wybucho·
fia11cuska przypomina historie nabycia k1eszeme, w których me me znalazł, vanna byla nietylko p1ekna, lecz sprytna wa zatruwa Mu tycie nie po'Zwalając
obecnego jej gmachu. Kiedv sir Eric poczem odezwał się do żebraka:
i praktyczna. Romans jej z oficerem był na 'żaden samod1zielny ~vyczyn, nie po·
Drummond przybył do Genewv w ce„Pragnąłbym wam pomóc, lecz kle· bardz.o korzystny: w krótkim bowiem zwalając Panu na W}'chodzenie wiecio·
lu w:vszukania odpowiednie9:o lokalu, szenie mam puste. Zdaie mi się, it czasie została wldcicłelka magazynu rami i zmu'S'tając nieledwie d:o siedzenia
. .~' ' ~· ';. ~~ .-...
wkrótce sam się znaJdę w podobnem kapeluszy damskich.
_
w domu i wyslu<ehiwania jej wiecznych
położeniu'".
Aczkolwiek podarte butv Mussoli- i nie kończących się ni.gdy żalów pod
W okresie tym młody peda~og uhle· niego byly powodem zerwania z nim fe· adresem Pana. Sytuacja tail.<a rn.ie jest
rał się bardzo skromnie, ponieważ go pierwsze! milpści, nie przeszkodziły miła i wśród ciągty;ch swarów doiprawdla tebraków
wszystkie pieniądze wvdawał na książ. mu jednak w zrobieniu wielkiei karjery dy zapomnieć można o uC\lJUciu, które
Plęćdz.iies1ąi lait te.mu, n.a ie.dn.e.i z nad- ki. W tym smutnym czasie przeżył on politycznej.
przecież kiedyś byto . głównym moty.ruchliwszych uHc Londynu, rozdawano
wem Was~go małżeństwa· Ptsze Pan,
ulotki treści n: ą.~tę.puj.ąceji „SZltuika :N·
s
·
wesoło
że perswaizje ludizi sit.rurszych I ro.z.sąd·
brani•a w sześciJU leJkoi.aoh". Prof. Roney
nieJszyich, którzy apelowali do żony P~·
tna zaszczyt ozna.imić sza.n. pulbUc.m o,ei,
na prosząc ją o zmianę postęp<>wama
iiż założył nowocz.esną siikołę teoretyczPopełnił samobójsCwo. abg „uzu- _.nie odniosły skutku. Nie odniosta też
nej i praktyczn~ nauki teibra.nia. Kaitdy,
pełni€" SWO)e oblit::zenle
skutku Waisza trzymiesięczna separaeJa,
najmniej zdolny cz.towiek, mote się wtamimo, że żona przyrzekła poprawę. Są·
jemniczyć w c~ąigu e.ześciu lek.c'Yli: jak wy
(sp) Jedną ·-z naj~ardziej '!poważa· chodzi. Niewtasty, które przekroczyły dzę zatem z tego, że ~lótliwi: u~iposobie:
godnie i bez trosk żyć n.a koisit pubHcz· nych przez wszystkich . g!1łęz1 wieqzy już 30 lub ~O rok żrcia, u~rywają po- nie żony wywołane Jest me 1s1otnenu
nQści".
jest. .. statystyka. ~ez m~J nie ~oz~a prostu swó) ~~awdziwy ~1ek.
. przyczynami t kierowane nie 'Lla. wola,
W.a!."unki prof. Roo,eya były budzo · ~ob~e dziś wyobrazić wielu dzie~m
W BawarJI w cza~1e sporządzama a poprostu brakiel11 .()IJ)anowania, które
przys1tę;i.ne. Przy:jmował 00 r6wniiet za. zyc1a gospodarczego, społecznego i m- sta~ystyk! ur.odz~n•. stwie:d~ono, że na ma podlkład wYb,czme nerwoWY.
n~sik.ą opłatą małe dzi~d, kitóre w krót- nych:
.
. wsi na1w1ę~eJ dz1ec1 rodzi się "!' czerw·
Dobrzeby bylo gdyby się Pan udał z
kim c:zasiie umi·eją przyb.iierać wsze&ie
Nie mmeJ jednak ze statystyką zw1ą cu: Jak -się o~az~to, .Pod komec wrze- żoną do lekarz~ neurologa i za•sięgnął
mo·żliwe posta:cie, wZibucliujące liltość, zanych jest bardzo wiele au,tentycz.ny~h śma wojska mer;i:i1eck1e wyjeżdżały, za- fachowej opinii 0 stanie zdirowia ·mał
bez nie.bezipi„ec.~ńS'twa cfil.a swqo zdN>.. hu!11orystycznych wyda!zen. Opow1a- w~z~ do B~wan1 na planew~y. 9i.;zy- ż.onki. Że bowiem żona. Pana jest chQra,
wia. Prof. Roney był zaopa.trzony w :rót· q~Ją naprzyklad, .że pewien ucz~ny ber- wiście tołni~rze nawiązywah milos~e _ nie ulega nahnniejszej wątp.Jiwości.
ne świadectwa i umiał łud:z\co ndlado- hnsk.i przez .długie lata dow~dz1ł, że '!I stosunki z w1eśn\aczkami, co potem ima B ć może, .że lekarz każe na pewien
wać wszelkiego rodzaiju raa:iy i bUJmy.- Berhme ?db1era sobie życie :oczme ło wpływ na statystykę dotyczącą przy c~s wyjechać, zmienić otoczenie. prte~
Po.zatem, wypożyczał .za minditnai~ OfPła przeciętme 200 osób. . P~zez wiele lat rostu ludności.
. .
,
prowadzić kurację uspakającą. która odt~ codz.iienn~e bliźnięta, które łwietfme statystyka ta rzeczywiście spra;vdzała
Tristan J?ernard opowiada, ż~ .Pew- niesie potądane rezultaty i małżonkę
nadawały się wskutek swego ;podobied· się. Pewnego roku jednak w dniu Sy.l- neg~ razu z1e:tdżał win~a, do Jak1e~ś ko· Pan.a uzdrowi. Być może, że promoto$ł· w
· .a do wykor~t~ta uldicy. Dosta.rc.za>ł westra zan~towal ów uczony zaledwie palm .. Zapytał on gór~1k3:, ciy me ~ap rem pOSitępow.aniia żony j·est Jah~ we·
także ips6w dd.a MewUdomyoh, podlpór dla 199 samobóJstw. ~rozpaczony tern po~ .chodzi obawa oberw~n1a się. liny u wi.n- wnetrzna przyczyna, uraz psvchiczny
kulawych i wogól·e wsz~ill<lie utensryJj.a po pełnił sam samobóJstwo.
~Y· Wówczas górnik ośw!ad~zył, że z którego ona sama nie zdaie sobie
triebn·e do Utpl'.&wiama tego zawodu.
Przedtem spisał on testament, w któ- Ima tak~ wytrzymuje pr~ec;1ę~n.e 10 l~t, sprawy. ' Doświa.d.c:tony }ekarz jednak
Na samym dole ulotki widin1ał adres rym stwierdził, że odbiera sobie życie a. w.taśm.e nast~pnego ~m3 mlJa to d~1e- potrafi odnaleść przyczynę i często zlo
mi&trza smuki tebraczej oraz wtefoa. - po to, te sporządzona przez niego z ta· sięc1olecie, moze on więc być spokomy, usunąć
,
Jak widać ,przedisiiębLorstwo" prof. kim mozołem statystyka nie została u- że nie nastąpi katastrofa.
.
Ili I
Roniey·a było ~kształtowane ;a!k na owe trzymana.
.
.
. Autor pr~r.tocz.onej powyżej. „\Veso- ftffillllllOllllllllll!nlllllllllllll\lllTilllllO!lllllllllllllllllllllllllllllll I IIlf
c.za'S'Y, n.a .n. aw$kir0t~ n<>wioc.zeS«tyoh zua·
W czasie sporządzania statystyk łeJ staty~tyk1 o~hc~yl ~awet, ze ~taty·
d.aoh. Mi.aJ on i ipewnofoią wcaiJ.e n&ezły długości życia ludtkiego, ustalono, że ~tycy żyJą prze~1ętme 3.„ l~t. Ponieważ
·dochód ze. swego zawodiu, gdyż lud1zf, najwięcej kobiet posiada 29 albo 39 lat. Jed~ak ~utor teJ. stat':'styk.i ma 38 lat,
·pragnącyc:h z·dobyć łatwy z.a.robęk, było Przez dłuższy czas nie można byto W_Y· moze więc uwazać sie mz za umarłego
· -pół Wiiei~u tomu, w1ęce6 m0tte Mwet ni:t jaśnić przyczyn tego niezwykłego zJa· od t.rzech lat.
!
•
teraz.
.
\ .. :w.i.ska. Potem dopiero okazało się o ca

zn„I..S.ZCZODB. ObU\VIB
„

który

w

że niepotriebnie

Pl USSO IDIBDO
• -.
1

s·10 dyktatorem

:r

Biuro porad

tatystyka . na...

j

I

I

Dokąd pójść

~ t.1r11ma nar!~l[i! ~ r! ru il

Wroku

bieżącym

wieczorem?

-:o:-

TEATR MIEJSKI: - o godz. 8.45 „Towarls~··
TEATR POPULARNY (Ogrodowa m. 18)1 o godz. 8.30 „Szczęśl~wei podróży''.

zrealizowany zostanie ogromny plan

„No, No, Nanette''

TEATR ROZMAITOSCI: -

KINA.
CASINO: - „Bokse:r i Dama'',
ORAND·KIN01 - „Rewizor''.
MUZA1 - 1) 11 Maska.ra.da Milości" i 2) „S,O,S.
Góra Lodowa•',
gutta. Poza tern, ponieważ ulice te są twierdzony i żadnym zmianom nie ule• ROXY1 - „Bu.nit .Miałygimia".

zabrukowania i przebrukowania szeregu ulic
Lódź,

16 marca.

Już za dwa tygodnie rozpoczną się już całkowicie skanalizowane. skaso- gnie. Jeśli jednak miastu uda się zdo- CAPITOL: roboty sezonowe w Łodzi. Jeśli budzą wane będą na nich głębokie rynsztoki być dodatkowe kredyty z Funduszu CORSO: -

„Świait jeist piękny".

,.Pieśń

nocy''.

one szczególne zainteresowanie, to dla- i wyrównany profil jezdni. tak samo, Pracy, wówczas wydział budownictwa CZARY1 - „1) „Rycerze stepu", 2) ,,Pożerna
nle z itrzechem" ..
tego, iż w roku · bieżącym prowadzone jak na ulicy Piotrkowskiej, na tvch od- przystąpi jeszcze do budowy nowego
będą pod zupełnie innym kątem niż do· cinkach, na których znajduje się as- gmachu szkoły powszechnej na Bału- CZARY. - 1) „KTól cyiga.nów' i 2) „hoaec Lu·
pin, dżentelmen • włamywia.cz".
tychczas. Nietylko bowiem o zatrudnie- falt.
tach.
Ogółem przy robotach brukarskich PRZEDWIOSNIE: - ,,Prokurator Alicja Horn''.
nie robotników chodzi, ale również o to,
I wreszcie. celem uporządkowania
RAKIETA: - „Nie będziesz Kurtyzaną''.
by miasto zyskało jaknajwięcej na tych całkowicie terenów przydworcowych, znajdzie zatrudnienie około
SZTUKA: - „W Twoich ramionach''.
robotach.
900 robotni~ów.
caty plac przed dworcem Kaliskim zoBędą oni pracowali przez 7 miesięcy ZACHĘT A: - I - „12 Krzeseł" i II - „Biala
Kolejno omówiliśmy już co dokona- stanie zabrukowany klłnkłerem. Jest to
odaliska".
ne zostanie w dziedzinie kanalizacji i gładka cegła, która w zupełności zastę- i w ten sposób nietylko zdołają odłożyć
sobie coś na zimę, ale nabędą też pra- PALACE - „Swiat należy do ciebie.-"
wodociągów oraz plantacji miielskich.- puje kostkę granitową.
Prócz tego prowadzone będą prace wa do otrzymywania przez pozostałe 5 METRO - „Przygoda na Lido".
Skolei pozostaje ostatni i trzeci dziatna Lido".
konserwacyjne na wszystkich ulicach. miesięcy zasiłków z funduszu Bezro- ADRIA: - „Przygoda
roboty brukarskie.
OSWIATOWY: - I „Pat i Patachon lako ogrorobotnitvch
dla
płac
Stawki
bocia.
naprasię
zdąży
nie
najwięk
Te Jezdnie, które
Bruki łódzkie są bodajże
dnicy na. pensji żetiskiei'' l Il. „BrawuroWY
szą bolączką mieszkańców Lodzi. Za- wić całkowicie, Będą przynajmniej na~ ków również już zostały ustalone. Ro·
minister królewskiego dworu''.
niedbane w najwyższym stopniu, pełne prawione częściowo. Ogółem w ten spo botnik niewykwalifikowany otrzymydziur i wyboin, oddawna wvwolują sób naprawi się 170,000 metrów kwa-, wać będzie 4 złote dziennie. ubijacz 6 L P. S. - PARK SIENKIEWICZA. - Wyst;i:wa
drzewoirytów p. n. „So.wiety 1 Polska",
8 zł. dziennie.
zł. i brukarz skargi i sarkania. Przy chodzeniu wy- dratowych ulic.
Powyższy plan robót zosta.ł iuż zakrzywiają się nam nogi w kostkach, a
iuż nieludzkiie katusze przy jeździe jakimkolwiek wehikułem, gdy trnesie nas
i rzuca we wszystkie strony tak niemiłosiernie, że zbiera się wprost na
wymioty. I dlatego zapowiedt uoorząd
zdemaskował
kowanła bruków miejskich.
MIESZ·
UCIESZYŁA WSZYSTKICH
władzami
staruszkę
KA~CóW LODZI.
Pieniądze miał Zimny odebrać w ten niekaralność, wydał wytok, skazujący ją
Poznań, 16 marca.
Co dokonane zostanie w roku bieby po zamordowaniu Kowalskie na 2 lata więzienia, z zawieszeniem na 5
sposób,
l'rzed .poz.nańskim sądem okręgo:wym
żącym w tej dziedzinie? Narazie nie otrzymamy jeszcze bruków z kostki toczyła się roz:p~awa ka~na przec~wk~ go zgłosić się do jego żony, jako żebrak lat.
granitowej, a to ze względu na koniecz-r Anme. K?w~11S1kte7 (ul. Re_ia), oskarzoncJ i w kromce chleba miał otrzymać ukryte ff
ność ułożenia przedtem rur wodocią- o n~awiame Ildefonsa Z1mne~o ~\Yeso· 50 zł.
Jesteś
W międzyczaiSie polan został zmienio·
gowych. Ale za to naprawa bruków od- 1.e miasteczko) do zamor~owama 1e1 mę·
ny, a mianowicie Zi·mnv miał otrzymać
będzie się tak gruntownie, że pod tym za, Władysława ~owals~1eJ!o. .
względem nie będziemy mieli powodów . Spotkawszy stę "". hst?J>adz~e, rb .. z pieniądze na poste restante znak I. z. motesz otrzymać za to nagrod~ ...
Kaiżdy z nas lubi opowiedzieć coś we
Zwnym .w poczekalni szip1talne~. naw1ą- 150". Nie chcąc jednak dokonać zabój·
do narzekania.
W pierwszym rzę-dzie naprawiona z~ła z n~. K.owa~sika rozmowę, w. trak· stwa, Zimny zrobił doniesienie do policji. sołego, każdy ma swój ulubiony dowcip.
Dohrym dowcipem można seitnie uha·
zostanie trasa, która prowadzić będzie cie k~óre1 zahła się na sw~g? m~za:. z~- W rezultacie Kowalska zasiadła na ła·
·wić całe towarzyisłwo, można zyskać so·
-.z Łodzi do budującego sie miasta-.o gro- rzuca?ąc mu zdTadę małzenską t ~>i1an· wie O\Skarżonych.
.L!
osikarżona tłumaczyła b'ie symapt'Ję partn era, czy par t ner11U.
Na ro7inraWie
·du w Łagiewnikach pod Łodzia. Ulep- stwo
-·,...
.
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którą
broń,
to
Dowcip,
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ę ą, 1 naprawione ru 1 n.a Kowa1ska zaiprosiła Zimnego do kawiar nie pamięta.
D\
1
To też szczęśliwy jest !Pomysł Redak·
Przewód sądowy ustalił jednaik w zu·
ą rowskiego, na ul. Narutow~- ni i tam usiłowała nakłonić go do zamor
Pacu
to też sąd, cji 11Panoramy", naj.żywszego, nah>opu1ar
cza, Wierzbowej, . Spomef ł Brzezin- dowania jej męża. W tym celu dała mu pełności winę Kowalskie·i,
t"'" d
't ,
przyrzekła biorąc pod uwattę jako okoliczności łago · ·
2 zl. zada,f!ku, a prócz tego
_I
.
. .
.
skłeJ.
meiszego, a zarazem n-a1 an6,zego nr.o •
s
ft..ńb1'ste rz"
Na. stępniie czę.ściowo. lub całkowicie dać Zimnemu 50 zł. 1'akotez' """'
°'głosiła
która
Polsce,
w
nilka
(li.czy
oskarżonej
wiek
podeszły
dzące
...
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b d
b uk
KONKURS NA DO.WCIP.
już bowiem 60 lat) oraz dO'f:y;chcz.asową
czy Kowalskiego o ile ~o zamOrduje
prze r owane ę a. u ice
11 Listopada, od Leszno do w i a d u k t u • • • • · - · - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - 0
kkolejoDwego, Letnik a, CMegl ana. Wkrześnień 11\lllllllll\Hllllllll\llllllllllllllllllllll!l!!llllil!llilllll!lilllilllllll!llilll!!ll:il1111.:!L1llll!!:!l1:111i1illiilllllllllll!iillli!!l!l!l!ll!lil!lllllliliil 1!i!:IJii!l;lil!lll' ·tełn~ :,'P:n:::.Umf~iąć uta/y~:i!~Y ;~~:
· ·
od
b~·~
ag1strac a. rzes a, rewnows a,
Y pieniężne.
znawane "?Uą naigr
U
,zińska, Pomorska, Dębowa, Nat>iórko0
1
stlleze·
H
wskiego,
Numer ten IP'rzynosi sen.sac~ny rep.o:.·
ł
.
na, Leśna, Kątna I Miedziana.
itaa; 0 sbitku "Czeluskin", zakutym w
wywołało panikę
W
Z
Ogólna długość ulic, które zostaną
~-;... a" od
W ce'rkwi ipo:wstal ipQp ł och. R ozes zł a lkraoh· lodowych. Zało"a
przebrukowane · wYniesie
"""K"',
6 ,,Czel"r.
Brześć, 16 marca.
6S,OOO metrówbkwadratOwYCli.·
W Doh.uczy,nie, powiatu prużańS1kie- się wieść o z.marbwychwsta.niu Chomsz.a- łdLkiu tygodni wzywa rozipaczliwem
Niezależnie od ruków na jezdni, go IZilll.arła !PO 4-mi·esięczneij cho~obie jowe~, zwłas,z,c.za, że przybyły ksiądz pra "S.O.S." pomocy. Relacja ~ecjalnego
wydzi.ał. budownictw~ zwróci u~agę na 68-letnó.a Helena Chomszaij. Na.&tęjpneigo wosłaW111y zap-0mocą lusfo~ka miał wyislann~ka o życiu polaków w dzisicj·
chodmk1, któr~ rówmeż znaJdwa się w dnia z.włOik~ mnrurleij lM"Zewiezfono do Pru stwieirchziić, że irzelkomo zmarla _ oddy· szych Niemczech, ikoreSipcmdenqje z oibu
póbkul, - znakomiite nowe·le i humo·res·
fatalnym stanie. Na szeregu ulic chod- żaa:iy i 'Wllieiszc.ziono j.e ohwifo.wo w cer· h
nikł będą całk?włcłe przebrukowane, na kwi, celem -0djpraiwieaiia oibrzą.dlku reli· c aTrwnnę pirzeniiesiono do naah!Ws.zego \ki: ("Osta.tnie odwiedziny", "Psychoana·
niektórych zas Poprawione w należyty gijnego. Gdry IZldijęto wieko tirumny, obec· miesz,kainia i wezwano leikana urzędowe liza", "~o ~a pierwis.a<em piętrze"): ni ~~er~ili z. prze.rażeniem, że ciało go, dr. Imiobka, który jednak orzeikł, że boga~y d:ział. fil~owy fa:tykuły, wywiad~
_. . . . _
. .
sposób.
z gwia;z,dallll, w1adomosc1), - roz.rywk1
Całkow1c1e nowe ctiodnik1 bedą wy- znajduJe się w innej p0zycji niż je uł<>io Oho1I11S1Zaijowa nie żyde
,Wwadelk t~ w11~dził niemałą soo· umysłow<:, - listy Mixa, - dział humo·
. ' f
'
·. .
konane na ulic~c~: Przejazd .o d Piotr- no. .
U.
111u 1 t. d. 1 t. d.
RoWllloczesme zaiuw~OOI(), że kobie- saqJę w Prużame.
kowskiej do Kdinskiego, Sienkiewicza
od Przejazd do Nawrot i na ul. Trau- fa ma ciepłe ręce.

złotych za zamordowanie
50Zbrodniczy
plan 60-letniej kobiety. - Zimny
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Najpikantniejsza komedia sezonu!
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„Nie bedziesz kurtyzanij"
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Meg Lemonnier i Henry

"1 PRZYGODA NA LIDO
Ostatnie 3 dnil

z Ireną de Zilahy
Sztormowa Brygada
Wytwórnia sowklno-Moskwa
Parada Rezerwistów
(polski tytuł
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A gdy uszli kłów potWOra,
Co wychował się w Loch-Neuie.
Znów znaleźli się we trio;.
W afrykańskim, głuchym lesie.

~

dziesiąta

~„._ I Wuf ęzieniach wre praca...

A"

.~

~

KTO U~ODZIL SIĘ DNIA 16 MAACA
Towarzyskl, wesoły, wierny - mote odoleść
zwyclęstwo nad swymi wroramL
Jest to człowiek ostrożnie toruJący sobie
drogę w tyciu _ ale ta ostro:tność łączy się
z głęboką pewnością. :te Jest doskonale zabez·
pieczonym przed wszelkłeml :tycloweml niespodzlankamL Mimo swą przez()J"ność 1 ostroi
ność - wykazuje ducba nieustraszonego 1 bo·
hatersklego, gdy:ł: w gruncie rzeczy Jest to
natura woJownlcza, dążit" do zwycięstwa.
Umysł Jego bardzo bystry 1 przenlkllwy pazwoll mu n;yclętyć wrogów 1 unleszkodłl·
wić Ich intrygi. OkazuJe on ostrożność w obronie 1 odwagę w atakowaniu - co pazwoll
mu pokonać 0pozycJę.
Posiada wielkie zdolności oqanlzacyJne przyczem Jednak może przejawiać tendencle
zbyt radykalne. N1e Powinien zagłębiać się
zbytnio w szczegółach, aby nie tracić z oczu

całokształtu.

w

miłości Jest to człowiek blll'dzo sympa·

się rzucili,
Kwestja tylko - czy się uda?
Bo z za drzewa twarz ujrzeli
Ogromnego małpoluda!

Do ucieczki

Nagle tygrys ku nim skOczył,
Bo miał dziki temperament,
Kubuś schował się, a Sally
Uderzyła w wielki lament.••

440 różnych warsztatów i pracowni
mieści się w naszych "Szarych Domach"

Wedle dokonanych obliczeń w więzieniach w Polsce w dniu 1-ym listo·
pada ubiegłego roku przebywało 46,451
osób.... Z tej liczby 30.902 osoby odsiadywały wymierzoną przez sądy karę, reszta zaś, a więc 15.549 osób. odbywało areszt prewencyjny.
Więzienie to nietylko zakład karny,
lecz również i
poprawczy,
- -Zbawienny wpływ na więźniów wyWiera praca, dlatego też władze nasze
baczną uwagę przykładają do warszta
tów, w za.kładach więziennych, Naogót
iest we wszystkich więzieniach około
440 różnych warsztatów i pracowni, a
wśród nich betoniarnie. drukarnie, war
sztaty koszykarskie. krawieckie, ślusar
sko - kowalskfe, szczotkarskie, szewc·
kie, stolarskie, zabawkarskie, tapicerskie, hafciarskie itd.
W kllku więzieniach istnieją nawet
wytwómie materaców spręźynowych i
drewnianych trepów, a więzienia od
dalone od środowisk miejskich posiadają nawet własną
elektrownię i kotłownię.
Wszystkie te warsztaty i pracownie
obsługiwane są wyłącznie przez więź-

(dalszy ciąg jutro).
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A to pan pam1~ta?„

Nie można powjedzieć, aby pani Prztyczkowska była kobietą subtelną. cichę i mało ga:-;!ów.
datliwę .• Ale nJe mówmy 0 tem••• Bo - 0 nie·
Lokatorzy naszych „szarych domów" boszozykach należy mówić albo dobrze, albo
zajmują się nietylko pracą rzemieślni- wcale nie... A pani Prztyczkowska była już
czą. Przy niektórych zakładach popraw właśnie nieboszczykiem •••
czych istnieją specjalne
w dwa dnJ Po jej śmierci zerwała się nad
gospodarstwa rolne.;
miastem potężna burza z Piorunami, błyskawiuprawiane przez więźniów.
cami, grzmotami, deszczem, ulewą, gradem Itp,
Poza przyswajaniem sobie fachu
Prztyczkowski był właśnie z przyjacielem
więźniowie uczą się również czytania na mieście, gdy zaskoczyła ich potworna buru
i pisania, a bardzej zaawansowam ma- wpadli do bramy.
ją możność pogłębienia swej wiedzy.
Przyjaciel wyględa co chwilę na ulicę, kiwa
Mamy obecnie w więzieniach 56 szkół. głową 1 powiada:
Praca w więzieniach ma na celu nie_ No, no, no•.• Taki.el burzy nie mieliśmy
tylko wvchuwanie więźnia i danie mu od wielu, wielu lat.. Patrz jaki wielki gradt.••
możności pożytecznego spędzenia cz;tNa to Prztyczko~ski odpowiada:
su, lecz J;Ó\vnież celem jej jest
_ Czego się dziwisz? ••• Dziś moja żona też
przysposobienie więźnia do życia
tam pomaga...
po opuszczeniu murów więzięnnych.

**
Złodziejem zostaje często ten, który nie
Kac spotyka Kotka.* Kac fest smutny jak
ma w ręku żadnego inne;o fachu, ni- pacjent Ubezpieczalni Społecznej.
czego się ,nie nauczył w życiu i wstą
- Co się stało, panie Kac?„. - pyta Kotek.
pił na śliską drogę... Taki człowiek po
- Ożeniłem się••.
wyjściu z więzienia staje się wykwah·
- No? ••• To pNecie musi pan być szc.zę·
fikowanym taJ>lcerem, st~larzem. szew śliwy! ..•
cem lub ślusarzem.
- Właśnie.. . m u s z ę •••
Rzeczą Patronatu jest już znalezie**
* się z panną Stefcię.
nie dlań zajęcia. .I na tern właśme poPan Piętaszek «>żenił
lega poży.tek działalności Patronatów wiedząc, że utrzymywała ona do ślubu dość
opieki nad więźniami...
T. ścisły kontakt z nie~akim Paluszkiewtczem.

tyazny, znoszący bez szemrania przykrości ze
strony osób kochanych. Zdolny do pośwlęceula się 1 całkowitego oddania - oleuwsze
Jednak dochowuJe wlemoścL Nie Jest to Jed·
nak nlewlemo~ć aktywna, lecz racze) bierna,
spowodowana wra:tllwośclą, zmysłowością 1
sllnem podleganiem w~yWowl osób p1c1 od·
mlenoeJ •
Zwłaszcza kobiety nie Połraftą sto oprzeć
swym admiratorom. Pod tym względem wy.
chowawcy powlml zwracać uwagę na młode
panienki dziś urodzone.
PROGRAM ROZGŁOśNI ł..óDZKIF.J
ł
~den.ciję Odl16wi red. Ja111 Ptiioit~k.i.
Ch()J"oby. Siła :ł:yclowa takiego człowieka
POLSKIEGO RADJA.
19.00-19.().5: Odczyit. pro.g~. n.a dzień DMtępny.
niezbyt Jest wielka a organizm bardzo Wrałll·
PIĄTEK, 16 marca 1934 r.
19.05-19.25: R=aditości.
wy - zwłaszcza na choroby zara:ł:lłwe. W 7.00-7.05: Sygnał czasu I i»eśń „KJ.edy ranne 19.25-19.40: Felieton aiktua.lny.
wataiją z~··.
•
kierunku tym należy Żachować du:ł:4 ostroż
19.40-:"19.47: ~omu.n.iikait śniegowy ze Lwowa i.
7.05--7.25: Giinul.astyb.
wiiadomości sportowe z W~.
OOŚć.
7.25-7.35: Muzyika z płyt.
19,47-19.55: Dziennik ~.
Ody podlega chorobom - są to nalcześclel 7.3.5-7.40: Dziennik p>0nmiyc
20.00-20.02 '. „Myśli wybrane".
Jakieś nledyspozycfe nerwowe, Słabość kiszek
7.40-7.55: Muzyika i'.- płyt.
20.02-20.15: Pogadamdm muzyicma. - wygłooi
prof. Zdrz:. Jaichimecki. (Tr. z Knadwwa).
- ewentualnie niedomagania płucne. Powinien 7.55-8.00: Chwilka ~airstwia domowego.
8.00-8.05: Odozyt. pro.gr. na dimeń bietą,cy.
2().15-22.40: Koncert symlonii=y z F!iahairmowystrzegać się zazłębłed przez stapy, do czego
8.05-11.40: Pra:etlWla.
nil WMQ1)aiwskiej. W~: on'lQestma fin!.
może okazywać skłonność.
11.40-11.50: Codziemiy Pmegląd Piraisy Po111kdeij.
haimcbioz:nia pod dyr. Tade<11$0a MarrurOOi.~.
Niechał unika stosowania lekarstw ·o slnem 11.5()-11.55: W~adomośc! bietące.
wicza i Józef Szi!geibi {skirz}'IPCe).
.
W p~: „Ry1Lcem i świdrem" (ooba<Ł·
działaniu, których wpływ na Jego wra:tllwym 11.57-12.05: Sygnał czasu z Warrs:r..awy. Hei«J.ał
z Kiiailrow.a.
niie stiudjia Puamdowslde~o) - wyigł. Stacaorganlźmle odblla się zbyt silnie I wytrąca go
12.05-12.30 Ml\!Zyka popu.l ama z płyt
słiaiw Ad'8J!DICZie<WSkii. (K.iwaidmam lf.!Łeriadci)
z równowagi. Zwłaszcza wpływ wszelkich ~rod 12.30-12.33: Wiadomości ~te«ołojfl<:ll.llle.
22.40--23.00: M'lllZyka. tainecma z ka.bll!l'ełiu „'Feków narkotycznych mo:te bardzo uJemnle od· 12.33-12.55: D. c. muzyki z płyit.
mma".
23.()0-;?3.05: Wiadom.ośoi meteorolo~e dla
bić się na funkcjach ()J"ganlzmu I wywołać za· 12.55-13.oO: Dmeai.n:lk połudoiio<wy.
13.00-15.25: Pnerwa.
komunrka.cii lotniozei i kom. policWo.y.
burzenia Jak również szkodllwe prz~ycza· 15.2>-15.30:
Wiiiadomości o eokspoccie polskim. 23.05--23.3(): D, c. mUZ)'lkii łlu!.-.ę6 z kabuetu
Jenia I późniejsze nalogL
15.30-1540: Komtmika.t Izby Pll1Z!e<lllysłoiwo-Han·
„Femma".
&owe; w ŁodiA,
Jest to człowiek życzliwie usposobiony dla
swego otoczenia, a zwłaszcza osób nl:te) sto· 15.40-16.4(): „Deszicz pereł" - ~ mu·
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
eyczm.y Cei!Jiiny Maihlik. (Tł". ze Lwowa).
Jących na drabinie :ł:ycłoweJ, co przeJawla się 16.40-16.55: „P!llZeigląd Wydawnictw".
20.10. LIPSK. „ButryaJilitlhe" - opera
przedewszystklem w Jego stosunku do podwlad 16.55-117.50: Kouicert lllAW}'lk1 1ekBcied w W}'lk. ocr·
Webera.
k:iei.Wry j•am:1J01Weij teasbru „ Cygainieiija" pod d.,... 20.45. RzyM. „Sd" nych I słu:tby. Potrafi oo ocenić w cale) pełni
operetika MasZdz. G~ z uiclaliJa.łem Kiaamnieorma
Ich poświecenie się I wierność, a nawet w sto·
cal!niego.
Kiriui~~o (pi~.
sunku do nich Jest nleraao: zbyt Pobłażliwym 17.50-16.~: Reipeiitiua.r teaitir6w i ~u.ndarly 21.00· MEDJOLAN. Koncert symfon.
I tolerancyJnym.
ł6<bkme.
21.00. SOIT.ENS. „Don ]illoo" - opera
Ul.00-18.20: 0cLcmyt p. t. „~ i ~
Mozarta.
r10lla. w p~.ama.ch 8'2ik6ł powszieclwiycl1" DNIA 16 MARCA ~ODZIU SIĘ:
21.30.
STRASBURG. „Kslężmdczika aowy.gł. wiz. ~fan Dao.cewdiaz.
Bohater Japoński generał Kurokl, b. wołe· 18.20-18.40: Recltid Ś'P'ielWlllJOZY Miairói Kmywicic.
lairów." - operetka Patl~a.
woda białostocki Mar)an Zyndram Kośclalkow 18.40---19 _00: Skmyinika pooc:rzitowla ł6dizb. - koski, b. poseł w. Turc)I Józef Wierusz l(owalskl,
apfek.
James Madison - IV prezydent Stanów Zled· archeolog I badacz Mezopotamii, Rosa BonDrziliś w nocy dyturują niastę.pu4aioe aptełci: _
noczonych, Pierre de Montreull architekt heur - znana malarka zwierząt orz gwizdy A. Potais1Z1a (Pfaic K>0ooiel11y 10) A. Chairemzy
paryskie) „La Chapelle", Joslab C. Wedgwood ekranu: Isobel Elson, Elsle Janis, Henry Wal· (Pomorsb lZ), E. MiiJ!.teira (Pi>O<briow1s.kia 46),
M. ~a (Protrl«>JW61ka m), Z. Go.riczydde..
- angielski polityk, Suity P.rudhomme - poeta thall, Conrad Nagel i Marłoo Byron.
~ (~ 59), G, ~ (Piabjallffcl]m
I filozof francuSkl, Prancls Radwoa ~
JANST~D~
Dr. &)),
j

Hallo! Tu rodjo!

Dgzurg

Chcąc tę sprawę załatwić

syła pan Piętaszek
następującej~

osiatecznle, wt·
do Pa1uszk1ewiCU1 list treści

,,Szanowny Panie!... Ponieważ wtem co
Pana z moją obecną małżonką, przeto
ZE:clice Pan na przyszłość unikać meifo domu •••
W dwa dni potem otrzymuje odpowiedź:
- „Fatyga całkiem zbyteczna. I bez pań·
skiego listu unjkałbym waszego domu jak cgnia,
a co gorsze - wierzę, że wkrótce pan go rów.
-

łączyło

nleż będzie ·unikał".,.

••

*
klasie pewnego
gimnaejum wycho·
wawcą jest profesor Fajtłapski. Starowina ten
często kicha podczas lekcji I uczniiowie za każ.
dym razem muszą Oiłpowiadeć chórem:
- Na zdrowie!.„
Zdarzyło stę dnia pewnego, że pan profesor prze7Jiębił się, dostał kataru i nieprzerwanie
kichał, a uczntowie za każdym
r.azem wołali
zdrowie!" Aby untknąć ciągłego hałasu, profesor Fajtłapski zwolnił uamiów od życzenia. mu
zdrowia n.a przeciąg tygodnia, póki katar nie
z!lfknie,
Owego dnfa Pawełn nte było w szkole, nłe
wiedział więc 0 nowem zarządrzenlu.
Gdy więc następnego dnia prof. Fafłłapsłd
kichnął, z ostatniej ławki rodegł stę Jedea - fe·
dyny okrzyk Pawęłku
W

piątej

-

żebyś pękłt

~
TEATR MIEJSKL
Dziś ' w ~ą,tek Ol'llllZ w sobotę I w niedalelę
wlecz. w dailszym ciągu Z>asłuwne taurv zbierać
będzi e najn01W&zy przebój sezonu, o którym
l!łoŚillo d.mś w <;alej Łodizd - kaipiibailna komedja
Devala „Tow.arJ&Zcz".
W soh<>tę o godsz. 4-ej po połudiniiu raiz je1S11JOZe
jeden na ogólne !Cl!damńie publriiomOO<t „Stdek"

Devi*. Ceny ~ od 35
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STRESZCZENIE POCZATKIJ POWIESCI.
W tej chwili na salę weszła nowa talme„. Wahała się przez chwilę„. Pro- : Poprzez zamknięte drzwi dolatywały
Józef Chudzik był beu--0botnym. Pew- para gości. On we fraku, ona w białej, j poz.ycja była zbyt ponętna, by się nad ; do nich przyttumione dźwięki iazzbannego dnia, gdy siedi.i.ał przed dworcem, )e- balowej sukni z gronostajowem przy- nią przynajmniej nie zastanowić przez 1 du. Orkiestra przestata grać.
go ukochany synek, Jaś, przyniósł mu zna_ Teraz musimy się spieszyć! Jez;;ony kwit bagażowy. Na podstawie teg-0 braniem .. Jan spojrzał na riich i drgnął.. chwilę„.. Ucie~ od tego wszystkiego.„,
- Patrz, to ona„. - szepnął, bled- Pozby się LuCJana ... Być ~rzy boku na- nag!il Jan.-Pociąg odchodzi za dwakwb!U Chudzik odbiera walizkę, w której
z.najduje poćwia.rtowane części zwłok ludz- nąc.
. .
! prawdę kochaneg~
człowieka„: Przez dzieścia minut.
kich. Tego samego dnia Chudzik dowiaduFelek
od~r?cll
się·
.
\chwilę
była
tak
bliska
. sz~zęśc1a„.„WyWanda nic nie odpowiedziała„. Nie
je się, że jest synem hrabiego, gdyż jak-0
Wyfamiała„ .. - rzekł po sw,oJe-, st~rczyło tylko odpow1~dz.1e.ć „tak
wykazując żadnej inicjatywy, wszystko
niemowlę zamienio.ny zootał w klinice nie
może jednak nar.aa;he wydostać
n.arzwiska mu. Bardzo ładme w~gląda„. A on
Ale zaraz ukazała się JeJ odwrotna pozwalała ze sobą czynić. Podał jej
swego ojca.
ma
~akazaną
mo:dę.
Nie
Jest
t?
I?ord~
strona
medalu ... Matka po.z;ostanie w Ka- płaszcz. Włożyła.
Chcąc się p-0rzbyć upiornej walizki, Chu_ Prędzej„.
dzik po·d rzuca ją, lecz mimo to posądzają uc~c1wego człowieka„. Tak m1 się w1- to:vicach? Powiedzmy. że uda . się)~
go o zamo.rdowa:n.ie hrabiego Burskiego, je. dz1„.
.
. . ściągnąć do Warszawy„. Czy LuCJan JeJ
Wyszli na ulicę Felek iuż czekał w
go rzekomego ojca. Spra.wa oparl:a się sąd
Jan był zdenerwowany. Nie w1edz1ał nie odnajdzie?„.
aucie.
·
i tylko dzięki porno.cy taijemniczeg.o Garbuco
ze
sobą
począć.
Nie
spuszczał
z
niej
Czy
nie
będzie
chciał
dokonać
zem_
Narazie wszystko dobrze się skła
ska Chudzi·k został zwolniQily, Po wyiściu
·
· b yc• s t rasz- da„. _ rzekł Jan. _ Zdążymy jeszcze
na wolność Chudzik dowiedział &ię, te oj- wzroku ·
. h .. . ł
. t
s t Y.? „. A Jego
zems t a moze
1 UJrza a go i za rzy- na!... Unieszczęśliwi ją i Jana!,..
W pewneJ c .w11
cem jego ies<t hrabia Strzyga-To90.r&k.i, któ· ?
ry uważał dotychczas za swego syna Ka· mała się na chwilę„. Trwało to tylko seBala się tej myśli...
na poc1~y~;ątpliwie„. - odparł F·elek.
rola ZawiJdz.l<lego, wielki.eg-0 awa.n-tumika i
. ? „. - zapy t at• J an. - Szofer jest uprze d
. poJe.
hultaja, Między Zawidzkim a Chudzikiem kundę.
Natychmiast ujęła Lucjana pod ramię . - W a h as~ się·
zony„. W mu~
wywiązuje się pełna tragkz.nego
naipięcia
walka o tytuł i fortunę hrabiowską. Zawidz- i poszła dalej za dyrektorem lokalu, któ-1 Nie mamy wieJe czasu do namy~łu ..: dzie„. Za kilka minut będziemy na miejOdy sko.nczy się to tan~o. będzie J~z
scu„.
kiemu pomaga w tej walce jego k-0.chanka ry wskazywał im drogę do stolika„.
Jana Sołowereoka, zwana K.siętn.iiC7Jką Cy.
- Wyraźnie mnie unika.„ ~ pomy- wszy~tk1.em„ KorzystaJmy z przyc~ioSzofer puścił w ruch maszvne„. Auto
~ańską, słynącą ze swej niepospolitej urody. ślal Jan. To źle.„ bardzo źle„
nego s~iatla.;. Auto czeka„. A więc. „. potoczyło się szybko naprzód.
Bard210 wielu mętczyzn odebrał·o S-Obie ży
Siedział przygnębiony i milczący.
- Nie.„ me mogę„.
.
+
Jan spoglądał co chwile na zeirncie lub złamało swą karierę... W jej mister·
. - \Ya~do„.ZMasz ~zan~ę, moze osta. rek.
ne mła wpaidł również Chudzik, który z.a· Nagle zwrócił się do Felka:
kochał się w niej do szaleńi!;twa, poświęca
- Sluchaj, przyjacielu, mam myśl... mą w zycm„.. astanow się„.
,
- Jeszcze dziesięć minut ...
jąc dla niej swą nairzeczooą Stefcię„.
Dowiedz
się. czy mamy jakiś pociąg i
Sentyment~lne .ta~go. dobiegało konDojeżdżali do dworca.
Ksężnczka ocltrą(:a go iednlllk od sebie.
kiedy.
ca.„
Urwały
się
dzw1ęk1„.
Muzyka
prze
_ Ja załatwię przy kasie„. Wy zaP.o wielu przygodach Chu&idt uzyskuj1)
- Chcesz stąd uciec?„.
stała grać.
czekacie„. - rzekł Felek.
w kotku tytuł iu.ab~owsOOi, lecz tego samego dnia znajdują go mairtwego w pokoju ho- Tak, ale z nią ?.„
Jan zbladL. Więc czyżby już wszyNagle auto zwolnilo biegu. Przed nitelowym.
- Rozumiem ... - odparł Felek. - stko było stracone?„. Publiczność okla- mi zatrzymała się jakaś liniuzvna .
Dobra„. Zaraz się dowiem„.
skami zaczęła domagać się „naddatku".
t · h ·1·1
1 • ·
·1·
'*'
Wyszedł do westybulu, skąd zadzwo Orkiestra zastosowała się do 3·e 3· prośMLnęło 15 la.il. Jaś p-0 tajemniic.zej śmie-r
eJ c Wl roz eg 1 się przeraz iwy
krzyk
Wandy,
która
cofnęła
sie
w
tył
ei ojca został jedynym &padkobiercą wielauta i zatrzepotała rękoma„.
kiej fortuny. Je.st w dodll!tku przystojny i nil na dworzec. Wrócił po pięciu minu- · by.„
Znowu p0plynęly omdlałe dźwięki
zdobył równie! tytuł infyniera. Na maska- tach.
- Najbliższy pociąg odchodzi za go- tanga„.
Jan spojrzał w bok i również struchradzie spotyka niespodziewarue zaWISIZe je&z•
cze piękną i .kus~ącą Księżnlcz.k~ .
dzinę do Warszaw y...
- Wando„. Zdecyduj się ... - rzek: laL.
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fliie może o niej zapomnie~. . P1zypvmniawszy sobie Jednak, ile udręki zniósł
przez nią jego ojciec, postanowiła zemścić
się na Księżniczce i nie zwracać na nią
żadnej uwagi. Jednakże pewnego dnia dowiaduje się, że Księżniczka posiada przedśmiertny list jego ojca. Udaje się do niej po
ów list, lecz ona wYznafe mu swą miłość
i oświadcza, te nie odda mu listu, dopóki
on Jej również nie pokocha.
Jan odrzuca stanowczo tę myś1, pamię
tając o złożoner przysiędze.
Księżniczka, doprowadzona do rozpaczy
Jego obojętnością, wysyła do niego pażeg
nalny list i nikt nie wie oo się z nią stało.
Podczas swego pobytu w Londynie Jan
spotkał
dawnego przyjaciela swego olea,
ukrYWającego się pod pseudonimem „Garbusek". Kim jest ów tajemniczy Garbusek,
nikt nie wie.
Nieraz wyratował on Już Chudzika z
ciężkiej opresji. Jan prosi go, aby przybył
do Polski i wYświetlil zagadkę trupa znalezionego w czterech waliz.kach.„
Garbusek przybyWa do Polski, lecz nikt
nie wie w Jakiem przebraniu.
Podczas od"Medzin dawnego domu, w
którym mieszkał; Jan nawiązuje przerwaną
znajomość z Falkiem, który był towarzyszem jego zabaw dziecięcych. Jan mian'l.lje
Pelka „osobistym sekretarzem''. Od pewnego czasu prześladuje Jana pewien tajemniczy żebrak, ktMego Felek ma wyśled-zić.
Sekretarką Jana w biurze jest również
jego towarzysz.ka z lat dawnych - Wanda
Łapińska, którą Jan kochał jeszcze, gdy był
małym chłopcem. Wanda nle ma śmiałości,
by spoufalić sie z hrabit., którego znała Jeszcze z Poddasza. Podczas nieobecności Jana WYdalono Wandę z biura, a na jej miejsce przyieto Marychnę Przecławską.
Jan starał się odszukać Wandę, lecz ona
wyprowadziła sle z dawnego mieszkania.
Jak sie okazało, Wanda wcraz ze swą
starą math I narneoronym, Lucjanem, przeniosła s!e do Katowic, gdzie Lucjan wYnajął
dla nich pok61 w eleganokjm hotel'll. Matka
namaw!a Wandę, teby WYszła zamąż za
Lucjana, którego uważa za przyzwoitego
chloJ>Ca.
Wa:ida pokryfomu tnaTZY leszoze o Janie,
dawnym Jasiu„. Lucjan zasypuje ją prezentami. Pewnego dnia przyby-wa do niej wraz
ze swYl?li dwoma kolegami - Kazi.klem I
Plork!em - J)Oczem wszyscy we czworo
udają sie do Bytomia. gdzie Lucjan miał sie
wystarać dla ntel o posade.
Lucjan 111Pl!a Wandę i $PrO'W4l<faa la. do
swej kawalerki.
Okazało sie, 1.e Lucjan
słoi na czele
szalki przemytnl<::ief, która w nocy wYbra·
la sie z Bytom!a do Katowic.
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- Tak.·. 12.33.
j zduszonym szeptem.
Obok ich auta zatrzymała się inna
- Doskonale„. W ciągu godziny
Milczała„ Wziął inicjatywę w swe maszyna.„ Okienka ich przylegały niewszystko da się zrobić„. Wystarasz mi ręce.
mal do siebie. I nagle Jan uirzał czarny
się o taksówkę. Czekaj w taksówce'
_ . Chr-dź za mną.„ Szkoda czasu... otwór rewolwerowej lufy.„
przed „Bagatelą"... Resztę już ja zała- Ja cię poprowadzę„.
- Raz, dwa i„.
twięm
r
•
Tanecznym krokiem zbliżali się ku
Wanda z,erwała się z kanapki.
.- Dobra.„ \\ szystko będzie zala- 1wyjściu...
- Lutek!„. _ zawotata rozpaczlitwiFni.'k
d•
k
. I Wa?da .nie dała jeszcze decvdującej wym głos.e~. - Nie strzielai!... Wra1
10 a1u, by spelmć odpow1edz1, lecz naddała się bezwolnie cam do ciebie!...
e
e.
WJ
ysze
z
pol eceme ana
. '"zdawała sobie z tego
Ot worzy t a d rzw1cz
· k'1. z d rugteJ,
· ·
W
ć :
ś .
władzy Jana. Nie
pnrzyl
mwnemk.
w.iettle
.kolorowych
'
.
sprawy,
że
w
tej
chwili
toczy
sie
walka/
wolnej,
strony
i
wyskoczvta
z
auta„.
lamp Su ę Y po par 1ec1e anczące pary.
. . • . . .
·
za tor roz.Iuzn11
• ·• ·
M
·k
Orkiestra przygrywała tango. Jan zapa- na sm1erc 1 z~c11~. •
.
.
się„.
aszvna zm lit papierosa. Wandy nie widział wśród
Wymknęli się z nattoczone1 sali ... · la. Wraz z mą - Wanda ...

I

tańczących.

Rozdział sto dziewięćdziesiąty
Przywołał kelnera i uregulował rachunek. Następnym tańcem był foxt~ott. Na sali zownu rozbłysły wszystkie światla. Rozejrzał się dokoła. Wanda siedziała z Lucjanem opodal.
Czekał tylko na odpowiedni motp.ent.·
Szaro i monotonnie płynęły dni w wieści. Każda z nich miała jakieś wstrzą
Oto znowu ściemnili światło„. Rozległy klasztorze„.
sające przeżycie, którego końcowym
się dźwięki harmQllji...
Janę przerażała przedewszvstkiem etap em było zazwyczaj bolesne rozczaWstał... Zbliżył się do stoliika, przy cisza wielka, panująca w całym gma- rowanie, które sprowadzało do szarych
którym siedziała Wanda ... Skłonił się ... chu, jak również w .ogrodzi~ klaszto:- ~ur?w klasztornych te nieszczęśliwe
Wanda struchlała„. Lucjan zmierzył go n~. O rze~zach naJzwykLeJszvch n:o- mew1asty„.
piorunującym wzrokiem„.
w1ono modlitewnym szeptem. Jak cie- 1'.
Nieszczęśliwe?„. Nie zawsze„. Od- Czy mógłbym panią poprosić?„. nie przepływały po krużgankach posta- cięte zupełnie od świata, rozpoczynaty
- zapytała.
cie szarych siostrzyc.zek. Zresztą, nie jakgdyby nowe życie i przeważnie odWanda siedziała niezdecydowana.„]bylo nawet czasu na rozmowv. Życie w najdywały nowy cel, który dodawat im
Lucjan skinął głową„. Podniosła się„.
klasztorze ujęte było w ścisłe reguły, otuchy do wytrwania. Nie uskarżafy
- Jak mogłeś„. syknęła, gdy których przekroczyć nie wolno bylo się na swój los. Byty wdzięczne tvm
wmieszali się już w tłum tańczących. - pod żadnym pozorem. Wszvstkie za- murom. że ie przygarnęły iak rozbitPrositam cię. żebyś mnie zostawił w konnice wstawały wraz z przełożoną o ków na wzburzonym oceanie żvcja. Ni·e
spokoju ... Czy chcesz mnie unieszczęśli- siódmej zrana. Latem o szóstei. Modli- prngnęły powrotu do świata. od którewić i siebie?„. Odprowadź mnie natych- twa, skrom1;1y .posiłek, potem sprząt.
go uciekły. Obojętne im byty wszelkie
miast do moje~o stoli~a... .
.
Wszystko to trwało zaledwie godzi- sprawy. rozgrywające się na kuli ziem- P?słuchaJ„. Musimy srę rozmówić„ nę. o ósmej każda musiała już być na skiej. Nie czytywały gazet, nie utrzvT~ ~ue może pozostać„. To trzeba swym posterunku. Klasztor miał własne mywaty z nikim żadnego kontaktu . (izmiemć.:· . .
. .
.
warsztaty i pracownie. Nietvłko sam u- stonosz rzadko zaglądał do orzybytkJ.
. - .Nic się me da zm1emć„. Już c1 po- trzythywat się z własnej pracy, lecz ,,,Szarych Sióstr"..
wiedziałam -:- z~późno:„ .
fabrywał jeszcze różne przedmioty
Jana czuta się doskonal•e wśród tego
- Dla mme mgdy me Jest zapóźno...
k
t
p·
k
b
l"
kl
t
·
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d
Przezwyciężę wszystkie przeszkody„. na e .spor . 1ę ne go e mv . asz orne meznanego
a niej otvchczas otocze- Tej przeszkody nie przezwycię- zd~bt!Y nłeje~en pałac hrabiowski w nia
żysz.„
·
kraJU 1. zag.ram~ą.
.
.
_
Szary strój zmienil od razu iei myśli,
_Powiedz co cię dręczy„.
Za~onmce me z:razały ~1e. żadną pra zainteresowania, całe jej życie„ Zapom- Nic„. Kocham [ucjana„. To wszy- cą. Miały czas„. Nieraz nad Jednym ar- niała nawet o Janie„. Przestał dla niej
stleo„.
rase~ pochY_laty , plecy przez rok cały, istnieć.
Jej dotychczasowe przeżycia
- Kłamiesz„. Kochasz tylko mnie.„ a~bo 1,, dłużeJ„. _ ~1e dywany „ąza:ych rozpływały si·ę w dalekiej, niedostrze.
W Byrbomdu W18111"da pamade młodqlO Wi- Lucjan szantażuje cię.„ Ja cie chcę od Sióstr znape były w całym kram 1 p~a galnej mgle.„
ceraa, Heai.rydca Miaijdaoa, :z: którym aaiwliĄ·
niego uwolnić.„
c~no . za n~e ka~dą cen~ . Klasztor n!e
Przyszła nowa rzeczywistość. I zdazuje serdeomą nać prrz.yijai.nł„.
- Nie da ci się„.
c1erp}a! . w1ę~ b,iedy. Nie. ZW!acał się wato się, ż•e nigdy nie była Ksieżniczką
Pod WJ>IYWem namcwy Majdana Wan·
da zrYWa z Lucianem.
- Właśnie, że tak„. I to dziś jeszcze.„ rówmez do mkogo z prośba o datek lub Cygańską, że od urodzenia mieszka w
Lucjan mści się w ten sposób, że pod- Przed „Bagatelą" czeka na nas auto„„
ofiarę. Nie był _on si.edliskiem darmo- tym klasztorze i od pierwszej chwili narmca Majdanowi szp?egowskie papiery,
za które Majdan skazany zostaje na Chodź ze mną ... Weźmiesz płaszcz ·i po- zjazdów~ lecz ludzi cpcących pracować zywa się „ Siostrą Teresa"„.
jedziemy na dworzec.„ Nikt tego nie zo- i uznających pracę jako jedyny cel ży
śmierć.
Wy rok wykonano w nocy„.
baczy
... Za pół godziny odchodzi pociąg cia„.
Dalszy ciąg jutro
J ,a111 p11Z-ytbywa z F ed.'lq.em dio ~wie.
do
Warszawy...
Los każdej z tych kobiet rnó~dby poObial llli~ w .~111t.eli"111 J
il'L.'90 ~
JIMllllM . ~ jako temat 'do ~ M-
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DZIS PR.EM.JERA! -Wielki podwófny program.
Il.Wielka sławna JEAN CRAWFORD w p0tężnym dramacie erntycznym pt.

,,RYCERZE STEPU''

1 emocJon. dramat oowboyskl. W roll

' ' TAVarle"ARul

program
ajtanieJ tył1ko w

ciągnienie.
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297 581 649 717 991 1494 513 704 813 2075
937 55 144271
LEKARZ DENTYSTA
87 992 145075 101 16 311 71 425 33 70 95 634 223 481 525 33 647 72 727 3542 4094 444 645
84 146041 215 528 98 150 96 859 60 99 913 821 40 5221 552 6145 361 512 119 833 7334 8094
•
147008 151 74 95 221 64 354 694 833 35 53 57 623 731 34 978 9210 33 Ol 455 877.
10271 392 846 11109 69 216 761 973 91 12020
58 75 148078 102 73 211 37 427 531 656 708
11rzyjmuje:
831 989 149140 73 94 200 63 316 519 619 44 361 743 13039 336 72 87 415 42 694 925 14304
46 496 763 815 948 15096 181 272 316 49 59 od 9-3 w domu przy ulicy
786 SS
Gdański
150004 142 262 323 426 160 90 96 1510513 99 560 654 815 16023 27 355 449 513 54 604 11340
130 459 82 614 750 152053 85 283 648 744 8151686 980 18111 272 321 403 80 19604 802 992.
teł. 232-55.
20084 238 882 21444 574 96 892 949 75 85
88 954 153023 153 409 520 600 731 64 877 82
906 514059 83 150 92 482 713 906 47 15509.~ 163' 22821 23162 469 596 776 863 24527 747 908 od oł-7 w lecznicy
219 43.:. 61 13 16 520 867 156088 366 s1 401 98 25180 329 48 525 651 1ao 64 861 26327 30 84
511. 51 672 157186 ,zz1 712 808 81 1.iS094 .370 541 672 912 27114 449 649 98.
(przy Górnym Rynku}.
30033 672 95 981 31217 879 32406 16 617
545 639 48 910 150013 88 212 14 44 79 93 305
762 828 33324 484 829 34039 173 264 329 570
455 74 744
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1 najlepszy
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,,Pożegnanłelgrzechent''

w roll mesklel Neil Hamilton
MAC BROWN.
4-el. - Na pierwszy seans mlelsca od M g.roszy. - -
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Konsumcfa 80 zr, z obsługą. WystwY artystyczne. Oablnety. Ceny kuchni
atrakcyfny. ,
obnlione. -. PrzebofOWY

Narutowicza 20, tel. 150·66, 154-60.
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H. szU°MlcHER l L.
Choroby •k6rne
i weneryczne ·

·

PIOTRKOWSKI\ 56
tel. 14a.a2

;
·
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ó

o

wieez w nie1 1 pół_ 4.' e-g
•
.
dziele I sw1ęta oo IO-I

Ceny lecznicowe.

do rana

BERPIAnw.r.iDUliOwski1KLliGERAI. KDPCfowski
Plotrkowaka 70, tel. 181·83.

Spectallsta chorób wenerycznych,
skórnych I moczopłciowych

CHOROBY SKORNE. WENERYCZNE

spec. chor. wenerycznych, skómycll
I wlotów (porady seksualne)

1 MoczoPtciow.E.

Andrzeja 2, tel. 132-28

Cegielniana 15.

CHOROBY WEWNl!TRZNf

Gdańska

.
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Przyfmule od 9-ll rano 1 od 6-8 w. fe!. 232-55. t>rzY1muJe 7-8 wieczór.
Gabinet Roentge.no • lecznlcnr.
Tl~LEP. 149·07.
OKAZJA! „
Przyjmuje ~ 8-11 rano i od 4-8 Przyjmuje od 8.30-10 r„ 1 do 2 i pól · W niedziele I śwleta od 10-12.
„ poczt. re tuszowane 1.50 gr.
W !edziel
wlecz., w medz i święta od 9-1-eJ. .1 od 6 d0 8 i ół .
ł POK()J umeblowany do wynajęcia odltylko w zakładzie fotograficznym L.
n
wiecz.
l>
. ;a_r~. : ~ ~aia Nr. 52. m.J~~:_z;:-o ~~ijt~ 84, doiazd tram·
l świeta od 10-1.
·:;~.~~~: ~ ~~Cz:!S.~~-
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Echa
wyścigu kDlarskiego dookoła Polski
Red. Erdman
dził, że

uniew!nniony.--Sąd

w motywach wyroku stwier-

sposób przeprowadzenia śledztwa kompromituje PZTK

Warszawa, 15 mairca. f sławiającego i obrataJącego Zwlązek promłtuje Związek Kolarski i wystawia
(RM) W dniu dzisiejszym przed Są- Kolarski.
mu niepochlebne ś.wiadectwo przez wy.
dem Okiręgowym odbyła się rozprawa
Dalej sąd stwierdza, że krytyka red. danie komunikatu, pietnuJącego p. Erd·
przeciwko red· Janowi Erdmanowi z Erdmana zawarta była w dopuszczał· mana bez przesłuchania i porozumienia
oskarżenia Zarządu Polskiego Związku nych granicach krytyki dziennikarskiej. się z nim·
~owarz~stw Kolarskich o zniestawie- ~Oskarżony działał w dobrej wierze a
Rozprawa, która trwała przez cały
n~e w kilku artykutach, omawiających 1 nienaganna przeszłość świadczy wy- dzień wywołała duże zainteresowanie
bieg kolarski dookoła Pol$k:i. Oskarże- 1 mownie o intencjach autora.
szczególnie w sferach sportowych i
nie V: imieni~ PZTK wnosi adw. Okręt. ,
Sąd stwierdza dalej, że sposób prze dziennikarskich stolicy.
Brom osikarzonego adw. Vogel.
prowadzenia śledztwa całkowicie komNa ws~pie ro~rawY p. E~moo zło- . m••••••••••••••••••••••••••••~
żył dłuższe wyjaśnienie o swoich artykulach.
om<;twiających
_.działa!ność_ związ :
Łodz·i
ku kola1T"sk1ego,
ośw1adcza1ąc, ze po
wyścigu kolarskim diodkoła Polski od- I _
_
_
był wywiad .z zawodnikiem Lipińskim i 1 l.~gow«:g rozel!roJq f f l:odzm 2 mecze
dowiedzia~ ~ie ~ niego o różnych „n~e-1
Jak już donosiliśmy w dmachr 18 i .19 cj1 fizycznej.
dok_la~inosciach • towarzysz.ących bie- marca rb. gościć b~dzie' w Łodzi z~spół
Skład WKS. będzie nastepuią~y: Figowi. Jak. J>Ocfą2anle zawodmków, uma· piłkarski warszawskiej Polonii, który sarski, SJązak, Witczak, Bienias, Lewlanre się o miejsca w et.apach .itd.
przybywa w pełnym ligowym składzie nart, Przygoński. Stolarski, Pawlak,
W artykule ~~ym opierał się .r~~· z reprezentacyjnymim zawodnikami Bu Karpoński. Kornacki, Włodarczyk.
Ef'.dman cał'lrnwicte na sł.ow~ch ~ipi~· l lanowem i Szczepaniakiem.
Na obydwuch meczach przygrywać
S1k1ego. R.ed ..I:.rdman dowiedlltał się, ze \
W dniu 18 bm. o godzinie 15 na bo- będzie orkiestra 28 p. s. K.
w na· stępstw1·e tego artyk~t~ powotana . isku WKS. rozegra Polonia mecz z bęWystęp Polonii, która rozegrała już
~~o~tatfa_ P'rzy P_ZTK komtSJa śledcza: i dącym w doskonałej formie wicemist- szereg zawodów towarzyskich odno" tora Jednal~ me wys.tuchała r~d. Brd rzem Łodzi SKS„ który wystąpi w sząc same zwycięstwa, a ostatnio pop1~na natom~ast. ogt?siła. komumkat, w swym najlepszym składzie. a mianowi- konała silną drużynę śląską robotnicze:dorym ~mbhczm~ P12tni:1e autora za a- cie: Wojciechowski (Stankiewicz) Ku- R"O mistrza Polski RKS. z Wielkich łiaj
taiko':"'ame orgamzacJl biegu. .
delski Zygmunt i Łuczak Twardowski <luk, budzi bardzo wielkie zainteresoK1edy red. Erdman udal srę do se- C
•· p·
· ,.. '
k'
kretarjatu PZTK stwierdził on wiele
zersld'. 10trowsk1, .:')lązak, Owczare , wanie wśród sportowej publiczności
niedd1<iladności w protokule komisji. śled Kudelski Czesia
Antczak, francman. łódzkiej.
ozej. Ponieważ Zarząd PZTK uchy!H
Mecz zostan.e poprzedzony przedCeny biletów bardzo nizkie: - Trysię od sądu Obvwatels'kiego i dzienni- mer.zem :czerw SKS 1 ~S.
buna 1 zł. 60 gr., wejście 1 zł. 10 gr.,
karskiego red. I:.rdrnan naipisat drugi ar- . W dm? 19 bm .. o godzm1e 15 spotka uczniowskie 1 dla szeregowych 60 gr.
tykut i wytoczył sprawę s~.dowa. Z wiąz się .P~lsn1a, z. clruzyn.ą .W!<S:' k!óry, u~ Przedsprzedaż biletów w firmie Gustaw
kowi. Pelnomocni·k oskarżonei;o adw. stal_1t 1uz sv. ÓJ skład 1. znaJd~Je .się row Restel. ul. Piotrkowska 84.
Vogel przedkłada sądowi wywiad, red. nlez w bardzo dobreJ formie 1 kondyNieciieckiego z Wilna, w M6rym podaA

I

PolonJ·a warszawska w

i',

z
k
•
t
•
s
t
~y~~i~n~ó~~z~;j~ef~~~fe \~r~facJ~ ~ l nuw omprom1 ac1a zamo y

zawodnikiem Lipińskim. Ar~ykuł ten I
W wielkiej nagrodzi·e zimowej Pa- do finałów; w tych warunkach pobicie
drukowany byl przed wywiadem red. , ryża dla sprinterów, w które.i startowa- francuza przez Szamotę nie jest wielErdmana. .
. .-. .
d
m _ to 12 najlepszych sprinterów Francji i !<iem sukces.em.
Zeznania Lipms~ie~o są bar Z? 7 zagranicy, ttenryk Szamota mianowany
Szamota obi,ecuje sobie wiele po nad
tne. Początkowo osw1adcza on, ze me ·
t
.
·
t
·
·
t b ·
h
· 1t ·
·
red. 'Erdmanowi nie mówił, następnie meopa rzn~e 1 zupe m.e nieoo rze me c ocIzącym sezome,
e .mm. .
dodaje. że sobie nie prz'Y1Pomina·
Pr.zez Związek .~olarsk1 „Za~odowy~n
T~n,. kto zna_ do~w1adczema Szamo~
R.ed. Nieciecki całkowicie potwier- m1~trzem P.01;.10 , skomprom1towat ste ty. w1~, ze te~o.r ich 1est zawsze ten. s.am.
dza to co napisał w wywiadzie i doda- z~ow d~tkh\\1e. W. CZ\~a:tvm prz.ed- w1elk1e na?z1~Je, .ktore on sam robi 1 po
je, że Lipińskti skarżył mu się na zl~ biegu ~a1ąt on ostatnie m~eJ~ce za R1c~- tern us~arzame się na wygórowane w~
organilację wyścigu. Przy konferencn terem 1 Fauche~, w dr~g1m. re~asazu magama„: ro?aków. A m~ naprawdę me
Lipiński oświadcza, że nie przypomina byt przedostat111m z Martmethm 1 Bea- mamy w1ellnch wymagan. Chcemy by
sobie, by rozmawiał z red. Niecieckim. frondem.
choć raz jeden Szamota dostał się do
Prezes Zw. Dz.iennikarzy i Publ.
Pokonany przez niego Faucheux finału na torze paryskim. Niema bodaj
Sportowych red. Sikorski wydaje do- zr ezygnowal ostentacyjnie z beznadziei ż,e zawodowca, któryby tego zaszczytu
skonała opinję o red. Erdmanie jako o nei walki o pierwsze miejsce tvlko bo-1 nie dostąpił. Dlaczego nie mamy tego
dziennikarzu sportowym.
wiem zwycięzca torował sobie drogę żądać od oficjalnego mistrza Polski?
P. TrjanowSk!i - kolega re<laikcyJny oska·rżonego oświadioza, że wspólnie z p. :Erdmanem sprawdzał protokuł
komisji śledcz.ej przy PZTK przycz~m
c:twie.rdzif, szereg paprawek uczymo1

nycio;ri~!01~~,lezj~~f: at~~~e.~:6Y~nows~deg~
~złY_
1 1 1

na

odgadnięcie

I

------

_

w meczu o mistrzostwo Pensvlwanii otworzyło przed nim . naoścież wrota do
mistrzostwa świata, Jarosz bowiem
zmazał tern samem jedyną porażkę ubiegłego roku z Terym, którego pokonał potem Smith.
.
To też wszystkie pisma amerykań
skie, podając sprawozdania z tego meczu piszą: „Zwyciężył Tadeusz Jarosz,
przyszły mistrz świata wagi śr1edniej".
Jarosz wyjeżdża w marcu do Kalifornii, gdzie stoczy cały szereg walk. Swietny bokser gotów byłby także stanąć do walki o mistrzostwo Polski wagi średniej. Nieświadom stosunków polskich Jaros z nie wie, że ni1e mamy w ogóle mistrza zawodowego tej wagi, a
gdyby nawet był to wYStarczataby na
jego pobicie zapewne lewa reka ~aro1

sza.

:

6O\VB WIBdZB

Tow. Zwolenników Sportu
Na walnem zebraniu T-wa Zw. Spor·
odbyło się dnfa 10 b. m., do zarządu zosilali wybran·i: ipTezes 'P· J. Chy·
lińsiki, wi1ceiprezes.i PIP·: Wł. Macie,liski i
J. Chmielews:ki, selkreitarz ip. H. Szymań
ski, sikarbni.cy iw>·= M. Jrunkowski, J. Fid
ler, gospodarze rpp.: L. Fra1 i B. Piwocki,
członk. zarządu IPP·: C. CuJuows.ki i kierownikami sekcyj: kola.irs1kiei i pi g-p0ngowej p. M. Twierbinot, pilkar~iei IP· E.
Sziperling, lekkoa·tletycznej ip. T. Błasz
czyk, kuLtur.-oświat, p. E. Barczewski.

tu, które

Bogaty program

Imprez

piłkarskich

w

Łodzi.

Korzystając

z ostatniego tygodnia
wolnego od rozgrywek o mistrzostwo
wsLystkie prawie łódzkie drużyny Aklasowe rozegrają mecze towarzyskie.
W sobotę, t. j. w dniu jutr.zeJszym na
boisku Union - Touringu przy ul. Wodnej o godz. 15.30 grać będ1zie Union Touring z ttakoahem
W niedzielę o godz. 11-ej przed pot.
na boisku Wimy tak zw. „mecz pojednania" rozegrają zespoły Widzewa i
Wimy. Ł TSG i Makkabi wyjeżdżają na
niedzielę do Pabjanic, gdzie ŁTSO rozegra mecz 'L Kuszeenderem, z.aś Makkabi z PTC.
Wreszcie WKS i SKS rnzegrają w
Godzi w ciągu niedzieli i poniedziałku o
godz. 15-ej na nowym boisku WKS.-u
zapowiedziane mecze z ligową Polomą.
Zespół ligowy ŁKS-u, ialk już podawaliśmy, wyjeżdża do Torunia, natomiast ŁKS Ib będ1Lie pauzować, gdyż
projektowany mecz z Makkabi został
odwołany.

wyniku meczu bokserskiego Łódź-Warszawa

me

1

polskiego Jarosza

Zvtycięstwo Jarosza nad Schmithem

Konkurs sportowy „Expressu"

w. kierfa~~~t st~~~;;~h
Ju1ż tyllko lkiil'ka dni dziclli nas od sen·
ma, fe -: P ńskt ś~iie uog
sacyijnego spotkania bokserskiego tódźrewS;i~~Jk~wfeY~sk~r.żenia Bętkowski i j War~zawa. Za:powledź mecru reprezenK ł ski stwierdzili że komisja śled- taCY'J. diWtU1ch czoloWYoh ~ręgów bokc~: ~~ałała nieform~lnie.
sersk11ch ~ P~lsce WYWOOtła diutże zabn·
Późnym wieczorem sąd ogłosił wy· teresowame_ rnetydlko ~ .sferaoh S{J>Ortorok· uniewlnnfaJący red. Erdmana.·
~eh. Łodw lecz ir?wrnez Vf ca~ym kraSąd w motywach wyroku stwierdził JU. N~c z.resztą ~z1wnego J.eżeln .zważyże analizując treść artykułu red. Erd· my, ze mec~ med!Zliel'.11Y Jest pierwszą
mana nie dopatrzył się niczego znłe· :lmpre.zą kra1ową po tmstrzostwach boksers1doh Polski.
,~r=iir='l!="!r:i1=r":W"~:'ft"::rr::1
Kto bedzie zwyciezca niedzielnego
1%J1~::11;~i.;:&:~::;a;:::;.a;:;a.;:::;~ mecziz? Czy Chmielewskl pokona Karvińskiego? Czy Stahl li zrewanżuje słe
Seweryniakowi za porażke ponlesionq
n& odgadnięcie wyniku meczu
• w poznaniu? To pytallliia, które
schoł.6di-W•r•zawa
• • dzą z ust zwolennfilców ptęśclarstwa. .
•
Należy S'twlierdiiić, te zaTówno ogólŁódź - Warszawa.
ny rez'Uilrtrut spotkainda tlliedzlelnego, Jak
-·-·-····--··
i wyinilk. 1Ililekit6rycli sp0tka!\ stainowd
l!J
wieiliką
nłewlfadomą.
llJ Imię 1 nazwisko
[!]
ifen, kto w1dzial wakzące,R"o w Po[i] znain.iu Kal"P'ińskieg-o, kto miał możiność
Dokładny adres----[jJ zapoznania się z doskonałą teclinin(ą ter-i ~o zawodnuka i. jego ;vspanłala ~ondy~ją
~· fizyczną, ten me moze typowac Chm1eł~riJ[flli][j][iJ[i][i]f!l!iJlilli1l!1IiJill JewSk!iego jaiko 100-procent. faworyta.
Nii.e wlega wątpHwośoi. ie doskonały

ON

Sukcesy boksera

C:hmielewskl znajdzLe w Kairpilńsklim
godnego przedW'n!ilrn. W aJllka ta zaW!iern równi~ż ipo~aft( sensacid z te~o
W1Z1&1lęid1U:, ~ będz.1e t? dla Ohm~elewslkliego rewaniz za porażlkę poniesioną dwa
la ta temu na I111Istrzositwach boiksers!ldch
w Poznant:u. , .
.
Sen~acJę budzi róWIIllteż rew~:żowe
spotlkarne Sta:hla II z SewerynilaD.dem.
Cala prasa k'l'ajowa z.godinJie podikire§lltła,
że Sta1hl II bYł dlla Seweryinfaka na rntstrzos·t wch Pols!ki naJ~roU!ieJszYtrn przeclW1I1tl<1iem.
Mniej więcej r6'W1llor.zędine wa'llkt toczyć Slię będą rów!llli.eż w wagach le.klkiieJ
l pJJórikoweJ ł ikoguclej. Jedyinł'e w waidze
muiszej J !J)61ro!ężlkiej wairszaiwdairtjle sa.
faworytam~ mearu, rozporząJdiz,aijąic tepszymi zawiódnilkaml.
.
_
J alk wynl!ka .z powyższego, Sli1y obu
reprezenitacyj są mn[ej 'Więcej równe i
wyn:ilk spotikarnta stoo pod ma.Id~ za1

wszyscy ozyite1nky „f:xipressu". Wystairx:zy WY'Pełnić załączooy obok kupon, podać tmię• naizwisko r 1ad'res i przestać do redalkci1i „:Expressu '.
Jako nagrody zwyciezców konkursu.
przeznaczyliśmy 20 bezpłatnych biletów
do kinoteatru Casino na sensacyjny film
bokserski •,Bokser ł Dama", w którym
biora udzi.a.l trzej mistrzowie vieściar
scy świata Primo Carnera, Max Baer
oraz Jack Demvsey,
Biil'e ty podzielone zosta.IJlą wśiród
dzleslęC'iu oczestnllków konlk1J.11rsu, ikitórzy
tiraf11Jie od1gadiną WY'll'ilk niedlziiellllej wailkl.
Kit.1Jpony ukażą się na ·naszej koluminie sportowe! dziś, w sobotę oraz w nlie-

ddeilę.
Zanlklllllęcie kookUJrsu IITa>stąpt
di7.(ieilę o god1,.iitl.'ie 14-ej.

w nłe.-

Po tym termunie !kiUlponY' inlie bęaa. j1U!t
'J}rzydmowaine. Każdy uC'zestnilk 1lwnku.Tsu po wY\pełnieoo !ku1poirnu winien go
pyta 1nią,
wtożYIĆ db kopeirty, zaa<l1resować: Re·
N.1ie chcąc oawrć s~ę w noroskopy, dakcia , ·JExvressu", - Konkurs svart<Jpos~anowiliśmy oddać głos naszym czy-1 wy i .. wir:woić '~oper.tę do nasze~ skriyintelmkom, or;łaszajac kornktu·rs na· od~ad- kr redalkcyjineJ, m1eszcui,cej s~ę w ponięcie wyni1ku &potkania Łódź-Warszawa. dwórzu domu przy uil. Piotrikowsk~ej 49.
W lkonkiuirsie mogą w.ziać ud'Zdał lub przesłać poci.tą.

..
NA 76

W Hiszpanii trwają przygotowania do strejku generalnego. Wobec te2o wła·
dze p aństw owe skonsygnowały wojsko, celem niedopuszczenia do rozruchów
Oto patrol woiskowa na jednej z ulic Madrytu.

W Italii

cłu

ną obwódką dookoła.

Na

zdJę·

W związku z aferą Stawiskiego, we
Francji rozwinął się ruch antyparlamentarny. Doszło do tego, iż obywatele noszą w klapie znaczki z napisem:
=------=„===
W roku 1935 odbędzie się światowa wystawa w stolicy BelgJi, Brukselł. Na l' „Je ne suis pas depute" {nie festem pozdjęciu widzimy tereny wystawowe, na których wre wytężona praca przy- słem), by wyrazić swą J>Ogarde parlamentarzystom.
gotowawcza.

I

. . ·..

Codzienna nowelka ,,Expressu 11

.lisf do 111iljonero
W wielkich zakładach metalurgicznych Johna Morrisona, znajdujących
się w pobliżu Detroit, dokonano redukcji.
Zwolniono z pracy przeszło 2.000
robotników. Znajdowało sie wśród nich
wjelu starych ludzi, którzy niemal cale
swe życie spędzili w dusznych murach
tych zakładów.
Jednym ze zredukowanych był 65Ietn\ st~truszek. Wiliam Smith.
Smithowi ireszją już dość dawno
zapowiadano. że go zwolnia i pracy.
Byl ju.i zbyt stary i musiał ustąpić miej
··.-ls·rym Gdy wi'ęc rozpocz,,.ły
S ...~a m'ivU
.... . '
.
'
" ·
s i ę redr. kc c Smith jeden z pierwszych
J .'
t . •
·
. .·
pad, ie~, of:ar;\. _
. Naza., utrz w c!z1ennikach ukazała
.
s!ę kEót~a n~·:~tka:
, „:::-m1tb .. J1 om z robot1!-ik6\1; takla~
dow Nl~rnson~ , tak ?rzeJą~ sie utr~t:\
p~a:)·" ze. uap 1l_ się V;'ię~sze1 J~zy Ja~
k!c:;-; trnc1zny. Przewieziono ~o do szpi
tala, w którym i:.c paru godzinach wy:
.
zir.m1t ducha," .
Notatka ta r.1e zwrociia prawa<'~~d:;lmie niczyjej rwagi. Przeci~~ w ok.re
sie obec.:neg'J kryzysu, w kazdiem p1śm:c dz i t~ t"1 w dzień ubzuie sie tyie r.ut hycb. !akc1 mczuych :wzmianek n ~amobójstwach bezrobotnych.
Nazaiutrz rano John Morrison, prze

obecnie słynne zawody hippiczne oficerów.
widzimy trudny moment zawodów.

RUCH ANTYPARLAMENTARNY WE
.fRANCJL

NOWE ZNACZKI POCZTOWE
W BELGJI.

Celem uczczenia pamięci króla Alberta
I-go, poczta belgijska wynuściła nową
serię znaczków z jego Podobizną i czar

odbywają się

botnik zakładów Morrisona. a obecnie

już mieszka~iec cmentarza. ~roszę bar

dzo p. Mornsona o odczytame tego, co
przed śmiercią do niego napisałem.
. Zdzilwiony przemysloiwiec otworzy~

hst.
.Treść jego brzmia~a 1!-astępująoo:
- Odly'bym P<?W~Ial pianu to
wsziystiloo, co oI?,ecme napisa·ł~m, -. razPQczynał s!arus,zek ~we ~ernema :----:
z pe:"nośCllą . palil me uwaerzyłiby mi i

uważałlby mme !-a ZJWYlkle~o. os~usta.
Afe t~ll"aJZ, gdty hsit ten ma~d!Ui.l~ się _w
iPa~sk~ch r~acll, może pam )U~ marcz.eJ. ?
mme s. aJdiz1ć· Prawdopodobnie w chwill.1,
ł-~~ b di • ż I b ,.1„ • ~~
d
e
~ Y pan ęurt.!le w czyi..a • ę ę !U
zail na omentarrzu, wobec czego me moż
na mnie już posądzić o ża.diną mistyfilracJę czy 0 chęć wyłudzenia pienl·ędley
od

p~oo,.

Rzecz dlziata się przed aziteirdlzies.t u
tnzema laty.
PraietowaJem już wówiczas w pańsilclch 'ZlaJkliaJdB!ch, panie Morrison. Pana
jedlnalk jeskze wówczas nie było na
świecie. Z*1}.aidami lkli.erowal stary Morrison krtórt r6W111ież Już Oibecni•e nie
żyje. '

Miałem już żonę l troje cllzd1oci. Powiedzifo mi się nieszczególnie.
Pańsiki ojciec bairdzo źle płacił robot
nikom. W fym okresie wpraWidlz.ie nie
byto wca[e mowy o kryzysie gosipodla.II'
gl ąda jąc swą p o rann ą IJ o cztę , znalazł az.ym, a jedlnak .wielu z pośród robotników, mi ędzy innymi i ja, i:ie zarabiało
mię d zy innemi gruby list.
nawet na nęd!zne utr.zymame. .
Na kopercie w idni ała adno tacja:
I oto p~vnego clJniia dowied.ziałem
- Wiliam Smith, do niedawna ro-

I

'l.ą WYdaW-.~ę i Q.r_uk.: W:v.dawnictwP. „ReP.ublika" Sp. z pgir•

.®!P.• t.e:t<l~t

w kołysce pnzy mojej ron~e. był oh:topsię, że będę miał czwarte diziecko.
W!iadomość ta b\vnajmnie1 mnie nie cem bardizo wątłym. żona moja oczyucdesizyla- Talk trudno było UJtrzymać wiiście nie wiedz.i.aAa o tej zamianie. Gdy

ma'leństiwo pmeipam tygod!I1iaich
ozwarte na świat. A'1e oczyiwiście mu- nioSlto się do wieczności, oplaikiwała je
.
:
bazidzo d!lugo.
siailem się po.godrzić z losem.
~żonk_a dopiea:o P'°. pairu lataich dlO"
Gdy zbliżal siię dlzdeń rozwiązania;
.żonę moją p1rzewie.ziono dlo kllnilkL włe·dzima się o mmm nrez.wylldym poUmieS1zczono ją w jaikieiś Sia!li w której st~u. I ona również nie miafa do mnie
majdowaito się p\l"ÓC~ niej lkiillkainaśicie, żaJu z tego P<?W~.
- Pnz;ytnaJmnlieJ temu ohłqpcu bęczy nawet kilkad'Zliesią>t kobiet.
Tra~ chciał, że właśnie teg'O SlaIIllego dizde dQ~l'ize na świe<:iie -:- m6wil1a· N~dnia przvwi~iono dio kliniki pańSką s~a. ~óJka wychowme się w straszme
·
matlk:ę, panie Momisoo. Oczywiście u- cię2:1k1ch w~run1mch.
Oms m1ja.l szy~o„ ..
mles1)CIZlono ją w nawyitwomiejszyich
. Chyba_ ipaina to me dlz1!'I, P.a1I1ie Mo~„
aipairtamenmc:Ji w pieiiwszej klasie.
Gdy dowiedziialem się 0 tern, W!pad~a 1n1~ _że mte_resowalem S'Ię bardzo pan,
.
slkienu liosarru. .
ml dio glfowY niezwykła myśl.
Od.y pam u~az.al do g!inmaz.jum,
~ić
PostamOWtiJlem poprostu
. hem
. Ai...:~...n. wysitawailiem często przed gmac
b
,
d . . nh"'""'~~·ć o·
IZlOCl rua.gną'lem, ai y mwe UJLU.~0, •RZ/kolnym b
.• Y p~na ~~Y • • reszy.
•
·n..n,.~ /"'
•
ĄA~. 1•
ł
'""~ · , Ąn.·
l\ILIVII'e OIC:Zc<l\.llW1a. a n<:;'Uba • pon1.1e'Wl....qrua, lem się, gdJy mr JY?Wtediziano, ze pa-i
z~aiło w życiu pi~iwego Slzc~ś- slkończy.l szilrołę, , otrzymując jeden z
cia. Dlaozego 1la. n1ewu1Iln.a Istotka mia- na&~szycli diyplrunów. Pamiętam rówla zostać dlzd·ec:kiem robotni!ka, a nie lnież; c!OOnze ten dJzJeń, gdy pan się ożenit Dostałem się wówctzas do kościoła
. .
znanego p.rzemysl1ow~?
i cieszylfem się z pańskiego szczęścia.
Plam ten ud'alto nn się W'Y\kona.ć·
TII'aif chciiaa, że zarówno moja żona, ' Dziś jelSltem już stlaircem
żona moja J~ diawno nie żyje, dziejak i pani MorrilSoo, ~Y synów.
Stallo się to mniej wiięoed w. tym sa- 'ci rozdechafy się na wsizyist1kie sńrony
'świata. Jestem ziupełnie samotny. Gdy
mym czasie.
Jedna z pos:lUJgacizek SZIP'itailnyah by- rrmie Olbieicnie ziredluJlro.waoo, maftaz.tem
lia. s~rd.e~ [)rzyjaoWką. mojej żonry, , się be.z żadnych śirodlków do życia.
Inny na mojem miejscu możeby poWfaje!lTI!llilatJyitem ją w moJe plany i uzySklatem jej pol)aroie, Dztęlld tej ml<>- szedl do pana i o wszysitikiem tern opo1
dej dlziewczynie tego dnia ie5ZIC\ze dlzie- wie·dzial.
się, że pan mnie
obawi~em
ja
Ale
ci zosta!ły z.rumienione.
Państwu Morrison oc~ście niig'dly wyśmieje i wyrruai za d:r.zwi.
pt1Zlez myśl nie vrzes'zlo1_ze ten. :odr~- ' Dlategio w~latem popełnić saimobój.,
wy, Jcwiltn~cy ~Miopaik, me byt właśc1- s!Jwto.„
. . Na tern konc;zyJ się ten tragiiczny
.
wie ich dz1ee1kie~„
D·
Ich syn natorrnast, który znalaizl się hst.
~roje dlzieci, a tu miało pmyj~~ Jeszcize po

I
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Qdp_QWi~~al.ny: Jan Qr()belniak, Lódt, Eiot.rkowska 42.

