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Policja wiedeńska wykryła w kanałach wiellią ilość broni, amunicji
i materjalów. wybuchowych.- Dwa tysiące socjalistów w pogotowiu
wojennem. ·_ Dokonano licznych aresztowań.
Wiedeń, 20 marca
Mie·sz.kalicy stOllicy aiUstrijackiej z.aa·
lairmowani zostali wiad<>m<>ścią o wykry
ciu przez władze bezpieczeństwa tajnej
Or$anizacji marksist<>wskiej, która zam1erzała przez zamachy bombowe i zbr<>j
ne wystąpienia wywołać Ponowne rozru
chy i walki uliczne i dokonać zamachu

st~D~ o~aniza~ji

.~ależe~i .członka.-

rjału wybuchowego i bomby, oraz brOń lsólb panikę do z1broiniego wys1ą1pi~a
~rzeciw wojsku i poliqL Równocześnie
i amunicję.
Na dany zn.alk, bomby i maszyny pie- :przewody kanałowe miały służyć bojów
kielnie miały wybuchnąć, boijówki zaś I kom za kry,jówikę Oł'U za &o.gę do wy.
.
miały wykorzystać powstałą w ten spo- padów ~~ ulice.

Z planów tych wynikało - jak pół·
urzędowo donoszą - iż bojówki sOcjali.styczne nagromadziły w przewodach kanał<>wych pod ulicami śródmieścia na
dalekiej przestrzeni wielkie ilości mate·

RewizJa przeiprowadizona przez ipo!N-

•

aję w kanałach śródmieścia dQprOwadziła do wykrycia znacznej ilości mate-

Imieniny Marszałka Piłsudskiego wAmeryce rjalŹV z:1::k!<>;~ryciem

spisku, po·
licija przeiprowadzi'ła wie[e aJresztowań
wśród persone11u za!kładru c,zyiszczenda
miasta. M. in. aresztowano dyrektoira
zakładu oraz eekreiarza, ;podejrzanych
o utrzymanie bezpośredniego lk001itruktu
z organizacją zamachowców.
Ja.k słychać, do <>rganizacji tef należało Około 2000 dobrze uzbrojonych bo.
j<>wców s<>cjalistycznych i schutzbundow
ców.

tej
•
•
WLe rozw1ązane1J ipart1J. soc1ah~tyczne~,
uroczyście obchodzono przez polską kolonJę
jak równ.ież lic.z.ni bojowcy z.Ukwidowa„
N<>wv Jork, 20 marca. , ręce ambasadora życzenia d1la pana Mar
nego przez nąd Schutzbundu.
Z okazji imienin Marszałka Piłsud- szalka. Ambasador Patek dziękując, w
Sil związku z tą aferą
skiego am:basador Patek wydał w Wa- krótkiem przemówieniu wyjśnił rolę
dokonano licznych aresztowań
przyczem u kilku aresztowanyoh przy-1 szyrugtonie przyjęcie dla miejscowej Po- Marszałka w różnych epokach historji
wódców znaleziono o.pracowane do naj· lon.ji. Obecni byli też kongresmeni pol· polskiej. Zebranie odbyło się w nastrnju
drobniejszych szczegółów, plany nowe.go scy oraz p. Szymczak z F ederal Reserve wielkiej serdeczności i podniosłych u·
który w imien1u zebranych złożył na czuć dla Marszatka.
zamachu słanu.
W Nowym Jorku odprawione zosta·
- - - " " " " " " : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ ~
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był kons,ul generalny z personelem konac
w płom1en
sulatu, deleigacje związków i organiza.;yj
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ci~żarem dla rodziców
Paryż, 20 marca . .
publiczności.
tłumy
. polskfah i wielkie
.
.
.
.
~ód.
.
.
.
pracuJą w fabryce. Dz1eck1em me zona
.., z, 20 marca.
~t) ~ono~ą z Fezu..w Marokko, ze
. P?'P~łudmu wygłosił przez radio prze
h zaimowali się zupełnie · jedyną opiekę
d' ·
h
óź
J
(' ) W
czora w p ~yc . ~o .zmac s rawowala nad nietn ~ edlu o. viac1 „mo~ ll"!l•e kl)nsul generalny Marc;hl~w- zna1du1ący Ię T pobl·zu Rabatu szyb
tg
ski. W częsc1 artystycznej programu nafty stanął w płomieniach.
•
•
.i1."
'
.
wieczorowycłt P gotow1e !11.1eJskie we- I> .
PomLmo wysiłków pożaru narazte
zwan~ zosta!o na ul. Rok1c1ńs~ą 1.0-12 czem~ sąsi.ada, bab~a. Rvbar~1ewi- wzięli udział wybitni artyści polecy. Wie

kfóre bg•o

1

do mieszkania Jerze~o Rybark~ew1c~a.
Gdy ~ekarz pogotowia wsze~t. do m1eszkama odrazu uderzyto go dziwne zaŻ
· ·
· RY'bark1ew1czów.
'. się
·
ona le
chowame
•
1
6
d
·za ł a w łó'k
z· u o wr eona pi1ecam1• •i me
podniosła się nawert gdy zjawił się lekarz. Mąż był zmieszany i zaprowadził doktora do kolyski, w której znajdawało się 10-tygodniowe aziecko. _
Dziecko było nieżyWe.
W pierwszym momencie lekarz nie
m6gł stwierdzić przyczyny zgonu dziecka, skonstatował tyilko, że bvło wymizerowane i wynię(lzniate. iakg<lyby
zupełnie pozbawione apteki. Niewątpli
wie skończyłoby się na tern, gdyby nie
sensacyijne doniesienie jedne,g-o z są
siadów, który wystąpił z oskarżeniem,
że dziecko zostalo uduszone orzez rodzioów.
Zarówno Ryoarkiewicz. ja!{ i jego

CZ?Wle byh mocno m_ez~dowolem, gdy
dziecko przyszło n~ sw~at. To mu na=
sunęło pewen podeJrzema. które obec
· dl"1·
·
· Jego
zos t a ł Y uspraw1e
z d amem
me,
e
•
w1 0 n .
Powiadomiona policja wszczęła natycbmiast dochodzenie. Przesłuchany
Rybarkiewicz tłumaczy się, że być
może dziecko udusiło się samo, podczas snu, potykając smoczek. Żona iego żadnych wyj~śni.eń ni~ udzie~H~.
~le?ztwo poh~yme mewątphw1e u~tah,. Jaka była 1sto~na przyczvna taJemmczego zgonu dziecka.

Eskadra n1·eprzy1·ac1· Biska pod

Rygą?

.lllorm. ofJłqftoneea lotfilrnifto
Ryga, 20 mairca. j larmujące wiadomości. Telegrafista

naRygi w odległości S kłm. dawał sygnały, że port ryski zaczynana morzu znajduje się latarnia morska, ją okrążać pancerniki nieprzyjacielskie
obslugiwana przeiz 5 osób. Z la:tarni i wzywa na pomoc.
Próby nawiązania z latarnią morską
morskiej zaczęty dzisiaj nadchodzić akomunilkacji nie powiodły się.
Wobec tego wyslano łódź motoro·
,wą dla wyjaśnienia afarmujących wia·
domości. Istnieje przypuszaz,enie, że te·
leg.rafista dostał nagle pomiesizania
sprzeniewierzenie urzędników sowieckich

Ukradli
Olbrzymie

czorem odbył się w konsulacie raut z nie ugaszono.
Obecnie pali się szyb już cały tyarm1~ amery·
d
dzi'en' a st t
k:tnsk1""1 1 spofeczenl'ltwa "'O•lsk1ego
oozarem
ra Y spowo
•
·
:ł'
~
·
-·
k'
• f owane
wynoszą
7 m·1·
1 Jonow· ran ow.
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W ten sposób siprzeniewierzyli oni • • • • • • • • • • • • • • •
Moskwa, 20 marca.
(t) Prz.ed sądem w Moskwie odbyta 130 gotowych domów, 400 wagonów
się rozprawa przeciwko 16 osobom o- 1drzewa i soo wagonów materia!ów bu„ i' ~
skarżonym o dopuszczenie się poważ- dowlanych.
Wrzątkiem
Sąd skazał 8 oskarżonych na kary
zakończenie nych nadużyć w truście budownictwa
20 marca.
Łódź,
po la~ więzienia, 7 po 5 lat i Jednego/
mieszkCl:ni~w~go ~Moskwie. . .
wesołej
(i!g) Mimo słalyth apelów do rodlziZam1eniah om gotowe domv 1 ma- oskarzonego na 3 lata.
oów, by większą uwa,gę zwracali na
terjały budowlane na żywność. którą
Lodź 20 marca.
'f!We nii~letnie d~ieci, ciągle D:iemal n?tiU(ig) Wczoraj w godzinach wieczo-· następnie ro21dzielali między s~ekulan- Następca
~ewy mesi;c'lęŚhwe wy.~ad~1, wyn1kapopełnił mezal.tans
rowych, zawezwano pogotowie ubezpie/ tów.
.
Ja.ce wlaśm.e z b.raku op1eik1.
Londyn, 20 marca.
czalni społecznej do domu przy ulicy
WczoraJ we2')Waino piogotow~e ra(t) Donoszą z Hanoi w Indochinach,
Obywatelskiej 21. 'J ak się bowiem oka-1 Egzekucła
tunlkowe na ul. NCl'Wlrot 13, gdzie size·
·'
p·
· t
· k · S
'
że w tych dniach odlbył się ślUJb następ- śiciolleitnie dziecko, RY'Sio Liskowski
kwartał
za10 ..w. m1esz an1~ . tan:s awa. tetracy tronu Annamu, Bao-Dai z panną wylał na sij,ebie garnek z wrzątkiem.
szika Juz od potud~1a ?awio~o .s1e wesoPopamyl się okrnpinrie. Na jegio rozpaczMarią Guyen.
L~d:f,. 20 marca. .
.
.
Io. G~y po upl_y~ie kilku irndzin "?"~.zysMłody książę wychowvwał się we liwe jęki Wbiegła do kuchni matlka, lkltó(1t~ J.ak się . dowiaduJemy, wobec
~Y . ~1emal „m1eh dobrz.e w cz.ub.ie , na
1.a~1s blah_Y .t~m~t wymk!a kłótnia .. <;io: uptymęc1a terminu ulgowego na wpłatę Francji, gdzie pozna! swą narzeczoną. ra wid.l.&ąc nieszczęście, zaalarmowała
sc1e podzielili się na dwie gmpv: Jedm ~o urzędów skarbowych podatków Pochodzi ona ze zwykłej rodziny mie- po,gotowfo. LelkaJ:iz po udiziele,niu d!ziire cpo stronie gospodarza, drudzv zaś - miejskich za pierwszy kwartał r. b. wła szczańskiej i na życzenie Bao-Dai zo- ku pomocy, na p!i;śbę matki P'OiZro sta'
'
dze przystąpiły do egzekucji tvch po- stala podniesiona obecnie do · godności will je w dQmu.
obrażonego uczestnika libacii.
1
księżnej.
W wyniku bójki cieżko rannv został datków w drodze przymusowej,
Jest to pierwszy wypadek egzekwoE.dward Stanisławski (Bonifraterska 24)
lokaloLekarz pogotowia stwierdzit szereg ran wania podatków miejskich gtqwy, poczem odwiózł go do szpitala wego i od nieruchomości - orzez władze skarbowe.
im. matż. Poznańskich.
~do6ąło pol§&o 11111pro1110 olpinistu,;rinfł
Do czasu egzekucji można jeszcze
Pozostatvch rannvchl. Stanisława
Buenos Aires, 20 marca. tern Ameryiki - Aconcagua (7035 m.) i
P ietn1s 7. ka i Wadawa Pietraszka (Nie- wpłacić należność podatkową b~z kary . ~owrócifa tuflaj po lslka WYJ?'rawa al- ~erce~a,i;io (6800 m.)
cała 28) po nałożeniu opatrunków pozo- tylko z doliczeniem procentów za zwło p1mstyczna dotkonawszy w ciągu 3-ch
Wyiprawa poczyniła obserwacje na·
st~. \Viono na miejscu pod opieką rodzi- kę i w ten sposób uniknać znacznieJ- miesięcy szeregu wyjść objętych pirog~ ukowe.- a nakreciła fHm.
szych koszt:ów.
ny_
ramem. włacznie z najwyżS1ziym ~ swz.v=. = · ".".: _· · ·

Dziecko oblane
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A.rmja ,,psów pie kie I''

'Wolna ~ru6una

~-tedv

iono

ma prawo odettt od

mąta?••

składająca się z 400 najwyblfRiBiS ych dBIBk1J\V6\V amerykańskich, szerzJ ser:=~~~ B~;ó~~e.Jefr !~0~=
1bó~u po str~cle uk0chan~g ~zieci.ątka.
bandytów• -Samolotam J kur1·ar1m i okrotam
dostrach wśr6d na1·groźni11·szy"h
IWiettn c%em Je&t dla matki takie Je1 ma·
"
U
;:;:~~.k~ó~ólk~6~en~: ~:o;; ~:i~
· ści gają przestępcGw WB \VSZYSłklCh częśGiilDh świata :Iszcze
potęguje. ZaJ Pani i tzy nie wró·
0

0

.
.
. .
.
.
J k
1u
.
.
. .
(sb) „ Ban kier z i,owego or u poi""
,.Psy piekła" nie posiadają żadnego kano 1ch mieszkama 1 wreszcie w 1ed- I . . . .
wany". · „Miljon dolarów za porwanie munduru, ani odznaki, mimo to jednak nem z nieb znaleziono dziecinną ma- · ci JIUZ Jednak zycia dziecku, a wyrzuty,
które czyni Pani sobie, zarzuca,jąc nielekarza". „Matka mdleje po porwaniu zaopatrzeni są w dokumenty, pozwala- szynę do pisania.
Do niecodziennych wyczynów „psó·w· dositateczną -0piekę, pOZbawiOne są zu·
dziecka" - takie oto tytulu pojawiają jące im używać w każdej chwili pocią·
1ów pośpiesznych, samolotów, okrętów piekieł" zaliczyć należy również a~esz- pełnie racji, Prze·cietż sitarała się Pani
się w pismach amerykańskich.
przekraczać 1ranłce wszystlciclt państw towanic m1ljonera, bogatego właściciela czynić wszysrtko ażeby dziecku przy·
wy·
rocznie
12 młłJardów dolarów
.
. '
dają Stany ZJednoczone na utrzymanie aresztowa~ w każde) chwili kogo za- towarzystwa ckrętowego Jerzego Mur· .
physa. Postawił on sobie za cel nłszcze- nieść ~gę, :obiła Pam w~zys~ko co. m?·
!;We) sł~żby bezpieczeństwa, któ~a mi: pragną.
Dla „psów piekła" nie istnieją żaclnt nie własnych statków I pobieranie wy- gła, mimo, 1,ż teraz wydruie s1ę Pam, ze
mo to me może opanować groźneJ plagi
raitunek mógł być energczn~e.js. zy. To
ogranic.zi.:11ia przestrzeni. Skradzione soklch sum asekuracyjnych·
bandytyzmu.
Między innemi zatopił on okręty Ini~ lekceważenie obowiązkó wmatki wy
Istnieje w Ameryce nieliczna garst- auto wytiitnej osobistości odnajdą oni w
ka utalentowanych detektywów, którzy Oslo, a gdy trzeba pojadą do Buenos „Northern Light", .,Crescent City", „Re- wołało zaniedbanie w chorobie ale pO•
c ' ·1 p ·
rost z kł ni · dz
są postrachem nawet najbardziej zuch- Aires lub Kapsztadtu. Biada temu prze- cipe'·, „Rose Murphy".
z~i a ~~
u wy a ~wie a.
Zatopione statki przedstawiały wal"" P
walych bandytów. Jest to elita detekty stępcy, który usitował zamordować
wszy&tko, co powmna była Pani uczymc
wów amerykańskich, coś w rodzaju ame ,,psa piekła". Wszyscy koledzy posta- tość około miliona dolarów.
Pil kilku Jatach dopiero „psy piekieł" , w ~ranicac? Jej mo~liwości: w gra~icac.h
rY:k~r!s~iego Scotland Yardu. Szefem j wią sobie wówczas za jedyny cel ujęcie I
teJ _elity jest Edgard Hoover, jeden z naj • zbrodniarza i nie spoczną tak długo, do- zwąchc.ły cała nferę i aresztowały wła- ! ktore uwazala Pani za nailepsze 1 naJ·
ściciela towarzystwa okrętowego oraz .. właściwsze dla dobra Jei d.ziecka. Los
zdolnleJszych kryminologów świata. De póki swego nie dopną.
Wypadek taki mia! miejsce w 1925 jego wspólników. Okazało się. że kata- c~ciał jednak inaczej. Doświadczył Pa·
tektywi ci otrzymah przydomek
roku. W ciągu dwuch miesięcy zbrod· strofy powodowali zwykle inżyniero- 1 nią gorzko, ale smutny ten fakt me wy·
;,psów piekła".
został · ujęty. W ubiegłym roku wie, którzy przez nagle zatrzymanie płyn~ł byi;ajmnie~ z winy ł'ani, z z~ni~
niarz
ta
liczba
i
czterystu.
Jest ich. tylko
nigdy nie Jest przekraczana. Do .,psów otrzymał jeden z lekarzy nowojorkich. statku stwarzali wrażenie, jakoby sta- dibaJUa J~~ <?-howiąz:~ów., Niech P~ Dle
piekła" przyjmowam są detektywi, któ· list z pogróżkami. O ile w ciągu 24 go- tek wpadł na rafę podwodną, potem dręczy s1~bie same1 n1.eu~adni0nemi
zaiparm1~tame w bólu
rzy pracowali już na służbie bezpieczeti dzin nie wypłaci 10.000 dolarów, grożo- gdy załoga rzucała się do ucieczki - wyrzuta1:111·
kr:ywdz1 ~0'J cziterol~~tmego ~yszka,
stwa. odznaczyli się wyjątkowemi zdoi· no mu okaleczeniem jego jedynego syn- zatapiali go.
Wszystkich inżynierów aresztowano 1 k~o:y srl:racn~'szy bra<:1szika s·tractł równościami i liczą od 25 do 35 lat życia. ka. List był pisany na maszynie i przeMtodzi są zbyt niedoświadczeni, a star- słany pocztą. Mimo to jednak w ciągu w różnych częściach świata. Kapitan mez .na pew1eai . czas czułość matczyn~.
ostatniego statku „Rose Murphy" war- Łzy 1 ro~acz .111e wskrz~szą zma~łe,go.
kilku dni przestępca został ujęty.
si, zbyt powolni.
Specjalni fachowcy zbadali pismo tośc1 75.000 dolarów. nie chcial się od- Matka mgd-y: m.e zapomm swe.go dz:iec~a
Muszą oni .znać conajmniej kilka ję-.
zyków europeJskich, być pierwszorzęd- maszynowe. Stwierdzili, że list został dać żywy w ręce „psów piekieł" i przed ale .wspomnieru~ to zczas~ przes.tan!e
nyrpi .ak~orami· muszą posiadać sztukę napisany na maszynie do pisania. prze- aresztowaniem odebrał sobie życie. Po- ~ycisk~~ gorzkie łzy ~ . JeJ oczu, st'.lme
zm1en1ama swego oblicza ł postaci do I z:iaczonej do użytku dzieci. Zbadano zostali skazani zostali na wieloletme ka- się ~me1 bo~e&ne, mn101J prZ)'lkre. Niech
Pam iprz~uh do serca ~e40 ma~ego
J wszystkich pacjentów lekarza, przeszu. ry więzienia.
niepoznania oraz nie bać się śmierci.
~byszka, 1 szuka zaa>ornn1ema w 9ego
drobnych rączętach, oibejmuj<\cyc:h cw1e
szyję ukochanej maiteczki.

I

I
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Matka prezydenta Roosevelta
uważa go
człowieka bieżącego

ubóstwia swego syna i

Ko~ekcra pamiątek

za najznakomitszego
.
stulecia.

z lat dziecięcych prezydenta Ameryki

nZak0chana Wiewióreczka0 w Turku
Droga WiewiórecZJko <bardzo łaidiny i
rpomysłowy pseudonim) otóż droga wie·
wiórecz.ko, przecież o.airzeczony Pani nie
wymaga od Niej ażeby zlikwidoWała
wszyttkłe swe znajomOścl, a tylko ż.ia
aby się Pani nie widywała Właśnie z
tym jednym, kt6ry (czuję to 'Wl'raaiit)
Ot
wywarł na Pani pewne wrażeDJe,
zwykła zazdrość mę&ka tym razem jednak zupełnie usprawiedliwiona. Droga.
Wiewtórecz1~0 w~ólżycie dwoóga uld,zi
wymaga ctągłych wyrzeczeń zarówno
jednej, jak i drugiej strony na rzecz spokoju i harmOnji. Ma Pani teraz pned
sobą do prz·ebycia ogniową próbę Jej mi..
łOści. Je.żeli kocha Paci narzeczonego
- spełni Panii jego fyczeniie i przesta·
nie się widywać z owym panem. Wszel·
kie logiczne rozumowania, mimo, że u·
z~sad.niają st.an<?wi61ko Pani, nie mają tu
Dlc do czyme:n.ia, Serce nie z.aws;ze
idzie w parze z logiczinemi rozumowa·
niami i cz.asem trzeba ustąpić, mi>mo, że
~ozumowo ma 61ię słusmooć. Ot popro·
stu d1a świętej zgody. I w imię właśnie
tej .ś~ętej ~gOdy niech Pa.ni pOstąpl w
my$1 zyczenia swego narzecz0nego, któ·
ry będziie Jeij wdzięcz.ny za ten dowód
.
miłości i :przywiązania.

(z) Matka obecnego prezvdenta Sta- ~ dzo wiele listów, na które do niedawna letnie wywczasy do swej rezvdencji w
nów Zjednoczonych liczy 79 lat. Mimo sama odpowiadała. Ostatnio wobec łiyde - Parku matka jego w pełni rozswego sędzi.wego wieku. missis Roose- stale wzrastającej korespondenc.ii zmu- koszuje się towarzystwem svna. K<>velt odznacza się wyjątkowa energią i szona była jednak ustąpić naleganiom chające ręce matki zgromadziłv tu cak w itnącem zdrowiem, zachowując je- syna, który sktonił ją do przyjęcia oso- fą kolekcję przedmiotów. pochodzących
z dzieciństwa i młodzieńczei;co Wlłeku
dnocześnie świeżość umysłu i intere- bistej sekretarki.
Naogół matka Roosevelta zadowolo- obecnego prezydenta.
su.iu,• się wsulkiemi przejawami życia
W obszernym hallu rozwieszone są
na jest z życia. Uważa jednak. iż w Biacrdzlennego.
rozmaite trofea myśliwskie młodociaPan; Roosevelt jest częstvm goś- łym Domu „zbyt wiele się pracuje".
- Lubię Biały Dom i chetnie w nim nego Roosevelta szereg fotogram i puciem w Biatym Domu, gdzie dzieki swej
opowiada sedziwa ma- harów, zdobytych w okresie · studjów
i~iespożytej energji, bierze czvnny u- przebywam dział w licznych zebraniach i przyję- trona - lecz panuje tam zbvt oracowi- uniwersytec'kich, zdobi obficie ściany
ciadi, urządzanych przez jej svna. W ta atmosfera, pozbawiająca mnie moi- sypiał.ni Roosevelta. I wreszcie na
letniej rezydencji prezydenta. łiyde- ności częstego korzystania z towarzy- strychu zajmuje honorowe mletsce olbrzymi kufer, mieszczący w sobie dzieParku, 79-letnia staruszka występuje stwa syna.
Gdy jednak prezydent udaie się na cinne stroje prezydenta.
zazwyczai na przyjęciach w roll gospodyni.
Wszystkich przemówień nolitycznych syna - prezydenta. transmitowanych prezz radjo, p. Roosevelt wysłuchuje z prawdziwem nabożeństwem,
Niesamowita przygoda nocna młodego rzymianina
twierdząc, ii przez całe życie dwnna
po powrocie z kabaretu
.
była ze swego syna.
A. 8. L z Bron.Owie. - Droga Pani '
~z) Poni2s;z.a niezwy1kb historja wy- chwili, gxiyż ją p.olicJa1n t nak.ryl swym
Matka prezydenta ame· rv'kańsklego
dba w wysokim stopniu o jego opinję darzy.la się v.; Rzymie. Młody włoch, płaszczem i navoit winem, opowie<llziafa ma Pani pełne prawo odejść od męża,
k~órv znieważa Ją na każdym krOku,
polityczną i ustosunkowute sie wręcz Vaileno Leott1,. wyszedł późną_ nocą z nai~tępującą tragikomiczną historję: ,
bacząc na obecność obcych IudĄ
Dle
tańcząc
dancingu,
na
była
„Nimfa"
roz·
Jego
us!~ch
Y".
uhcę.
n~
kalbaret~
pozwaktóre
osób,
wobec
negatywnie
lają sobioe na krytykowanie jego dzia-i· le~aty ~ię Jes:vcze dzw1ęki J~zzu, w gt9- i pijąc z jaikirniś dwoma ml'oozieńcami, ani też małego dziecka, przy którym
łalności. Missis Roosevelt prai.mle, aby w1~ ~as ~rail s.zampan, wyp1~y v.; pokaz- podającymi się 'lia a:rtyist6w. Po opu· n,adoaniair zwraca się do Pani w sipo-sób
cała Ameryka zachwycała sle bez za· i neJ 1lośc1. . Na . opusto~załeJ uihcy sły- sz,c1Zeniu druncingu, podipite towairzystwo uwł86zczający Jej godności kobiecej,
strzeżeń poczynaniami prezydentat 0 • chać ~yło Jedyme kr?k1 sam()ltnego ~rze pomaszerowało na Piazza de la Terme, nie wahając się przed rękOczynami,
iWSiP'ółżycie z takim brutalem jest
kaz ·ąc mu swą miłość i szacunek. I gdy chod~ia. N~ byla Jasna, !ecz mr?zna. gdzie aniyści-rnafarze poczęli pqrównyniemoiŻliwe i dilatego wszelkie poczyna·
ł d . 1Valleno Le()ltt1 zaitrzymal się na Piazza wać swą diamę z rzeźbami nimf.
ł ś .
. u1.
Porównrunia te wyipadily na iloouyść nia Pani 6ą z g6ry usprawiedliwione.
~z1eci Roosevel!a? z w a ci~a m 0 zi~-1 de la Terme, obok pięknej fontanny, ozy amery'kańskieJ „poufalościa . . mówią zdobionej airtystycznie wyrzeźbionemi żywej nimfy. W rezuiltacie artyści po- Taki ojciec przyniós~by Waszemu dz.ie·
stanowili na miejscu odmalować swą cku więcej sz.kody niż pożytku. Dziecko
o. „s~ym. stary~ • ~abka 'ich W1Pada nimfami.
Nagle Jedna z nich pouszyła się po- pi~ną towainzysz.kę. Podchmielona nie- wychowane bowiem w takiej atmosfemezmienme w w1elk1e oburzenie, czyniąc im z tego powodu ostre wyrzuty. stawiła nogę na balustradzie I po~zęła wiasita, nie zdając sobie dokładnie spra- rze, przestałoby szanować matkę, stało·
Niedawno. naprzyktad, gdy ieden ~ wnu wołać: „Na p()lmoc! ratunku! - zło- wy z sytuacji, pozwoliła się rozebrać, by się również brutalnie i nabrało przy·
zeszła do fontanny I przyjęła odp<>wied„ krych cech charakteru, których później
ków. znaJ~cy staboś~ swef babki, P~- dzieje!",.„
Na ten niezwyłk~y wtdok Leottiego nią pozę. „Maliall".ze" wyjęli bloczki i przez całe życie nie możnaby było wyzwolit sobie przy nleJ zażartować z OJ·
korzenić. Jeżełi Pani zatem z.daje s01bie
ca, ta odwołała go na stron1e. ooczem o- mimowoli ogarnęfo przerażenie. W pier p!l'ze.z chwilę rysowali.
Nagle porwali futro swej modelki, 51pra:wę z te·go, że mąż Je~ nie zmieni
wszej chwili poistanowit rzucić się do
świadczyła:
- Zapamiętaj sobie raz na zawsze, uciecziki. Jednak po chwili Leotti o· suknię I torebkę i rzucił się do ucieczki. iuż swego w.zigłędem Pani p-0stępowania
iż nie masz prawa ~yrażać sie w taki panował zdenerwowanie i zbliżył się do Nieszczęśliwa „nimfa" nie m~ta się ma Painii pelne prawo odejść od męża
od6eparować dziecko od złych wpły·
wydostać sama z fontanny, a jednoczesposób o oicu. Winieneś zdać sobie spra fontanny.
JednocLeśnie z drugiej strony 11ka- śnie obawiia}ąc się protokułu za swój wów.
wę z tego, iż ojciec twól Jest naJwięk·
sźym : człowiekiem bieżąCe20 stule· :oał się policjant, którego również zaa- „s,brói", poczęta g-ło~no wzy\vać pomocy.,
P~n Marjan z Lodzi - Ma lis~ w re·
Naz.afru1mz histoirJa stała się gtośna
la:rmowały wołania o pomoc. Obaj 1
cła„.
P. Roosevelt mieszka samotnie, zaj- mężczyźni ujrzeli przed sobą zupełnie w c ałym Rr.\'lnic. Valerio Leotti otrzy dakc~i „IL Expressu", który można ode·
muiiąc połowę mi·eszkania prezydenta nagą zziębniętą Irnbi<etq. po,, : ar 1n . acą n1 ał przydc•mc '.< ,.f2r!yne~o rzymianina, 1brać w godzinach między 16 a 20 w lo·
kału redakaji P'rzy ul. Piotrkowskiej 49.
na 65-ej ulicy. Dama ta otrzm,iuje bar- bez przerwy „ZłOdzieje! złodzieje!" Po który widział żywą nimfę".

I

2ywa „nimfa" na balustradzie fontanny
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Walka znierzijdem na terenie Łodzi

Towarzystwa ochrony kobiet spełniają pożytec2:ną
działalność, szczególnie na dworcach

należy zająć się również· stręczycielami
Łódi, 20 ma,r ca.
Wykrycie handlu żywym towarem
na s ~ laku Łódź-Warszawa, o czem domo•s1l „EJ1Jpress" Pil"zed kiJlku dniami,
·zwróciło ponownie powszechną uwagę
na sprawę walki z handlarzami żywym
towarem.
w Łodzi sprawa walki z tym haniebnym p rocederem postawiona jest na
bardzo wysokim poziomie. Dwie orgamzacje: Towarzystwo ochrony kobiet katolickich i Towarzystwo ochrony kobiet
żydowskich już od 10 lat prowadzą intensywuą pracę w tym kierunku.
Wiadomo, iż ofiarami handlairzy żyprzedewszyst1kiem
wym towarem są
młode, samotne kobiety które
'
PRZYBYW AJ •
• Ą DO LODZI Z MAŁYCH
MIASTECZ~1i~}83 PWRSAICWY POSZUKI·
•
Specjalni agenci Clyhają na nie, ofiarują swe usługi w wynalezieniu posady,

stanku tramwajowym stanie bezradna
nie wiedząc w którą stronę s~ę kiero·
wać. Jeśli w tym momencie zaczepi ją
agent handllarzy żywym towarem i umiej ę tnie zabierze się do pracy - zdo·

I

będzie nową ofiarę.

Ili
.7uchwał\ł
~i:. W ,
&.
Skład

rzenla nierządu. W ciągu ostatnich kilku lat liczba zarejestrowanych pr<>sty·
tutek w Lodzł wzrosła poważnie, a Ilość
niezarejestrowanych w jeszcze więk·
szym stopniu.
I dlatego komitet powłnien zwrócić
obecnie uwagę nie tylko na handel żywym towarem, ale również na stręcze
nie do nierządu. Proceder ten UPTawia1ny jest obecnie w Łodzi na szeroką ska-

i~~Cl3UJ(ll l\J()V'f(~

('f()A~ETll< „Ll~I-"'
Cllll4
„ ::.

lecz nieświiadomie, idzie do spelunek.
1 d:latego w Łod~i. zarówno na dwor~u F~brycznym Jak i Kal~skim st3:le dywszystkich poc~ągach
przy
ztlir'UJą
członkowie T?~a~zrstw, zwracaJąc .uwa?'ę ~ przy}eżdzaJące ~amotne. kobiety i słuząc obcym radą 1 poparciem, oraz kierując je do specjalnyoh domów/
noclegowYch.
Dyżurujące panie noS'z.ą

ŻÓLTE OPASKI NA RAMIENIU,
by zwrócić na siebie uwagę przyjeizdnych. Ale nie zawsze udaje się im zaopiekować przyjezdną kobietą. Niekiedy
kobieta śmiałym i od.ważnym kroki·em
wyichodzi z dworca a dopiero na przy'

nierządu

Komit et do zwalczania handlu kobietarni i dz iećmi ma niewątpliwie duże zastugi. Przy czynił się on do utworzenia
w nas:ziem prawod awstwie sankcyj kar"'·
nych 'l a handel kobietami i popieranie Ię.
TRAGEDJĘ BEZROBOTNYCH
nierządu i wresz,c!e wprowadził
DZIEWCZĄT WYKORZYSTUJĄ
MISJE DWORCOWE.
SUTENERZY I ,,RAJFURKI"·
Ale na tern nie powinna ograniczyć
się dzialalność Towarzystwa, jeśli cho- Gdy wciągną iktobietę w bagno, już niie
dzi specjalnie o nasze mias1o,ł Łódź zn~j· wyidostanie się ona z niego prędko.
Jak juZ 'Zaznaczaliśmy, w Lodzi spraduje się w wyjątkowych warunkach.
posfada wa ta jest wyjątkowo paląca i z te~o
Będąc miastem fabrycznem
wielką ilość bezrobotnych i to w każdej I względu wsikazanem jest rozszerzeme
niemal dziedzinie. A bieda i nędza przy· '. dzia1alno~ci towarzystw ochrony. ko(i).
czyniają się w dużym stopniu do szerze- 1 biet również i w tę dziedzinę.
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bandycki pod Piotrkowem
b. 1·
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Złoczyncy zrabowali młynarzowi 400 zł.
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Dokąd pójść wieczorem?
-:o:-

1eg 1

TEATR MIEJSKI - o godz. 8.45 w. „Towariszcz''
1
tej
z
utrudniony
był
nimi
za
Pościg
Piotrków, 20 marca. J
We wsi Parznicwice, na m ieszkanie racji, iż dom mtynarza zna.iduie się w ; TEATR POPULAR.NY (Ogro<łowa nr. lS): właści ci·e la mtyna, Wojtańca. dokonano· odległości 1 kilometra od glównvch za- 8.30 „Virtuti Militari"
budowai1 tej wsi. Zanim wiec Wojta- TEATR ROZMAITOŚCI: - „No, No, Nanette"
zuch walego napadu.
·
h
'bi„
•
I
·
ł
ł
•
.
D
1
KINA.
sąs1am vnarza wtargnę o n1,ec zaa armo~va1 n~J 1.~szvc
o m1:sz.rnll]a
. „
~ nocy p1~cm zamaskowanvch ~andy· ~.ow, ba?dyc~ zdo~ah msć .tak daleko, i CASINO: - „Bokser i Dama".
tow, uzbroJonych w rewolwerv 1 topo-' 1z p os zuk1wama nie dały zadnego ::„ ' GRAND-KINO: - ..Szaleńst~a ~~rykańsk1e .
MUZA: - 1) „Maakarada M1łośc1 i 2) „s.o.s.
ry. Bandyci, steroryzowawszv tlomo- zultatu.
.
Góra Lodowa•'.
Wydział śledczy w Piotrkow;\: wywników, zażądali wydania pieniędzy.
Żona młynarza, Wojta(1cowa, w o- znaczył nagrodę pieniężną dla tego, kto ROXY: - „Bunt Małygma''.
„Szalona noc w Zoo"
ba wie przed groźbami opryszków, wy- udzieli w tej sprawie jakichś informa- CAPITOL „ )
dała im c a łą p os iad a ną gotówkc w su- cyj, któr-cby naprowadziły na ślad zło- CORSO: - „P ieśń nocy•·.
CZA~Y: - „1) „Rycerze stepu • 2 „Pożegn amie około 400 złotych, poczem bandyci czy1iców.
me z grzechem".
zbiegli
PRZEDWIOSNIE: - „Prokurator Allela Horn"
'
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· I
znaczne
przyborów dentystycznych Leiblowicza poniósł
'
s t ra t y.-Połicja na tropie sprawcow

I -

„12

Krzeseł''

i II -

„Biała

PALACE - „~wiat należy do ciebie..•„
METRO - , Szturmowa Brygada"
Ii ADRJA
- „Szturmowa Brygada"

nie BAJKA - I. „Uśmiech szczęścia". II. „Pio·
wana została na 40 do 50 tysiecy zło- i pracowali z wielką ostroiności.ą,
nierzy Texasu''
pozostawia]ąc żadnych śladów.
tych.
OŚWIATOWY: - I „Pat i Patachon jako ogroSprawcy ukryli się \>rawdooodobnie
O wtamaniu zawiadomiono wfadze
dnicy na pensji żeńskiej" i II. „Brawurowy
bezpieczer1stwa. Wkrótce przybyła po- na podwórzu domu, w którvm mieści
minister królewskiego dworu".
licja z nadkomisarzem Polakiem na cze I się firma Leiblowicza, a z nastaniem I. P. S. - PARK SIENKIEWICZA Wystale. Zawiadomiono również sędziego nocy dostali się zapomocą wvtrychów
wa „Salon Warszawski"
śledczego i prokuratora na m. Kraków. do skladu. Włamywacze ulotnili się
Cyrk Staniewskich przyjełdta.
Nacvchmiast wszczeto dochodzenie, prawdopodobnie po otwarciu bramy.
Drua 1-go kwiietmia b. r. pm.yjeżdż.a do ł..v·
Jak się dowiadujemy, policja jest
które ·jest jednak bardzo utrudnione.
d.zi popularmy wal'SZaw&ki cyrk Staniew6 kkh,
Złodzi eje są wytrawnymi fa.c howcami już na tropie sprawców.
kłóry w naszem mieście cieszy &ię tr.ady<:yjnem
wprost powodzeniem.
&ię składał z natlepprogr;:i,m
Tl\JENłłlCI\
łłURft
otwarDO
rano.
9
godz.
o
Wczoraj
W tym rOiku. zdobyły SO·
którebędzie
numerów,
szychObecny
ciu Składu, zauważyli praCOWniCy Wieibie bezapela<:yjny wkces w n.a.jdepSiZych cyl"kach
.
ki nieład. Udali się wiec niezwłocznie

Kraków, 20 marca
Nocy ubiegłej dokonano w Krakowie, w samem Ś'ródmieściu. olbrzymiego włamania.
Ofiarą złodziei padło jedno z więkprzedsiębiorstw krakowskich,
szych
sktad przyborów dentystycznvch Józefa Leiblowicza przy Rvnku Gtównym
nr. 11. Firma ta znajduje sie na pierwszem piętrze we froncie i posiada trzy
wejścia z klatki schodowej.

do biura, gdzie znajduje sie kasa ognie-

trwała.

Makabryczne

0

· · dz•k"1 ł 0•dk ą
· pO dCZ3S prze)az
dk rycte

rakiem · Ka •
c:y był rozpruty
Bok ka "'·
Byd5~oszcz, 20 marca.
ł ·
b• • · •
k dl
•
(sm) W listopadzie ubiegtego roku
siarze s ra i cenną izuter1e. z ozoną
w kasie. Łupem złodziei padła również zaginął w tajemniczy sposób• Feliks
większa ilość platyny i złota dentysty- Wieczorek, pracownik jednej z drukarń
poszukiwania
oraz precyzy i n~ narzę d ~i ~ bydgoskich. Wszelkie
cznego,
DokladneJ wvsokosci policji oraz żony zaginionego, jakie czydentystyczne.
strat nie ustalono, albowiem właściciel. nila na własną rękę nie dawały żadnefirmy znajduje się w Warszawie i nie go rezultatu.
To też na temat ten snuty się po
został jeszcze powiadomionv o kra-1
Bydgoszczy różne dom:v.sty, mniej lub
dzieży.
Przypuszczaią, że firma ooszkodo- 1 więcej fantastyczne. z których za naj-

Afera czekowa.
Wyrafinowany oszust

W

Wl•IDI•e

naraził Izbę Rolniczą

20 tys. Z ł •

nURT,owBRDY

.

po

na

stratę

Iprawdziwsze

by ł o uważać, że
zamordowany, a
Włecwrek został
zwłoki jego ukryte.
Przypuszczenie to miało najwięcej
cech prawdopotlobieństwa, ponieważ
Wieczorek był człowiekiem bardzo religij<nym i żył w jaiknajwięlkszej harmonji ze swą rodiziną, wobec czego nie
mial powodu do porzuca·nia domu.
Traf chciał, że dnia wczorajszego
okole godziny 17-ej jechało łódką 2-ch
mlodzieńców w stronę Kapuściisk.
pewnej chwili spostrzegli plyinące tuż
·
pod powierzchnią wody
zwłoki mężczyzny, które natych•miast
przyciągnęli do brzegu, zawiadamiając
o swem makabrycznem odkryciu pomożna

-w

licję.

Cialo topielca

znajdowało się

w ·w-

Witno, 20 mar<:a., zowany w Wilnie. Dostał się on do rąk pelnym rozkładzie do te~o s•topnia,
Od szeregu dni Wilno obiega sensacyjna pogłoska o niezwyklej aferze czekowej. której ofiarą padła Izba Rolnicza w Wilnie.
Przeniesiona w swoim czasie do nowego lokalu przy ul. .Jagielloń&kiej Izba Rolnicza przeprowadziła większy remont tego lokalu. Jednemu z rzemieślni
robotę
ków zapłacono za dokonaną
czekiem Izby Rolniczej, wystawionym
na sumę 200 2ł. Czek ten został zreali-

że

pewnego osobnika, który przerobił cyf- część twarzy tworzyła już tyDkio Jedną
rę 200 zł. na sumę 20.000 (dwadzieścia nforozpoznawainą masę. Zawezwano p.
tysięcy), poczem zgłosił się do KPO w Wieczorkową, która na podstawie ubrania doszła do w;niosku, że topi•elcem
Warszawie.
Czek był tak misternie przerobiony, jest jej mąż.
Ponieważ Wiecwrek w chwili zaigiiż aferzyś cie udało się podjąć 20.000 zł.
z ka<>y. Izba Rolnicza . poniosła ·w ten nięcia miat na sobe płasroz oraz mairynarkę których nie znaleziono na topielsposób dotkliwą stratę.
Policja wileńska wspólnie z policją~ cu, więc istnieje przypuszczenie, że
do- j Wieczo rek został
warszaws ką prowadzą eneri!iczne
pra-.w.dopQdObnie zamor~wany.
chodzenie w te.i s:nrawti.•

1

fascyn1.Lj~ce wti~ko, które uj.rzymy
Etr·
1-g·o kwi-etnia, wykol!lia zespół najwyMtniej&zych

6
cyrkowych przy współu<lz1" ale tresowa"wiaro
nych dzi1kich zwierząt, ria&owych konj, i:ndyjskich słoci i. wi-e.lkich orkie&tr. Ogółem w widv.w!&ku weźmie udział pr,zeszło 300 o&ób.
Cyrik Staniewskich przyjedzie do Łodzi wks·
nym pociągiem, s.kładającym się z 45 wagonów.

OTWARCIE CYRKU ,;KORONA".
W dniu dzisiej.s.zym -Oltwier1a &we podwoje
seeściomaszt-owy cy11k „K'()f!'lona" prozy ul. k.9.
biskupa Baoour.sdci.ego 8.

Za.p.owi-edzi:lćlilla jes.t iis.tna rewja kes<>iwa'I!ych
lwów, sion.i, m ałp, wielbłądów, focmi I.am j t. <l.
Pouitem W)'IS-tęp'llje cały &Zereg znakomHych a·rtysitów w ogó1n~j ilości około 60 ooób.
Codzie:nnie, pooząwszy od środy 21-go b. rr..
od·bywać się będą po 2 pr.zed9tawi.en11a: o godz.
4-e<j _po poł. i 8.30 witecrorem.
Prawdzi\\'.ą rew eolacją są ceny mi-eą.s.c, bo o<ł
54 ~r. do 3 zł. 30 gr,, zaś na pr1Z>e<Wtaiwtiooia popoł,udniowe od 35 gr01S1Zy.
Poo<."ząteok dzisiej..<;izego praed~vienia iinaJUgu!'acyj<ll!ego o godz. s.30 wieC'ZlOO!'e•m.

Z WYSTAWY PROF. SIEMI~SKtEGO.
M. Si.emiń&kJ, miany }uż łódzikim mimalaootwa z swych poprzednich wystaJW, od tygodo.iia prezentuje Lod1Z<i swe os.00.tnl~ pra.ce, tym. ra1Zem z cyklu pe;zia.ży z nad pol&kiego morza 1 Pa.ryża.
. N~syce-nl e w tooie, n:astrój, Zll!weze głębooki
1 &kUpllony, przemyśalama 1 celowa koomp ozyc}ate walory .Zlllaate doskonale wszystkim z poprzednich pria.c prof. Siemiński-eg-0 - występują
w obe<:mie wyS!ła.wia.nych płótnach i ka.rtonach
~rof.
łośinnkom

z całą wyrazistoscią i mocą

je&t ze wszech miar ~ odca nbejprzytem dostępna db wszyolk!ch.
fdyii bHet !ooszwj.v ty1k.o as. grioezy.
~ysi,awa
rzein1~. JeM

~u buś-detektyw

edor

I iego pies

Codzienny lllm „Expressu" z nagrodami. -

Serja jedenasta
Pr·a wa auto'1'6kie

zastrzeżone.

•
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Pies miał szczęście niebywałe~
Bo gdy wybiegł . tylko z domu,

MedOr szczeknął, zabiegł drog~
(Pies brawurę ma - i kwita!)
I skoczywszy do niewiasty,
,,Podłruwajec" w zęby chwytal

N~ złodziJilija już - na;trafił,

Więc

go

śledzi pOkryjomu.~

Tern dumny z dzieła swego
naprzód bez wytchnienia
- To nazywa się robota Myśli w duchu dzielny szczeniak.

Pędzi
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Parasolkę zwykłą przyniósł,
Więc na stare zgłupiał lata,
Alb<> może - myśli Kubuś -

Struga franta lub warjata? ...
(dals.ty ciąg jutro).
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Strzeż się elektryczności!
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NOS dO góry

. Ilość nieszczęśliwych _wypadkó":, spo~o~owanych elektrycznośc1ą, stale się zmnieJsza
I , Często spotykamy w Pi•smach wiado' nym materjałem, sprzedawa~ym w

~ I
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-::sklepach. Skontrolowany matenał eleAntek Wytrych został wr-.r;cfe unieszkoam~iŁ!JY. · sa.nlowolny - nie zwraca uwagi na
porażeń śmiertelnych
ktrotechmczny
posiada przepisowy dli~y. Przyłapano go na !loręcym u.czyuku.
żadne względy.
lub powodujących długotrwałe choroby znak „S.E.P." W ten sposób osoby nie- Właśnie sprowadzano go skutego kajdanami dio
Umysł jego jest ścisły, 1:sny, bezpartyjny. 1 i ka~ectwo, spow<;>dowaQch przez ~a- zn~ją~e się na jakoś~i i solidnoś.ci ma- urzędu śledczego. Pan komisarz przyglitefa mu
Jest to · człowiek. uzdolniony wszechstronnie 0 dhw1e wykonaną mstalacle lub skutkiem tenałow elektrotechmcznych. maJą pew sfę oiekawie, kiwa głowę i p0wiada:
wysokich ambicjach. Broni zaciekle swych ~o- nieuważnego czy nieumiejętnego obcho ność, że
- No, nazeszcłe, mamy etę, ptanku.., Od
glądów i zapatrywań, Jego poczucie moralne t dzenia się z urządzeniami elektrycznenie zostaną oszukane.
roku fuż na ciebie polujemy•••• Muszę przyznać,
opanowane Jest nieraz przez egoizm.
mi. Wypadki te zdarzają się zarówno .w
Ponadto Stowarzyszenie Elektry- łotrze, że to ostatnie twoje włamanie było prawróżnych zakładach pracy, korzystaJą- ków Polskich wydala szereg przepisów dzfwym majstersztykiem. ••
Z upqrem trzyma się swej wlasoeJ drogi w cych z prądu elektrycznego, jak i
stosowanych w przemyśle, a dotycząNa to Antek, siękając nosem:
życiu. Namiętności jego są silne 1 nierzadko opa
w mieszkaniach prywatnych.
cych bezpieczeństwa elektrycznego. - No, no, panie komisarz„. Ja nłe kobita.
nowuifl rożsądek. To, co potrafi zdobyć przy
Zagranicą istnieją specjalne organi- Osobne
przepisy, dotyczące bezpie- mnie pan Dlll komplJmenty nie weźmiesz,...
pomocy swych -wybitnych zdolności - nieraz zacje. które opracowują odpowiednie czeństwa mieszkaniowego, wydane zo••
•*•
zosta Ję zepsute , p,rzli!Cl brak giętkości I nlezwra- normy
i przepisy dla udiządz,eń i stały w formie broszury p. t. „Wskacania uwagł n;1 żadane względy.
materjatów
elektrotechnicznych, by zówki obchodzenia się z domowem1 uKac spotyka na ulicy Kotka.
o ile ni,e osiągnie wysokiego rozwoju lute- tą dr<;>g~ podnie~ć ich jakość i za- rządzeniami elektrycznemi. Środki
~~:~~:1;;··~P:~?··
lektualnego ~ okazuje dużo próżności, zarozu- pewmć ich bezpi.eczną obsługę. "! Pol- ostrożności przeciwko pożarom i pora_ Dla swej przyjemnośc.l?...
mią,łości i egolzinu. Przy wybitnym rozwoju sce r~lę tę spe~ma Stowarzys~eme Ele- żemom".
_ Alei ••• Dla mojefł,..
intelektu nabiera właściwości d ktat 0r .kl :: h.'i!Y.kow Polskich (S.E.P.), ktore wypoDzięki tym przepisom. ułatwiającym.
.,. :1.
11
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Y
~ c • 1 w1edzi<ł_fo - ostrą walkę
unikanie elektrycznego niebezpieczeń·* '
Zaws~e iest b~rdz~ wymaga1ący, surowy t . nie- .tandetnemu . wykonywaniu materjałów stwa.
Na ro,gu uliay 9'oi żebrak s jlft:ewiesz.vną
znłoośmćr.v, - okl,azd~el ·k· ,-$Zors.tkoś)ć łi nieraz hdzdiw~~:
elektrotechnicznych,
zmniejsza się stale łlÓść nieszczęśll- przez -szyk tabliCźkąi - · •
a e .,. ę
r~wo ow
swyc
· ·
·
j
·
Gł h ·
' · mę
' .._
-.....1 ' - ' - - ' - ć
l u ...kl"'c", Prlyczyma..Jącemu
się w znaczne miewyc h wypa dkó w,
uc on1emy. Zli~,.aJcie
111-r... nIe7 d.olnoścl 11 m sio - , h oż 0 si
,.
Y · \VH m e
ągną w a ms 1 rze do powstawania
nieszczęśliwych spowodowanych nieumiejętnem czy też szczęślfwceml
kwrunku mistrzostwo.
wypadków porażenia. Organizacja ta nieostrożnem obchodzeniem się z elekJakaś pani, zdjęta litością, wrzuca m11 do
Narodzlr1y te oznaczają punkt zwrotny w ży- sprawuje kontrolę nd elektrotechnicz- tryczonścią.
garnwizka pięć l!r09ZY· żebrak wyjmuje moneKTO

mości

o wypadkach
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cit1 czło.wieka: albo ·przezwycit:ży przeciwności
i ~iągnie. triumf nad niemi albo też sam spowo~
clu1e swóJ własnY' upadek.

W sprawach. społecznych I politycznych oka·
2uje dH.ie zdo111ośą i. szybko prześciga Innych ·
ludzi. Zna on doskonale swe możliwości i swól
umysł, decyd!lle sie tak szybko I przelawla taką
bystrość działania że potrafi skutecznie zwalczać ludzi . stoil,łcycb ~nącznie wyżel pod wszystkimi wżględami; wykorzystując ich chwilowe
wątpllwoś'ci· luti ~ah~n!e.
\

Gdy jednak zetknie się z całkowicie nowymi
problematami i _porzu'ci bity gościniec przecięt
nych interesów życiowych - może okazać się
zupełnie. nie na wysokości zadania i zawieść pokfaćlane nadzięJe.

W milości .iest . wymagający i konwenc)onalny
uy, żmysłowy, egoistyczny, namiętny. Nie dochowuje wierności.
Kobit:ta dziś urodzona jest niezwykle niezależna, aktyw.na i .nie.wiele
sobie robi z konwe·
naosów światowych. Jej życie domowe niezawsze układa się szczęśliwie. W stosunkach
z pQdwładnymi i dziećrąl Jest uprzejma i szlachetna, okazuje wspaniałomyślność - ale mniej
zastanowienia. ·
Najlepsze rezultaty osiągnie zarówno we
współdziałaniu iak i w małżeństwie
z ludźmi
urodzonymi od dnia 23 lipca do dnia 24 sierpnia
i od dnia 23 listopada do ·dnia ~2 g·rudnla.
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PROCRAM ROZGł.OśNI ł.óDZKIF.J
POLSKIEGO RADJA.
WTOREK, dnia 20-go marca• .
7.00-7.05: Sygnał czasu I pieśl1 „Kiedy ranne
wstają zo.rze''.
7.05-7.25: G~mna.styka.
7.25-7.35: Muzyka z płyt.
7.35-7.4(): Dziennik porann'f,
7,40-7.55: Muzyka z płyt.
7,55-8.00: Chwi:lka g-OGpo<łaiMtwa domowego.
8.00-8.05: Odcz:yt. prO<gr. na dl'Jiień bietący.
8,05-11.20: Przerwa.
11.40-11.50: Codziellllly Przegląd Prasy PolekiP.j.
11.50-11.55: Wj.a.domości bieżące.
ll.57-12.05: Sygnał czasu z WM&zawy. Hejnał
z Kraikowa_
12.05-12,3(): Muz:ytka poipulMl!la z płyit.
12.30:--12.33: Wiaidomoścj mefe()rlo\ogiicm.,
12.33-12.55: D. c:...,m1J1Zyki z płyt.
12.55-13.0Q: Dzien.ri.ik południowy.
13.00-15.25: Przerwa.
15.25-15.30 ~ W1a.domości o eup«cie polskim.
15.30-15.40: Komunilkat Izby Przemy&łowo-Han•
dlowej w Lodzl
15.40-16.~: Koncert orikiieet.ry jazzowej Wie.
sł.a wa W1'Lkosza.
16.25-16.40: Skr~a P.K.O.
16.40-16.55: Kąciik językowy.
16.55-17.20: K()1lcert chóru Jur&ll<ła.
17.20-17.50: XXI koocert z cyiklu „Muzyka Nt>e. pod1ległej Polski''. - W prog.r amie Ultwoty
Fe!iiktia Łahuńsikie.g.o w wY'k kompoizytorl\
i Jadwigi Heruieri (~).
17.50-18.Q(l: RepertUM" t-wów ś komu.nibty
łó~kie.
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- Imękuje

J powiada:
Pan4

serdecale

osłupiała.

clobrodzłoe...

me

- Jakto?Ho wtęc
jestricfe ilachon.łeł~ki eg.o
p.od W)'$oJcim proteOOtQN1Jtem
Pierw.s<lego Marszałka P01!skii. i pod holl.Qll'o- mym?•••
wem pntewodnictwem Preze&a Rady Mini- Jestem, proszę łaskawej dobrodziki, ale
strów J.amisza Jędnejewicza.
na szczęście jestem również brzuchomówą.".
22.30--23.00: Muzyka_ baneczna. z dain-c. „Adriia".
23.00-23405: Wiadomości meteorolo~i·cz:ne dlla
•••
komunjkacji lotnjczei i kom. policyjny.
Zda.Tzylo sfę razu pewa~o, że poc1mM moZl.OS-23.3():. D. c. murz:ydci tane z dane. ,Adrita". wy adwokata jeden z sędziów zalD4'.
Adwokat przerywa swe przemóW!enie.
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
- Pan prezes pazwo1f, te zeczekam z obro17.25. Moskwa (Stalin). ,•Katairzyna Iz- ną, aż się pan sędzi.a obudzt.„
Na to prezes sądu łagodnies
maiiłowa" opera Szostaik-owicza.
Niewiadomo, panie mecenasie.„ Może
19.05. Lahti. Koncert symfoniczny.
19.10. Ryga. Koncert symf. pod dyr. Al- właśnie pan sędzia czeka z przebudzeniem, aż
pan mecenas skończy· swe przem6wienfe?....
berta Coatesa.

••

••*•

20.00. Gulwreszt. Koncert symfon ..
21.30. ~trasburg (Paryz). „Donogoo"
sztuika J. Romadinsa, muz. l'berta.

Do składu mebli Kanapkiewk:za pmycbodzi
jakiś pan.
- Dzień dobry.„
- I>zień dobry....
- Co słychać?.„
- Ano nłc„. Jak pan widzi... Kryzys„. odpowiada Kanapkfewicz.
- Wtdzę .•• Niema klijent6w, co?- A chciał
by pan mleć klijent6w, co?.- Oczywiście„. he •••
Poniżej zamieszczamy kupon, upraw- żeby tak można było zna1eić Jakiegoś
niający do nabycia 2 biletów ul~owych
narzeczonego z panną młodą, którzy wybraliby
w cenie zł. 1.09 do kina „CASINO'' na sobie sypialnię, co?„.
To byłby lnteresl.<
wyświetlany obecnie wspaniały film

•••••••••••••••••••••••••••••••
Niłośnicy
uwaga I

sportu··

Oczywiście„.

p. t. „BOKSER i DAMA",
DNIA 20 MARCA URODZILI SIĘ:
- I dałby pan wtedy 5 procent prowb)ł? •••
18.00-18.20: ,,O celach dąże11 ludzkich- cnota",
w którym świetną walke bokserską
- Oczywiście... Ma pan takiego klijenta? •••
Publlus Ovidius Naso - sławny poeta rzymski,
wygłosi prof_ Koitairbiński.
prezellltują wszechświatowej stawy mi- Owszem .•• Trzymam pana za słowo.„ ZaCharles William Elldot - pedagog "a'm erykan'ski, lS.20-ta. 35 : Skt'Zynka. pocztowa techniczna omówi Wa,oław F,-enikiiel.
strzowie pięści: PRIMO CARNERA, raz tu przyjdę z morą narzeczoną.„
Chr. Fr. HOldęrlin - poeta niemiecki, znakom!- 18.36-l9.0(): O&ta.bltle n.a.igracie. utworów Kairk>MAX BAER, JACK DEMPSEY.
ty dramaturg norweski Henryk Ibsen - Dat1Iel
wka:.a i M.onw:sa1ki ~płyfy).
*·
Douglas Home -:- najsławniejsze mędlum .~wiata, 19.00-19.0S: Odcąit. profr. na dzieii DUłtPOT·
Kac I Kotek siedzą w kawlarnl
Napoleon II - t. z. „Orlątko", generał v. Let- 19,05-19.25: R.ozma4't.ości.
- Dokąd pan zamierzasz wylechać latem?
tow -' Vorbeck - szef wojsk niemieckich w 19.25-19.40: Felieton aiktuahy.
pyta
Kac.
19.40-19.41: Wiadomośei eportowe.
Afryce, Franz Winkler - polityk austriacki 19,47-19.55: Dzfonnik wi.eczomy.
- Zagr~mlcę... - odi><>wlada Kotek. - t>'
. do zamiany w kasie kina
ILandbund), Beniamino Gigli - popularny tenor 20.0Q-20.02 · „Myśli wybrane".
Francji.„
włoski, Gottfried Treviranus - b. minister nie-. 20,Q2-2Q.17: KomeJ MaikuazyńSki „Twairde S«- A czy pan zna francuski?.„
na 2 bilet.y po zł. l.09
miecki Karin Michaelis - znana autorka skanc.e„ --: (fragment z ~i P· t. „Cdow)ek
- O, yes. ••
'
Zllll<llle.z1'0!11y_ w no<:y").
- Przecie to Jest po anglelskul
dynawska i Hans. Rehmann - gwiazda ekranu. 20.17-22.30: Uroczygoty obchód jubilel\1Sll:u 65-let- l?akz pao!- T-o ia an11:idskl teł mam?L.
_!AN , SIWA„~
~ ·~. ..CJl!!'JC:llM · W: .~ Mlcbe,· wyciJ\ć i okazać . w kasie
sportowy
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KUPON ULGOWY
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SENSACYJNA POWIESC

I

WSPOŁCZESNA

Napisał

JERZY BAK

Podczas swego pobytu w Londynie Jan gadamy spokojnie o interesujących nas zala nie potrafi długo trzymać języka
h
dawnego przyjaciela swego ojca,
za zębami... Wpakuje was w try migi„.
ukrywaiącego się poo pseudonimem „Gar- sprawac „.
- Pan buja.„ - wtrącił Kazik, któTo rzekłszy, zgarnął pod stół całą
busek". Kim jest ów tajemniczy Garbusek,
broń, zdobytą na wrogach i usiadł, roz- rego również podinosła ta wiadomośćnikt nie wie.
hl
1 ·
d · · W
·
1
Nieraz wyratował on już Chudzika z k
ogza a ]est sprytny c op„.
~iężkiej opresji. Jan prosi go. aby przybył raczywszy szero rn nogi. a po rug!e]
- Taki sprytny. że siedzi teraz W
do Polski i wyświetli! zagadkę trupa znale- stronie stołu stanęli Lucjan 1 Kazik z nosami. mocno spuszczonemi na kwintę„. cmpie„. I co pan na to ?„.
zionego w czterech walizkach.„
- Nie wierzę! -- wrzasnął Lucjan,
- Poco więc owiJ'ać w bawełnę. ko-I
Garbusek przybywa do Polski, lecz nikt
pr zebra•·•·•u ·
w1·e w 1'ak1'"m
nie
. .zos t a t aresz t.owany„ •.
W
l
d
·
,
k
·
b
·
·
h
· Podc:zas
OgZ!1 Ia Ili~
odwiedzin dawnego domu, w C am ~Ol r.ac1sz OWle - OS~Ja CZ~ · W teJ chw1h rozległy się szybkie
którym mieszkał; Jan nawiązuie przerwaną Felek zartobhwym tonem - Wiem cos·I
zr.aiomość z Falkiem. który był towarzy- cie zajedni i przyszedłem szczerze z kroki na schodach. Lucjan i Kazik struchłeh.
szem jego ~abaw dziecięcych ... Jan mianu~e' wami pogadać...
Felka " osobistym sekretarzem · Od pewn-~.
. ł ZdUm~ony
. . SPOJrZ!i
F e Iek r ó~mez
ł Się O bl a t
'k
K
dl
bi
·
L
W
opar
az1
.
a
Z
UCJan
g·J czasu prześląduie Jana pewien tajemni-,
stronę drzwi· Rozległo Slę szybkie. rter.
czy żebrak, którego Felek ma wyśledzić. I stołu.
Mów pan wyraźnie„. - mruknąf wowe pukanie. Lucjan spojrzał strwoSekretarką Jana w biurze jest również '1
ieirn .towarz:1;1szka z lat d:iv..:nvch - Wanda Lucjan drżącym głosem. - O co cho- żony na Felka. Kazik . cofna,ł się ku okn.u.
~;mU \~eagżoałjed~t;~h~~a19st;~y~~;;i0~~~ ~~:
- Kto tam? - zapytał po dłuószeJ
tao,nska. ktorą Jan kocha! !cszcze, g~y by·' 1 dzi?
rola Zawidzkiego, wielkiego awanturnika i
·
·
: L uqan,
. by. ch Wł.11. m1 Iczema
m~lym chłopcem. Wanda me ma śm1alośc1,
·~-'-·
. M'1ę dzy ZaWl<ll"J<lm
gdy puk ame
-· „. O co chodzi. ?„. Chodzi. o to, ze
hult a1a.
by spoufalić się z hrabią. którego znała iea Cb udzi k'iem
się.
szcze z poddasza. Podczas nieobecności Ja- · szło, jak panu wiadomo.„ Ale pański in-1· powtórzyło
wywiązuje się pełna tragicznego na,pięcia
tytuł i fortunę hrabiowską. Zawidzwalka
- A dyć niech otworzom !„. - rozna wy daI?no Wan dę z b'mra, a na ie1· mieJ-· I teres musi się urwać... Szczerze panu
w tei walce ie~o ko<:hanka
mu opomaga
kie
· tn'
d
t
· · · ·i legł s1· t b 1
Ó
przy1ęto Marychne Przecławską.
sce
~
•
ę. U a ny g OS za r.zw1a I.
ł
I
.
.
Wlę·„
Jan starał się odszukać Wandę, lecz ona m
J ana Soł owerec k"· zwana Księżnbcz.ką 1...y.
Do pokOJU
drzwi.
otworzył
Luc]an
- Jaki mteres ?.„
wyprowadziła si~ z dawnego mieszkania.
~a ńsk;i. , słynącą ze swej niepo.spolitej urody. j
wpadl zziajany mimo mrozu Antom
- Ano.„ z tą zieloną granicą ...
J~k sie o_ kazało, Wanda wr.az . Z'! swą
Bardzo wielu mężczyz.n odebrało sobie ży.
L
cie lub złamało swą karierę„. W jej mistzrs~ara m'.•tką 1 narzeczonvm. uc!ar.em. pr~e- rdparl Felek mrugnąwszy znacząco Wogzala z Łagiewnik.
ne s>'.dła wpadł również Chudzik, który zca·
· mego fa t ra.I - za- N'1ec h ra tUJOm
k' '
gdzie Lucia n wyna1<1! • · d
do Katowic.
mostani·:h~ epokój
\V elegano:kim hotelu. Matka Je nem o iem.
dla
k·oc ha I s·ię w niej do szaleństwa, poświęcawolał, rzucając się na Lucjana. - Wczo
Lucjan zacisnął pięści.
namaw:a Wande. żebv wyszła zamaż za
1ac dla niei swą narzeczoną - Stefcię„.
· k posz!'1 i dotą· d Ili'kó g nima.I
·
· za przvzwo1te~o
·
k torego
·
LU";a~_:1
Ksę7nczka odtrąca go iednak od sebie.
., ra W nocy ]a
- Skąd pan wie o tern ?„
uwaza
Po wielu przy~odach Chud1:ik uzyskuje
Lu- Więc„. to prawda?. „ J"ękn!llł
·
.
cnropd. polHYJOmu . marzy 1eszcz_e
1 1
i h b
k
. 'ł
. ?.„ . Nie. bylbym r.eh c'
o Janie. . - Skąd wiem
\Va:1da
w oi\cu tytu ra iows·<i, ecz tego sa:ne•
.
.
.
Jan.
głupich
A
w1edz1aL.
me
gdybym
dawnvm Ja;m.„. Lycian zasypu.1e Ja _prezen- k1em,
go dnia znajdują go martwego w pokoju hoże prawda„. Niech
,.- A topewmk1em,
II poJdom,
I tam1 Pt \~n ego oma przybnya do me_i _wraz pytań pan mi nie zadawaj ' bo nie mogę
•.•
telowym.
zobaczom!„.
.
, .
, .
ze swym• dwoma kolegami - Kaz1!mm l
K 'k
ł
·
·
L
leJę.„,
pysk
Flurl<icm - poczem wszyscy we :zworo teg-o sc1erp1ec I zaraz W
Mi.nęło !5 lat. Jaś po tajemniczej śmier.
ucają sie do 1:Sytom1a. gdzie Lucjan mia! S i ę V./ic;c radzę panom łaskawym pannę! Felk ucian spo]rza na azi a, p~t~m na
ci ojca został jedynym spadkobiercą wiei~· ~ogzala zerknął rówmez na
Wande zostawić w spokoju i samemu
wymrać dla. mei. 0 pos.adę.
kiej fortuny. Jest w dodatku przystojny i
goscia I zmarszczył czoło.
, · h b .
·, , ·d · ·
Okazalo się, ze Luc1an stoi na czele
zdobył również tytuł inżynieNl. Na maska- O! - zawołał na Ie. wskazu' c
sza iki prze111rt111czej, która w nocy wybra· :via~ g Zie pieprz rosme, c y a ze wam
radzie spotyka niespod1iewanie zawsze jesz.
J~
1 Sg •
T
na Felk
zyc1e W krymmale miłe„.
·
la sic z Grtomia do Katowic.
cze piękna i kusźąca Księżniczke.
O ten .. „ ~picę! pewnie„„
_ a. - Jakiem prawem pan nam grozi
W Bytomiu Wa.n~a poznaje młodego t~nt~ie może ll ·iiei zapomnie r:. . P1lyp0m
Dlac~ego tak myślicie? - zagadce;za, Henryka ~1a1da.n~,. z. którym naw1ą- krymina tern? „. _ obruszył się Lucjan
n'awszy sobie iednak. ile udręki zniósł i
• nął go Luci an.
.
. d ? S Ó •
C ,
zu1e serdeczną n1ć przy1azm„.
przez nią jego ojciec. postanowiła zemścić '
r
t
- B ł u m .e o f t
os pan ~a..Je en. p~ buJ mme pan
Lucjan mści sie w ten sposób, że pod- Się na Księżniczce i nie zwracać na nią !
a ra \J.'.YPY ywo ·
Ili f'
ż.:i~nei uwagi. Jednakże pewnego dnia do- : rzuo::a Majd anowi szpiegowskie papiery,I tylko w policJ1 zadenuncJować!. .. Zaraz Ped . t Y
0
. un pev.:me„.
zmDemb mu„:
7.a. które Majdan skazany zostaje na 1110wiem stów kilka o Wandzie i ona pój
wiaduje się. że Księżniczka pos·ada przed- I
o rze, 1dźc1e. 1dźc1e.„ - rzekł
l dz ie razem z nami do ciupy ]'ak a nen w
śm:crć.
śm i ertny list jego oica. Udaje sie do niei po,
Lucjan, wyppchając Wogzałę za drzwi
r
' . ' '
K<:ężniczka wstępuje do klasztoru iakc
ów !!st. lecz ona wyznaje mu swą miłość i
:
· b
t
- . Już m 1
.
pacierzu„.
..Siorra Tere.;a".
i oświadcza. że nie odda mu listu. dopóki
-:'"" H.oła. hofa, bracie L.. Nie tak pręd- 1 f .' Y s ę ~~s ar~my, ze Y wasze
Lu ;ian : Kazik chcą wciągnąć do •zaon iei również nie pokocha.
.
s~dzki ~elka, który ich szpieguje, lecz im ko bo jeszcze język w młynek zamie· go Anatrta ~yWpuścih z cmpy„, .
Jan odrzuca stanowczo tę myśl. parnie
ogzala, postęlrn1ąc zb1egl
om
nisr,i;L @' Wand b dź oko'n .„ Jei
..
.
s .ę to n:e. udało. .
.
tając o zlożooei przysiędze.
. I na dół po schodach Lucjan za.mkhął za'
! y
sp
Tę. k'ą
tl .
Felek Jednego z 1.:h kompanow. me1ak!e- 'kt
Ksieżniczka . doprowadzona do rozpaczy
dł.
me rnie.·. a ie mam przyrzecze-i nim dr 1· 1· d
ni
go Wogzale, uwięził w szopie.
jego obojętnością. wysyła do niego pożeg1 d0 F l·k
e a.
opa
z"".
nie 7. policji. . To święte przyrzeczenie„.
nalny list i nikt nie wie co się z nią stało.
- W1~c. pan„. wpal~ował Wogzalę?
Więc zapytasz pan pewnie, dlaczego
·- - · - · - -·Ter~z .ruz m1 pan w1erzv?„.
odrazu nie zameldowałem o wszystLuCJan przesunął rękę po czole.
ci odpowiem„.
to
na
I
policji?.„
kiem
Rozdział sto dziewięćdziesiąty czwarty
- K~z1k! -:- ~awołał do stojącego
To panny Wandy interwencja„. Dobre
ma serce a dziewczyna„. Żałuje was.„ '\przy okme przy1aciela. - Co tv na to?
Wogzala zdradzi nas niechvbnie„.I prosiła mnie, żebym do policji jeszcze·
nie szedł. lecz żebym wprzódy doniósł mruknął Kazik.
Lucjan rozejrzał się po pokoju.„
Nast~pnego dnia Lucjan zw16kt się\ się„. Mrgnąl nieznacznie okiem w stro- o grożacem wam niebezpieczeństwie„.
że nie wiele ezasu oozostaZrozumiał,
Wanpanny
prośbę
sumiennie
Szanuję
z łóżka. Przewidywania je?:O okazały nę Kazika, który przymknat drzwi na
stracenia„.
do
mu
to
j
mordy
widzicie.
tu
mnie
dlatego
i
dy
się stuszne. Nie mógt ruszyć reką ani klucz i również przygotowywał s1e do
- Co robić?„ - mamrotar. - Co
zakazane„. Gdyby nie prośba panny1
nogą. Posuwał się tak, jakgdyby miał skoku„.
robić?.„
z:
ale
was.
do
przyszedłbym
Wandy,
- Mam cię, ptaszku„. - zawołał
· kamyki w butach.
Dam szanow:nemu panu dobrą raLucjan. - Przyszła koza do woza„. policją„.„. No. teraz już kapujecie? „.
· - Ale to nas wyrychtował.„ odparł Felek, powstaiąc. dę„.
z
zbić
Lucjan nie dał się jeszcze
rzekł do Kazika. - Niech go jasne pio- Teraz pogadamy sobie po przyjacielWzią nogi za pas i zmyikać póki jesz1
tropu.
runy!.„ I to on jeden na nas Clwuch !... sku„.
- To„. niemożliwe.„ Ja się stąd nie cze czas„ Stąd jaknaideij.„ I nie pokaTo rzekłszy, chwycił leżący na stoSilmy chłop!... - zaopiniował i
I Wandy też nie oddam„. Kto ją zywać się mi więcej na oczv, bo nie rę
rus~ę.„
rzuzamierzał
i
łom
żelazny
gruby,
le
·
przyz.nać.„
mu
trzeba
To
Kazik. ze mn~ P.ogada.„ Ja umiem ' cz~, czy drugi raz ule·gnę prośbie piekten
tkm~,
cić się na swego onegdajszego pogromLucian skrzywił sie.
I neJ panny Wandzi.. Jak mnie diabeł
swiat wyprawiać„.
tamten
na
ludz1
- Psia kość.„ Ręka boli iak cho le- cę, lecz nagły ruch f elka powstrzymał
skusi to mogę jeszcze donieść policji...
Niedługo
cieszy„.
bardzo
mnie
To
•
ra„. A co najgorsze, że ten łotr skradł ' go od tego zamiaru„.
Lucjan nie zastanawiał sie już ani
W ręku Felka błysnęła bowiem stal sam siebie odprawisz„. A teraz, żeby
mi wszystkie dokumenty.„ Nie wiele
że me chwili.
panu,
szanownemu
dowód
dać
wprawdzie z tego wszystkiego, co tam . rewolweru.„
- Kaziik!.„ Słyszałeś !?„. Myk!...
- No, proszę„. Kto zaczyna ?·„ - rzucam słów na wiatr, powiem jeszcze!
napisane zrozumie ale zawsreć dla!
się kuścianie i tylko tyle: - Dziś zrana Wogzala zo-' Jazda !.„
i zapytał Felek, cofając
·
'
mnie to 'strata„.
I zwracając się do Felka. rzekł wyW tej chwili rozległo się pukanie do mierząc z rewolweru to w stronę Lu- stal aresztowany„.
'
-. Co?.:· ~ogzala?!... - Lucjan por , ciągając doń rękę:
cjana, to zn?w w kie~u!lku Ka~ik~. , .
'
drzwi.
fachową
za
dziękujemy
panu
A
j
Wog·
zna
pan
Skąel
zmie1sca.
s:e
Wal
~łaśc1c1ele m1eszkama
O~~dwaJ
_ Zoljacz-kto tam się do nas doporadę.„ Bóg pana szanownego wyna.
zalę? „„
.
. bija.„ Jeżeli dozorczyni znowu po pie- 1 opuśc1h bezradme dłome. .
grodzi.„ I podziękuj pan w naszem im iesiedzi!
j~ż
<;>n
.sprawa.„
rrloJa
-:widzą
panowie
szano~n.1
- Jak
niądze za sprzątanie, to zrzuć ją ze .
rzekł Felek - :i1e Jestem znowu _taki w c~up1e:„ A więc sp1eszc1e .się„. Nie , niu Wandzi... Powiedz }ej pan. że źle jej
wszystkich schodów„.
Kazik otworzył drzwi na szerokość, marn?wany fraJer, który wchodzi do macie wiele czasu do stracema.„ Wog-: nie życzę„. Dobra .była dziewczvna !...
h w · · t 1 F 1 klatki z lwem.„ Ta zabaweczka. którą
ł •
· ł ·
~- 1 trzymam w ręku. piwinna panów przesieni s a
za ozone.go a~cuc a.
lek ..Kazik zm1er~yt go s~rowvm. SP?l: ~ konać, że za kwdransik możecie odby_ć
Rozdział sto dziewięćdzresiąty piąty
rzemem. Peleik me zląkł s1e bvnaJmnieJ bezpłatną podróż po mieście karetką
pogotowia do szpitala„. Poproszę wo.
tego wzr?ku.
- Mo1e d!a pana uszanowame„. -- bee tego o złożenie u mych stóp t~go
kawałka żelaza, który nie zdążył spo.
rzekł, uch.ylaiąc kapelusza.
. . - Mo1e d.wa„. - od:parł Kaztk. - cząć na mej głowie, jak również wszel- . Ja~ bJ'.ł niespoko~ny ·. Od diwuch dni jąc, ż.e może Felek nadesłał iakieś wie·
. kiej broni, jaką panowie niezawodnie m~ m~ał zad~ych ."".1eśc1 od Pelka. Nie ści do domu.
A pan skąd s1•ę tu przypętał?:„
- Owszem, proszę pana hrabieMoże pan z łaski swet do cho- chowają na pamiątkę w swych kieszon- w1edz1~t ?O się dz.1e1e w Katowicach.- ·,
Ostatme mformacJe były dość niepoko- go„. _ odparł woźny K .
lery, zechce mnie wpuśc;ć do poko- kach„. A więc - siup!
.„ wiatv przyI Obydwaj „panowie" wahali się przez j~ce„: Felek pi~aJ o zdradzieckim pia- szły.„
Ju!...
· ł
Jan
_
Kwiaty?
_
z
Wandę
wyzwoli
dz1en
. - Można i tak„. - oduart Kazik chwilę. lecz gdy Felek poruszył grofoie me, ze lada
t~·ch słowach ~.a„ od·dz'wi'e SPo.irza. 1?rdzy
· rewolwerem. szybko rnucili_IDY do nóg „niewoli tych oczajduszów".„
otwnrzyt drzwi.
mego, J;i ,g Y
•
Y
· ł Y. a tu am· zna ku.:.- . by.
D wa dm· mm.ę
· · ·
b
k ó · · d
'
k'
k
'
zupełnie rozumiał co doń mó~
me
F e Ie.k wsze d1 z rę oma w 1esze- 1om, ja r wmez wa rownmg1 1 sprę\J.'iono.
.
wstadt
biura.
z
wyszedł
myśląc,
Tak
·
niach do pokoju. Lucjan, ufrzawszy go, żynowy nóż„.
•
- Dobra„. -- rzekł Felek. - To na- d.c: a.uta i pojechat do domu.
zapienił się ze złości. Geba mu się W~'·zwró- --~~ISzy Ciąg jutro
· .c- Czy i.est coś nowego? k'.rzywila„. Przez chwilę przyglądał się razie wystarczy„. Teraz panowie po-!
1
~
·· ··
uważnie goąciowi... Potem uśmiechnął zwolą, że kapeńkę sobie przysiądę 1 po- ci się do oddźwiemego, prwusz.czaSTRESZCZENIE POCZATKll POWrfSCL

Józel Chudzik był bez.robotnym. Pewnego dnia, gdy siedział przed dworcem, ie·
go ukochany synek, Jaś, przyniósł mu znalez oQny kwit bagażowy. Na podstawie teg-0
kwitu Chudzik odbiera walizkę, w której
z.najduje poćwiartowane części zwłok ludzkich. TeJ!o samego dnia Chudzik de>wiadu·
je się. że iest synem hrabiego, gdyż jak-0
niemowlę z.amieniony zootał w klinice nie
nara.z.i-e wydostać nazwis-ka
może iednak
swego ojca.
Chcąc się po.zbyć upiornej walizki, Chudzik pod.rzuca ią, lecz mimo to posądzają
go o zamordowanie hrabiego Burskiego, ieojca. Sprawa oparła się sąd
6
„ińo tvrzekome"o
pomo<:y tajemniczego Garbulko dzięki
sk ., Chudzik zootał zwolniony. Po wyjściu
na wolność Chudzik dowiedział &ię, że oi· 1

spotkał
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„cudotwórców"

~resztowanie .

wileńskich

ktorzy "leczyl i", udziPl ali porad prawn ych i przepo wiadali przyszłość, terując na naiwności bliźnich

!F.

KOP,?,[ą,WsKA
I

Od 9- 3 w domu przy ulicy

Wilno, 20 marca.
Coraz częściej publiczność wileńska
zostaje obdarzana różnemi ulotkami
magików wszelkiego autoramentu, którzy w tych ulotkach przyrzekają za
marny zresztą grosz, iż dokonają cudów.
·
W zakres ich specjalności wchodzi
zwyk,le odnalezienie złodziei, orzepowiadają wyroki w przyszłych procesach, leczą serca niewieście. malują
przyszłość klijentów, a niektórzv udzie
laJą nawet porad prawnych I leczą nJeuleczałne choroby.

Gda~el~~~e 37

Otóż dopóki blaga „cudotwórców "
·
Po przeprowadzo nej rewizji w mie- Od 4-7 w lecznicy
nie kolidowała z prawem. władze poli- szkaniach „cudotwórców ". utrzymaPiotrko wska 294
cyjne nie uważały za potrzebne inge- nych w stylu wschodnim. skonfiskowa(przy Górnym Rynku}.
rować.
no obfity materiał, świadczący o ich
Lecz porady prawne i leczenie cho- praktykach.
czwARTKOWY KONCER MJSTRZOWSKl
rób przez tych „dobroczyńców ludzko„Cudotwórcy" zostaną Pociągnięci
Ale!ks.a.ndea- Uniński, zna.komiity pj.an~ta·
ści'' wyraźnie kolidują z artvkułami dO OdpOWiedzialn
OŚci za UOraWjanie wfotuOIZ, o,dzina,czony pierws.zą naijwyż51Zą Jll&•
kodeksu karnego.
praktyki lekarskiej i udzielanie porad &~odą na konikunie Sz<>ipcnowskfan w Wa1"$ZaW związku z powyższem policja wi- prawnych bez posiadania odpowiednie- wje, wy.s.tąpi w bieżącym sezonie. tylko z jedy·
,
·
nym koncertem w czwarlek, dni.a 22-g-O b. m.
leńska aresztowała 3 osobników o eggo WY kSZ t aicema.
w saill Fidhairmoa:1Jj~. świetna iinterpreta.cfa, wieizotycznych nazwiskach. które są jedW ten sposób zlikwidowana zosta- ka techniika, fadny ton o.raz płomi.en.ny tempe·
nym z najbardziej nieodzownych akce- nie wreszcie plaga oszustw. których do raanent. na.dają gl"Ze Uni.Mkiego z.namiona nie·
S<>r)ów zawodu.
·
· •
t
·
t [ dioścjgmoncgo adyiz.mu. Na program teg.o ko·
1. Się
P USzc.za.1
r?zma.1c1 ~S ro I O,l!;~Wl~,
e- ceritu sikłada?ą się aircyd7.'ieła Mozarta, Brahmsa,
Okazało się, że Bos-Andi o wyglą ~epac1, Jasnowidze
1 ch1romanc1.
zeru- Chocpica, Prokofiewia, StrruwmsJc1,eg0 1 innych.
dzie Rasputina Jest wieśniakiem z gmi- Jqcy na latwowiernoścj bliźnich.
Począitek o godz. S.45 wiea.
ny turgielskiej, zam. przy ul. Wielkiej
TEATR MIEJSKI,.
5, drugi cudotwórca, Zaall •. Jest Szlomą
Dr. MED.
Dziś we wiorek i w środę kO!llledja Devała
„Towarjs.zc.z", która w dal$:zym ciągu '51tanowl Rozenblumem , który zwykle reklamuje
prawdr:rwy ewenement &rty&tyc241y Loci~. Ceny się, że dopiero przyjechał. Jest w tern
znaczn~e zniżone od 40 gr. do zł. 3.6().
tyle prawdy, że często przenosi się z
· W czwartek wchodzi na afisz oryginalna Jednego mieszkania
CHOROBY WEWNl!TRZNE
do drugie.20, i trzekomedia Haisendevera ,,Pan z towarzystwa",
w k!orej h~1S<torja miłoś<:i i intereeów łączy się ci, Ben-Alii, jest Antonim Wasilewskim
w intetesującą cało·ść. Reżyse<!'orwał Henryk Sz:le.. (Zamkowa 17),
specjalista od leczenia
Gdańska
tyń&k.i.
chorób nieuleczalnych .
Tel. 232-55. przyjmuje 7-S

Al. Kopciowski
37

wieczór.

~to~I ~to~I Uo~f Otwarc ie słynnego warsza wskie go
1

~~·~~~:. f:~p~ po,: CYRKU
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STANIEWSKICH
1S

Dziś

najbardziej frapującego filmu sezonu

Następny

Tel. 141·22.

''

TAB AR IN

Narutowicza

zo.

''

Powiększony zespół

22. b. m.

t ..J. w c:&wartek od godz. 10-ei
Wejście

tel. 150-66. 154-60.

Dztł

premj era

,,Zaledwie · wczo raj''

program

świąteczny

·~ z~PAMIĘTAJ DATĘ, dnia
,

Rekord owy
·
Europe jski
Progra m

Niebywały

retysern P1yderyk a Lanaa

111. Sienkie wicza r,o
Varlete-Dancing

(główny
oddział)

WIECZO'R WAL(O
'W
.

Pow!ększony

w. .

H

WIEDEńSKJCH''
.

Powitanie

_wl~sny.

świeczek

orkiestry:
. pr?grarn. atrakcyJny. Konkursy taneczne. Walka baloników i
i wiele innych n1espodz1anek. Dziś 1 codz1
e od 5-9 FlVE. Od 10 KABARET DANCING.
bezpłatne.
Ceny niepodwyższone.

I dni nastepn ych

Wielki film sowiecki p. t.

"

I
A

CENY MIEJSC: I seans 54 i 85 gr„
nast. Ili 85 gr„ li J.09,
1.30.

z udziałem najwybitniej szych artystów: SGWKI NO-MO SKWA.

Nadpro gram: Dodate k

dźwiękowy.

Ceny mieJsc: I seans 54 i 85 gr„ nast.
III m. 54 gr„ II m. 85 gr., I m.-1.09.

R •i,lydzień rekordoweao powodze„ia!!!

.„

w

najgłośniejsfilmie
zym

)

świata
·~

~li~ i~ni na~t~~nyr~

JA
KIE PU RA
,,P I E
N N o c V''

Reżys. A. Litwak. Muzyka: Spolański. Słowa. M. Hemara. 'Yvtwórnia „Cine-Allian ce" w .f~ryżu. .Eksoloatacja
Tempo Pilm Warszawa. Nadprogram wspaniały dodatek dzwiękowy oraz P. A. T. Ceny m1eJsc 54 gr., 85 i 1.09.
W filmie tym KIEPURA śpiewa m. in. „Tobie śpiewam tę pieśń •. .'' (Dziś w nocy albo nigdy).
UW AGA! Film Pieśń Nocy" i est wytwórni francuskiej i. ze względu na swoją wysoką wartość został wvróżniony
przez Ministerst~o kwalifikacja artystyczną .. Niema nic wspólne,go z filmem Kiepury, ostatnio wyświetl. w jednym z kin łódzkich.

DOKTóR

W. ~ilOUDO\VSki

LECZNICA

1nftllw1
i
H. SZUMACHER U U L •~~~:P••yeh

OME6A''

-iab~:td.:~~;:~~;zn11

ooaitór

Piotrkowska 70, tel. 181·83.
dl.6WNA 9, TEL. 142-42
CHOROBY SKORNE. WENERYCZNE Analizy lekarskie, opatrunki, zastrzy. 1 MOCZOPŁCIOWE.
ki. - Lampa k~ar<:0":'a. - Roentgen.

Pr~~~~n~~ ~~e~.~lt~~o· r~eid~{'1 pó1

i od 6 do 8 I pół wiecz. W nledzlel4
1 śwleta od 10-1.

-KLI

DNOKTOGR

PORADDiatAe rmia."!9
...,

ERM R

UDDR.

ZL

lt

•

C!'oroby •k6rne
I weneryczne

PIOTRKOWSKA 56

I

tel. 148·62

od I I -qót -

4-, 6-9 wlecz, w nle-

dz~e i święta

od 10-1

wykwi?-tne

w

aER

po cenach przystępnych

E

Piotrkows ka '14'1,

M~ED~. ~,.n mu:::: :e:::ok:,rową D- r

telefon 181-77

POSIADACZE rowerów!!! Uwaia:
Czas odświeżyć Wasze stalowe ruma·
ki. Dla wygooy Waszej otworzyłem
i>rzy Bałuckim Rynku Nr. 8, sklep spor
towy zaoPatrzony w cześcl dla rowerów 1 t. p, Przyjmuje wszeiJtJe. r~·
racje, przeróbki na balony, zamiany i
niklowanie. LeopoLci Tałer,
150-42.
POTRZEBNY pracownik fryzjerski,
6-go Sierpnia 44.

tel.

ZDOLNA i podręczna do pracowni sukienek „Fillette" potrzebna, Wólczań·
ska 97.

l'laJJno.wsNze Afaaoony.EL DROBNE

ogłoszenia

w

„Repubłi~e"

a najlepszym i najtańszym środkiem
•
zetkniecia
zainteresowanyc h
stron.
Kto chce: 1) znaleźć lokatora lub sub·
.
•
~~~ s~~~~~m 16;1~~zyst~~!do~:ś~
soec. 1 ch o0r5• · ww
„ erra:vdcvzn5:veckhs,uaruk:)mycb AKUSZER.TA I CHOROBY KOBIECE 1oruń, ul. Klooowicza 19, Michalak. Godziny przyJqt od 8-5 I 7-8 lokatora. 2) znaleźć mieszkanie lub
p0jedyńczy pokói. 3) sprzedać nier-.J·
w1 6~ 1... 0
PRZEPROW ADZIL Slf NA uuce
- - - - - --·chomość lub rzecz.
4) kupić cośkol
And rzeJa 2, tel. 132-28
E~ERGICZNI!
wiek okazyjnie. 5) dostać posadc. 6)
Do sprz~daż~ rewe.laPrzvjmuje od 9-11 rano l od 6-8 w,
'
•
crinego artykułu poszuk1wa~1. C~z1en
wyszukać pracownika niecha! l>O·
TELEFON 228.92
niedz~e l świeta Q.d l().e..12. : ~ ·-• QIL~ ,
da drobne o&:loszenie do „Re.1>ubliki".
38•. ~. QfoW: „EnerO~.
przychodową

nap,rzeciw parku miej-

ak11szo1 • anekoloa

Pomorska 7 tel 127-84

w

ANDRZ EJA 4

(3:2)
5:5
5.
K.
(W-wa)--W.
Polonia
•
t
kl
N·

!!z!z~!!~~~~ !~Jd~~~~as~~
Chrostek

Rudzie na Śląsku rozegrany zo:
stał ubiegłej soboty mecz bokserski
między miejscową Slavią a krakow,
W WKS-ie wyróżnić należy Pisar- skim Wawelem.
W zespole warszawskim najlepsi
. W dru~im dniu swego pobytu. w Ło-1
Mec~, który zakonczyt się zwyciędz1 Polon~a warsza_wska ~ wielkim tn~·- Szczepaniak i Łanke· Najsłabiej wypa- '. skiego, Witczaka i Przygońskiego. Sę-1
stwem slązaków w. stosunku 9.:5, pr~y1 dziował p. Rettlg.
dem uzysKala .wymk remisowy. Na mi- dli obaj obrońcy.
niós~ wielką sensacJę w P?Stac1 wymku
nut~ yrze~ k~mce?1 zawodów prowadzi~ 1
remisowego w walce między ChrostWKS 5:4 i me wiele brakowało. by woJ 1
kiem a mało znanym zawodnikiem Enł
skowi zeszli z boiska jako zwycięzcy.
glem.
Dowodz1 to, że zarówno SKS jak W.
Charakterystyczne, że w drugiej run
K. S. nie o wiele ustępują ligowcom
znajdował się C~ro~te~ trzykrotd~ie
•e6ronio
oro•
sporto11.1o
oudu,;ja
Uro~susfa
warsza~s~im.' których ~awet nie może ,
me na deskach do dziewięciu.
~.
dusftusujne "' Lodzi
usprawiedltwić fakt, ze wystąpili z
dwoma czy trzema rezerwowymi. Od
. Ubie·głeq. sabot~ ocLbył.a s.ię w. P?l· k1erownukow okręgowych. urzędo':" ze
dawna już zresztą wskazywali na wysoki poziom ?ódzkich zespołów A klaso- skiem Rad10 .spec1alna a~<lyc1a posw1ę· wszy.st.kich roz.g.łośni ;polskich, z.a.gaił ~e·
wych, z których niejeden potrafiłby z i con_a. sportO~!. Prz~d mikrofonem. ro7·· bran.1e. dysiku_s,Yilne pl~„ Gai~ryś, ~to~y
POW{)dzeniem dotrzymać poła renomo- gł?'~111 .Polsk.1ego .R8:d~a. w War.s:z.aw~e. z,p ~yraził rado·s c .z. moz~1wośc1 z':tkm~cia ku czci Marszałka Piłsudskiego.
wanym lecz często małowartościowym · w1h •się naiwyb1tme1J&1 ;przedst.~w1c1ele się 'Z prze·?·s~a~icielam.1 spo·r tu, łodz.kiego
W nadchodzącą niedz:ielę Związek
Przemowiem.e swOJe zak?nc~ył płk.
, me.hu s'Po.rtowego ~ przewo~mc~ącym
zespołom ligowym.
zawody wczorajsze były imprezą! PanstwoweJ Rady Wychowania F1zycz; Gahryś. okrzy.k1em na cze·ś~ . w1elktego Strzelecki Łódź-Powiat organizuje do
mezwykle udaną. Żalować jedynie na·- ' negFo gen. Rouper~e.m, . ~rektorem P.l•. budowmcze&o. łężyz~y pofalue% Marszał· ~:z~J~z~tM::!::łk~ J~~;{~d~ił~:d!k~;
leży, że nie dopisała publiczność, która W ... płk. drpł. !<-1ł1ńskun drazprezes~m ka: Józefa P1lsudsk1e~o, ipóaohWft<>'I1y
go na trasie: Łódź - Zgierz - Aleksan
.
.
.
niezbyt prędko będzie miała okazję I Związku Związ.kow Spo•rtowych płk. Ul- p-nez zebr~nych.
Następnie potoczyła się. dł~zs.za 1 u· drów - Cyganka - Mania - Szosa
•
.
. .
oglądania tak interesującego meczu. Już ryche~.
~?wnocze~me !>Oszcz~g~lnych roz· t:zymana na wysok~m. poziomie dysk~- Kons.tantynowska - Łódź -- kosz.ary 28
sam fakt strzelenia w CI u 90 minut aż
10 bramek mówi za sieti~- S tuac·e na · głos~.rach kra11.owych 7ebr.~h się re.prezen . sia na teimat siportu 1 wyc~ow~nia f.1· p. SK., wynoszącej 29 klm. 300 m.
Start do marszu nastąpi na Baluc·
zawodach zmieniały Sle ·ak ~ kal~jdo- , ta~c1 władz 1 , orgamzac11 spo·f'towyc?, 1zycznego oraz ustosunkowama &ię. r~~Ja
: ktorych zadaniem było p·:> wysłuchamil , do ruchu siportowego w naiszem m1eisc;ie. kim Rynku.
ok · J
sko ie co e
W kategorji drużyn A biorą udział
res czaltsu yrowa- t o.fi.cjalnej części audycji pi'Zedyskutowa· W zebraniu z.ciJbierali głos niemal wszy·
.lpa i-'ilna dpr ~ 1en
dzl
·
·
· _,_.
• • • e:por t owyc h scy d.e1egac1. zwiąDKow,
• zagaornen
· a.kt ua Jnycn
w rezu ac1e
a .k
uzyna.
" 2?~, w kategor1·;•
powyz··e1· l„t
na zawo dmcy.
ws k azUl)ąc
. mecz nie
.
ł
z koń
lat.
18-22
od
zawodmcy
B
progrado
wprowadzenia
konieczność
rudo
rad.ja
stosuThku
omówienie
c.z~ . Się wym ~em r~misowym. oraz
~
0 p~wia daJącym przebi~go~i ~r~
Podczas marszu przewidziane są od
chu s·po.rtowego i zagadnień na najbHż· mów roz..głośni łódzkiej oc.iczylów spor· ·
w Zgierzu i Aleksandrowie,
towych, transmis?i z ważniejszych im- poczynki
u~aga szą przyszłość.
:l.\.lhQ :zzpoczynaJą Się o
W Łodzi odbyło się zebranie dysku- prez i t. d. Przedsławiciele roz.głośni przyczem na odcinku Zgierz - Aleksan
~3WV:C ta a j .w:s:u, który W ciągu
- mmu pzys m1e "'.' 1 Stblam~~ strzel o- syjne w lokalu SKS-u, gdzie zebrali się łódzkiej pp. dyr. Jarzębowski, red. Sle- drów wszystkie zespoły biorą udział w
.
.
ne P~I~z. uszczyna. 1 0 ars 1e&:0 • . . _ olbok ;przedstawicieli rozigłośni iłód:z.kiej fański i. po:. Woskowicz wyra7ili goto- strzelaniu. .
Dla zwyc1ęzcow nagrody ufundowali
~hJa ot-rząsa Się Z przewag.i mieJ komendant okręgowe.go urzędu WF. płk. j wość poJŚC!a na rękę ruchowi sporto-1
~
~lowr; ' przeprowadz~ szereg !1ie_zwy- Gabryś, komendant .Zw. Strzeleckiego wemu w naszem mieście przez częstsze i p. wo~ewoda Hauke-Nowak, komisarz
e et ektownych akcy1, szczegolme l~- m1r. Marszałek, przedstawiciele niemal! uwzględnia1nie sportu w pro.gramach ra· I Rządu inż. Wo·iewódzki, dowódca OK.
~~ą ~ ro_ną, W rezultacik ..c~ego ~adak~ wszys·lkich okręgowych związków spor· dijowych. Zebranie, któremu przewo<ln:- •IV gen. Małachowski, kierownik unędu
czy mjr. Marszałe.k, przeciągnęło się w okr. WF. i PW. ppłk. Gabryś i dyr. M.
'~t' b r~zyny wLrs~aw~ l~J. ~fY ~aft 1 towych, oraz reprezentanci prasy.
Po wysłuchaniu audycji specjalnej serdecznym i miłym nastroju do późnej 1Kop-czyński.
a·
~ 0 ~i( przeWz ant ęt, . gj n~ e~o
-· - .os a me mmucie, pierw nadanej z Warszawy oraz przemówie1i nocy.
ze~ 1ego.
--szeJ po? owy baJeczny strzał Łanki zo- - - · -· · · - -- - - - - - staje cudem obroniony przez znakomitego Pisarskiego.
Po zm1anie pól już w pierwszej mi-·
nucie centruje szybki Bulanow IV i
Ałaszewski celnym strzałem uzyskuje
czwartą bramkę. W tym okresie gra
traci nieco na wartości i tempo słabme.
Po kwadransie bezładnej kopaniny dn
Jak z powyższe.go proigramu widać,
w~orem la.t piuje:
Związek Legjonis·tów
gfosu coraz częściej dochodzi WKS.
Gw.!aździsty Aeroklubów z święfo sportowe „Dnia Le.gjonó·,-(' b~·
Zja:z.d
1)
bie·
w
i
również
organizuje
ubiegłych,
który około 30-ej minuty . uzyskuje trze·
na terenie . woje·
Pana całej Po.Jski w m-cn maiu, który 7!bieg· dlzie rewją siportu
żącym roku pod P'rotektoratem
c1ą bramkę ze strzału Stolarskiego.
pamiątko nie się z uroczystością poświęcenia sa- wództwa łódzkiego.
obchód
Łód•zikiego
Wo?ewody
Zachęceni tym sukcesem gospodarze
ub. roku Ponieważ branie udziah1 w powyższy;:h
PierwS1Zei Kom molotów, ufundowanych w
?takują teraz w dalszym ciągu i z winy wy w rocznicę wymarszu
&pecja.lnego
wymaga
społeczeństwo łódzkie.
przez
konkurencjach
Komendanita
Legionów
KadTowei
pan~i
się
udaje
Polonji
Jednego z obrońców
Wyścig samolotów z motocyiklami przygotowania, komitet
2)
za•c yjny
organi·
niepodlegość Polo
bój
w
PHsudskie.go
Włodarczykowi zdobyć wyrównując11
do
przed 25 lipca 1934 r.
uroczystości zwraca się z apelem
ski.
bramkę.
3) Zjaizd Gwiaździsty automoMlowy ws.zyStt1kicih organi.z.ac,ji Siportowych i -po·
Program obchodtu, wzorem lat ubiegPolonja w tym okresie nie Istniej~
szczególnych zawodników o zainłereso·
niemal na boisku. WKS atakuje dalej i z łych, obejmuje imprezy sportowe, przy• na terenie województwa.
4) Zjazd Gwiaździsty klubów moto· wanie się piro.g ramem i prz)'lgotowa.nie
konkurencji
i
ez
r
imip•
prngra.m
czem
uzysku: zut~ karnego za rękę obrońcy
sportowych ~est z roku na rok obfi<ts-zy i cyklowych.
się.
J~ piątą bramkę i powtórne prowadze·5) Zawody kolarskie na 110 klm. dJa
czyniąc z
urozmaicany,
bardziej
coraz
Na koń:ferencjii z przedstawicielami
me. :Egzekutorem rzutu był Witczak.
święto stowarzyisz•o nych .
,,Dn!a Legjonów"
.k:tubów i organizaciji siporitowych, o·dby·
.w ostatmch minutach gry dąży Po- tradycyjne~o
6) Zawody ·k olarskie na 25 klm. dła tej clnfa 16 3. - 34 r . .u1&talono, że bieg
sportowe.
lonJa za wszelką cenę do wyrównania.
uroczy· mło·dzieży do lat 18 niestowarzyszonej. kolarski na 110 Mm. ·dla sfowarzyszo·
bieżącyim progra.m
roku
W
przesuwając Seichtera do ataku. Wresz
7) Bieg na przeład.
sitości został wzbogacony nowemi kon·
nych o naigrodę .przechodniią i bieg na
cie na minutę przed końcem gry zdoby- kurencjami. Wiprowadzono zawody pil8) Bieg sztafetowy pieszy na prze· 25 klm. dla młodych odbędzie się wed·
wają goście rzut wolny z linji bramkoki nożnej, lekkoatletycme, pływackie i strzeni 10 klm.
wej, po którym pada w t?oku podbram- inne. Przewid·ziano również szereg na- I 9) Bieg szitafetowy pie~zy na przełaj. ług regulaminów istriiejących, n~atom.ia.st
bieig na iprzełaii 50 klm. wyznaczony na
kowym wyrównująca bramka.
10) Zawody piił1ki nożnej,
ii
Wływiduailnych
gród, :kluibowych,
20 maija br. odbędzie si:ę wedłiu;g spec·
11) Zawody bokserskie.
przechodnic·h.
regu:laminu, Zw.
ialnie opracowanego
12) Zawody lekkoatletyczne.
Program sipo!'towy święita „Dnia Leg
Legjonistów ufunduje ~eaja,Jną nagrodę
13) Zawody pływa·cki-e.
joniistów" przewidywany jest jaik nastę·
;przechodnią ora.iz dy:pfomy i żetony dla
zawodndików.
o mistrzostwo Zw. Strzeleckiego
Aero-kluibu i
Z pnedsita:widelami
W dniach 26 i 27 bm. odbędą się w
usblon•o, że popisy
'A.iutom01bi1l-kliubu
Łodzi zawody bokserskieo mistrzostwo
związane ze zlotem i z.iaz.dami odbędą
okręgu IV Związku Strzeleckiego.
sportoDemł
się 21 maia br. BHżs.ze ezc:z.e,góły usfa·
imprezami
nłedslelnemi
•
sDiqsfiu
"'
Ze względu na dużą liczbę zgłoszo
zelbra1ni11.t rzwołanem
Ubiegłej niedzieli byta Łódź terenem dzi szereg działaczy pracujących w lone zostamą n.a
nych zawodników eliminacje odbędą
z udziałem Aer<>•
Le.gjorustów
Zw.
przez
i
zapaśniczych
związkach
okręgowych
warszawskich
zjazdu
licznego
niezwykle
się na dwuch salach IKP i Oeyera. Wyłód2lkiego, Łóclzikiego Automoibi;l„
klubu
PZA.
w
bawili
więc
Tak
sportowych.
działaczy
udział
wezmą
mistrzowie
eliminowani
Osobami napewno zupełnie niezna- klubu, „Union Touring klubu" L, Klrubu
w ogólnopolskich zawodach pięściar w Łodzi wiceprezes PZPN dr· Michałow świecie sportowym, które jed- Motocyklowego, żyd. Klubu Motocyk:lo
nym1
klubów
zebraniu
na
wygłosił
który
wicz
skich Związku Strzeleckiego. które od·
będą się w końcu kwietnia w Brześciu robotni czych okręgu dłuższy refert na nakże zasługują na uwagę są trzej gaze wego i Tow. Cykl. w Paibdamcaclt i
ciarze warszawscy, którzy towarzy· Zgierru.
temat sportu robotmczego.
nad Bugiem.
Z drużyną pitkarską Polonii przyje- szyli w podróży swemu pupilowi, repreNie.załeżnie od :pow)'iższego program
chali sekretarz PZPN ini. Merliński i zentantqwi stolicy w wadze średniej w dniu 15 sienpnia rb. siaranńem AeroOżarkowi.
prezes WOZPN p, Frenkel.
klubu i LO.P .iP. przy wspólud1.z.iale Zw.
kolarskiego w Łodzi
Ta „hultajska trójka" odbyła oczy- Legjondstów oraz w poro.z.umieniu z ~·
Dalej z reprezentacją pięściarską sto
Łódzki Okręgowy Związek Kolarski licy przybyli prezes WOZB adw. Vogel wiście podróż „na gapę", zarówno do interesowanemi klubami · urządzony Z()sezo11 i kapitan związkowy p. Nałęcz. Z tąże Łodzi jak i drodze powrotnej do War- ~tanie raid lotniczo - samochodowo-mo
otworzyć
postanowił oficjalmc
kolars ki w Łodzi w dniu 15 kwietnia. reprezentacją przybył też prezes Owiaz szawy.
tocyklowy z uwzJ!lędnienłem za•da.ń obWszyscy trzej byli w Łodzi przed- rony Pań-stwa. Nagrody, planiety i żeto
Szczegótowy program uroczystości ot- dy p. Tytelman. który opiekował się
miotem owacji ze strony ich łódzkich ny ufit.t.nduje Zw. Legjonistów.
warcia sezonu zostame opracowany w swym zawodnikiem Rotholcem.
, Prócz oowyższych bawiło też w to . kole~ów oo fa.chu. . ..najbliższym czasie.
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Rad1·0 na us ugach sportu
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Zawody bokserskie

·imprezy spor·
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Kadrowej"

I

na!azd działaczy sportowych na bódź
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W obecności 50.000 pielgrzymów Ojciec święty dokonał kanonizacji Ludwiki de Marillac, założycielki zakonu
szarytek. Na zdjęciu widzimy Papieża
w czasie uroczystości.

!1

Inżynier

francuski de Ja Sirva zademonstrował w Paryżu nowy typ samo·
lotu bez skrzydeł, z poziomo ustawiG·
nem śmigłem.

nlllllll!lllll!llllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!illlllllllllllllllllllll
udaiąc się w tych dniach na wielkie przyjęcie, zwolnił swą zwy
spowoau wielkiesw deszczu. Niezwykły widok karety ~alowej
króla bez eskorty wywołał w Londynie miłe wrażenie.

Jllllllllllllllil!ll!!lliWlillllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllll!llllll!l!llllll Król angielski
kią eskortę,

Zagnane przez wiatr wielkie krv lodowe pokryły rzekę Hudson w Stanach
Zjednoczonych, zagrażając miastu Albany.

W Anglii odbyły się manewry przeciw
lotnicze. Na zdjęciu widzimy olbrzymi
reflektor rzucający snop światła na
horyzont, gdzie spodziewany 'iest samolot niepnyjacielski.

I

Poraz pierwszy od 150 lat odbył się znów zjazd kawalerów maltańskich.
Na zdjęciu widzimy procesie kawalerów maltańskich w Rzymie, prowadzoną przez wielkieg() mistrza Chigi.

Codzienna nowelka ,,Expressu"
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na lotn1i1sku pod Pary- wszystko wyjaśni!. List ten oisateś do
niej przed dwoma tygodniami. Wynika
z
niego, że spotY'kacie sie czesto za
Uścisnieli sobie ręce, zamieni1ti ki1
llka
z·daw1kowych zdań t .zaieI[ swe miejsca mias,tem, że ona nawet niekiedv ciebie
w samolocie.
/ odwiedza w kawalerskiem miesz;kaniu.
Poruc:znlilk Toreau milczał orzez paSierżant W~ktor Marouet zasiadł
przy motorze, porucznik Klemens To- rę chwil.
Sierżarut odwrócony do niego plereau zajął miejsce obserwatora.
camL,
czeka'I z niecierpliwościa na od- Jedziemy do Marsylii, prawda?
powiedź.
- rzucił sierżant kró1Jkie pytanie.
- Dlaczego nic nie mówisz? _ za
- Tak jest-otrzymał odpowiedź.
Samolot począł się wznosić w g6rę. wołał wreszde prizez tube. - Chyba
Gdy osiąginął iuti dość zmacma wyso- już teraz nJi'e będiziesz zanrzeczal, że
kość, sierżarut Marquet zawołał p1
r zez urtrzymujesz z moją żoną bliskie stosmki?
tubę do swego koleg1i.
_ Przymaję się _ powiedział ci- Słuchaj, Klemensie, muszie z tocho
porUJCznik. - Nie moja w tern jebą poważnie pomówić.
- W jakiej sprawie? - spytał dnak w\iina, ona mnde s.taI1e orowokowata.
porucznik.
_ To mnie już nie obchodzii-krzy
- W ściśle osobistef.
knąt groźnie sierżant. - Nie będę te- A więc słucham cie.
- Od paru miesięcy zwrncatem u- raz przeprowadzał badań, bv stwierwagę na twoje zachowanie wobec mo- dzić, kto z was prowadził politvkę zajej żony. Wydawało mi sie stale, że czepną. Paktem jest tyllko, że utrzymyl
iiabieg_as:i; o jej względy. Nd·e miałem waliście ze sobą. Miskie stosUJnki. I przy
jednak · catilrnwitej ·pewności. czv moje znam ci się sziczerze, że znienawidzipodejrzenia są słuszme, wooec czego tern ciebie bardziej, niż żone. Lu~ynę
nie zwracałem · cf żadnych · uwag~ Dziś kochałem wiprawdziie nad żv_cie i temz
nawet te~ 1:1-i · nie jes.t ona. obofo1:1'1a, ale
Jednak iuż . mam pewność. ·
· - .Czyś ty · oszalał? - krzytknął tyś przeciez był mq1m wieloletimm, wy
porucznik w odpowiedzi. - Cóż mnie próbowanym przyjacielem. Przeżyliśmy w dwójkę . tyle str~s~nv;h. chwil,
obchodzi twoja żona.
- ' Klemensie." nie · wykrecai się w tyle razy groziła nam l~ .sm~erć. w
tak głupi sposób . Mam iuż niezbite do- prz.e~t~o:za.ch. Zdaw~to nH si~. ze mgwody. Wczoraj wieczorem w szkatuł dy się iuz me rozstamemy, a Jednak ko
ce mojej fony z.nalazte111 list. który mi bieta potrafiła rozbić naszą orzvjaźń.
Spotkali
żem .

J
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Nieście

pomoc
najbiedniejszym

Porucznik Toreau mikzat uoarcie.
Przez parę chwil trwało znowu mil
Przez dziesięć minut lotnicv nie od- czenie.
zywali się do siebie. Samolot orul po- A jednak nie zmienie moiej d~y
wietrze, wzmosząc się coraz wvżej.
z.ii - zawołał znów przez tubę sier- •Słuchaj - krzyknął nade si er- żant. - Musimy razem zgi1J1ąć.
żant. - Doszecl!łem do wniosku. że ży
- Trudno, jeśli nie widzisz irunego
cie niema iuż dJ,a mnie żadnego znacze rozwiązania, nie będę ci sie p;zeciwntia. Straciłem żonę }__przyjaciela. Ni.c stawiał - odpowi·e<liziat mu sookojnie
mi więc już nie pozostaje. rnatego też porucznik.
postanowiłem uszkodzić motor. Za pa- A przecież móglbyś sie bronićre chwil runiemy na ziemię i pozostaną krzyknął znów sierżant. _ Mógłbyś
z nas krwawe szmaty.
poprostu strzelić do mnie z tvtu z re- Nie czyń jesz.cze tego - zawo- wolweru, wyrzucić trupa z samolotu i
tał w odpowiedlzi porucznilk. - Pragnę zająć mo}e miejsce przy motorze. To
ci przedltem udzielić szczegółowvch wy wcale nie jest trudne, Klemensie.
Jaśnień. Przedewiszystkiem nie wiesz
- Nie zrobię tego, uważam cię bov.:cale, jak doszło do mego romansu z wiem w dalszym ciągu za mego przyLucyną. Nie chciałem ciebie n1,g dy mar jaciela.
tw,ić, więc nie z.wracałem ci uwa·gi
Na tern skonczyLi rozmowe
jej zach?wanie. Lucyna prowokow~la
Samolot mknąl coraz szvbciei.
wszystkich na~zych kolegów. P~sia- !
Porucznik Toreau starał sie nie tra
dam· do.wody,. ze utr~ymyw.ata bhzsze cić panowania nad sobą. Zda wat sobie
stosUiTIJkti z klnlku ofice:allli1, który.eh sprawę ze swej strasznej svtuacji, ale
zniasz doskonale. Ostatimo,. gdy. na.wią- wolał 0 tern nie myśleć.
zata ze mi:ią rom~ns, byinc:1in:ime1. me uAle sierżant w dalszym ciągu nork!"ywata, ze ma Jedtno~zesme. Jesz.cze malnie spetnial swe czynności. iakgdyki~lm kocha~ó~. Musisz mme z.~ozu- by zapomn~ał o swym okrutnvm plamieć, drogi W11ktorze. Wszvstk1emu nie.
~iinna jest tyl1ko ona. Ni~ i:iależv tej ko
W ten sposób upłynęło kii!Jka g0 _
b1ety traktować powaz!1Jle. Gdybym dzin.
?J'.'ł rua twojem miej~cu wvrmci!bym
W południe samolot wylądował na
Ją pop~ostu z domu ~ na tern skonczy- lotnisku w Marsy]ji.
·
laby się cała tragedia..
Sierżant Marquet pierwszv wysko- . Czy mógłbyś m1 dostarczyć do- czyt z aparatu i rzuci,ł sie w ramiona
wodów, że ona istotnie miata jeszcze swemu towarzyszowi.
paru k~ch~nków? - rpucił pytanie . - Masz .rację! Jesteś moim przyja
mtody s1erza~!· .
. c1elem i kobieta nigdy ni·e zaważy na
- Oczy~~sc1e. .Ody .tvllko wróci- ną.szych uczuciach. Wvrzuce Lucynę i
my do Paryza dowiesz s1e o wszyst- na tern się skończy cała tragedja ·,
ki em.
·o.
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