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uczestnik zamachu morderczego na premiera Duca,
stanął przed sądem.
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CENA 10 GROSZY
SR.ODA. 28·00 MARCA 1934 ROKU.
ROK XJI.

CONT ANTINESCO,
morderca premiera rumud•
sklego Duca, stanął przed
sądem w Bukareszcie,

Wienera
bryki
fa
zgliszczach
Na
Co pewien c:zos wgbac:bo ponownie
sion olior

Zwłok

oRień.

poprawie
zdołano jeszcze wydobyć

ko~os-rolg ulelił

zabitych nie

rozebraniu murów. Do rozbiórki przy. ł lach fabrycznych· Po tragicznym i pa· I Dziś rano porozumiewaliśmy się rów·
Ló<lź, 28 marca.
(ig) S~aszliwy pożar, który szalał stąpicmo dziś rano pod fachowem kie- miętnym p0żarze w fabryce Angerstei-, nież z zarządem szpitala im. Prez. Moś·
onegdaj w Lodzi I spowodował nienoto. rownJctwem. Front bedzie rozebrany na, gdzie spłonęło żywcem trzech stra- ełckiego, w którym znajduje się do chwi
waną Jeszc7Je w LO<ki katastrofę, w dal do parteru, a schody do pierwszego żaków, władze bezpieczeństwa wydały li obecnej 12 ofiar żywiołowej katastrofy. 7 kobiet i 2 mężczyzn przebywa
SJ:Ym ciąp fest przedmiotem p0wszech. płętrai wówczas dopiero bedzie można zarządzenie,
nych rozmów i pilnych docbod.2leń ze przystąpić do usuwania tra2icznych BY WE WSZYSTKICH FABRYKACH obecnie na oddziale chirurgicznym, 3
W OKNACH ZAKRATOWANYCH PO·. kobiety - na oddziale wewnętrznym.
$trony władz. Jest neczą charaktery- zgliszcz.
Ponadto komłsJa ustaliła, że schody ZOSTAWIONO Z N A CZ N IE J S ZE 1 Stan ogólny Ofiar przedstawia się
~yczną, że pożal'! zasadn1czo do obec·
Niebezpieczeństwo Już
zadawalaiąco.
OTWORY
neJ ~hwllt Jeszcze ~ CO KILKA OO- 1.leWnetrzne, znajdujące slę p0 lewej
DZIN BOWIEM WZYWANA JEST stronię muru budynku fabryczengo mo-. które mogłyby służyć Jako ewentualne minęło I dziś wiadomo, że
STRAŻ OGNIOWA NA MIEJSCE KA- gły oosłużyć Jako wyjście robotnikom wyjście w razie niebezPiec~eństwa. UDA SIĘ WSZYSTKICH UTRZYMAĆ
PRZY ŻYCIU.
TASTROFY edyż JJOd zrlfszczami w czasie oożaru. P.anlka Jednak była Większ.e fabryki zastosowały s1ę do te·
znajdują stę' p~cooe oliwa belki, tak wielka, że o schodach tych zapom- go z.a~ządzenia, mnJeJsze - nie } to Możliwe jest jednak, Iż te ofiary, które
które raz poraz· zapalają się I t:vlko czui ulano zupełnJe i siukano jedynego ra- własme spowodowało tak tragiczne uległy nadłamaniu kręgosłupów, zosta. ną kalekami.
skutki w ~anym w~p.adku.
rwJ uwa~ straty zawd.złeczaĆ należy, tunlm prZez okna fabryczne.
Najgroźniej przedstawiał się stan
Urzęd!11ąca kom1s1a wydała równlez
Stwierdzono nadto rzecz nJezwykłą.
że ogień nie przyJmuJe większych roz.
miarów i nie przerzuca słę na Śąslednle Otóż fabryka JoskOwicza, uruchomiona zezw?leme elektrowni, by po dokonćanlu zdrowia robotnicy Jabłońskie), która ma
dopiero Od kilku miesięcy, pri<>sperowa· rozbiorki, można było zains~a1owa w złamany kręgosłup, ale w ciągu dzlsleJ·
zabudowania.
skle~ieniu transf_ormator ~łuz~cy do pę- szej nocy nastąpiła już lekka poprawa.
Prób całkawit 0 zllk"'6dnwanla ła nielegalnie.
Ustalono definitywnie, że pod gruza.
Plany tej fabryki zostały coprawda dzen1a warsz.tatow w sąs1edme1 t:i~ryce
•
ni d ~ doty bez
nJ • Y
c as PO złOżone w wydziale przemysł<>wYm u· Czarnolewsk1ego, która, od chw1h wy· mi znaleźli śmierć prócz buchaltera Lei·
ogt a J~ze ~
_ rzędu wojewódzkiego, zezwolenia jed· b!łchu pożaru gmachu M. A.'Yienera jest bowicza dwie robotnJce Janina Plas~
zy ywnyc rezu1 a w 1
mik na uruchOmlenłe warsztatów fabryka nieczyuna sp.owodu sp. ~lema się prze- kowska <Niecała 42) 1 Waleria Barau
~~'1~A°rYKż~-µRo
AMRTU~I
NA ~~iscw
w.41dó~ ~ nms1ała ~w~lbtć z pracr 400 (Przędza1niana 13). w tej chwiU istnieje
,nie o ~m ~
V
Ponadto nie zbudowano zawczasu robotmkow. Chodzi więc o lakna1szyb- podejrzenie że
by zawczasu zapobiec ewentua.tne no.
JESZCZE CZWARTA OFIARA ZNAJ·
w1ększych otworów okiennych w sa· sze iei uruchomienie.
.
.
Wel katastrofłe.
DUJE SIĘ WŚRÓD SPOPIELONYCH
W cląp całego dnia wczora)szego
SZCZĄTKÓW FABRYCZNYCH.
na °!'i~Jscu poża111t urzędowała soecfalna
zdołano narazłe ustalić, wobec
Nie
•
kom1s1a, sldadafąca słe z władz oollcyJ4
wielkie) 1tczby rannych. czy brakuje
'P
•
nych, woJewódzklch, na czele któret
ktoś z obsady fabrycznej poza wyiei
_
stoi inż. Józef Piaskowski. Inż. Goldwymienionymi. Według wszakże zeznań
Dollluss przuaoiowu•e aruni
berg z zar.tądu . mleisklego, inspektor
robotników, jeszcze jakiś robotnik nłe
dla BabsburdóW'
pracy Wyrzykowski, . prokurato~ DreLond,yn, 28 marca. I haibsbursktich. Zairówno banicle, ja!k i zdołał na czas wyskoczyć z morza płoszerK im1komen~a_~!. strazy i Kooczynski.
pism angielsikich, konfisikaty majątlrowe łfabsburgów zo- mieni.
zapewnień
Wedle
rzęerwszvm
P
0. SJa u:11tcu.ua ·w,
dzie'. iz rozgrzebywanie zgliszcz. w I><>- czynllli!ki rz.ądtowe w Austrji przygoto- staną co]nięte. Pismo węgierskie „Maszuk1w~ za zwłokami ofłar katastro- wują kiroki do przywrócenia monarohH. gyair mrita1p" donosi, że na zamku nailefy nie moze narazie młeć mJełsca, gdyż Oczyiwiście n~e nastąpi to odrazu. Pierw żącym cLo dY'Il.astji Habsburgów w miej, s~ kroikiem w tym kilerunku ma być scowości Raczkeve w l>Obliżu Bucfu..w dalszym ciągu
konstytucji pesztu prowadzone są w pośpiiesiznym słyszana była świetnie w Ameryce
GROZI NIEBEZPIECZE~STWO ZA- .zmiana dotyichczaisowej
allllStlr}acldej, w której zaJznac:wne bę- tem'J)ie roboty a<l'aiptacyjne.
WALENIA SIĘ OóRNE.1 CZĘSCI
Nowy Jork, 28 marca.
Podczas lata majią bawić na mrnku
cWte, że na czele państwa stoi nie pre.J
MURÓW
.
Audycja z Jasnej Góry, zapowiedzia:nad k!atką ~hodową, gdzie mlescll stę zytl'enit, ale regent. Podobno stanowi- mfod.slze dizieci cesarzowej Zyty, a mia- na przez całą prasę polską, bvła świet
kiedys kantor składów firmy Berger:. s11ro pierwszego regenta obejmie jeden nowicie: 20-letnia aircyiksiężniczka Ade- nie słyszana na terytorium Stanów Zjej la1jdla 19-letni arcyksiążę Robert i 18-let- dnoczonych. Stowa gen. Dreszera, ·dyr.
l tych względów poszuklwan!la za z przywód!Ców legitymistów.
R6wocz.eśnie r~ąd austrjaoki IPlrZY- ni arc}'Q<:siążę feiliks.
zwtokamł oodJęt~z~ana dQDłero oo
Pułaskiego oraz przeora Pa;.tlinów sły
szane były jaknajdoktadniej. Śpiewy a
il~!!!!!!!!!!l!!!!!~!!I!!!!!!~~~~' gotoW'Uje się do ,miesienła ustaw antybicie dzwonów. głęboko
zwłaszcza

I

tt

RedeD""

W

Jl09•rJ1

Audycja z Jasnej Góry

Zespól
Rivelli

KontroIi nad

przemysłem

,,[o

IY~li~ń 'owie~t"

bankami

domagaJą się b. kombatanci trancuscy
tępienie oszustw podatkowvch.
Paryż, 28 marca.

„Notre Temps" podkreśla. że uchwaly Rady Naczelnej b. ko111lbatantów stanowią pewnego rodzaju program, który
możnaby ująć w następufące cztery
punkty:
rf ańba XX wielk!U, handel ŻY·
1) Wzmocnienie panstwa, opartego
;i.rym tiowarem
na ustroju republikanskim z sllną wra~ycte włóczęgów, ail<'robat~
· dzą wykonawczą, stałą, odpowiedzialną
wdwórzowych
t kontrolowana na zasadzie oowszechWallka ze światem przestęP'
nego glosowania.
CZ'Yllli
2) Organizacja sil ekonomicznych ł
Kiu'llisy wa:elkiego cyflkn.li to os1zawodowych oraz udział tvch w spra1
taitinfia ,powieść C. T. P.
waoh publicznych.
N1r. 49-ty tygodlnilka
3) Kontrola l koordynacJa podstawo
wych ga~zi przemysłu. uzdrowienie towarzystw akcyjnych, kontrola państwa
nad kredytem, redukcją godzin pracy,
wielkich robót publicznych,
program
(świąteczmy)
; organiczne reformy w dzie.dzinie komujuż siię illlkazał i jest! wszędzie
nikacji i rozdziału produkcji.
do naibycia. Cena egzempla4) Zredukowanie wydatków publirza 30 i:rroszy.
. cznych przez reformę administracji nie
' zaś deflacja, reformy podatków w senliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:m~1 :sie bardziej słusznego rozdziału ich oraz
,

.i

wzruszyły Polonię Amerykańska.

Samobójstwo ucznia ·
ti 5 k"

J

k d

j"

j k
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ie a a em 1 wo s owe
Dziennik zwraca uwagę na oodobien- rumu
Bukareszt, 28 marca:
stwo tego programu do żądan ~eneral(t) W niezwykty sposób odebrał sonej konferencji pracy, która domaga sie
dania pracy bezrobotnym przez zniżkę bie życie uczeń akademii woiskowej
godzin zatrudnJedla. ożywienia życia Steres. W czasie ćwiczeń woiskowych
gospodarczego p~ wykonanie pła- wyskoczył on nagle z rowu strzeleckienu wielkich robót pubtlcznych. ustale· go i stanął przed oddającym strzaly
··
nie minimalnych płac w r6żnvch gale- karabinem maszynowym.
Steres padł trupem na mieiscu. Z pozłach przemysłu, ustalenia cen na produkty rolne, upaństwowienia kredytu I zostawionych listów wynika. że przy.
kontroli banków, natycbmiastowef elek czyną rozpaczliwego kroku lbvła nie.
tywneJ kontroli gałęzi przemysłu zasa- uleczalna choroba oczu.
Japoński
dnlczych dla zblo110Wośct I dla pracow._
nlków oraz zatwierdzenia orzieZ kouodebrał sobie tycie .
stytucfę organizmu gospodatozeKo, wy.,
Londyn, 28 marca.
posażonego we władzę, która umożli(t) Donoszą z Tokio, że wvsoki u.
wiłaby kontrolę produkcji ł konsumcJi,
reformę administracji ł Podatków. Pu- rzędnik ministerstwa marynarki japońblicysta, zwracając uwagę na ewolucję skiej; Ko, odebrał sobie żvcie. Ko był
partji agrarnej, wyraża przekonanie, że sedzią w czasie rozprawy przeciwko
obecnie byłoby możliwe zgrupowanie oficerem marynarki japońskiej, zabójpewnych zdrowych i mlodvch elemen- com premiera Inoukai. Sedzia Ko potów koto kilku zasadniczvch idei, wy- _petnit samobójstwo przez harakiri. Przy
czyny tego kroku nie ustalono. I
rażonych przez neosocjalistów.
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·Najwierniejszy małżonek· wSzkocji w''~~l~;J;:~e~~y~
2

L ord Aberd een, b • gub ernat or I r I an d 1•t I• · K ana d y' z d O•

Oryginalna zemsta fabrykanta
(z)

Płacenie

podatków

należy

-

jak

był sobie popularność w całym kraju, tako
=~~aw ~tv~~:li~~~zek~~~Zn~:r~~
k
,
N
d
•
li podzielał równie'Ż senator MeU111ie4', wł.aś
P.am1~ n1
WOJe 1.!d~:l t.n.anej fran,cll5k~ej fabryki czeko-

• t • ow Pa1 t • '' as

au t or·

(zJ Lord Aberdeen, jeden z najpopularniejszych arystokratów szkockich,
zmarł w wieku lat 86 w swym pałacu
rodzinnym Kromar.
Tytuł swój odziedziczył lord w 23
roku życia. Licząc zaledwie 25 lat, poczynając od roku 1887 przeszedł do li-

berałów.

W 1886 roku zajmował on przejstanowisko gubernatora w Irlandjl, a następnie od 1905 do 1915 roku
powtórnie piastował tę godność, poczem w cią~u 5-ciu lat był iubernato·
rem Kanady.
Bardziej jeszcze, aniżeli iako działacz państwowy, wsłaWH sie lord Aberdeen, jako wzorowy mąż. Od 1877 roku
· do ostatnich chwil swego życia, czyli
w ciągu 57 lat, lord był tak samo wierściowo

nyrn i czutym małżonkiem, jak w okresie swego narzeczeństwa. Gdy w 1927
roku lo,rd Aberdeen ogłosił drukiem
swe pamiętniki po tyt. „Nas dwoje",
wszyscy bliscy i przyjaciele poczęli jch
nazywać „ich dwoje".
Znajamość swą „ich . dwoie" zawdzięcza lordowi Bałfour. który był
wówczas zwykłym „mr. Arturem Balfour" i zapoznał oboje młodych podczas
spaceru konnego w Hyde-Parku. . Na
uroczystości złotych godów lorda Aber
·
deena Iord B alfour b rał ud zia l w Ś madaniu, na którem prócz nie~o obecne
były wszystkie druchny „pannv mło·
dej" oraz cały szereg osób, obecnych
przed plęćdziesięclu laty .na. ślubie mło·
dej pary. Podczas tego Jubileuszowego
śniadania wszyscy goście złożyli swę.
podpisy na pamiątkowym obrusie, któ-

ry ma już swą wartość historvczną, jaWbctze skarbowe nało,żyły na Meu·
ko dawna własno-ść dziadka lorda Aber- niera 2 m.iiljony frain:ków tytułem po.da.tdeena.
ku do1chodowego. Od wymiam te~o płat
Obok swych wielkich zalet lord ruk zł~żyl rekurs, .który zosit,a.ł jednak
Aberdeen posiadał w swej młodości wy załatwiony <>danowme. Senator posta·no
bitne zdolności aktorskie. Podczas wił ~edy zemści~ się na .skarhie, 'f' dość
swych studJów w Oxfordzie młody oryg1na1ny ~b. P?mew.aż me .poz.o·
Aberdeen zastąpił pewnego razu zawo· stało mu nic. innego! 1a.k ms,zczeme po•
doweg0 aktora i zdobył sobie takie po- dia-tku, Meui111er z.ai:mast czeki;.
..
wodzenie u publiczności, iż dyrektor te- przesłał do kasy skarbowc1 2 nul1ony
atru zaproponował mu sta,fe engage- franków w monetach • 25-centymoWych,
ment
zebruyc:h ze wsiystk1ch aut<>mat6w,
J ·k
' h k I · "
rozsianych po cah~j Frlł!lcfi,
a o nacze·ł ni'k. szk oc·k1c
o ei r.,ante„
Wyikon.anie tego „.szaiański-e·go" pła
laznych, _lord Aberdeen nauczył się S
nu wyttnagało uruch<>miema całe1 ko·
prowadzić pociąg; był on świetnym o- lumny aut ciężarowych, albowiem ładu·
grodnikiem: a nawet wygłaszał kaza• nek monet 25-ccatym. ważył 40.000
nła w niew1elkłei kapllczce swe10 szkoc klg. Zll()śHwy płatnik sądził, iż kasa Slkar
kiego palacu.
I bowa zaijmie się przeliczeniem t.t'Msip-Or
Pozatem lord Aberdeen posiadał sze- tu miedziak6w. Sik.arb poradził sobie je·
reg stopni naukowych i akademickich. dn.ak i zaclowo,Inił się tyiLko
.

sprawdzeniem wagi wszystkich wOrk6w

Tragiczna
.
śmierć
kapitana
angielskiego,
"!~!~t~ii~~~~
z~l~~!~~i~
który ·
serce
portugalki. - Wyraflnozdobył

pięknej

odz1en1a

wana zemsta odpaI onych rywaII•

Z Alaski wróciła niedawno pani fli·
zabeth Cabot-Forrest, ma:komita peda·
gogicz:ka amety!kańska. Zafożyła ona
cały sien~g szkól w ciągu swego 21-let·
niego pobytu w kraju Eskimosów i jed·
nocześnie zebra·ła nader ciekawy mater·
jał o życiu i obyczajach tuby'lców. .
Pani Cabot-Forre.st oipowlada, iż Es·
dk~mosi ~ chy ba NnaJbrudnłeJsz y m narłuo·
em na ~w1ee1e. oszą on 00z1en e •
trzane·, które wtedy dopiero zdejmują.„
ieśll z nfe&o wyrosną lub zupełnie znt·
szczą. Oło_wy Jeb są istnem roJowłskłem

(z) Miasteczko Santa! w Portugalii cji. Dowiedzieli się o tern odpaleni konCałą dwunas.tke aresztowano na·
krwawej tragedii.
kurenci, i gdy kpt. Starfield wracał do tychmiast, jednakże wszyscy wypierali
się winy, wobec czego nie zdołano U·
Piękna kwiaciarka, AUlla Cerande, domu, z za węgła ulicy
padł strzał, kładąc go trupem na
stalić, który z nich dał śmiertelny
miała wielu wielbicieli, którzy adoromiejscu.
strzał.
wali ją stale, pomimo, iż mloda dziewczyna żadnego z nich nie Wyróżniała. llml!llllllllllllllll!lllllllllllllllllllUIUlll!lllilillllllll!llJlllJJlllllllllll!lllllllflll!llllllll11!1111J!llllllllllllllllllllll!l1"11111!1!1111111lll1111'.l1l!!lll!ll!llJlllUllll
··
Nadmierne powodzenie sprzykrzyło się wreszcie kwiaciarce. wobec cze„ go ~puścita óna ~odzln~e- miasto i Uda...
u ·płn
ta się do WalencJi, gdzie otrzymała po.
. • • •
lnse~w.
sadę w kwiaciarni
·
- B -j _- . · ' · ·b ., : ~- t
· ł •
- . .·t"
O myciu rąk pried le<lizeniem n~ko.
· .
.
u na wyo raznl8 au ora os awaonego w 18 mywacza•ged .1e• mu. nawet przez myśl nie 1>rzechodizi,
Tu poznał urodziwą. panne pewien
mana blednie wobec afer największego 011usta
natomiast katda rodzina po skończonym
kapitan marynarki ang1elsldei. Jerzy
.
.
.
.
positku wyciera sobie twarrtz i ręce jaStarfield i zapalał do niej gwałtownym j (z) Maunce Leblanc, sly1~ny autor
Obecnie Jednak. - Jak tw1erd'z1 au· kimś brudnym ręCZtnilkiem. Niic więc
afektem. Zdobywszy wzajemność, tna- ,,W~amywac~a • ~entleman~
Arse!la tor, - Lupin. sł~ s~oriczył. Zmarł 001 dziwnego, że gruźlica jest tutaj bardrzo
rynarz oświadczył się 0 rękę Anny i Lupina, zam1e~·Z'kuJący w. c1chem Tna· ~wattow!1ą sm1etC1ą, a sprawcą teJ to~powszechniona i w każdej chacie
przyrzekł jej, iż przyjedzie do niej na· no!! P?d ~aryzem, ~rządz1l przed parn ~mierci Jest .•. Stawiski.
z.1iajduje $ię cona.lmniej jeden suchotnilk.
tychmiast po uzyskaniu rozwodu ze dma1!11 .obiad dla ścis·łego ll:Jólka swych
Takiej p0wieścl, jaką napisało samo , Mimo to Eskimosi żyją w s1zcześliwej
swą żoną. przebywającą w Ansi:Hi.
PrtYJactÓł· Piodczas tego obiadu Leblan~ życie, nie stworzy najbujniiejsza wy<Yb· · beztrosce, nie wiedząc 11ic o kłopotach
Kpt. Starfield wymógł na Annie. aby ~~:r~?~~gn~s~~:cł:::tn:.mutną ntQIWt· raźnia najzdoindejsze~ PoWiieki<>pisa- codziennych swych. „.~ulturalnych braci
porzuciła pracę i wróciła do swych roB h t
ó'
.
· d ł L b rza.
rz dalekiego Poludma . Jedzą wt~dy,
a' er mbył
J, - na opowia
,ft
e B-Y6 może, - kon tynuowaJ Lebi anc, gdy. maJą PożYWienia poddostatk1em
dziców. Kwiaciarka rozpoczęta przygo- lanc- _ osławny
całym świecie.
. śl'
. ma B wlą się gd~
to wania do ślubu, który ni~. dochodzU Pr~y~ody jego. czytane były z wielkiem Lupin ..zmartwy~hwstanie ~iedyś w mej· ~~1JC~~h~ ·1• ~o i mkie<t' ł~ się Podoba,
do skutku ze względu na to. 1z zakocha- zamteiresowamem ptzez byłego cara fantaz31. Na,raz1e jedinalk me może być i ą let ęo!f P ą d
1
ny, lecz oddalony narzeczony odkładał rosyJskiego, ' Mikołaja II. ·ostatni Roina· 1o pim mo;vY· Stawiski, zabójstwo. Pri.n· n eZ~ailc~lta
g~d~o;i~~a char~tery
swói wyjazd. W międzyczasie odpale- now zrubraf ze sobą na Sybir powieści ce a.' codzienne aresztowacl~, zw:iąune zuJe z werwą i humorem· swvch u..:Ż
nj konkurenci Anny poczęli koić sobje moje o Arsenie Luipj.nie, skracając sobie
meb~o.ńczoną Jes~zT naJwiększą
niów którzy z począ.filru przychodzili
z dziewczyny, zapewniając ją, iż anglik tą lekturą smutne dni wygnania •. po era,
~zącego sttt ee .a, - wszys ~ r&mJalnie na Jej wykłady. Wiek uczni
nigdy nie wróci, a pozatem niektórzy śmierci Młkołała znaleziono w bibt.ote• 1to zaćmlło osobę mego dlawneio boha ~y1ł bardlZlo różnoroc:Lny, bo począwszy
z nich zapewniali, że gdyby przybył po ce jeko kilka tomów, opisujących przy· j tera.
od pięcioletniego dziecka do ... pięćtllie-nią, wówczas się z nim rozprawią.
gody Arsena Lupina.
sięcioletniego pasterza, który chcąc
Anna Cerande stroniła od liudżl, nie
•
, 1
prowadzić dOlkładnie księgi o sy.rolch
0
1
było widownią

staw1s
• k I• I•

Arsen·
· L

1

•

1

I

1

t

,f

t:„

wróżnych mle1scowosc1ach ~ćite;~~Ć.mN: ;~1=~r~~śn~~~~uc .~:i~:
„ -

~:!~~io r~ z:a~~r:~fr: j~~~ak°~~l~::~ Powiła bliźnieta
niom

„

i udała sie na bal ma...
..&
d i
chacz ma zaspan~ ~y, bezustann!~
skowy. Gdy tylko piękna dziewczyna
odsi~p•e ... 8 - · z
dewa ten od!pow11aid.1a l prostotą: IZ
ukazała się na sali, podbiegJo do niej 12
fa) An,gi~l1~e sfery lekarskie zai:nte- sta,f się ?o wia~omości ~bUcz.nej. Od- f~~~b~l~z . całą nioc z to:warzyszami w
młodzieńców, w kostiumach oficerów re'Sowaly się me zwyklym wypadbem, j stęp 48-iu gocbziin stanowq Okres czasu,
Mlodlz'd stopniowo poczęfa przy·
marynarki angielskie!. Cala dwunast- który wyda1rzyl się na t. zw. Za chodnich bardlZI() rzac:IGco sP<>ty\kany w })l'aktyce.
c ·a~ st dO m ia
ka prze.ś!adowa!a kw!aclarke. nie dając wyspac~, pol-ożo~ych na za<:hodniem Naczelny leikairz sz.pita:la, w . kU)rym zbs~~fanoę w tYm !etu 'w Ikuclrni kofej chwih spokoiu. Dziewczyna była jut wybl'IZezu Sikoq1.
Mac-1:-ennai;i. odbyta swój drugi PIOI'l?d, ci.Ol pe'1ein śniegu który ogrzewa.ino aby
u kresu swych sił, gdy ujrzała nagle we
Ni,efaka Mac·Lenmm, mieszkan!ka opow1a~a, !z podczas sw~j długoletniej
lekcjach mieć' ciepłą wodę.
'
·drzwiach
W'Y'SPY Skarpa, wydiała w dn. 13 styoz· praktyilq, me .spotkał sie ntgdy z podob· 00 woda jest dla fsktmosów płynem
swego prawdziwego narzeczonego, nia r. b. na świat dzi,edko. Mie!scowa a- nym wypadlkiem.
.
nader kosztownym. MuS'Lą oni bowiem
kpt, Starfielda.
kus~e~lka, . ~tóra odebrała dz1~cko, o·
Okaz.UJ.le g,jię jednak, it zjawisko to .zebrać masę śniegu i pnez. d~URie, nrskie
.
.
.
. _ z;naJtrula, 1z wszystko. odbyło się w na!- nie jeisit bynajmniej wyjątkowe. Medy- korytarze zainosić do sw01ich chatek, a
Przybyt on .teg? wieczo~u ~o Amia lelP'S.iym porządku. Mimo to stan poło~- cyna angieliska zna dwa oficjałce ·u.re- potem ta. s.amą drogą wynosić brudiną
~teczka. a do~1edz1a'Yszy s1e, rż. nna ni~Y począl wz~udzać obawy: Zani~po· jestriowane wypadlki, kiedy przerwa po. 1wodę.
.
Jes~ na zabawie, pośp1eszvl do mej. ~~ ~0}001 do;ino,wmcy positanowrh odwieźć mlędzy przyjściem na świat dwoJga bił·
Pani EHzabeth Cabot-Forrest opo~
w1~ok zam~skowany~h ,.nnarynarzy • Ją d'o .S!Z;pJtaila.
źniąt wynosiła.„ miesiące. W jednym z wiaida, jalk dwie· jej wychowanki po wy·
kaPJtan podb1e~ł do pierw~ze~o z rzęPnzieniesiono ją na noszach nad mo- tych wypadków drugie d~lecko urodzi· j myciu g-łnwY i ca1eg;o ciała tabrały się
du, zerwał z mego maskę 1 wymierzył rze i przewieziono łódką na przeciw· ło się po upływie 3·ch mJesłęcy od do prania bielizny w tej samej wodzie.
mu· siarczysty policzek. Na.stepnłe do- legły brze.i, poczem samochód odwiózł pierwszego p<>rodu, w dru1hn - po
Mimo to wprowoozila ona cotygod·
był rewolweru z kieszeni i liczac do 3, chorą do najbliższego .szpitala, znaldufą· dwuch młesiącaoh. Jasne jest, iii w o- niowe kąpiele. P(')czątek był wPrawdzie
za2roził pozostałym, Iż bedzle strzelał, cego się w odległości 60 mil Od domu byidwu wypadlkach pierwsze dziecko u- maro 'zachę.caJący, g'dyż na czyste ciało
n ile me · opuszczą natychmiast san.. - . chorej w łnnem hrabstwie. W trzy go- rod1z.Uo się prudwcześnie, pod.czas gdy nakładali uczniowie swe brudne o<ltzieWszyscy · zamaskowani „marvnarze" dziny po umieszozeniu chorej w szipita· drugie pozostalo w łonie matki, roz.wi~ 'nie futr1w.ne, które nositli bez pnerwy
wyszli pośpiesznie .
i lu, a w 48 godzin PO przyjściu na świat i jają<: się norma'lnie. Mimo to bliźnięta
Z biegiem czasu jednak - dziewczę·
Nci tem j.ednak incydent si,e nie skoń- ; pierwszego dziecka, urodziło się drugie. I te POIZ:Ostały. pirzy życiu i ro.z~i~aty s!ę ta ~szył~ sob!·e flane!mv:ą b~el~rnę .na
czył. Kani tan zaproslt część towarzy-:
Lekar'Ze zajęli się tym niezwyikłym 'I doslkona1le, mczem m~ wyrózn•aJa,c się I dw1,e zmiany 1 po kazdeJ kąp1eh wdz1e„
stwa na kolację do najbliższ.ej restaura-1 wyipa:d!ldem, który tenrz dopie·ro p1rze:do- wśród normallJ1JYCh dlz1ecl.
wia.ly c:&YSte koszule.
przyjaciółki

1

1
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Lombard-ostatnia-deska
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1zacz-:to przeprowadzał w Łodzi

• t Yt UC,,łJ•
Przed świętami pa n.u.le Wl•e}kJ"' rUCb W t ej• IOS
• są o b ecn1e
• Il8JCzęs
•
ł
•
Futra i ID 8 SZYDY d o szycia
szem1
• ł ami' zas
' t a wu
prze d m10

Łódź. 28 marca.
W kolejce rozm~wiają z sobą dwie
Jeszcze jedno znamie czasu.
panie. Jedna trzylńa pod pachą dwa
W ostatnich dniach przed świętami ciężkie lichtarze srebrne. Niewątpliwie
Wielkiej I Nocy
zaobserwowaliśmy ważą dużo - otrzyma sie za nie przywzmożony ruch w lombardzie. Zawsze zwoitą sumkę. Druga w wyszarzałym
! wszystkim potrzebne są pieniądze, ale paltociku, o bladej twarzy,. pokazuje
szczególnie są niezbędne przed tak uro- żółte kółeczko, które trzyma w ręku.czystemi świętami. Trzeba iakie takie za Obrączka.
pasy przygotować, coś niecoś kupić.
- Zastawiam ją już pewnie piętnaOdy wysłannik „Expressu" zawitał sty raz - mówi półgłosem. Co ją wywczoraj do lombardu, · przy ul. Gdań- kupię, myślę, że więcej tu nie zawędruskiej 31, ruch panował tam wielki. _ je, aż przychodzą święta i trzeba znów
Przed okienkami długie koleikł. Część postarać się o kilka groszy.
Interesantów siedziała, czekając na ław
Pierwsza kobieta kiwa głową. Tak,
kach pod ścianami. Różni ludzie. Męż- tak„ dziś nikomu nie jest łatwo.
czyźni, kobiety, starsi, młodsi. Z za- ·
Przypatrujemy się przynoszonym
winiątkami w rękach czekają, ·aż taksa- przedmiotom. Pierścionki różnego rotor oceni przyniesione pr~edmioty. dzaju„, zegarki męskie i damskie, kolZ niepokojem przyglądają mu sie w tym czykl, broszki, lichtarze, drobiazgi sremomencie, niepewni, jaka. też sumę wy- bme. Przy innym znów okienku mieni. Chcieliby wszyscy otrzvmać jak sztuczki towarów, maszyny do szycia,
najwięcej. I już w myśli wyliczają, co maszyny do -pisania„ futra„.
też kupla za te grosze, jakich użyczy
Najwięcej jest futer. Lepsze. gorsze,
·
· t•
b ar d z1ei
· · sw1eze
' · · i nowe i b ar d z1e1
· · zmsz·
lom b ar d za zas t aw10ny
prze dm10
Dwie młode dziewczyny, w popiela- czone. Zima skończyła się już nieodwotych paltach, załatwiaia formalności łalnie. Może będzie jeszcze kilka dni
szybko, sprawnie. Widać. że nie są tu chłodniejszych, ale te już sie nie liczą.
poraz pierwszy. Wiedzą do jakiego o- Można zastawić futerko na kilka miekienka trzeba się zwrócić z fantem, do-' sięcy, do przyszłej zimy. A narazie przy
kąd skierować się później, by otrzyll}ać} da się spora sumka na świeta.
pieniądze.
I maszyny do szycia to czesto spo-

Lustracje sanitarne

Lódź, 2b marca.
(H) W dn:iu wcwraijszym miei~~ie ko
mi~e san~tarne dokonały lustra-cit 7ale!. go
srere·gu przedsi~bi?rstw w Ł?'dzi. W
wwa<likach u:iaw.n1ema ~ntvsamtarne·&o
stanu przedrs.iębiorstw sptsywano pr0 t 0 kuły, które przesłane został;: do staros•twa grodzikiego .
Wszystkim natychmiaist wrmie!"zono doraźne kary grzywA

tykany przedmiot zastawu. Bedzie bie- ny. Ukarano ogółem wczornj 5 właści·
da bez maszyny w domu. Jest to często 11 cieli przedsiębiorstw:
dwuch sklepów
jedyny warsztat pr~c~ i zarobku•. Ale rybnych, jednej jatki, jedne.j cukierni i je
gdy potrzeba przyc1śme. na krótki .bo- . dnego z.akładu fryzierskiego.
daJ okres czasu trze·~a :n~szvn: ~~meść !'
Da·lsze lustracje podjęte zo15 taną p-o
do. l~mbardu. Wykupi się Ją pózł1:1eJ, gdy świętach.
skądmąd wpłynie nieco gotówki.
l
Rozmawiamy z Ui'.zednikami lom-1·
Łodzi
bardu. Ożywiony ruch panuje już od I
kiUm dni. Okazuje się, że zawsze tak ,
Lódź, 28 marca.
jest w okresie przedświątecznvm. (H) Mamy do zanotowani.a objaw nie
Rzadko zdarza się wypadek, bv ~ŁY!fl 1zwykle dodatni w życiu naisze,g,o miasta
czasie ktoś zgłaszał chęć wvkup1ema
poważny sipadeik z.acho•r owan na cho
zastawionego przedmiotu.
r01by zakaźne. Akoja pa:ofilaktycz,n~, IP~d
Lombard jest ostatnią deska ratun-1 jęta przez. wlaicLze. wydała odip?wie·d1111,e
ku· dla wielu ludzi. Nie chcielibv się po- rezulta1ty 1 p<>zWOllła Op~owac r<>zwoj
zbyć swego dobytku i sprzedać go zal chorób z.a~aźnych w L~dzi.
kilka groszy. Wolą zastawić. Kto wie,
.W biez~cym tygodmi: zanot<Ywano.
może zmienią się czasy, może popra- 31 wypadkow zac~owwan: p-odczais gdy
wią się nieco. fabryki ruszą na począt· 1w uilnegłym. ~ygodmu - az ~3 · ..
ku nowego sezonu, Roboty publiczne . Podkreśhc ws~aJkże na;lezy, 1JZ .pora~
zaczną się w Lodzi - będzie można za pierwszy od ~ługiego czasu , zareiestro
sta wykupić
wano w Łodzi bardzo. grozn:a. chornbę
WA na1·az1'e. Z ki'lku czy k1°lkunastu wieku dz.iecięcel'fo
.s Heme-Medtna.
złotymi, które otrzymało sie w kasie
•
•
Ś
lombardu, śpieszą ludzie do skleoów po
zakupy. święta będą. A iakże. Na znów zagra2a naszemu miastu
chwilę, w radosne święto Zmartwych~
,
wstania zapomni się o codziennvch tro.
.
.
~ód;Z,
28 marca ..
skach i codziennej szarzyźnie żvcia. (i) 1
(tt) Epł.demia wś~ietklizny na te~eme
na·sze,go. miasta szalei~ w dalszym c;iąigu.

I

H · M d.
e1ne- e ina w

1-

0

•

I kii
Ep1dem1a w c e zny

Sklepy spożywcze bedij późnie1· zamykane. ~~;;:;~~~~;~;
n.e. Należy zachować 1ekna1dale1 idącą

.

ostr?żność.
przy .zeiiJkr~,i~du z P~!lli '. oibJ akle zmiany wprowadza IlOWe rozporządzenie cemi. Wyiazdy
mieisk1e.go
Będziemy mogli spożywać wieczorem świeże produkty ~~~ ~ro~:3zot:~ahe~z~~:!~·ca~s~~~:
•

czyścic~ela

1

1

· ~"Lódi, 28 marea~ "
. Już od dłuższ~go cz~su podnosiły s~~
głosy,
doma."ga1c\d surwprowa.d:tema·
pewnych z;mian w przepisach o godz.
otwarcia sklepów. Do tej pory bowiem
obowiązuje nakaz zamykania wszelkiego ro~ju sklepów punktualnie o gOdzi
nie 7 wieczorem Przepiis zupełnie slu:szny, jeśli chodzi o haindel amyikutami nie·
spożywczemi, ale dziwaczmy w odniesieni.u do spoiżywczych,
Iluż to bowiem iest taikich m.ieSZJkańcó~ Ł?dzi, którzy · pracują do godziny
8-eJ wieczorem, a niekiedy jeszcze dłu-

.

. je-'st

ad~ycie?

Z punktu p6w nabiałowych, piekam·

r ,;klej)MV

z S111yczy. będą ~ezwarunkowo łipane

prawn~~ - nie.wątipliw~e. tak. Ale nikt l wędlinami. Cho~i :' pr~yz:nanie im t~- • tychmiast tępione.

~

1

na

·r

/
z ł11dz1 pracy me p-0t~i ich za tę rze· · go samego przywile1u, 1ak1 przyzn1fno.1
i::'
komo niel~galną działalność, gdyż · im swego czasu owocarniom, kio·s-Kom z wo I
to zawdzięczają wszyscy, że mogą przed dą sodową, mleczarniom i kawiaren· i artykuł6w pierwszej potrzeby
snem spożyć świeże produkty żywno· kom.
.
śdowe na kolaaję.
Lódź, 28 marca.
Sprawa ta ma być załatwiona fuż w·
Na tem samem stanowisku stanęły najbliiższym czasie dro~ą dekretu P. Pre·
(it) Jak się dowiadujemy, w związ.ku
również władze administracyjne, I oto zydenta Rzeczypospolltej, I w ten s:po- ze świętami Wielkie1
Nocy starostwo
iaik się dowiadujemy, do ministerstwa sób ogół mieszkańców uniknie troski o grodzki·e za.rządziło
sprawdzanie cen
spraw wewnętrz.nych wpłynął wniosek wieczorny kęs chleba, a równoc ·!eśnie artykułów p.i·erwszei potrzeby, pobiera·
- nie z projektem represyj wobec tych zapo.biegll'ie się na.dużyciom, demora!i- nych w siklepa.cha .spożywczych i na tar·
nielegailnych. s~lepów .- lecz z pr<>j~- zującym ogół społeczeństwa.
gowi$kach mieijs.kich.
Rokrocznie botem przedłuzenia godZJD. handlu dla skłe
wiem w tym okre.sie ujawnia się ten·
~!lt~~~e~~~~a•~-••••••••••••••••••••••••••••••~ dencja do p<>dbijania cen. na czem cierp:ią naijszersze rzesze ludności.
życie
świeżego posiił'.k.u wieczornego,
Holloł
skazując :ich na niezaW1Sze pieirwiszej
RóW111ocześnie ko.ntrolowaina bę.dzie
_
JIJ
świeżości zapasy, n.aib"Y1Łe pOtajemnie w
jako.9ć sprzedawanego towaru.
18-45-18,58: „0 Pa.reilalu Wa,gnera" - mówić
sklepikach, przez „tylne wejście".
SRODA, 28 marca t934 roku.
Na ktl!Pców, pobieradącycih wyższe
będ.z.ie prof. Zdzisław J111JChirneoki.
ceny, 111.aikładanie będą kary doraine. W
Jest to tembaird.ziej godaie zaJStanoPROCR~A\..s~'fi85°~}2.DZKIF.J
18.58-19.QO: „Myśli wybraai.e",
wienia, iż maią prawo zamykać późnieij 7.00-7.05: Sygnał czasu I pte1hi „Kiedy ranne 19.00-20.55: TrainismfilSja z Tea<tiru W.iieil~ego w razie poważn1eiji&.z.eigo przekroczenia bę
Wail"S2l8JW'Le. M1sterjum muzyczne ,,P~ailu" dą im spisywaine prot01kuły, na pod1Sitaswe pr~e&iębioristwa właściciele skJewst.aią zoRe''.
- Wa,gnera,
wie któryoh pociągnięci bę.d.4 .:;11i d;J o·dpów z owoc.ami. A przecie-i ohyba każ- 7,05-7.25: GimnMtyk.a.
W pnze4"'Wlje I-ej:
•
t
· L-7.25-7.35:
z pł}"t.
dy zgodz1· się
na o, że Die uau.any, pO- 7,35_ 7.40: Muzyka
20.55-21,00: LudiomiT Rubach wygł. feLjeitoo pit. _ipowiedzialno·ści • ikarino-adrniniS'tracyjnej.
Dziennik poranny,
Karaine będzie również fałsz.owaniie ar„O duchu poea:~i c~esdciej'•,
marańcze i jabłka, ale właśnie chleb, 7.40--7.55: Muzyka z płyt.
tykułów pierwszej potrzeby.
masło, ser czy wędlina, .zasłużyły sOlbie 7.55-8.00: Chwilka g,oerpoda.r6twia domowego. 21,10-21.20: lniemU!k wie.cmorny,
W ~.e 11-eJ:
na wyjątkowy przywilej sp1"zedawania 8.00-8.05: Odczyt. pr01tr. na d?Jiied bidący.
WilaKLomo.ś<:łi. ~e i wiaidomośoi inełeo
· h t 1
·
K
8.05-11.40: Przerwa.
śPIEWY WJELKOPOSTN~
ndlogąc.znie dLa konrunilkaąi lofl:niic:z•i i kio1c
ac.że w porze wieczornej.
ogo 11.40-lt.50: Codzienny Przegląd Pr.asy PolHiej.
w
wielikj
~8Jł;edc, din:iia. ao~go maa-.c a b, r.
rnuOOiait
pod[.cyij.ny.
stać na kU\l)llo owoców, moiże je naibyć 11.50-11.55: Wiadomości bidą.ce.
o g'()Clziniie 19-ej w k.ościeLe tw. Knzy.M ohór
talkże w dzień, artykuły pierwszej po- ll.57-12.05: Sygnał czasu z Wanu.wy. Hejnał
męską Tow. śp~. „Echo" p0d d'}'lr. paiofeeora
trzeby jednaik dla ludzi pracy, powi;:iny
z Kra1k0<wa.
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
K. P1101Sallailc•a, OOtpdewia. '111a1Stępwjąc.e lJtrwory:
· ć przed eW1Szysitk'iem pte.rwszeństWo
·
12.os-12.30 Muzyka popu.lama z płyt
16. 15• DAVENT'DY
Kon·cert sY1111 f ontcz- ,,Sf1edem •łów C~", „Stiaibait - Mtait.er''
anie
12.3Q:-12.33: Wii.adomo.ŚCJ me<teo.ro!()~Zllle.
l ~
•
„S;poiwoiiedt P101W1SoZie<dn1a" t ,,Ludu, mój Ludu".
w. sprzedaży w późniejszych godzinach 12.33-12.55: D. c. muzyki z płyt.
ny z Bournemouth.
Pamt.;e S10iLowe odś:P'iiewiają czł()lllkl()I~ T~w.a pip.:
wteczor<>wych.
12.55-13,00: Dz.ienni!k południ-0wv.
17.25. MOSKWA (Stal'in). „Rilgoletto"- A. K.abrait i W. Szo~.
życie łamie jednak często nieiroz.s„d 13.00-l5.25: Przerwa.
oPera Verdiego.
15,30: Wiadomości o e.kJ.pwcle polskim. 19 os RYGA
K
t
et
ne zak azy. GdY ob owiązywał U nas "za 15.ZS15.30-15.40: Komunilkat Izby Przemysłowo-Han·
• •
•
oncer symf· -~"
vvu yir.
Dg~uru apllet..
kaz wyszynku wódki w niedziele i święddowei w Łodzl
Coatesa.
Dziś w nocy dyturują na~tępujące aptekł: ~
ta - właśnie w te dni spotykało się n.a.j 15.40-16.lo: Utwory btepiaai.owe Sbantsła:wa 20.45. PRAGA. Koncert symfon.
A, Poliaism (Plac Kościelny 10), A. Chacemzy
więcej piijanych. Tak samo jest i i zaNaiwroclrioeg.c> w wyk. k.ompozytiora.
21.00. WI.EDEfil. Koncert symfon.
(Pomor.skia 12), E. MiildeM (PiobikoWIS!ka 46), M.
40
1
16
16
kazem cnrzedawan.ia
w &Aodzi'nach wi'e- • 0· : Program
dila dzi-eci:
POSTE PARISIEN. ,,Passion~- Epeta;ai,a (P~wska 225), Z. Gorozycki~o
""\t'
a) Obr.ruz.edt
„WszędzJiie dobrze w domu 21.10.
(Pm.ejamd 59), G. Amoni.ewdcrza (Pabian.iclui. 50).
czorowych artykułów ·spożywczych. .Zanailleipliei" - Kia.z. Konal!'l!lkfego;
ment" - oPeretka Messagera. .
obserwowano miain.owi1cie, ze 01S1tabnii.o
b) Op()'WIDa.daa1.e P· ł. „Jerru9'1«Jwe pt!18Zęta'' 21.30. STRASBURG. Koncert symfon.
n{Ullnożyło się wiele owocarń, kiosków
- Selmy Lagedoff,
21.45. PARYŻ. Koncert symfon.
l!!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:
z ·wodą sodową, mlecz.airni i kawiarenek, 16.40-16.55. Skrrym:ka strzelecka Okręgu łódz
=
:=

Sprawdzanie cen

I

'lu rodiio!

1

które w

ciągu

dnia

świecą

pu#.kami.

16.s~t;os:

piłyty (s:k~YlPCe).

Huberman _
Ocletz'}"Ł p. t. „Zńa.ózenie epołecme
drzwi się w nich nie zamykają Od napły
kulibury cl.uchowe1 dla _lrobieit" - wygbi S.
wu klijentów.
Miw<l<W6lkia.
_,_
(T
.
.
.
d
17.20-17.50: K.onceri chóru kości=*
ransa

właśnie wieczo.rem, około ;iodiby 5--9

17.05-17.20:

F "KOLf!KPARCZ-DIENOTYWSTA SKA
•

przyfmufe:
W os.tah1c:h. dniach przept,owa zono
misja z Kirailrowa).
od 9-3 w domu przy ulicy
na . ter.eme Lodzi .lustracię, ktor3: v,_yka- 17.50-18.!JO: Repertuaa- terotrów i komunikaty
GdańSkiei·
za?a, ze. owocarrue t~, mle.czarme .1 kałódzkie'.
ikich" _
_
w iarenki są w <łrunc1e rzecz-.r nanwy- 1s.00--tę.20 . „o ceJ.,a,ch dążed 1.udrz.
wy
tel. 232-55.
.
.
.s .
.
'
. ., .
gło.si pro.f. Tadeusz K01tairbi.ń&k1.
od 4-7 w le<:zmcy
kle1szemi s.klepami spoz~cze1r.1 1 ktore 1 18 2(}-18.40: RozmaHości.
ł

I

~:~~~:!~.ą ~~~~n~i~~h d::i:;i~~~~gni:. l

1 8 :~;~~!~:

· od:cz'}"Łami4 e

0

programu . a

ctzień

J>ll-

p·

IO

.k

k

37
·

294

c~rzy ~~Y~ R~ku>.

.

=
=
=

.

= ·

nulowery
r
.arf"'J~fYllile
.

ręcznej roboty

LILI HIRSZMAN
przeprowadziła się na ul.

=
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=
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Andrzeja 27, 3 piętro, front ~~
-·
Tel. 143-21
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Ku-buś-detektyw i jegO pies Medor
Codzienny film „Expressu„ z nagrodami„ -

,

·

$er)a Jedenasta

Prawa aJUtoa-skie-

Kubuś wpadł

na

świetny pomysł,

„Niewątpliwie

(Nikt nie myślał dotąd o teml
Aby gOnić „p<>dfruwajca"
Ot, popr<>stu - samolotemP

go

pochwycę,

Wpierw jednakże Kubuś nie
Nim nie sprawdził prOpelleru
I upewnił się czy motor ·
Nie pOSiada gdzieś feleru..

Bo p<>siadam w jeździe wprawę" Tak r<>zmyślał, gdy się znalazł
Na lotnisku z psem niebawem.

wsiadł,

Już

zastrzeżone.-

samolot wll.bił się wgórę

Równo, gładko niby w bajce,
I ~on.ił pieS' z Kubusiem
Za nieszczęsnym „p0dfruwajcem11 !
{dalszy ciąg Jutro}.

Zagadkowe porwanie - młodej akrobatki
Nowy

występ

hadlarzy

Najohyd'Iliie}szy z procederów - han
del żywym towarem, mimo wysiłlków
wladlz, pomimo zorigaindzowanej akcH
międziy1narodowej, nde zaindlka. Raz wraz
natura
a
żywe,
bardzo
są
Jego
Sympatie
można o jakimś nowYm WYStęsłyszeć
przyjazna, Trudno Jest ukryć przed nim cośkoł·
kobiet.
hand.Ja1rzy
pie
wiek. Bez zamiany Jednego słowa - odrazu
Ostatnio na teren~e WarszawY rozewyczyta z twarzy Jakąś przykrość uclskaJącą
serce przyjaciela; nieraz nawet może określić grala siię scena porwania małej dziewpowód tel troski i pracować nad usunięciem JeJ czylI1lk:i - akrobatki. Porwacie nasitąpilo
w nAezmiernJe zagadlkawych OlkOilicznoniemiłych przyczyn.
śoiach.

w stosunku

żywym

towarem

ty rez.UJ!tatu. Zaa:lamJowane wiladze po·
Ncyijllle przedsięwzięły energiczne dochodzeinlia. Były one jedinalk bezskn.lr.
teczne.
Dopiero po upływie k1llllkJU. dntl zidlolano ustalić, że mała wpadła w szpony
handllarzy niewollllic i będzde :prawdopodobnJie wyW'ieziona do Amerylki Poluidnfowej.
Podej,rizewano, ~ sprawcy porwanfa
byli wspomagani przez kogoś z otoczeT,,...n,,1.
d ·
1.
z1ewczy·1.cn.w.
llMl
Szczegółowe omóWjierue tej se:nsa·
CY·J'ineJ· siprawY· znaJ'dwJ'e się w 45-ym IllUmerze „Co Tydzień Powieść". Swlątecz.
ny ten oomer „C. T. P.", za'W'iernjący
~.(t R'ILve11,·u
· " · p. t . „ zeslN'l
·~'l ,
cal o ść pow1e~c1
jl\.llŻ Slię 'llJkazał r jest wszedzie do oobyn.
.
.C'1a.

do SW}'Ch przyJaclół•Jest zaśle·
ZoMała, dziesięcioletnia sierotka,
plonym I zupełnie nie dostrzega Ich błędów.
*•
W stosunkach z obcymi Jest natomiast uiezwy- siia, obchodziła podwórza wiraz z trupą
*
odZIIlaczała
Dz·iewczynka
Pan Hupśclk wysyła w podróż nowego wo- kl e trafnym obserwatorem I odrazu dostrzega akrobatów.
~
się wyjątkową pięlknością. W peWlllym
Ich usterki.
lażera.
momencie, na podwórzu wtielikiej kamie,
- Wiem, że czasy są bardzo kiepskie - po_,~ ;i.. tów sypa ł y
przyswaszybko
postępowo
Usp<Jsoblony
,
lk
Al
Ś
H
d
I
nicy, gdiiiie daif.ki dl a Glll\10.va
•
•
•
,
sobie
a
dzle·
do
pana
wysy.am
e
.
c
up
wa a
0
truipy spo
członkowie
n \\e ideJe I w każde! dzledzmle pracy się bardizo obfiicie
wlęciu miast, w każdem z tych miast Jest bar- I
Qziewczynlka , gazłeś
dzo wielu kupców, ktcrzy ialnteresuJą się nie, - intellektual~el, artystyczne) _bądź c_zy~t!ł (>rak_ stirzegild na.g~-.
dąty„ iawsze do postępą -i~ s~sowa· ~Il)iiknęta. Poajęfe pószulkil\l/ania mie· da.;;wątpliwie moJe-ndL""towaraml. JeeU pan będzre :ezneł
ęnergłezny, 1i0 proc. napewno weźmie u pana a naJnowszy_c~ met~d:, "' "'· .
Zamiłowanie do walki u Jednostek bardziej Jego zdolności mla1y odpowiednie pole do po~ ,
- ' ~mól towar."
Mężczyzna dziś urodzony - nie cola się ni·
gdy przed walką, nie ustępuJe z placu l pragnie
- Wolażer odleżdża. Po pewnym czasie rozwiniętych - przeJawla się Jako niezwykle plsu.
przenikliwy lntellekt - groźny szermierz na poWady. Nieopanowany, popędliwy, nlespo- zwyciężyć za wszelką cenę. Jest to dla niego
Hupśclk otrzymule od niego depeszę•
lu myśli.
- 90 proc. zamówień!
kolny, burzliwy - często Jest mściwy. - Pręd· zawsze ogromnem rozczarowaniem, gdy musi
Jego przedsiębiorczość, gorliwość I ekspansla ko wybucha gniewem I łatwo wywołuje dooko· ustąpić przeclwnlkowL
Hupśclk zaciera wesoło ręce. Oczekule wo·
Kobieta - w swym charakterze Jest dość
Jażera z kwiatami na dworcu. Sclska go I całuJe, wyłado>Vnlą się w życiu w najrozmaitszych kle· la siebie zamieszanie.
A gdy przynło do rozrachunku, okazało się, że runkach - ale zawsze Idzie po liniach klerowaNieraz występnie do walki przeciwko ogól· podobną do mę:tczyzny: w swych przyJaclół·
nla Innymi, poddawania- Ich swe) woli, stania nie przyJętym poglądom I niepokoi swe otocze· kach l osobach sympatycznych dostrzega tylko
zamówleń było bardzo mało„.
- Panie! - krzyczy Hupśclk. - Przecie na czele.
nie. Ma tendencJę do wpadania w nlebezplecz• same rzeczy dobre. Natomiast Je! ostry Język
sytuacJe, naraża się lekkomyślnie I wskutek bardzo skutecznie dale się we znaki osobom
ue
przeciwnościom
oczy
w
spoJrzenla
Możność
zamówień!
proc.
90
pan depeszował:
- Zgadza się! - odpowiada wojażer. - oraz przezwyciężania trudności - szczerze go tego może nawet stać się ofiarą własne) swel Iniesympatycznym.
I
radule. Wyzywa on do walki opozycJę - aby nleosfrożnoścl.
W każdym mieście 10 proc.!."

ie<.

_,
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Za co stracono w PDlsce
D~~eje

upiorneeo

kobietę„.

1Dołseńst1110 !1ośnifió"'

tor Kazimierz Rettinger, obu oskarżo
nym wyznaczono obrońców z urzędu
Paśnikowi adw. , Włodzimierza Rundo,
zaś Paśnikowej ·a dw. Nikodema Goldsztejna.
Cały gmach sądowy otoczono tego
dnia podwójnym kordonem policji, obabawiano się bowiem możliwości samosądu tłumn nad potwornymi mordercami. O godzinie 8-ej rano obu oskarżo
nych pod silną eskortą przeprowadzono
przez ulicę Hipotecz.n.ą od tvłu gmachu
sądowego, gdyż na Miodowej gromadziły się ogromne tłumy.
W chwili wProwadzenia Paśników
na salę sądową, zapełnioną przez publiczność, po sali przeszedł szmer, kilka kobiet wydało okrzyki. Wygląd mał
żonków morderców był odrażający. On
udusił.
W ten sposób opisała potworna ko- wysoki, przysadzisty mężczyzna. o twa
rzy pooranej, z rudemi zwisającemi wą
bieta i inne mordy~
sami, nieogolony wyglądał jak zwierzę.
Wygląd zaś potwornej morderczyni był
V.
wręcz niesamowity. Wysoka. wychuPRZED SĄDEM DORAŻNYM.
Decyzją władz śledcżych postano- dzona z twarzą zupełnie woskowego
wiono małżonków Stefana i JózefG Pa- koloru, na której żarzyły sie przedziwśnilk postaw.1ć przed sądem doraźnym. nym blaskiem czarne oczy. Rece wvRozprawę wyznaczono na dzień 7 mar- chudłe, o zgiętych palcach, te rece, któca, właśnie w miesiąc po odnalezieniu re trzymały ofiar;y, kiedy mąż mordozwłok nieszczęśliwej Marii Moroz. Roz- wat, dla zdobycia łupu wartości kilkuprawie przewodniczył wice-orezes Gu- i nastu złotych„.
W czasie składania zezna'ń przez
miński, fotel oskarżciela zajął prokura- 1

W kilka dni potem na stacii na Pradze zapoznałam młodą dziewczynę, któ
ra nazywała się Stasia. Powiedziałam,
że znajdę dla niej pracę i poznałam ją
z moim mężem. Dziewczyna przystała
na nasze warunki i pojechaliśmy do
Wawru. W lesie mąż zaczął ją dusić, a
ja trzymałam za ręce, bo sie bardzo wyrywała. Mąż kazał mi ściągnąć ubranie
z dziewczyny, ale ja tego nie chciałam,
bo si•ę bałam trupa.
Po dwuch dniach poznałam męża z
inną dziewczyną na stacji Grójeckiej.
Tam mąż
Pojechaliśmy do Teresina.
mój zaczął ją dusić, ale ona sie wyrwała i podleciała do mnie. żebym ratowała
ją. Ale ja się bałam, że ona nas wyda
i nie puściłam jej. Mąż mói dobiegł I ją

I

W tym momencie Paśnikowa ukryPaśnika kilka kobiet zemdlało. między I
innemi nieprzytomnemi wyniesiono ma- la twarz w suchych dłoniach. nie chc~c
tkę Marji Moroz i siostre Wiśniewskiej. widzieć ponurych rekwizytów ootworPaśnik zeznawar z całym spokojem, po- nych zbrodni.
Paśnikowa zemawała przervwanym
twierdzając okoliczności znane ze śledz
głosem. Kilkakrotnie przestawała mótwa.
Z przedziwnym tylko uporem zaprze- wić. Sąd raz musiał zarządzić przerwę,
czai, zasadniczo nie mającemu wpływu ażeby oskarżona mogła uspokoić się. -wobec ogromu WJiny faktowi. jakoby Chciała się ratować.
Nie przeczyła faktom, które byty umiał przed zamordowaniem zniewolić
stalone. aż nazbyt konkretnie.
.
Moroz.
- Dziewczyny same podcbodziłY- Na policji mnie bili, to tak powieja nie
powtarzał kilkakrotnie. Z niedołężnie tłomaczyla sie dzialem drobiazgowością opisywał każdv posz- chciałam mordować, ale tak sie sktadaczególny mord. Na pytanie prokuratora to, że nie można byto ill1aczej. Myśmy
co byto motywem ztbrodni. czv samo chcieli zdjąć tylko ubranie, ale przecież
mordowanie nie sprawiało mu rozko- taka by zaraz l?Oszta na uolicję. Mąż
mój tylko mordował, ja stałam zdaleka,
szy odpowiedział dosłownie:
- Chciałem zarobić, chciałem mieć tylko raz pomagałam mężowi. bo inaczej jego by zamordowano.
pieniądze, nic więcei.
Zeznania świadków poświęcone byProkurator Rettinger: - 'Ale oskarżony z 7-miu zamordowanvch .miał ty opisowi znanych faktów.
Przemówienia stron bvtv .. bardzo
mniej tupu, niż wyno~ zarobek uczcikrótkie. Prokurator domagał się kary
wego robotnika na miesiac?
Co robić •. nie miałem szczęścia śmierci, o?ro~a wypowiedziała jeszc~e
do bogatszych. Sama biedota trafiała raz Iakomczrne dezyderat orz~kazama
się. Gdybym z jednej miał porzadny do- s.prawy na dr.o gę . postepowa~1a. zwychód to napeW11o innych nie oomordo- ktego, domagaJąc się nadto wz1ec1a pod
uw~gę jako okoliczność tag_odzacą niski
walb'ym.
Kiedy sąd okazał Paśnikowi n!ektó-, poz10~ iptelektualny _oskarzo~vch. .
. Pasntk w ostatmm słowie pow1ere dowody rzeczowe, jakie udało się
. .
zgromadzić, części garderoby nieszczę- dział:
snych ofiar, nie okazał żadnego wzru- . ~ To Ja Jestem winien, moia żona
szenia. Z uwagą przyglądał sie nedznym mewmna,
,PaśnJkowa nie mogła z siebie wvdochustkom, lichym paletkom.
- To ze Stasi, to z tej co zamor- byc głosu.
Dokończenie jutro
dowałem pod Teresinem-udzielał rzeczowo wyjaśnie6- ·
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SENSACYJNA POWIESC

Tego samego dlDila Chuddk d!Owiadu-

się, że iesit synem hrabiego, gdyt jako
ni.emowlę zamieni.o.ny z.oetał w k.liDliice nie
Je

ma-że jednak nareaiiie wydoetać Dlllt'W'iska
ewejo oica.
Chcąc się p-0a:być upiornej walizki, Chudzik podrzuca ją, lecz mimo to po6ądzają
g0 0 zamordowanie hrabiego Burski.ego, iego rzekomego ojca. Spra.wa oparl.a się sąd
i. tylko dzięki pomocy taiienmiczego Ga.rbua>ka Chuclzmk zootał zwolniony. Po wyłściu
na woln.ooć Chudzik dowiediiał się, że o.;cem Jego je$t hrabia Stl"Zyga-Topo.rski, który uwa!ał ' dotychozae za swego syn.a K,a.
rola Zawidelciego. wielkiego awan<tumika i
hultaja, Między Zawidzikim a Chudzikiem
wywi~uje się pełna tra~iicz.nego naJPięcia
wa.lka 0 tytuł i fortunę hrabiowską. Zawidrz.
kiemu poma.ita w tej wa.lee jeto kochanka
Jaoa Sołow~recka, zwana Księżniioziką Cy.
gartską, słynącą ze swej niepos-politej urody.
BardZ>o wielu mężcz.yz.11 odebrato !M>bie życie lub złamało swą karierę ... w iej mistersiidła wpasdł równiet Chudzik, który za•
ne
kochał się w niej do szaleństwa, poświęca·
jąc dla niej swą n.airz.eozoną - Stefcię.„
Ksężnczka odtrąca go iednaik od sebie.
Po wielu przygodach Chud.Z>i!k uzyskuje
w końcu tytuł hraMowski, lecz tego samego dnia znajdują go mairtwego w pokoju ho·
••
telowym.
Minęło 15 lat. Jat po tafemnioz.ej śmierci ojc.i został jedynym spadkobiercą wielkiej fortuny. Jeat w dodatku przystojny i
zdobył równiet tytuł inżyn1era. Na ma.skaradzie apotyka niespodziewanie z.awsze iesecze piękną I kus1ącą Kslefolczke.
Nie może o niej zapomnie~. . P1.iypvm
n!awszy sobie Jednak, ile udręki zniósł
przez nią jego ojciec, postanowiła zemścić
s1e na I<sleżniczce I nie zwracać na nią
tadnef uwagi. Jednakże pewnego dnia dowiaduJe sie. że Księżniczka pos:ada przedśmiertny list jego ojca. Udaje sie do niej po
?w li~t, lecz ona _wyznaje mu _swą miloś~
~no~~ta~g~~le~e n~~e ;;,i~8cti:,u hstu. dopóki
Jan odrzuca stanowczo te myśl, pami~tając o złożonej przysiędze.
Księżniczka, doprowadzona do rozpaczy
jego obojętnością, wysyła do niego pożeglist i nikt nie wie co sie z nią stało ·
nalny
·
Podczas swego pobytu w Londynie Jan
spotkał dawnego przyjaciela swego ojca,
ukryv.;~iąc~go . się pod ~seud_onimem ..GarK1.m 1est óvr taiemmczy Garbusek,
b~sek
mkt me wie.
Njeraz wyratował on Już Chudzika z
ciężI<iei ?~resli. J.an .Prosi go, aby prz_Ybyl
do Polski 1 wyśw1etl1! z!lgadkę trupa znalez•onego w czterech waltzkach„.
Garbusek -,irzybywa do Polski, lecz nikt
nie wie w jakiem przebraniu.
· Podcza~ o<lwiedzin da'Yne~o domu, w
któ1ym mieszkał; !an naw1ązuie przerwaną

towa „. rze a ie !.!prze z1 o
konia i wskoczyla nań zwinnie jak pra- cyj!Ily niiieltllko w Polsce?„.
ne.m niebezpieczeństwie.„
- Spodziewam się, że zacznę teraz
- O jakiem niebezpieczeństwie sio- wdziwa amazonka.
m.M:mJie więcej eikspotitować z.agra- Bramę!„. - zawołała.
stra mówi?„. Poco siostra się ubiera?...
Siostra Urszula spełmla jej rozkaz. •...~„g···
Muszę natychmiast 1'echać do
...,.,.,.
- Je~ to naprawdę wielki sUikces„.
Dowidzenia !... - 'krzyknęła Jamiasta!....
Fachowe pisma rozipiwją się o pańskiej
- Teraz?.„ Sama!?„. W iaki spo- na. - Dziś jeszcze wrócę!!...
il ·
p·
f ~.
ób?
liSIZą, ż~ .inas .ąpl .teraz ~owa
~ciągnęła koniowi cugle· Wierzgnął .al1.n yce.
s
- Nie wiem!. .. Muszę jechać„. Daj- nogami i popędzil kłusem poprzez leśną era. w nru~zem .wł.ók1~clwie.„ . Nie o[ m~·liłem się.' mow[~C, ~ ina.leżą 611.·ę pmu
cie mi konia!... Muszę! „. Tu chodzi o drogę.„
W dal! krw~wo zachodziło słońce. ,. dzii.ś pOOtwÓl)l[)Je grrutuilaO)e„.
życie!..
J,a.n skłoillił się w mi'lczien:i.u,
b
d
h
.
l'ł
J
Siostro Tereso, zastanów się co
ana nag i a wierze owca o szy ·
Na~le gdz~eś druleiko 1"02il~ł się po·
szej jazdy.„
czynisz !.„
.
.
I tworny_ryk syretnY,.
.
.
.
.
Wiem, co czynię!„. Powiedzde
Nikit na to nie ZJW1rócił uwagi. Tylliko
Tu!
- . Pr~dz~J. kom~u. prędze]...
matce Domiceli, że potem poprosze ją
. . Ja.n ~r-zał
ludzkie„.
00 obo i skr~- .•:J. się niie0 wybaczenie, gdy wrócę!„. Teraz me chodzi o zycie
1
1.y•vv""'
'"'r. j
b
·
Rumak, jakgdy Y rozumie ą.:: JeJ :macmie... Przecz.ucie powiedział<:> mu·
'
mam ani chwili do stracenia!!...
w tej c:hwńJli., że ten giwzd wróży wielkie
Wybiegła z celi jak szalona. Siostra słowa - zerwał się do galopu...
ruesziozęście„.
Urszula pobiegła za nią.
Wycie sitawało śię coraz ńlm~ ·nowndoń

I

l

Ro Z d Z .Ia ł dw·1es' c1·e trzec....

„

z

Falkte~. ~tóry był tov.:ar~-

l!i"""ł•

sz.e, coraiz wyu-aźndeijsz.e„. ZdaJWało się,
nie pochodzi zda.leka, ' looz
gwizdOlbOO<„.
że
zibllis.ka,

,,Kro"lewsk•- &lub''.
_,

-i

Kilku panhw odwróc:tto s1·..,, i'nsf...,.....!1---•Y u.~
"
'lil
,
iprudł towtnie.
Zdrowie młodeij pairyl... Ozyżby gdzieś· wylbuchił pożaa-?.„
skiego z Wandą Łapjńską odlbywał się oikrzyk jedne~o z go·ści.
Wszyscy jaJk na rozkaz podnieśli się. - zapytał ktoś szeptem.
z pr.a wdz.iwie królewskim przepychem.
~ilk!t nie odpowiedzi'alł. W~ysey sp.o~Shu pięćd.zieisięcilU gości zasiadło do 1z miej\sic. .O;kiiestra uikryta ~ gaJ.~rji
długiego srt:ołu w piękneij marmurowej · ~agrał~ ~aiJpt~ busz, naistępru.e, ~oru rzeh na ~koo. Ktoś odsunął f11r_ainld. Spa~
sai1i, krt:óryej lustrzane ściany odib~ały•srt:o Jąc goo01om, ~a11I1itooo-..ya~a „Sto. lat „. . ~zail na n~ebo. Odblask łuny me kirwiaiwiJl
. W. z.rusizeni nowozency dz1ęlkowah Jeszcze firTI?amentu.
krotnie i'arzące się w Sltarych, dro..socen
6
....J OŚĆ
To
gł
k
, zasuwag
mc ...- mn1k nq;.
.
nych kain.delaibrach światła. Panowie. 81 imemem owy.
.
- Sto lait, sto lait n~ech Ż)'lją, żyją jąc Sł.Zltorę..
nosiili f.raki i nieskazi.telnie białe kosz.u·
Naistąpiło W.tględne uspokorenie. Jan
le panie - balowe toalety. Niejedna nam!...
Wzno.szenie toastu. trwało prz.eszł_o z~ipal~ papierosa. Odpowiadał na pyta~nia z okaziji tego ślubu od'hyła sipe·
pół godizmy„. y.rre.szcie P,°'~ano na ~oł ma ciekawych ,Przemyslmyc~w„
Qjalną podróż z Paryża„.
- My Jakos d.am.Y sobie Je.szicze raZa ..so·"ómi' "·tała sł-•.;:1..a, od~~a... a w kelksy z serem i !lla1Jiprzedmef61Ze orwoce„.
ed
ł
d
„. '"
.........o
"
& "
Wystawna kolacja dobiegła końca. ę .---: .przyzna s~ę J en z I}ich. - ale
k0i52'Jt.owne hberje, gotowa na każde 6lki·
Solenizamci, dzi.ękru.iąc seroecmie go- n:ime3si fabry'kanc1 zbal1lk:rutUJą mechybnienie.
• W.ielki sitół ugin~ł się pO<d oiężarem . ~ciom po'W!Sltali z mireisic i przeszli do me W lktrótkim czasie ... Pan stanowi dla
. · „.,.
gro.źną k<?I1Jkurooci~~~ ·
drogicl1" zastaw · porcelanowych, si;-ebra, sali t&n-eczneij; ~dzie · jazz-bandowa- ~. nich"
~ „ ~~I~dme .. saLi ~och~_d!zrł~ ..Pź."!l~ij,li~IJ~
eh na.czyn i iy-Wego kwie· kies tra cyrgańską. zagrała tango.
~
Jan z Wandą SJtainowiiłi pier-Wsz.ą cygan~kieJ orkiestry I śmiechy !robiet.
cia.„ Perski bez wykwitał ob-Oik róż i
Jam był zdenerwowany. Nie mógł
jaśminu a zapach tuberoz miesz.ał się parę„. Za nimi pos~Li irui.ii.
usiedzieć w palarni. P.rzeprosił rozma·
śm'
·
-l-·
S 1
d
bt
. p anów i. odis.tukal anh z nim
. ~
ie· 1 w1aJącyc
Silę gwarem,
.
z SUIn e dą _,_wonią rere y.
h a a narp1:-miła b l
ł
.
. ironą eK ~:zy sto1e utrzymywa c . em,. manym, . ai o~ posziume~. d .
1·
?
jd .
Jak · czujesz,
m11Stirz ce1remooą1, kitóry wydawał sł,uż- Nieiktorzy painowie przeszh do pa.la'l"m, ę
na •rozsziy • ··• Się
taił
b~e !PO cichu roizikazy, jaki gaitunek wiiJn,a, ;przeidlkładają<: wwaJ.e'lllie haiwańslkiego
111.ależy terruz n.alać do kn.ształoiwych kie cygaira w mię!k.l«im fortelu ponad pod.ry- zia.py a.
- Doskona'1e, a ty?„.
.
f ~
•
•
. _ _, ł .,_ 1 • •
b
. h'
1ic ow, Y odipO'W'lCl!Ua nauezycie
_ Swietlnie . Tak mi <l'obrze tolb
sma· gi~anle W oxvro<:ie.
ą ..•
z
Ja.n równi~ pirz.erszedł do patlami, Czy 11,'lowa etę' boli?
'kowi spoiżyte~ potrawy. Na dany prze.z
.„
Dl ,
N.
nie.go znak słooba w ci.Wu sekundy I wstawiaijąc Wandę ipod qpieiką kdi~ku
aczego o to pytasz?.~
ie.„
•
•
•
. _i
k .
d
ł tą
t t . ••v
tai
- Mairs2czysiz brwi i co chwillę rękę
am, tór-e n.a1Wląza11y z llilą !PI"ZY'J.aCle1•
sprzą ę1a ze s 0 u. i,00 yi.n.i z sa. a ' a
. pr.cy'ldada&z clio azoła„. ·
.
..
~ tym samym cza~e dru.,ga J?artj~ l~a: ską ~gawędk_ę.
_ Taik? ... Nie zauważylem nawet.„
IGLku pa.now zihHżyło Silę dQ so1el1Jl·
1ow po~ał~ na stół oLbrzyimie po~mis..l<l
t ł·
Po chwil. zaś
z maltaą.s1k1m tymbalean, stanow1ącym zanta.
?
łzaśapy a,~..:i
r. ......
- Hraibia O'bchodzi dziś podwó;iną usipecajalny rodzaj potrawy z ptactwa w
gwt.I'~ syireny ···
'-'WY MYS.Zla'
.,
•
L·
.
b' .
.
k
- N~e... Orkiestra talk głośno grafa
roczysito§ć.„. - rzekł Jeden z ge:nrbLeTettn1e z ilt.eJ. ś~iet~nK.i.
na. sali, że nic nie słychać.„ Czy obaMł,oda pa't'a s1eidizlała na początlku man•ow.
. wiaisz się czegoś? ..•
- Dl8:czeg.o? -;- z.aipyt.a.ł ~an.
51tołu w fotelach ~ę~sizoo.y·ch g-i.r.Iamd.a·
· · ·
b
_ 0 ..i,!p ł l
_ N'
_ O J..le Silę 11l/le mylę, dziiś na;51tą,piłomi z róż i hi'a.cyn.tów. W.anrda wv..slą~
rzm1eme JeI.Jl ar , ecz
Ie„
.
. .1. tł
. .
-':s .
.
.
.
.
go gtosu z.dlmdi.talo ooś wręcz pweciw~ła. przepi~:kme w b~ałe.1, aitlasowei suk urucnomiettl!l.e noweq tK.O <>wm„.
n.ego.
- Aha„ . . TaJk„. - .ocłiparł Jan. ~ . 1 długim welome„. Bla4a twa.r~
W tej chwii·li mawu rozlegl się ryk
.
~i.aicI:czyła a,ż na·~o wyimowme o Jet O tero Z1U1pełn1J.e z.apoimn_nałem„.
- Jest to podoibno oS/Illy oud śwti,a.Wlliefil<iem w.z.ruszemu. Eleganccy panosyu-eny,
· ta'
l d •
d
. .
- Slyszysz?I.„ - zapytał, bled1nąc.
.
.
~„.
~~e i ~~orne ;amy . pr~yg ą ru11 &tę
Wamdta spojrzała nań przerażona.
- A, talk.„ W~ląda. lmPOOUJąco„.
JeiJ z WJ.elkiem za.oieika~eMem.
_ Słyszę„. Co to jest? ...
Jan co chwilę gładził jej rączkę i py Pochłonęła o1brzymte katpiitały„. . .
Moż j 'k ś faJb~""
·
Ni
- AJle pod<>1bnQ war.to„. Hraibia ;art
t ł·
i yll\.a
e a: a
e Wiłem...
be7Jk 00~---- 00 .
t
a ·
u... się paili.„
KIUl1; '~'YIJn~ 1!118.
eira~ •
- Czy jesteś szczęśliwa ?.„
_ f~bryka?„.
łysza_ Bardzo ... _ odrpowia.dała drżącym Taikie:i kotł·~i niikt me ma„.
J ·e den z gości ~bliży<ł się do dklna i ·
Iem, .ze ~ to IP!~e ma&Z'Y\llY·„ ~aweit
ze wuuszenia gł·oseim.
•
,.......i...n.t •
. Ang~a lll1Je ma dicih Jeszcze w użyotu„.
, .
.
VVllU\'l stę prrerarony.
.
.
.
.
Mi·
Nao,gół mow1ła baird.~o mało...
- Patrzcie I - 'liawołał. - Co za
- Nie„. Ja plet"WISZY z.aOropiłem S~·"
mo, iż była panią dO<lllu, mimo iiż goście
odlM&ili ~ę· do niej z wieLką rewierenciją, Zosi~a!y onie ~~-e 'Ydug . ~h .łun.ai! ...
WśTód gości powstała panika. • .
Anglia mgdy me będz4ie mia-1
tu- s.ł z kicow„.
ż "t d ·.
....1- ła t
.
. .
.
A.rur _,_
kich
ipami,...a o em, e J0S z1ewczyną z
yYszYSCy podlb1egh do dk1en i. skiero. euu.o., otaiczCll)ąica
mas-z-yn„..
du, córiką pracz.ki, kttóra nagle stała się ~ tai
n~bem slawy angll!elsilcie towairy wiłó- wah WZirOk w ipólnoono-wschodmą azęść
;pamii.ą hraibiną" „„
' Przep~h m.armtllI'OW..,; sa:Li nrzera.żał ikiennioze, sta.nie się tera.z ha&ką, legen- miasta, gd!zie ni1ebo ociekało kTwią ..•
r
""'
'.
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znaio~ość

WSPOŁCZESNA

- Siostro Tereso I - wolała. - To I dą„. Moje towairy będą pod wziględean
- Potem siostrze wyjaśnię ..• Ale źle
jaikQści dzięlkii nowym maistzynom stopowiedziałam ... Siostra jeszcze nie ura- przecie okropne!...
Ale Jana nie słyszała co do niej kroć lepsz.e od anigielskich„.
towała .•. Tych ludzi trzeba dopiero ra·
· dł anego
d Ć
b · h
T
Ć
W:ięc będzie pan bez.konilmren·
s t rasz- m Ówiano· W yprowa d zi ł a os10

STRESZCZENIE POCZATK1J POWIBSCL
Józef Chudzik był bezrobotnym. Pewnel!o dnia, gdy &iedńał przed dwO<rCem, ie·
Jaś,. prn:yniósł mu z.naukochany
110
Na podstawie tego
bagażowy.
kwit 11yneik,
feziiony
kwiitu Chudzik ·odbi«a walizkę, w której
znajduje poćwiiriowao• części zwłok ludz-

kich.

I

I

ślub hrab~e~o Jana

St.rzyigi-Topor· I

-

I -

i
I

zbyt.

in

·

·w
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2,

szem 1eg~ zabaw dz1ec1ecych. Jan m1an-uie
Felka „osobistym s~kretarzem''. Od P.ewneg'J czasu prześlacluie Jana pewien taie!Ilniczv żebrak, którego Fele~ ma .wYśle<lztć: .
. Sekretarką Jana w b:urze 1est rówmez
iei:::o towarzyszka z lat dawnych - Wanda
tap,ńska, którą Jan kochał jeszcze. gdy był
m~łym chł_opc~m. Wan_da nie ma ~miałoś.ci,
by spoufalić s1e z hrabią, któ~ego znal~ 1eszcze z. poddasza. Podcz~s nteobec~o~c1 .J~ne: wvaalono Wandę z bmra. a na ie1 m1e1sce przyjęto Marychne Przecławską.
Jan starał się odszukać Wan<!c:. lecz.ona
wyprow~dztla s1e z. dawnego m1eszkanta.
. _Ja~ się okazał.o. Wanda wpadła w sl~ła
meiak1ego Szu!sk1ego, zawodowego przemytnika, który pod pretekstem ożenku wclągną! i~ ~o ~and~. tednarkże Felkowi po. przez~yc1ę~entu wielu przeszk~d I . po mebe~p1eczne1 walc~ z przemytniikamt udało s1e
Wande uwolmć z rąk zbrodniarzy. Wanda
wra~a uszczęśliwion~ d~ Jana.
Ks1ężm~zka Cygańska po
1 y~czasem
wstęw~slanm pożegnalne~o hstu. do Jana
pu1e do klasztoru 1ako „Siostra Teresa".
Pewnego dnia wezwano ją do niebezpiecznie chorego pacjenta. Pacjentem tym był
Karol ?awidzki, jej dawnl'. koqhanek.
Rol:cz wróg Ja.na. naw1ąZ'Ufe kontakt z
ZaWli<ła:kim, lctóry odwli!edim ~ po W'Yi'criu 7ą.„
Rozdział dwieście
• Ohcia.ł:a ftliŻ czemprędooi uciiec od
ze s1Z1Pitta~.
i.n.dyików ala
Zaiw<idmki od'\\iier<ba. roW!Dliet Janę w tych ści.&n 1U'lltirZ11111.yoh
..
__._... ' " b . 1-~-" k
.
klasztotwe i prizez njCJUW1a>gę r:rJOISibarwia pliaJll D
•
koHawni ToP011Ski~o. gdl.l!·e ma mt!ltaipić • aanpi~re . , ,1'ys~6w, sire ra 1. UK.ai·
. . .
.
.
.
wybuch. .P1am ten 7Jlllllllad<a ~ Ull'8Zllda. lÓW, by Zltlailezć Slę w cz.tereoh śc1an.~h
W, killka mmut .Potem k!toś ze siłooby gwi:bC:l.ki, Jaiktś syik, nawolUIJące się gfoJ.ain.a ,zasbaina.wiiia się n.cl ty\Dl '?lam.em. zwykłe.go pokoju, w .kitórym sipędm:fa ca·
- w k.olŁ01w.ni czyoha śm&erć - me- łe swe dotyichoza..sowe życie„. Goście, podbiegł do Jana i szepnął mu do ucha: sy„,
fan nie mógł otworzyć ust. Re'ka mu
- Teileron dQ jaśnie parna hrabiego„.
prXTełn do wiellkopa.rtsldej aitmosfery,
_, __ L .
__
dybowalaP .-d Na ~~?„.
0
·
b. -1- • ł
·ł S
ł z
..1.J an \.111
„.ł„-1
k-·..:
t
•al
•
rr.ze ewsiz-yslik~em na .Dl.Jig.u UUJCDl<l
gną „. r~1·a ... eroe za! 1-, Ull zia: a ...
W"""~
robotników„ A może I na J,aoa? . CZU • 611.ę wspani e przy ym
wimaiyoh
- H~llo... - W'Ylk·rztusi'?.
I
- S~tro„. Si0 ~tro„. Co sdę sio~~ zaiswanym s1o'le, lecz ona siedziała jaJk ło trwożiniej.„
Nilk_t nie odpowiaidał. Zdawało mu się,
I Zbiegł na dól. Za nim podążyła WiansbaŁo?„. - p)"łla 7Jal!.rwoż.ona Silostria UI'S1.lllta. na 6zpilkacli„.
źe s1ysziy jęlk'i.
·
Mistrz ceremooji znoWIU kazał zmie· da.
- Ten trupi<etiek:" - ~ow\faidia J•aJllJa,'
W słuchawce teleionkznej bulgiota·
bledin~::,-·---~n paipi~r.e& iest bairdz.o --~- nić 1cieiliohy„. Tym razem na.j przedin1iej·
•....,:i... St
"" z Wtrzącą „wvuą.
. ~r w lkOu1e
. . b ryl an t ami. ł o ooś 1a1\.
. LKrzył się
<11UAJUIID"'1ML0m„. S)Q6ha twa!llOWlalł.a z.ycte szy szampan roz1s1
nym
ciąg
1yIW1ielu ludzOOm.„.
chać było dałekie klrzy\ki, aia1rmowe
- Ja ~? ••• VI ;a.ki 151POOOb?„. w srt:u pięćdziesrieciu kie.lichach-
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czwarty
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Dwie zbrodn1e pod Kaliszem Tajemnicze porwanie dzfecka

Policja przytrzymała wieśniaka, który usiłował wywieźć
Z Wilna 6-letnią dziewczynkę

Sprawcy skazani po trzy lata więzienia

lata wJęzłenla, z zaliczeniem
prewencyJnego.

Kalisz. 21 marca.
We wsi Russew, gminy Zborów, p.
kalis kiego, po zabawie w dniu 1 stY.CZnia rb. miała miejsce bójka oomiędzy
39-letnim Antonim Staszakiem i 20-letnim Janem Kaletą. Epilog tel bóJkł był
tragiczny, albowiem Kaleta orzebłty
został nożem I w kilka dni oótnłej wy.
zioną ducha.
Staszak stanął przed sądem okregowym w Kaliszu, który skazał e:o na 3

aresztu

Włlno, 27 marca.
Przed niedawnym czasem wvszła z
Analogiczny wypadek miał miejsce domu 6-letnia córeczka pani LewJnow gminie Nieśwież, oow. tureckiego, wej i więcej nie powróciła.
gdzie podczas zabawy Stanisław GrzeWszelkei poszukiwania za zaginielak uderzył dwukrotnie nożem w skroń nem dzieckiem nie dały wyniku.
Zygmunta Lubarczyka tak nieszczęśliObecnie jedna ze znafomvch zrozwie, te ten PO kilku dniach zmarł.
paczonej matki poinformowała ją, te
Sąd okręgowy skazał Grzelaka równleż na 3 lata wiezieni~

Nadużycia

magazyny stacji kolejowei
,

Ogołocili

!

I

więzienia

roku

bomirski.ego, z powództwem cywilnem
w~tępował mec. Wacław Wabni1iski.
Po zamknięciu przewodu sądowego
i przemówieniach, sąd ogłosił wyrok,
mocą którego p. ~ra:vicki ~kll;za-?y zo·
stał na 1 rok i 6 miesięcy wtęzten1a. Ponaidfo sąd przyznał ks. Lubomirskiemu
powództwo cywilne w wysokości 20,000

śwlłlleczny

ŻYCIA
IWYROK
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W roll

0

Wielki film z
W roli

1

odtwórczyni
czołowy amant
ekranu poll!kiego
Artystyczna grai

Wapanlała treł(I

Dziś I dnt następnych 1

Poraz pierwszy w l.odzi!

POSKROMICIEL

główne.J:

niezapomniana bohaterka sztuki
.Dziewczęta w mundurkaob•

W

1troara111 !

Nadprogram:

ftndrzeJe11•ska
•• Jadzl·a Irena
Eichlerówna ~;1v. t~ ::g~;isza
••
• k'I
•IBS Iaw Oam1ęc
O
b
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adw. Biłyk

w

Nasz wielki

li
li

półtora

na

. .
· .
500 Zł.
. Za~ządzione dochodzema . po.hcY)ne
UJawmły, że wlamywacz.e i,b1egh. dwuzłotych.
k?nnym ~oi,em, wywoząc SWÓJ łup .złotych.
W imieniu skazanego,
Oskarżonego bronił mec. Biłyk z Ło·
mepoznam.
imieniu poszkodowanego ks. Lu- wniósł skargę apelacyjną.
dzi.
Oa!lsze ślediztwo w toku.

I

D:fwiękowy

administratlira ks. Lubomirskiego

Piotrków, 27 marca.
Na ławie oskarżonych sądu okręgo·
wego w Piotrkowie, zasiadł p. Romuald
Prawicki b. administrator majątku Kru·
szyna, n~leżącego do ks. Lubomirskiego.
Akt oskarżenia zarzuca mu, ze podczas pełnienia swych obowiązków, n.arazi! ks. Lubomirskiego na stratę 24,000

rn. in. konfekcję, trykoty, towary kosmetyczne i wina, Ogólnej wartoscł ok.

. In<>~cław, 27 mairca.
Okofo godzmy 2-eJ w nocy d<>konala nieujęta dotąd szajka zlodziel zuchwałego włamania na stacji kolejow. w
.
Gniewkowie.
Wlamywacze roi,bi'li drzwi od magazypów towarowych, skąd wywietli
większą ilość przesyłek kolejowych a

na ul. Nowogrodzkiej.
Powiadomiona o tern sp os trzeżen;u
policja istotnie zatrzymała na trokc1e
Raduńskim wieśniaka, którv chciał wy
wietć dziecko z miasta.
Polłcja prowadzi dochodzenie w tei
zagadkowej sprawie.

I

Sąd skazał oskarżonego

Wyprawa nocna ban dY oprysz kOW

Kino - teatr

widziała dziecko na furmance wie jskiej

~.~

życia

Dzikiego Zachodu.

Ken Mayn_ard, William Desmond

głównej:

Życie!

Muzyka I
Początek

Tempo!

w dni powszednie o godz. 3.30 w

święta

o godz. 12 w

poł.

Dzi~ i dni następnych!

Najweselsza komedja wojskowa

Ceny mleJsc1 I seans 54 I 85 gr., nast.
TI! m. 54 gr .. II m. 85 gr .. I m.-1.09.

NaJmllsze

zakończenie
Codziennie
od 5-9 w. "

Doborowa orkiestra
Doskonały program atrakcyjny.

sza"~!~~a_wesoło i swobod~"

wieczoru tylko w

FIVE" kons.

80 gr. z

DR. MED.
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SPEC. CHORÓB SKÓRNYCH WENERYCZNYCH 1 MOCZOPLCIOWYCH
NAWROT 32. Tel. 21a-1s
PrzyjmuJe od 8-10 rano ł od 5--9 w.
W nledz. I śwleta od 9-12 w p0ł.

.

CHORZY

H. KlaczkDWil
i choroby kobiece

Polrkowska tt.

„

tel. 213-66
przyjmuje codziennie od 10-12
i 5-8 wiecz.

.

CENY LECZNlCOWE

H~

2-30

Lubicz

Spec. chorób ak6rnych, wene•
rycznych I moczopłciowych

Cegielniana Nt 7
telefon 141-32
Przyjmufe od g 8-10 12-2, 5-8 w.
niedziele i święta od 9-11
DR. MED.

L. BBRPJAn
Specjallsia· chorób wenerycznych.
skórliych i moczoołciowych

c eg ie 1n i a na

15.

TELEF. 149-07.
Przyjm11Je od 8-11 rano i od 4-8
wiecz „ w niedz i świeta od 9-1-eJ.

CENY

l.ECZNICOWE.

kręgosłupa

skrzywienie
i różne ka-

Pomoc I skutek bez operacJllll
RUPTURY, iakoteż kalectwa nie
wolno zaniedbYWać, gdyż skutki
dal życia ludzkiego są bardzo
niebezpieczne. Ruptura staje się
wielką Jak głowa Judzka i spowodować może śmiertelne powi·
kłania kiszek.

Dr. med.

Dr. med.

ruptury,

fiC,UA,.

lectwa !

--- · -----

położnictwo

na

Tekst i klisze
zastrzeton•

ortopedyczne
· Speic:Jałne lecz.nicze bandate
gumowe mojej metody usuwa!~ radykalnie najnlebezpi~~lejsze i nalzastarzalsze ruptucy: u
mętczyzn, kobiet I dzieci bez operacji.
NA SKRZYWifNlfkręgosłupa przeciw two·
rzenlu się iarbów I ~licy kości lecznicze gor
sety ortopedyczne. Dla skrzYWionych nóg, płas
k!clt i bolących stóp, wkłady orto1)edyczne. Sztuczne nogi i ręce. Na obniżenie żołądka i kiszek leczn!cz.e banda.że brzuszne oraz spec. bandate na ruptury PC>WTOtne po o.p-eraciL
Zakład Ortopedyczny:

Spec. Ortop. J. RAPAPORT ze Lwowa
l..6dt. ul. Wólczańska Nr. 10, (front, PM"ter)
tel. 221-77
30-letnla praktyka :i pełna gwarancja.
UWAOAt Od 1 września l!J33 r. przyłmule tylko osobiście. Ubezpłe·
czonycll w Kasie Chorych m. Łodzi przyjmuje. Osobiste zla\\jenie sle
chorych Jest konieczne. Ceny przystępne.
PODZil!KOW ANIE.
WPanu Specjaliście Dyr. J. RAPAPORTOWI w Łodzi, ut WM~~
ska 10, dziękuję serdecznie za WYratowan ie mojego dziecka z c1ęzkiego kalectwa medowładu (par aliżu) nói?; z powodu skrzywienia kręgoslupa i bolącego ropne go gar bu przez za łożen i e specjalnego lec~nlczego gorsetu ortopedycznego w edle Jego metody. Dziecko nas.ze cierpiało ogromnie z powodu noszenia sk a mi e ni a ł y ch opatrunków g1psówych, sporządzonych po szpitalach. - Dz iecko nasze jest. obecnie
Szklarow1e.
zdrowe i chodzi prosto! 11

lill„_„„„„____

,,JABARIN"

obsł.

dancing, . gabinety

od godz. 10 w. kabaret,

to na·

Varlete!-Danclngu

iiillli!m!IB

•

• • .J~-A

DR.

"1Vaecl /, """'' V~"""Go
DOKT6R

Wołkowyski

I. RD~IUifJft~WI
CHOROBY DZIECI

Pomorska

Cegielniana Na 4,

H• SZUMACHER
.

Choroby •k6rne
I weneryczne

1

ł. 6--9
święta

wlecz, w nleod 10.-1

Ceny lecznlcowe.
Dr.

Dok16r

I

akuszerJa I choroby kobiece

Zero111skleao t.

uodz,

przyJęć

3-8, telefon 237-69
Dr. MED.

56
PIDTRKDWSKR
tel. 148·82
od l I pól dziele I

7

ZBLICKI
H
I

oo.
~ds~~;A5~~
N~~:i;1.iDZINY
9-1-eJ.
Dolit6r

tłr.

tel. 121·84
przyjmuje od 4-7-ef.

telefon 218·90.
chor. wenery~z:k•ó.'::czopłclowe

w

~ED.

Al. Kopciowski
CHOROBY WEWNĘTRZNE

Gdańska

30-2 fet. 232-55.

w BALICKA
ul. •Piotrkowska 200

37

przyjmuje 7-8 wieczór.

Ili, Jakobson
DR. MED.

r61 Pustel
CHIRURG
Nr. teL 19'-o&
SPEC. CHIRURG.JA KOSTNA
Choroby sk6rne I weneryczne
(Złamania kości i zwichnieciai
orzyjmuie wyłącznie kobiety I dziecJ
D-ra Sterlinga 22
od I do a I od 7 do 8-el
, PIERWSZORZĘDNY monter warsztafN.-Targowa) tel. 174-42.
towy może się zgłosić do firmy Mau28
rycy Rak, Łód:ż. Zawadzka 12.
ZGINAL piesek ratlerek czarny wabi POTRZEBNA manicurzystka i ondttla;
rn; Molly. Odprow1tdzić za wYnagro- torka od zaraz. Posada sta ła, Zaklau
28
27 fryzjerski, Drewoowska 2.
dzeniem Kościuszki 9, m. 2-

1111\11111

Piłkarstwo
Utworzenie ligi

lwowskie w noweJ szacie
okręgoweJ.-Hasmonea

Przy tej sposobności wspomnieć
Lwów, w marcu
Jest rzeczą niesporną i niewątpliwą, trzeba także o toczących się pertraktaże w życiu sportowem Lwowa a w cja.:h między lwowskiemi żvdowsk~emi
szczgólności w pitkarstwie lwowskiem klubami, zmierzających do sfuzjowania
- bo ono :::iągle jeszcze u nas bezkon- tychże klubów i utworzenia jednego pokurencyjn~e przoduje -- trzy kluby do- tężnego stowarzyszenia sportowego ży
minującą odgrywają rolę. S~ to Pogoń, dowskiego.
Czarni i !iasmonea, trzy największe
kluby lwowskie, które pod swemi barwam! jednoczą i s'lmpiają największ::1
ilość zwolenników. Niedawne to jeszcze
Hakoah łódzki przystąpi do najbliż·
czasy, kiedy owe trzy drużyny zaliczały się do extraklasy polskiej, reprezen- iSzego meczu o misirzostwo w znacznie
tuj~c okręg lwowski w Lidze państwo- wzmocnionym składzie. Drużynę zasilić
mają Garte), K0;plowicz i Kaban.
weJ.
LKS zrezygnował ze s:prowadzenia
Dziś czasy się zmienity i to tak dalec:e. że trójka ta uległa 00ważnemu do Łodzi na Swięta , Wielkiejnocy zes.po·
rozb!ciu. W Lidze pozostała Jedvnie Po łu węgierskiego III K.E.R. Ugowy zesbędzie w drugim
gotl. Czarni po tamtegorocznych niepo- pół czerwonych grać
wodzeniach ligowych zmuszeni byli ta- · dniu świąt z Turystami o mistrzostwo
kową opuścić i znaleźli się w nowokre- klasy A.
Prop<>nowany mecz treningowy naowanej Lidze okręgowej lwowskiej,
Iiasm0nea zaś spadła jeszcze niżej, bo szej reprezentacji, z Wackerem wiedeńdo s.kutiku z powodu
skim nie dojdzie
do A klasy.
Perypetje lwowsikiej Ligi okręgowej 1 odmowy wiedeńczyków.
PZPN proponuje przeto ta:kontrakto
są dcść ciekawe, warto przeto się z niewanie na środę poświąteczną węgierisikie
mi zapoznać.
Pomysł utworzenia takiej Ligi, po- go zeSIJ?~fo Boskay, ~tóry gra w święta
wstat jeszcze w zeszłym roku 1 po ukoń z Pogomą ~~ Lwowie.
czen iu mistrzostw A klasy_ zloionej z . Zost~ł JUZ za.kontra.kto~·any. mecz
szesnastu drużyn _ zarządzono elimi- p1!karsk1 Pol-?ka - ~umun1a, kto~y r?ze
nacyjne rozgrywki 0 miejsce w Lidze grany zostanie. w dn1u 14. paźdz1ermb
okregowel, przyczem ilość tych miejsc prawdopodobnie we Lwow1e.
Zas•tępca sekretarza PZPN-u P·. Det'·
ozn~czor.o na osiem. Walki były dość
z ac1ęte, przyczem jak w każdem mi- da zrezygnował ze swe•lfo istanow~ska.
~ trzostwie tak i tu nie obes1lo się bez I Zarząd PZPN-u wyznaczył kom1sarza

Sensacje

I

~li~~~:z~;1~t~1~1:~'.~ó~ic~;ri:~i 1 Dlbrzymie
. Vf. CI~gu zimy sprawa „Liga

czy nie

L .l{a uc1chfa a na walnem zgromadze-

l

w klasie A

Pertraktacje są na ukończeniu, Liga
iest utworzo{la - o trwałości tych nowych szat, w jaikie przeoblekło się pił
karstwo lwowskie, rozstrzygnie przysztość.

mgr. Leonard Scbenker.

piłkarskie
na O'kręg wołyński, którym został komisairz poliicji p. BO'ber. Należy zazinaiczyć,
czasu trwa w okrę·gu
że od dł.uższego
wołyń-skim u.targ między Zarzatdem a
Wydziałem Gier i Dyscypliny.
Zarząd PZPN-u postanowił, że rety
rezentacja Polski wyjedzie do Pra.gi na
w Pradze w
mecz z Cze<::hosłowacją
dniu 13 kwietnia o godz. 7.30.
Kierownictwo ekspedyciji ni•e zosilalo
jeszcze usitalone, w każdym ra1zie pewne jest, że pojedzie kpt. związikowy p

Kałuża.

Pozatem w charakterze sędzie-go linjowego wyz.naczo11y wsfał przez PZPN
p. Schneider z Kraknwa. Przewocł.ni<lzącym komis.ji dyscyplinarnej w Kielcach
wybrany został p. Miszewski.
Znany tenisista rumuński p. Mischeu
rumufiktóry zajmował w poselstwie
skim w ~arsza:wie sta~owiisk.o sekr.erta·
rz.a op1;1śc1ł stoltcę, uda1ąc s1ę na mne
stapow1sko 4y.p lomatyczne do PołudnioWP-! Ameryki.

zainteresowanie wycieczką
Szwe.:JI

Makkabi warszawskiej
grozi spadek do klasy B
~' niedzielę rozegrane zostały dwa
pierwsze mecze eliminacyjne o wejście,
utrzymanie się w klaisie A.
względnie
WOZPN. Makabi niesipo·dziewanie prze
grała z Bzurą 0:2 (0:2}, a św:it pokonał
Ordon również w stosunku 2:0.
W najbliższą niedzielę od:beda się me
cze rewanżowe.

Drużyna

polska

zaproszona do Niemiec
Deiegat Polskiego Komttetu Impirez
SiPoirtowych w Berlinie na okręg olsztyńslki projektuje sp1rowadz.enie zesipału polskiego na mecz ·i jednym !2l
ol:sz,tyńs\kirch.
najsi'lndejszyich klubów
Prz,eciwnil6em polskiej drużyny byfoy
ewentualnie „Iiindenburg" - A!Je'll'stein
najlepszy zespól Pru:s Wschodinich.
Kluby ligowe, z.amierzająoe s~rzy
stać z tej sposobności proszone są o podanie swoich warunków i ewentuainego terminu wyjruzidu do 't.arządu Ligi. '

Walne zebranie
kolejowego klubu Sportowego
W, dniJU 7 ikwi~ o godz. 18-e~ w I

terimiinie i 18.30 w Il te.nmfa1rie odlbędzie
się Dor<><:m·e Walne Zeibr.ani.e KolejO'W.
Klubu Sporitowego Węzła Łód:zilriego, w
lokah1 włas11rym (Parowowwnia ŁódźKaliska).
Porządek oibrad zootainie podany na
miejscu.
Ze wxg<lędu na ważność spraw urprasza Zarząd Kluibu 0 liczne i punktuZarząd.
alne przybycie.

Obóz treningowy
dla zapaśników.

Zairząd Polskie.go Zwi~zku 'Afleityczspor•ow.:ów do DonJ-i i
nego organizuje w tych dniach w Kafo.„
tren~o1VY obóz dla
~apowiedt wycieczld nwrskiej spor- nia - Amery1ka. Powodzenie pierwszej wi~! spc!tj
towc6w na dwa„mecze ~iędzypat1stwo- eskapady morskiej sportowców 'JWl· zJ1t>asnxkóv,::!, pt~ezn.a-czonyCli do ';"Ybor:u

niu LOZPN-u z powodu braku kwalifik ~~neJ wfęk Mści prawa „ligowa"
fW'ia.ta
upad1a 1 wszystko miało zostać postare- we r.cpr~zentac11 Polski do I:<openhagl skich pod polską banderą jesit zapewnia- · rep-re~entai0j1 na: mwtrz
.
mu. t.. zn. dwugrupowa A klasa, jednak C?anJa). ~ Sztak!mlm (Szw~cJa). . wzb~- ne, już dziś więc pr.iemyślane są moż- Rz)"Illte.
Do ~b?z,u wyz:na.czono .naistę.pu1ącyc~
rle -::vzJa PZPN-u, unieważniająca uchwa dz1la w1ęk~ze za!nkresowame mzby się liwości innych wycieczek sportowych,
zawodmkow: waiga. koguc1a: M1anow~1
. na wzór zagranic~nyich.
.
le LOZP~-u na nowo zaktulizowata ~po~:iewac .nalezafo.
Program wyciecziki został już w (W&rsiz.), Stefan~ Pliec. (śle.Sk), waga ptór
'vl szyst.k1e agenlur: llur podrózy
sprawę ltgi okręgowej.
W tym stanie okazała się uotrzeha Wago~s-L1ts Cool\ w P·:-1~..;e . raportulą najdroibniejszych szczegótaich opracowa kowa: Pyć, Sza1ewski (Wa•mz.), Kuchar
czyk (śl.) waiga le.kika: Dwor.a k, Ruda
rozegrania dwuch w zeszłym roku unie- c r~oako c;potykan.em 1.~;r1:eresowamu ny.
Szczegóły będą JeSIZ.C'Le ogtoszone, (śl.), ślazek (~·wa}, .B:viorek (Krraków),
wa7ni 0 nvch spotkań Ha~rnonea _ Po- rek.LHcowaną. wyc1eczk3 JUZ w pierw~nf1 J-B. ttusmonea _ Biatv Orzeł oraz szy;;1, t~godm,u k~rp~an11 r.eklamowej.. d:z,'iś zaznacz.amy jeszcze, że do'tej chwiili waga .półśrecLma: Re<Jnt~ <W-wa}, Zaz ro . 13 1 1 rz~czywrnc1~, ~a1Meresowame najwięcej zgłoszeń wptyinęło ze Sląska lewski (W-wa), Błafyca 1 Kt-y5zrtoł (śl.),
zwf"'fani::i r.adzwvczainego walne
waiga średnia: Ksi~1diewioz, Ne~f (W.),
Jest '" peti;i1 uspraw1edhw!one. Tygod- i Łodzi.
g0 g
m::i·henia LOZPN. Jedno jest pewne statek „Wairsza- Gał.uszka (śl.}, waga .Półciężlk:i-: Kie'1a
m~nva wycieczka morska rodllny sporb d
Hasmonea rze
n:a a 'grlv i Pni gra 1a 0 Y w.a spot~a towców, która towarzys1v~ będzie foot wa", którym wycieazika sportowców u- (W-wa), Gwóźdź (śl.} i w.aiga ciężka: Pu
li~;bv klubów osek 0 powiekszeme ballowej re.p rezentacji państwowej na l daje się do Kopenhagi i Sz,tokholmu bę- ciała (W-w.a), ELsner <Pom.).
Sprawa uzyskania funduszów na wyrw. llg.o~ych do ~0-CIU - pięknych stadjonach Kopenhagi i Sztok- idzie na długo p·r zed wyciecziką do od
któr
~aizd do Rzy.m.u P01Prawiła. się zinacznie,
fl;'l/~i a:va się m~~ wszel~1e szanse holmu - to pierwszy eksperyment i:ioz- statni•ego miejsca wyprzedia:ny.
gdiyi.t kolonia poliS'ka w Rzymie, zdecydo
kw. Tkerna - uplak z f,?WO u brnlk,tt wi}ającej się coraz potężniej linii Odywała się· polkryć kos1.1ta p~bytu i utrzy·
a 11 1 owane1 w ę ~zo'Lc1, znalazła się
apor"'o..,eJman~a w Rz)"Illie, a więc pozostała tylko
tfosmonea .Po.z~ naw1~sem definitywnie
~awa wymall'ania się o pieniądize na oo
WW
al'
~utworzoneJ L1g1, ~tórei ostatecznv skład
d ót do R
· ·
·
.
wvi;l::tda następuJąco· Czarni Lech'a
Nzy.mu.
w. Pdaryzu. otdbył 61cę mehcz łboks~~sk1 ddań nkaU~Jwrch ".".,_łańcuch~-k~órh R~B;- 'r
świtet' Polo~!~
TJkraina, Pogoń
ipom1ę ~Y. mis .r:em zec os owac11 ~ a_ e speuycja naru.K.OWa pOUit LC &Jl1"lltU(Pr1P-myśl), Resovia (Rze ó ') i D
--i
rugi wadze polsredrue1 Edy Hrabakem a m1- stow pod przewodnictwem dr. Jod!ko.sz W
Sckfł
strzem Fran_cji Rebellem. Zwyciężył po Narkiewic:za osiągnęła :naiwYilszy is~czyt Okręgowego Zw. Hokejowego.
.
J-Ia•._ monea ś któ
• w
•
· wczora.1.s~
da ·
· M
h
ł ń
ra zna1az1a się za- 10 run d ac h. H rab a k~.
· za ·
odbyło ~ę
~. dniiiu.
w677a0 cuc Oubgor. erce ~~oó,ln~ołsz~k y
tePl w A klasie. zamierza podobno wyw Aodzmaieh
m. . ecme iposzcz""' 1 cz on o- lokału Unioo-Tourmgu
.
•
.
d d . f
cofać s·ę w tym rok
"
·
·
·
ęl'1 r 6wmet
·
d YCJl„ osiągn
_,,_
· IM.Spe
k w1e
'A
· · t5rzys
· wZ11ow1ema
· - eh co po . u o ub zia. ud w m1,
do,roc.me XI/ alne& 7 Arómawtecrorowych
szeok azi1„ 40 -Iec1a
strzo„~wa
1
~
-· <lizenie Łódzkiego Okrę.g'owego Związilw
• w tym· ł a ń cuc h u · ·5.tłó-s1'ę w At"""a
„ ki' eh odb ę dż'e
ciągnę1o Y Je nak za ol'lllllipt.Js
·jej degradacj
'
11!i1K-11nl
' ""' ·c h do re5tł szczyt o,w.
i
sob::i .dalszą
Hoike.ja Lodowego
olinl(piijski z udziałem na wysoko-set od 4.600 m. do 6.150 m.
roczny kongres
.
.
t ę.
Równocześn'
•
•
:1.
• .ł'
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·. tgr~OJa .'Po S'K.a w ~· 1, .Hitóret re- P· Ręba.rtski. Po omómiemu ważntEll)s•zych
oodrC>hnienie się klubów stapni· ez wy uz1ie również wórca nowocze sny
.sfawow- limpojad baron Piotr de Coubertiin. Z tej prezen:taCQa p1łkarska wyJe!dlta do Fran i;praw pr;~eprowadzono wybgry nowego
olk
skkh samod .
r~g. stan.1slawow- okazji grecki komitet olimpiiski oirgani- oji na o~re.s świąt wie1kanoc:ny~ cel.em zarządu, do kitórego wesz,li: prezes zie1ny
' · '
ki ~?a te fakty staw1aJą plfkarstwo zuje szereg uroczystości, zawodów spor rozegrama mecw z reiprezentac1ą Poił- Lange w~c;eiprezes _ rtm Gała:ohcim ~
~w~:~ ~e n:zed nową erą, wydatnie to-wyoh i t.p. Wszystkie uroczystości od ~iego ~wi~u Płł1<l Nożllleij v:e Fil'an- kretar'z - ip. Kqplowicz, 'skaribnik _'.. .
będą się w dniach od 15 do 23 maia rb. ~r1. us~hła JUZ s":ą reprezenta.oię. ~y- Sohon.felder, .Kpt. zw. p . Dreger, człon.Je
.;....rr;.;;::i~ 1,eQ'o oblicze.
Rząd grecki asygnował na ten cel mil- Jezd.ża1ą Moraw~1, Ry~hwdslu, Obomy, zarządsu - l>· Szerauc. Komisja l'lew.i:z)ldHaU1ptman, Jelslu, Tra.7ter, ~arzec, Ro- na pp.: RębalS1ki, Rode i inż. Ba.rrtel, za„
jon drachm.
z ?Ś mec.z
stępcy: mż. Weiiber,g i mgr. S:d~rh.
zenwaild, Kaszyca, Puhcze.k l Ney.
~.~
Zebranie powzięło b. ważlllą dfa rozJak wiadomo, ipo 53-ch dnia·ch baW
hokeija w Łodzi - uchwałę, by w
woiu
na
się
odbędz~e
W dniu dzisiejszym
sezonie przep,rowadzić obo[t
ltęipnym
S
na•
zrezygnował
Sląsk
trenin
mecz
Krakowie
w
boisku Cracovii
rozigrywek o mi.strzoSttwo, również rozgowy naszych reprezentacyjnych piłkagrywki międzyszko 11ne, podobnie jak to
startuje W Poznaniu.
ze spotkania Z bokserami
rzy, na pod.sitawie którego kpt. zw. P.Z.
Po1le:ki Zw. Lekkoaitletyczny otrzymał ma miejsce w -Warsza.wie:
estotisklinl
P.N-u, p. Kałuża, będzie mógł ustalić
PRZED MISTRZOSTWAMI.
obecnie w onegda.j wiadomość od Nieru. Zw. leikko
Jak wiadomo, bawiąca
ositateczną reprezentację na mecz mięłód zki ego w
dzy państwowy o mistrzostwo świata z Polsce. esto~6llc~ reprezentacja bokser- atle.t ycznego z zapewnien:em. że nietyl- . Mistr2ocstwa okręgu
ska miałft rowmeż roze~rać mecz z rep· ko krótkodystansowiec Pfluli!, ale także s1atkó~vce , koszykówce i hazenie rozipo
Cz e chosłowacją.
czną s ię w roku b ieżącym w drugiej poS'
. ,
.
N~c;tępny trening między wyznaczo- rezentac3ą śląska. śląski Okręgowy Zw.
ną już reprezentacją a zespołem wieden Bokserski, zasadniczo zgodz.ił się na pro rekordzista SWllt~a w H>-be>f-:t, .pievert, łowie kwi etnia. Będą si ę one odb ywać
przyczem Wyskiego Wackeru, który na Wielkanoc pozycję Estończyków, przesunął jedy- startować. b~dą -. 1'\ zawodach w 0 7.na· ,na. bo~sk~ch łódzkich,
dział G. 1 D. ŁZOGS -u opracowuj e już
gościć będzie w Krakowie. ritł1hedzie się nie termin spotkania na drugą połowę] niu, w dniu 8 kwietnia.
ścisły refolamin rozgrywek.
kwietnia. t.i. po mi.strzC>Stwach Europy. ~
w dniu !'i kwietni&.
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Na ulicach Amsterdamu zdarzyła się niezwykła katastrofa. Wóz straży ognio- W Liverpoolu, w Anglii, odbyły się wielkie wyścigi konne. Zwyciężył słynny
dżokiej Oolcfen Miller, zwyciężając przeciwników o pięć długości.
wej, spieszący do pożaru, wpadł między dwa wagony tramwajowe.
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Na zdjęciu piękny portret kobiecy, penlltudnicy policji w Ameryce zostali j
dzla mistrza włoskiego, Domenico
zaopatrzeni w stalowe kamizelki, mają- . Przygotowania do świąt Wielkiej Nocy są w pełni. Na zdjęciu widzimy olbrzyVeneziano.
mie transporty jaj wielkanocny eh, przeznaczone do ekspedycji.
ce ich chronić przed kulami bandytów.

codzienna nowelka ,,Expressu"
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Nie, nie wolno mi wyjść za nie.gu
Trzy lata wpłynęły już od cza1w, gdy j
,. zaimąż - pomyślała sobiie. - Trudno,
Anna Bertrand. owdowiała.
Liczyła ona obecnie zalediwiiie 25 wio- bę:dę żyć saana z Fralllkiem.
W paa-ę dni po tej rozmowie, Rotter
sen. Była przyisrtojna, żywa, energicz.na,
ni.c więc dziwnego, że cies:zyła się pO<Wo . ziawił s.ię w miesz.ka1I1iu w;dowy z pięknym bulk.ietem kwiatów. Franek w tym
dzellliem u męż.czym.
Znaijomi młodeij wdowy byli przeko- czaisie przy stole odraibiat lekcie.
Spoqrzał on złowrogo na przemyslorw
na.ni, że laida dz~eń za.ręczy sdę z .mainym
przemysłowcem, K.ileme.nisem Roitterem. j ca i gdy ten chcfał się z nim przywitać,
Rotter jiUż praw~e od roklll adorował An- chłoipczy~ odwrócił się.
- Chciał1bym z pa.nią pomówić o penę, zasy.pywał ją :prezenitami i wszY'S'tko
wskazywało n.a to, że nielba.wean jej S'i·ę wneó ipoważ.nej sprawie -- pow1edzfał
Ro.t.ter, trochę zimiesz.ainy zachowaniem
oświad·czy.
K;lemems podotbał się ba.rdzo Ain:niie. słę Framika.
Anna zarumieniła się po uszy.
Mo,że go nawet i kochała. A ieooalk niie
- F~..anfkiu;„ weijdi do cLru1giego poko·
mogła · zidecydować &ię, by wyijść za niiegu - powiedmaJa do syna.
go zamąż.
A:le chłO!piiiec nie usłuohał jej.
Na przesZ!kodzie sit.al ieó O'śmiołefai
- Nie wyijdę sitąd - zMVoiłał sitanow
S)'IIleik, Franek.
Chłoipcu n~e po'C!Joha? sd1ę Roł:ter. Pod· czo. - Chcę być z fobą ra~em, mamus·iiu
Anna nie miała sńił do wal®i z SYt!lJem.
kreślał to przy każdej okaZlji. Nie cho1ał
- Pomówimy lin.nym razem - rzekła
przyjmować oid przemyisłowca żaidlnyich
do przemysłowca.
upominików i s.tru1e uciE~kał od ndego.
Rotter o·czywiiśoie był ndezadowail<)Ily
Annę bolało to bC1Jr1dzo, aile nie moz ta.kiego obrorou we.czy, aile nłe powi<e·
gla nile z ohł<J1pcem zrobić.
- Ten pan jest brz-yidllci. - mówiił dzi.ał and słowa. Przesiedma.l z widiową
dhł01Piec. - Ja n.i e c:hcę, żeiby on do nas całą godzinę, rozttnawiaijąc o zigoła olboięthnyoh sprawach i wresiwie odsizedł, za
iprzycho,dtz,ił.
- Dlaczieigo? - s.tuała się mu wy· powiadaijąc siwą wizytę na 111iaS!Łępny

!

żyła olka. Wie·działa przecież do·s lrnnale
o czem chce z nią Rotteir rozmawiać i
nie mogła powziąć żadnej de.cyzji.
Nazaijutrz, gdy przemysłowiec zjawił
się w godzinach poratn.tr}"ch, gdy Franeik
znajdował saę w S1Z1kole, oświiaidozył się
oo Anlllie.
Młoda wdowa ruie dała mu definityw
neij odpowiedzi.
- 'frudno mi jeSlt jeszczie się zdecy·
Musimy
dawać - oświa·dczyła mu. joozicze zaczekać przynaijmnieij kitLka mie
sięcy.

Rotteir czekał czitery mieoS<iące, odiw±e
cLzaiją.c wdorwę w da1szyim ciągu.
Anina ciągle liczyła na to, że Fra.nek
przy;zwyczai się do niego. Niestety prze
myisłowiec nlie m~ł w żaiden S(posób
wlJbucLzić w chłopcy sympaol,ji.
1Wrucfocme było, że Franek nien.awidzi go z głębi duszy i ni.gdv !lli.e zmieni
·
doń swego sfosJUnku.
Gdy Aruia to Wlres~cie Zll."o<zwniała,
oświadczyła Rotterowi kaite,go~ycmi-e,
że nie zostanie jego żooą. Kocha~a przecieiż syna całem seroem i w każdym wypad:ku gofowa była dlla ll!ie•g o poświęcić
swe siziczęście osO'biste.
Rotter po tem kaitegoryc·mem oświ.ad
CZieniiu, przesrta.ł jut Annę o.diwiedz.ać.
Młoda wdowa mów poczęła saimotnie &pędiza.ć wiieiczO!l"y.
Przez cały dzień pracowała w biurze
a wo1ne ahwiiJe ipośwję·ca.ł:a s')'!Jlkowi.
W ten ~«>b upłynęło jeszcze pięć
Pr-zecież pan dl:lli:eń.
perswadować maitka. Po jego wyij.ściru, Franek m&w z.aiczą,ł miesięcy.
Rotiter jes.t barozo miły dla ciebi.e, zaw-

sze ci przyinosi prez.enlty.„
- Nie clicę jego ipreZJ0'lllt6wl - rozpłrukał się Firaniek. - Tatuś kUjp<>wał mi
ładniejsze.
'LW oczaidh młodej widowy równdet zabłyisły łzy.

I

ipłaikać.
- Ja me chcę, żeby te<n pan do na&
przyichod!z.ił - wofał. - Mnie ierl z tobą w dwójkę talk dobrze, mamusi.u. Nie
chcę, by tu przyohodziili obcy lucLzie!
Anna pnzez całą noc prawie nie z.mru

I. :p~e.~o ~ia, ~~el:nlie niieocze1dwa.niie, Z}a.JW'lł mę w JeiJ m10szikanku Rob.ent. Will.am. Nie w~idziiał·a go już od dzi:e
.
.
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SJ.ęcllU lait.
Robeirt był qe) pierwszą milłośc1ą. Jako piętnars1t0Jetmia d.z.iewozynka ma~zy-

· ła o tern, że wyijdzde z.a mego zamąż.
Ale Rotb ed po ?ewnym czasie wyijechał do Ameryiki, zrywaijąc z niią ws.zelkie stoS'll.Ilki .
I obecnie, po dziesięcioletnieij Illie01bec·
ności, powrócił do kraju, przywożąc ze
soibą pokaźną sumę pieniędzy, Móre
pragnął ulokować w jaJkiemś przedsiębiorstwie.
Gdy tyLko odJs,zukał Annę, nieizwłocz
ruie .z.łożył jej wizytę. Anna ucieszyła się
bardz.o, gdy go ujrzała. Frnneik, który z
taiką n~echęcią odnosił się do ohcych Lu·
dz.i, o.cLra,z u poczuł syimi:pabję do Roiber<ta.
·W i1lam od teigo dnia, sitał się bardzo
częsrl:ym gościem w mies1z:kaniu wdowy.
Jego sfo1S100iki z Frankiem zacieśniały
się coraz baroziej. Chłopczyk wittał go
r-adosnemi Oikrzykaani i cieszył się z każ
deij z.aibawlk:, którą od niego otrzymał.
PeW111ego wieczOl"ll, gdy w brójlkę jedli ikolacgę, F.raneik oidez:wał się na,g le:
- Jalbym baotidizo chciał, żeby pan sta.
le z nami miesz:kał. By<łoiby bardlzo we.solo.
Anna za.rumiienilła się po uszy. Robert
pr2lez parę cliw~l, sipogląidał n.a nią badawczo i wre:.s~cie powiedział:
- A tylbyś chciała?
Anna nie odpow:iedziata mu.
Gdy jednaik nazaiutrz, w czasie nieobecności Franika, ie.sroze raz zwrócił
się do niieij z ·t ern samem pytaniem, rzekła cicho:
- Taik. Zgadzam s•ię.
Po miesiącu pohraili sdę.
- J~k to doibrze, że Rotiter nie sipomyślała późnie~
d<>ibał s11ę Franilco.wi często Anna. _ Gdyiby nie on, n.ie zorsta
ł~bym p;zecież żoną Roberita. A przec1eż on Jest mi uostokroć bliższy niż
Rotter.
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