KASZYCKI,
literat krakowski, aresztowany w Czecbosłowacfl,
gdzie wygłaszał odczyty o
zbliiendu polsko • cz~cm.

Przed przyjazdem min. Barthou do Warszawy

Rokowania pomiędzy rządem polskim a francuskim. - Francja żąda
· od Niemiec gwarancji bezpieczeństwa

Paryi, 29 marca.
We francusikiem miniisterstwle spraw
zagranicz.nych czynione są przygotowania do rychłego wyiaz.du min. Barfhou
do Warsz.a wy. Obecnie prOwadz<>ne są
negocjacfe między rządem polskim a
francuskim w sprawach nati>ar~iej żywo~ych, a dotyc~ącyc~ polttyki obu na
rodow na terenie mtędzynar0dowym.
Po powrocie wczorai z Brukseli, Barthou
z!ożył siprawoz.danii:e na ra.dzie ministrów, gdzie oświadczył: i·z doszedł do
porozumienia z ministrem Hyimansem
co do k<>nieczności ujawnienia niebezpie
czeństwa zbrojeń Niemiec.
Zawarcie międzynarodow~ k<>nwencji rozbrojeniowej, mającej na celu prze
szkodzenie wiyścigowi zbrojeń, winno
być zdaniem obu ministrów uzależni<>ne

od pOważnych gwarancyj jej wyk<>nania
i sankcyj w razie jej p0gwałcenia,
Pozatem Barthou omówił z.min. Hy·
mansem zagadnienia, związane z warunkami wykonania traktatu w Locarno i działania paktu reńskiego. Pewne
rozbieżności co do interpretacji, racze.i
natury teoretycznej, . niż praktycznej,
zaznaczyty się w tym względzie mię

dzy rządem francuskim 1 belgijskim. Jeden punkt w szczególności nabiera
specjalnego znaczenia, a mianowicie, by
takie gwarancje,
państwo, uzyskujące
miało zapewnienie, że państwo gwarantujące może w razie potrzeby przyjść
możliwie najszybciej z pomocą. W tych
warunkach postanowiono, że kompetentne osobistości obydwu krajów prze-

I

....

stui:ljują warun'Kf zastosowania ~om

nianych paktów.
Wreszcie ministrowie poruszli sprawę stosunlków ekonomicznych pomię
dzy obu krajami. Prancja i Belgja ~
wzajemnie najlepszymi kliJentami. Jest
więc zupetn'ie naturalne, że. Belgja otrzY.
muje od swej sąsiadki bardzo szerokie
ułatwienia gospodarcze.

======~~~.~~~-

zwłok zabitych jeszcze trwaią
Poszukiwania
mury fabryki
Obecnie rozbierane

Wiener~.

- Stan

są pozostałe
zdrowia Jabłońskiej pogorszył się

I

przerwy. Od wczorajszego popołudnia gie jeszcze istnieje nadziela. te ui'la się
Lódź, 29 marca.
(ig) Prace na tragicznem mieiscu ka-I rozbierane są pozostałe murv fabrycz- wydobyć zwęglone szczątki ofiar ł PO·
tastrofy, na ~liszczach fabrvki M. A. 1 ne, które grożą zawaleniem. R.ówno- chować je.
Mimo kilkugodzinnych prac, do tel
Wienera, trwają w dalszym ciągu bez cześnie wywożone są gruzy, 2dyż ciąna targowiśkach miejskich
pory nie natrafiono Jeszcze na spalone
z.włoki, wobe~ czego zrodziła słę blpo.
Lódź, 29 marca.
teza, że na miejscu katastrofy już Diezyła walkę
Sł
męz·
Młod~
(it) Jak się „Express" dowiaduje, juma śladu po ofiarach. Być może. wsku.
U
tro na targowiskach miejskich urzędotek strasttiwego gnia, szczatkł~ostaly
~
lwać będą specjalne komisie} delegowa-'
ne przez vtadze. administracyjne dla z oprgszhoml, k ó „zu h«:•eli na niej zupełnie spopielone.
Prace trwać będą oez l!_rzerwy Y1
dokonał: ĆWOłdU
kontroli pobieranych cen.
niebezpieczeństwie. Gdy pierwsze oszo- dalszym ciągu, dopóki całv teren nie
Ló(lf, 29 marca.
Chodzi o to, iż jutro mamv ostatni
(ig) Wczoraj późnym wieczorem na tomienłe, wywołane ciosem w głowę zostanie oczyszczony.
dzień targowiskowy przed świętami
Dziś na miejsce przybyła ponownie
Wielkiej Nocy, a zazwyczaj w dniu tym ul. Ordoina riozegrala się niezwykła sce- przeszło, zaczęła się zmagać z napastni·
komisja śledcza z kierownikiem I bryujawnia się silna tendencja do podbiia- na. Uldicą tą powracała do domu mt·oda kami.
Mimo, że było ich kilku, dzielna ko- gady na czele •. która ~a za. zada!lie ~ba
nia cen artykułów spożywczych. - By · mężatka Wanda Wierzbicka. Ulica Orwięc uchronić ludność przed wyzys- dona jesit jeszcze slabo zabllldowana i na błeta skutecznie stawiała wszystkim dać kto ponosi właściwą ?dpowiedz1alkiem okolicznych wieśniaków. komisje d~ugich pr:oestrzeniach ciągną się tam czoło, wzywając rórwnoc.z;eśnie pomocy.. ność za tak straszne skutki katastr,ofy.
Ranni, przebywający w szpitalu,
Nie ulega wątpliwości, że wkrótce
administracyjne skrupulatnie bedą ba- puste ipola i pliace.
Gdy Wier.z.bi eka przechodziła przez musiałaby Uilec .przeważającej sile. Ale) czuję się znacznie lepiej. Tylko stan
daly, aby ceny nie przekraczały obopla-c, nagle, pod wiplywem si1lnego ciosu krzY'kli jej zwabi'ly jakiegoś spóźnionego jednej ofiary, robotnicy Jabłońskiej J>Owiązujące.11.'o cennika.
w głowę zadaneglQ przez jakiegoś męż- przechodnia, który natychmiast pośpie- garsza się z godziny na godzinę i Jstnie·
Je poważna obawa, że nie uda się utrzyczyznę zachwiała się i uadila. W tym szył jej z P'Omocą.
Naipasitnicy zbiegli. Mtoda kiobieta, mać jej przy życiu. Dziećmi wszystkich
momencie z ciemności wysikoozylo jeszcze kilku osobników, którzy r.buicilli się wyiczerpana podlnieceiniem i raną w gto- ofiar zaop'1ekowato się towarzystwo
1 wę, padlła wówazas ·zemcfillona na ziemię. „Kropla Mleka", które przyjęto 7 dzieci
1 ! 1 I ! ~ I 1 1 I I :;; 1 1 \ •t I ·
I
na nią.
.
Napad był planowany. Nieznani osobni· 1W·eizwa1110 d'o niej ipogotowde, le!kairz któ· do swego żłobka.
\Yczoraj wieczorem odbyto się ~ecy zamierzali dokonać na młodej mężat- regio, po nał~żeniu jej opa:1lrunlku na gł\obrame delegatów fabrycznych w zw1ąz
ce gwałtu. Ale Wierzbicka, silna i ener- wę, 01dwiózil Ją d:o domu.
ku zawodowym wtókniarzy „Praca", na
giozna, natychmiast zorjentowała się w
którem przyjęto ostrą rezolucję w sprawie pożaru. W rezolucji tej wskazano
na niestosowanie się szeregu przedsię
w Lodzi do przepisów o ochro·
biorców
pod hoaami samo€hodu
nie pracy I zwrócono się do czynników
czeństwo i zerwał sie do ucieczki. By- miarodajnych, by zarządziły częstsze
Lódt. 29 marca.
(ig) Wczoraj wieczorem na ul. Krze- ło już jednak zapótno. Szofer, mimo ha inspekcje w fabrykach I zabezpieczyły
imienieckiej miał miejsce wysoce tragi- mowania wozu, nie zdążył zmniejszyć w ten sposób tycie pracujących robotczny wypadek. Przez jezdnie z!łmie- szybkości _i auto uderzyło Tomaszkie- ników.
rzał przejść w. pewnym momencie 19- wicza w bok, rzucając go pod kota.
Jak się nai:lto 'dowiai:luJemy, wszystDo ciężko ranego wezwano Dogoto- kie związki zawodowe postanowity, po
letni młodzieniec, syn k'.olejarza Tadeusz Tomaszkiewicz (zamieszkatv ulica wie. Tomaszkiewicz odniósł szereg po- znalezieniu szczątków ofiar, urządzić
Gwiazdowa 6). Już był przy orzeciwle- ważnych obrażeń ciała, miedzy innemi w dniu pogrzebu uroczystą żatobę
glym chodniku, gdy nagle z za węgta kilka gtębokich · ran głowy. W stanie wszystkich robotników w Łodzi, przep
J groźnym przewieziono ro do szoitala. rywając pracę w fabrykach na czas po' wyjechało w pełnym pędzie auto.
Tomaszkiewicz zauważył niebezpiegrzebu i biorąc gremjalny udział w po·
grzebie. Podkreślić należy, że dyrekcje

Kontrola cen
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już się ukazał.
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•Konflikt wkoi[iele ewan1ieli[kim wftiemue[~ ~fgntr:~~;:..1~iv::.~~0bar~~~z
Bi•kup wzuwa opozuc:uinuc:h pa•iorów do .-aniec:hanio wallci

1111
•--------·

Aresztowania ·hitlerowców
w

POdjęto aatomiast kroki, um<>żliwła·
Berlin, 29 mairca.
<PATI Z Okazji wdelkiego piątku bi- Jące restytucję funkcjonariuszy urzędów
Kłajpedzie
··
slkup ewang'ielidki Rlzeszy Neumuelder kościelnych. którZY zobowiązują się dO
Berlłn, 29 miairca. ·
'
·
wydialt dlo pastorów 01rędziie1, w k'OO!rem ttu pow.s trzymania się od Polityki w łonie
(PAT) Niemiecikie Bimo JnformacYimaczy m. in., że nowousfai111owiooe mini· kościoła. Orędzie zwrnca się do opozysteirs1Jwo !duchowne nie mogło ogłasić am cyjnych paistorów ewaingielidkich z o- ne donosi że Uteiwsk'a ipooicja polityozna
nestji dfa elementów, zwalczających ofi- strizeżenłem przed zagadnieniem konfHlk-· ddkona'la w olkręgu Kliajpedy novrych
· cjalną politykę kieroWlllictwa kościelne- tu w tonie kościoła ewangielickiego, co rewizyj, arei.s·ztując szereg oSdbistości z
go, gdiyż ZJOstaloby to wyzyskane dfa w masa,ch ludności wizburdJza tyliko ucru· ikót .nfomieclkkh, m. nj. redlaktOlfla -niem
·
dlzieinnika „Memmler Dampifibot"„
i cie rozgoryozenia.
nowej akcji kót opaLycyjnych.
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\Vdżięczny.ch . palaczy 5 tystęc·y lajek
Niezwykły eksperyment Fryderyka Wiei·
• ·
D rewn1ane
•
•
cygar·a na scenie·
k J ego.-

od

S~:!~:. S~=~~ L~eDrogi

~il!mł~et1!!do~~:!~~r~~e.!:~

'kł, Hórą ńie zły

na•og,

świa~~OŚĆ pc~nę~a.

W

a

zwykła nie-

ta~iOna mężczy

.
i
•
•
•
.
•
żny. Nie n.alezy Je<! potę'.('>1ać tembnr·
(~) Zagadnienie ~y należy pali~ słynny. kom1k Jan, N estroy opuśdł mi- ·pytany jaka jes! różnica mię·dzy zwie· I ditirej jeszcze, ż.e sań1-a . pr~e·szł.a ~ te~~
lub. nie, oraz, .czy na~ezy·:· . częstoWa_c mow;oh cygaro, ktore„ upad~o z głOśnym rzęc~elll; a człow1~k1em ~ oąpowiedział: 1 pow~du .~le, piekło i, ~e cierpienia JeJ
znaJomych papterOsami me 1est byna.1- hukiem na podłogę. Pubhcmość agar- „Zwierzę nie pab".
bynAJmDleJ stę me skonczyły. Raz po•
~ej. nowe. ,Od chwili rozp~wszechnie: ?ęła ni:ez~kl.a ~~~ołość, która wzrosła
i Najbardziej słuszne będzie jednaik po peln,iony błą.d m~c:i .się n.a.. nie.i i m~cić
ma się tytoruu aą to kwest1e, kł6rem1 1eszcze n&Jbardz:i.eiJ, g.dy Nestroy z.apytał 1wied~enie Du Bois-Revmo·nda!
Się będZie całe zycie, N1e możrta Jed·
zaijmowali się nietylko sami palacze, ale - mimo iż rola wcale mu te.go nie na· ! . _ O tytoniu ·myślę to aamo c:o VoJ. naJk Wiecznie pokutować za ru tylko
na~et i parlamenty. Na temat ustosun- kazyw.ala:
ltaire o kawie: To Jest trucizna, fednak' pOpełniony błąd. I dlaitego niechże Pa.n
kowania się do wyżei wymienionych za·
- świetne cygaro, ile kOsztuje tuzin? Iwolno · dzia.łająca„.
chociaż nie czyni jej wyrzutów i stara
gadnień wyipow:iedzi.alo się wielu wyMtSłynny generał niemiecki Moltke, za I
się choć przez pewien czas złagodzić
·nych mę·żów srtanu, poJi.tykó i pis.arz_y.
1brzemię jaj cię.Z.kie.go życia, Niech Pan
Słynna była, n.api:zykład, próba Fry·
da Jej tę Qpiekę, któtej pozbawiOna była
deryka Wielkiego, który postan.O·wił
w domu, niech jej Pan wpoi zasady mo•
spra;wdzić, ~' 0 jest__dla.org.8;11~ZimU:naijlba~·
ralne, ~ze~o n.ie ciał jej dom r~zinny,
: d!zte~ sziko:dihwe, palenie fajki, zszywanie
!
! li
li
ab-y. dzięki tym zasadom, cokolwiek stę
tabaki, czy żucie tytoniu. Wyb.r.ał on
I Koń,
który ••• rozwic\zuje zadania
z Wami w przyszłości stanie, ln.OgłA się
. trzech dziarski-eh żofoierzy ze swoje.j ar·
'
matematyczne
skutecznie Gprzeć wszelkim Pokusom
mji i polecił każdemu z nich palić, wą.
.
.
.
. . .
.
. . .
.
życiOWym. Wasźa wielika mifość, która
chać taibakę, lub żuć tytoń. Wszyscy
(,Sbl Jak~e -zwierzę 1.est na1bard~1e1 ~n- Mia w og:oidz1e z.ooli~cznym w Nowym zamieniła się w morze udtęczeń jedynie
. ~ tr~f żołnd.e.i;z.e . pozostaw~li pod ścis.tą tehgen.~n.e? . - ~·a pytan~e to odipow1edz1ał Jonku mo?Jna był?, na.przykład,1 n.auozyó, wskutek prześzłOścl Paaa :tnajomej, dla
. kon.tró~ą. Najpiel'W zmarł żotniei'z, któ cLr· Rei11d Bla1.r, dyrektor ogrodu zool~- by <><!-kładal s_o bie „na ~ap111' łakOcie, niej samej jut wi~k.ezym ju~e p<>wo- ry paltł, potem ten, który zażywał ta. ~cz.n~go w No~m Jorku. Dr. Bl~1T pr.zyniesi~e m~ ~ niedzi~lę 1 kiedy na4 dem rozpaczy, anfieli dla Patta, Ona
baki a pod kOniec iOłnierz, który żuł iest iedny·~ z n.a-11~.eP'?zych P5Y·chorlorgow' pływ P1}b~nosci byt ą.a1więesz • ~„ to bowiem :zde,1e sobie Slprawę, że i"rzy·
tytoń. Co jest jedn.aik naiciekaw:s•ze _ „aiu;s~y. zw:1.e.r.zęc;eJ , 1 prr.zez szer~·& l:ait j tem sł<>ń Z-Jadał te łakocie Vf
edzia· 1ozyn4 oie~eń Wa.szych jest tylko ·JeJ
obai 'dożyli sędziwei &tar· ości.
haida~ miteiliigeiriCIJę. rozrm.a~tych zw1e•rz!'lt. łek, gdy frekwencja była mtn ~alna. ,, lekkomyśhiOść. Nie chcę prznądzać
Fryderyk Wielki był rówń.ież nie- Oto Ja;k wygla,da. hsta ułoz?na p·r~~z. nie· J1
Pod<cza~ badan „ps~cholo·g1c~)'ICh sprawy i .zgóry w ten czy inny ,$J>OSób
zwyikle hojnym ofia·rodawcą. Gdy zau· i· ~o, skł.ada.Jąca. się z 10 na1bard'Z'leJ IDte: kota, ~a .1 . ma~ipy, -: ta .?'staitima wy• zaibierać gł.os n.a temat Waszej $)rzy•
wa· tył, jak służący brał wieiLkie szczypty, hgentinyoh zw1 erząt:
,
kazała na~Wilę'7J tntellg~~l'1 · ~ałpa za. szfości. W 01becnyttn bowiem stande rze
tabaki ;z; zfoteq tabakierki - podarował. ·, Szy~pans, ?ra.ngutan~, ,sł~n, , goryl,!1w~ze ~ama cOś „wymyslt ' p~es narto- I czy, nie Wy i nie Wasza świadomość, a
mu ją, oświadczaijąc, że dla dwucb ta-! p1ers, bo?r, kon, folk.a, niie-dzw1ed.z, kto. 1 m1a5,t 1 kot mogą tylko powtarzać
tylko i . wytąCZ<Jtie serce będz,ie mido
balderka ta jest stanowczo za mała. ' I , Zdani!e'!ll _dr. ~latra, szymp:mse są I' uczone rz.e.czy. . • .
•
głos decyid.ują.cy i o:no Was osądzi,
Natomiast Jan Rousseau przeszedł na1bardz1e1 inteligentne, albowiem odDo na1bardzteJ inteligentnych koni Tymaasem jednak niech Paa stara sie
d? historji fak!l człowiek, który niechęt- '. ~n.acz.a~ą ~rię duż~ pamięcira! rezolwtlll~· naleźał słynny „H~s" "!' Niem~b, byd c:temś w rodzaju Opiekuna pa6sk1el
Ble cz~tował tabaką. Pewnego
razu ! sc1ą, oryig~ąlnex;i1 P.~)'\Sfa<m_i,;· 2l?!ol:n_o~<:1,ą i z~oł~n.o -~o na1;1~.zyć ~enia. ~· derzein~a· znajomej, niech się Pan. troszczy 0 jej
zaipytał z.n,a.jome.go.
1 naśl,ad..own10tw l z·am1łowamem do cw1· 1m1 pra~e·J nqg1. 1 wybi~ał, «i ,1eidiności, a zasady moralne, 0 ~wiatOpOgląd i naj- Czy zażywa pan tabaki?
oz.e n ~, o , :towyc~.
•
,.
uder,zenJ,a lewer - dizi~·1ł\ltkt.
_ ważniejsze o feJ zdte>Włe, które być mOże
__._ Tak _ odp<>wledział zapytany.
~ło6 Jes~ naJbardzieJ m~dry spOśr~ I , W ten spOsob rozw1ązał On niektóre W}'Dl~a · je&ZCZe opił.W lekarskie;. Mi- ·A ja ją kupuję _ Oświadczył Rous , ocięzałych i . pOwOlnyc~ zw1e7ząt, umie . działania matema!yczn.e. •
łość Pa.na może spełnić dobry. oozynek,
seau -i odwrócił &ię do swego rozmówcy Ziar&to&owiać. s•tę ~o okoh<:Z111oścl, a sch~y , FOki o~aoZ&Ję się ~lk~ p~ięcię ratując lelkkomyśLnĄ cLuszyozkę młodej
tyłem.
t~ny do mewolt prędk~ ? 'rzyz;wyczaia 11 w błyiskaw~cwem te1llij)le daqą. się ~- dzi~wcz-yny z dtoji zła i występku, n.a
1
.,,
Wszys.cy' pailacze tytoniu winni być; się do~wye.h ~na;nuiif~:--Z~•. ~1. uc~yć ro.una~ch ·sd;uoze~ N 84UW\e-. któtll ..i wekute.k twej ni-e4wiadomoścl
w •kai.dym razie wd·z..ięcznd angli.owi 1
Stooua w kazdn:n #ie.ku m~zna ~Y-,r: dZle natOntiaSt. UCZI\ stę pO t~; by pO~em wkroczyła. /
_ ,r,Brt~sleY?wi. ~ył ~~ post~m pa.rla.meiqtu tres·~w,a~\'c.ze,g~, :.nll)prQ.}"lf::ł~d+:_n1~ .mo~-:. 1 ~~ietać ~kJ•!_~ '_::~ilMU~~~'- -~dzów Jęa! A Plil Rłtii W L'Oazt Dro a &ie·
an.giels.k}ego 1 Wntosł pro~ekt 0 wyz.na- , powiedz.fee o llfmych zw1erzętacn. St.o tema ni-Oh 1ectyną na.froaą.
.r.l p , --.1 , h
g k :i..i • .l
·
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edz' ł,
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. łmie, l'liem„ni,ej . jednak nie jeet P9W0d~m
w6wc.z as za S~ÓJ o~owiązek przesłać mu . „Numery"· które· be?powrotnle zniknęły % prog·ram6w cyrkowych tego, aby kObieta, która J10pe~ła błąd
„na pamiątkę po Jedne.i fajce. W tezul- 1
ni miała si do tego błędu przyzilać
tacie w ciągu kilku dni otrzymał Brinsley 1
(sb) 50 lat mlja w roku bieżącym od po sufitach znikła całkoWicle z progra· N'e oh Pain'1 iawne
ami ta 0 teot ż~
5000 fajek. Ja.k wiado·mo, src zasem wszy założenia pierwszego ,łVar:ete". Jest ro mów cyrkowych. Również nie została ki~
.
człow'~ b:Z wzi~l d~ na
st1kie. państw.a wprow3.!dziły n.a. koJ~ach loka! t?'z rywkowy, coś w i:odlzaju cy~- wię.ce~ PO\ytórzona sztuka chwytanla Jeć,y
ml~ ~aw~ze odwag: priy·
· sip~OJ~lne prz.edz1.ały. „dla palących .
! lim, Jak1ego ?o tego czasu, Jeszcze me kul armatntch.
.
.
znania się do błędu, 0 ile starczyło mu
·
Niezwykłym amatorem i zbieraczem by~10. Obe,c me nawet wspotczesny cyrk
Przed 50 laty poms:vwał się tern odwadi na p0pełaienie t...tA bł.u.u A
fajek. by~ prołe~. K0pfileisch z. Jeny. nie jest „V:ariete" w tym sensie, w ja· John ttoli~, a Jegoo ~wiernym a zara· tera:zf Pani, kltór~ w1re,
ni~u~mie
Ucz.n10~·e, ma~ąc Jeigo up.o·doibana.a, p~-:1 kim J."1oz~1~-0 go przed 50 laty~
·te~ orstait~,~m następcą był P~wcl Spa· ptJ<st~oiW~ła wtględem Mv~.go Ed~a. . i
.S!Łanow:ith mu ;az spfatać fi!!la. W cza·s1e: . „Vapete , byto . czemś _posredniem doni, berhuc1z.ylk z pochodzenia. ~hi?-'Y" lftl>rl!~ ab~re.tt!~ ~uty ł!IUrftl<it!Afll nie.
P'rac wy,k o•p ahsk·owych w jedinym z sta- : między cyrkietn a Jarmarcznemi wystę- tal on kule a>rmatme z odległoś-c1 kiiilku dfi4'
ó'lco-' niech. e szczerze i popra•
ryc.h grohów ge;mańsrkk·h pod;rzuci:H orti . pa111i kuglarzy. Stworzono wówcz.~s s1z.e merrów. o:f wyilotu lufy. Również ~pa~" l!ihl ni~z:U~to ~iego, te przeiprasu g8
P·~cełanową f. aqkę z następUJącym na· jreg perwszorzędnych „numerów
arr- ry pl{). ll;~1e byly wó"'.czas w w1elk1ej i l wszyistkte d:otyehezasowe oierpien·ił
1
.1>'1s~m: .
.
·
tystyc·zinych, z ~tórY_c~ .część przetirwa· „modiz.1e .
1
'1
. i Ubh ibielllia, a[bowiem teraz do iern
. „Gaius Jultus Caesa; na p~i,~kę 1ta i;iawet do d1:1;~~ dz)'s1e1s1zego. Jedną z
Słaiwę zdobyła w teJ dziedizinie Ma- zdł14e ~obie Pani sprawę z tergo, te P n~cs·
· ukOchanemu ~esor,om K0pff1~1Seh..
t.M{1ch .„sens~c.11 !JYł~ ko~let~ • m~cha. ria Spelterini, która w ciągu 11 minu-t .tł\ibnle względem ni'ego postępowaliłt
Pro!es·o r uśm1aił s~ę z t~o fagla, 1ed- Była nią :,Miss A1me . Dz1ęk1 s.pec.~ar~ne- przeszła na IDłlie rozciągnięte! . Ponad ~ami ,nie moŻna Oclpowiadać d
nak f.a,1kę schował na pamiątkę. Sw~go mu o~uwm z kaucmkowym kirązk1em wodospadem Niagary. Dziś WS'Lystlkie lifo9 serca i nie wohlo lekceważyć uczłl
czasu ~ył wydany zakaz palesi1~ papie. pot~ahła ona sp~cerować po. suficie"
te sztuki poszły w niepamięć, a now?- Oła, To się mści i dzi~ ma Pani teg6
· r<>sów. i cyg~ na se~. Gdy 1e.dnk ·~ . Pierwszy artysta który usiłował r6w· czesny cyrk posiada atrakcje zupełnie nrMleipszy dowód. Je.Zeli Pani Edek kd•
. &Ziłiulk.1 W:~kała .kon1eczi;ioiś~ zapa:lelllla n~~ż ,za~. e~onstrować tę sztmę - po- l innego rodzaju,
'
1
•
clił ~ą wci.ąi jesz·c ze - nJ.e będzJe mi3ł
10
6
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o•e i•ora
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.· O~ainla'?!~~}!~a !!!].:l~l,eg! p~dr62 ~ itwo· ~óre "?~
· ·
nlka I geografa-Sven Medina
Orświad:czył
Zam1·ast pomD"Y
stalo\Va trumna
badaic~y, poditó-ż,n.i:ków ~·eograf
podróż.
Iii ltł
Pa zaibiiło Jego miłóść -

.

wtedy trud-

ńifl1 1W6w.cz.as iuż mu.si Parti sama

Paru sama naw:

(sb) Jednym z !!lllifba.r d·zie:i nies'kudzo·
·ny;óh
i
ów
j.es1t Sven Hedin. -W n.aijblits.zym czas.ie
kończy Hed'in 69 la-t. Miimo to, do dnia
diziiisiiejr&Zego me przerwał swy.:.h prac n.aU!korwycih. 1
Od przesz.Io 40 lat pe>dróżuft on pO
nłeznimych terenach A.zji. 0~6łem spędzrił ck. Hedii>. 20. lat w pustyniach, mimo
b> jed!n.ak jesi niad.a·l .rzriki, pełen zapału
· dio pracy i ni·esttmclizoiny .w '3JWYOO IP-OSIZU·
kiwa!liiraoh. Dwadzddcia ld wędrówki,
ip·~ed lrlii· ehe-?Ą)ierc.zeństw i wa1l'ki z ludźtni
i. przyll'odą; to chyba. dość. Sven Hedin
uwaiża r-ównieiZ, te n.aiwY'.żiszy czas, by
wypocząć wreimci~ po ty1ht trudach, ni.iJnO to jednak in.ie zawahał się W)"hrać na
j,eszicze jedlną wyiprawę.
....., Bęclrde to jui oetata1a mOja eksP,e-

dycja naukowa ptizerd wy·
rusZienri em w
- Obecnie, wybie·
.
.
·
.
ram się do nłezbadanych jeszcze zupeł- :Jliefud•ftł t•UR sftqpeeo -.iilfonero "' odpo,.,ie•
nie terenów pustyni Taklamakan. Uwa·
d•i na 6łal!o fnq proi6.ę ufJoiUelto 6rotd
żam, że cały mój diotychczaisowy doro··
bek n.aukowy byt1by n,Lek011nple:tny, gdy·
{$b)
maiłeó 'WiOISce Mandztkii·ed
1~M.16za1~ lfart c:łlo hra.ta i piroSiić go &
bym nJ-e odlb.ył te~ podiró:ży.
kał ubog.i Wti.eśniaik, John Da.1rrłOW111. Po• illfjjhoc. Po kiiliku tyigod11iach nadeszła i
I znO!WiU l1USrzył w kiilkumiesię·c,zin.ą &~adał oo killiku braoi i sii66t.r, kltó11ry rflw Attieiryk:i wie1ka skrzyni.a. Za t>rz.esyłkł
<podróż w n~eiZIIlan.ą kll'amę. Celem wyipia n:ireż cierpiieli rn.ędz.ę, talk że z lich słrrooy ~J :taitądały właidize celne 20 f.untów . ..i:...
wy Hedina jest jezioro Lobnor. Już raz ni1e mógł spodziewać s!tę pomocy. Tyil1ko Vk:z.y.s•cy mh~sZlka.rticy wiosk·i zło.żyli si
wstaJił on, · że diziwny ten zibiorrn.rk wody jeden brat J<>ihllla, kitóry przed 25 laty wy cll! biedin.e~o DandOW111a i wytk.wpi.ili prze•
wędruje w ork.reśloorych ordstąp:a.ch czMU. ernJgrował do Stain,óiw ZieoooczOltl)lleh, sfłkę.
Na krużdej m.apiie je.z.loro to znajduje się. do.robiił się tam Zina.czne.go maqąitku.
Jakież było jednaik prizerażenie Joli•
w innem miejscu, a taijemnky wędrują.ce
Brat Johna był jednak bardzo sktPY1 rll, gdry przekonał się, że n&elud~ki brat
go st~WlU d:otychc.zais nie ~1· st.ail01110. Poza to tei rodzina nie zwrac.ała się do niego 1 'Pf.txislał mu ... trumnę_." ~ier~zewieią.o::ef
wyśw1·eitlemem tecr zaigaidk1 ~ven Hedil? o. pomoc. -. Nted.awno 1e:dJna~ D.a.n.lown i słlll1. ~bur~?na ludno~c w1o·srk1 przek!~n!
do:ko.na bardań atmors feryczrn ych i u1sta1h, 1 mę~ko za,choroiwał. Musi.al Silę on pod- ob~cme m1l1onera, kto1.-y w t.aik okn!Lnf
jaJk w.Lelkie są mo.zliwiośc.i prze1prowrud!ze dać powai~n.e.j qperaeji.
·
$p!)sób za.drwił &obie z brata•
ma tira/kttiu przez' pustypi~ Taikllamaikan. l Zdrec'4ow4t ~ :wOlbec t.~o ua.pmt 1
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Wielka vwojna ze szczurami wŁodzi

12-go kwietnia o~bedzie sie niszczenie _gryzoniów wnaszem mieście

Akcja powinna

być

przeprowadzona planowo i

racjonalnię

I

ilo~ć morskiej, mogilibyśmy się odrazu i bez
bardzo watna - to niezliczona
lódź, 29'1 marca.
. W Lodzi iest 607.000 szcntrów. To szczelin, dz.iiur i pęknięć w starych do- res.z.ty po·zbyć tych szkodliwych zwie--

byn.:i i mni ej nie żart. Ni:kt ocz-yJWiście nie I maich. Gdybyśmy zada.li sobie trud i ce- rząt.
Wskazanem jest, aby w tym. ;oku
wszystkie wyzadał sobie trudu dokladnegoQ oblicze- mentem wyreperowali
nia ilości tych szkodliwych J zwierząt, grzebane dziury w mura.ch domów, zale akc?a pnewowa.q,zona ~yła b~<iz;teJ pia
gdyż technicz.ni·e jest to niem~żJ.iwe, ale piaqąc w ten eposób kryjówki szczurów, j nowo i rac1<>n.alnie, a niewąbpliwie wy·
kryjówek; niszczymy wszystkie szczury w naszem
prze;rJ uczo1I1ych a w doda tiku prz.edtem do
faktem stwierdzonym
jest, iż w każdem mieście tylłe znajduje tyoh włożyli odpowiednią ilość ce.buli mieście.
się gryzcniów, wiele mieszkalńców. Mogą być pewne odchylenia, a.le ~·mniej wię··
cej cyfry te zgadza.ją się z so1.bą.
Tak wielka liczba szczuróiw powoduje poważne niebezpieczeństw,O. Szczury
są nietylko szkodnikami gosHodarczemi.
Niszczą domy, nadgryuują ś<ffia.ny, niszczą zapasy żywności, ale róiwnocześnie
są najgroźniejszymi bodaj rcu:.sadnika.mi
chc;cb epidemicznych. Gdy iszczur dostanie się do śpi•żarni i pozos'\t.i wi w niej
swoje ślady - wówczas wsz ys.lkim, któ
rzy z danej śpiżarni będą b ~zipośred.nio
po tern korzystać, grozi jak;tś epidemiczna choroba.
5twierdzo.ne.m zostało \\.f.lelokrotnie,
że w tych domach i ośrodka eh, w kłó·
rych najwięcej szczurów się ~l!nieździ .„ .... _
_
mies i.ka1icy najczęściej nar.a.;tfen.i są na
ł
zachorowanLe.
I z te.go właśnie względu,\ rokroc?Atie
-- - -···-or.ganizuie się w Lodzi dzierl walki ze
szczurami. W dniu tym wsz.1'scy właści
ciele nieruchomości muszą kju,pić trutki,
które zostają rozrzucone po t•odwórzach
domów. Trutki te - cebula 1norska, posiadają bardzo dziwne wlas:rJfJści trujące
- działają tylko na szczuryi. Zarówno
jest
orgamizm ludzki, jak i zwiemęcy,
przed nim zaibez.p-ieczony. Mal to oczywiś
I
cie wielkie znacz.enie.
aJu~a walki ze
W roku bieżącym
szczurami wyznaczooa zoslatła na dzień
12 kwietnia, Starostwo groc\tkie w Ło
dzi już wczoraj wydało zar fĄdzenie, by
wszyscy właściciele ni-eruchiomo§ci z.aw
czasu kupi11i trutki i w oma10-zonym dnLu
porozrzucali ie w obrębie swtych pose&Y1J":"
Niewąitpliwie akcja ta da yewien wynik,„jak zresztą da.wała każde-g · roku. Ale ·
w związku z tern należy 1:.oruszyć pe·
· wien bardzo ważny szczegół~

Znowu tr1y wyroki
śmierci

Berlin, 29 marca.
(t) W Niemczech wykonane zostały
trzy wyroki · śmierci. Trzej komuniści
Emil Schmidt, Piotr łlupertz i Otto Lukat napadh w dniu 20 czerwca 1932 r.
na ldkal partji hitlerowskiej pod Diiss~l
dorfem i oddali szereg strzałów do hitlerowców. Jeden z nich został zabity,
a drugi ciężko ranny. Sprawcy napadu
zostali schwytam, a sąd w Duesseldor·
fie skaza! ich na karę śmierci. Ponieważ skazanych nie ułaskawiono, wyrok
został wczoraj wyikonany.

Nowy numer
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Dokąd nótść

Krzemienł~c. 29 marca. jswvch rodziców, spowodował wybuch,
Krawczuk Sawa, mieszk. wsi Kusz-' przyczem chłopiec odniósł ciężkie USZ·
lin, gm. Katerburg, pow. Krzemieniec, w jkodzenia ciała rąk i twarzy.
Mieszk. wsi Konstantynówka. gm,
czasie rozbierania pocisku armatniego.,
zna·l ezionego przez niego na polu, spo· Niemowicze pow. Sarny, Michalewski
wodował wybuch, wskutek czego po. Franciszek. lat 15, znalazł w Sarnach
niósł śmierć na miejscu. Jednocześnie zapalnik od granatu ręcznego (niewypał)
od wybuchu pocisku żOstałi lekko ranni który zabrał do domu i usiłował roze-Krawczuk Ignacy I Bereza Grzegorz, brać. W cz.asie manipulacji, zapalntk eks
plodował, odrywałąc Michalewskiemu
mieszk. wsi KusŻlin.
Mlńczuk Grzegorz. lat 9, zamieszka- trzy palce u lewej r.ękł, oraz zn~ekształ·
Jy na Surmiczach, przedmieście m. Dub-1. cił 2 palce u prawej rę~i· Ponadto zona znalazł 3 zapalniki od granatów stał on lekko ranny w pierś.
·
rę~znych. Podczas manipulacji w domu '

0..,l„e o•obg 'Obl-"'e
a
a
WY

..,,

Krwawe wgpadkl koletowe

w111zorsm?

Tarnowskie Góry, 29 marca.
Wczoraj wieczorem o godz. 8 na to~
TfATI~ MIEJSKI - dzl~. itltlo i w soboti:
rze miedzy Szarlelem a Rojc-ą zauwaJ
teatr 11ieczy11iny.
TĘATR POPULARNY -- dz!§, JtĄtro I w sobotę żyl straźmk kolejowy jakiegoś mężczyznę na dachu wagonu. Ponieważ myśteatr nieczynny_
lał, ie jest to złodziej kolejowy, chciał
.
i tNA.
CASINO: - ,,Zycie · .vwatne ilenryka VIII". 1 go zmusić do ucieczki. Ten jedrtak nie
O~AND-KINO: - ~: „tłeństwa 1amerykańskie". usłuchał wezwania.
Wówczas strażnik strzelił, raniąc
\
MUZ~: - ,.Cień ~z· ·,qścla".
mężczyznę w brzuch. · Okazało się, że
ROXY1 - „Buru. o i,rz.asku"
rannym był przemytnik Henryk ttoch·
zoo„
„Szalona noc
CAPITOL CORSO - „Wyrok życia" i „~1skromicłcl"

I

„Licytacialm11ości~.
;i~~~~rns~;~~a::_
\
RAKIETA: - „Morderca".

, •

Trzy tragiczne of tary n1eostroznosc1

I

\w

'"O'W
nn[1·
pU ~fi

bard z Brzozowie. Został on przewieziony do szpitala, gdzie zmarł po dokonaniu ·operacji.
Na odcinku między Krupą Leśną a
Tarn. Górami napadło na pociąg towarowy cT.terech osobników. Na wezwa·
nie hamulcowego nie chcieli oni opuścić
pociągu, wobec czego hamulcowy strze
!ił pięć razy. Jedna z kul ugodziła nfeJakiego Czesława Drożdża z Nakła. Po·
niósł on śmierć na miejscu.

-

„Panoramy"

Już ukazał· się i jest wszędzie do na
bycia nume~ świąteczny „·Patt1i0ra.my".
Nnmer zawiiera boga:ty materiał świą
tecz.ny, a naid to całe mnóstwo artykułów i feli•e ton.ó w ze wszelkicli dziedziai.
Sport, Hlm, Hteraibura, sensacja, humor,
rozrywki umysłowe - to wszys•t ko da·
je n.a1większy a zarazem na..jta.6szy tygodnik w Polsce - „Panora.ma". Tylko
20 groszy kosztu.ie e~z.em.plairz tego bo~
gate.go p1sma, fotóre iest w ten sipoisób
B.
dostępne dla wszystkich.

15 dyrektorów

~·

cja
wy sposób, pOzbylibyśmy eiię szczurów
raz na zawsze. Tymczaser 11 rokrocznie 'I
n.a poboiowi:s:ku zostaie 1oci-200 tysię-.

w Niemczech

aresztowano w Sowietach
Moskwa, 29 marca.
(t) Na polecenie komisarjatu do
spraw ciężkiego przemysłu, aresztowano 15 wyższych dyrektorów i inżynie
rów. Aresztowania przeprowadziło O.
P. U. Wszystkim osadzonym w więzie
niu zarzuca się medbate wykonywanie
obowiązków i narażenie przemysłu so·
wieckiego na wielkie straty. Aresztowani staną wkrótce przed sądem.

Wystawa w Chicago
bt:dzie otwarta 28 maja
Chicago, 29 marca.
(t) W dniu 1 czerwca r· b. miała być
ponownie otwarta wystawa chicagowska. Obecnie dy rekcja prz yspieszyła jej
otwarcie na dzień 26 maja. Jak w1ado-

~~. ;6i~it::~ z~st~i:rw~~~~tur~~{~a n~~

data dochodów. Jednocześnie wydano
zakaz c;;p~zedaży napojów alkoholowych
na tereme wystawy.

b.
d. Ś I
l Oszczę no c owe o H~ł u y
I!'{

zniesione w Niem : ach

.
Berhn, 29 marca.
.
(t) Jak wiadomo, w Ni~mcz ech. wrrowadzono tak zwane „obiady w Jednym

gar~ku"., Vf szys~y obywat~le ~obow!ą 

zam byli Jeść pierwszą niedz iel ę m;e siąca obiad ugotowany ty lko w icd nv111
garnku, a zaoszczędzone w ten spos<'i b

pieniądze przekazyw~ć na pon:oc . d~ ;i

bezrobotnych. Obecme rząd rn em'c ,,:
wydal zarządzenie, wstrzymujące r. ::i
okres letni, a więc od 1 kwietni a. nak az

spożywania
dów.

oszczędnościowych

ob:a-

•=-----·--•am~
Kina nieczynne w piątek i s.,,h , ··~.
Zarząd Zrzeszenia Teatr ów świ cil ·
nych z.a.wiaóamia, że zgnd.n ie z do '.·:-":z n :i
nie hi:: eh
tradycją kino.teaitry lód1 kie
czynne w dnfach 30 i 31 b , m.
Zarz:;d.

..

-------iiJl!lallaEMlllP~~ ~~

Niezwyk_ły

wun2 !Je~:.
JJ IJ8;,i:
W Strzem ; e s?~t t a c:-n

samo b,OJS• tWO Z rozpaczy po Utracie SIOStry mie~cy~~r~~ r~~~:yyk~ayrzwvryspi:d~~~„'tr;t'.'·

Inowrocław, 29 marca.
„Ostatnia carowa".1
(Wek) W wiosce Glinno Wielkie pod
ZACHĘTA: - 1 - ,.14! Krzeseł„, 1 u _ ,,l:JlalJ
Inowrocławiem, popełnił samobójstwo
f
odali:.;ka''.
6S-letni rolnik, Leopold Meyer. strzelaPALACE - „ ~ w iat nalet.v do cftł ·błe.-~
jąc do siebie trzykrotnie z rewolweru.
_ METRO~ - „Panda Rezerw•.s tóu1·•.
Wezwany lekarz dr. Drecki z Gniew
ADRJA: - „Parada Rezerwi.st~'v4'.
OSWIATOWY: - 1. .•żywot. cuct1 i męka Chry- kowa, stwierdził już tylko zgon. Zwłoki zabezpieczono do przybycia wtadz
stusa", n. „Quo Vadis"?„.
Wysta- sądowo - śledczych.
I. P. s. - PARI\ SIĘNKIEWIC!ZA Jak się okazało, denat popadł w o.
wa •.Salon Wars;i;awskf" ,
SZTUKA: _

I
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Sosnowiec, 29 marC:i

•

Podczas manewrowania ooc i<"-!'~·pi
statnim czasie w ciężki rozstrói nerwo~
wy po samobójczej śmierci sweJ uko- wpadl pod parowóz pomocnik m a~ n· iw
chanej siostry, która popełniła samo- sty Jan Gebo. Szczęśliwym zb iegiem 0 •
bóJstwo w ub. miesiącu. wieszając się koliczności Gebo upad1 mi ę d w r.n Il\· 1
lokomotywa przejechał a na d nim. n··:
nas tryczku w JeKo mieszkaniu.
~mierć siostry odczuł tak 111:fęboko, wyrządzając mu żadnego szwa nku.
Gebo pirleją ł się tak tv m n·,-1.,.. '
że życie dla niego nie mialo iuż żadnego celu. Pop e tni~jąc ·samobóJstwo, po-1 kiem, że doznał w.strz ąsu ner ww· :": 1 1
musiano go przewieść. do szpitala,
·
szed w ślad za mą.
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Kubuś-detektyw i ;ego pies IVledor
..

·Codzienny film „Expressu„ z nagrodami. -

Serj·a jedenasta

P tawa autorskie

Przez lunetę Kubuś patrzał.
Gdy lecieli nad obłokiem,
Bo inaczej by nie dojrzał
„P<>dfruwajca'• gołem okiem.
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I życzeniom detektywa
LC>s uczynił rychło zadość Parasolkę spostrzegł nagle
Hen, w przestrzeni - co za

I

Ody samolot

radość!

się przybliżył

z.astrzeżcme.

Kto obr<>nn:~ wyjdzie ręką
Z tej pogoun wśród przestworzy? Jutro wszyi;tkim powie autor,
Co niniejsz1e w.jersze tworzy!
(dalszy ciąg Jutro).

Kubuś dodał ieszcze „2azu",
Kot się przeląkł, bo nie widział

Takich dziwów ani razu!
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TEATR MIEJSKI.
17.So-18.()(l: Repertua.r teastrÓw :i komunika.ty
POLSKIEGO RADJA.
&0botę z ~
Dziś w czwtirtek, w pi!lteik i
łódzkie.
CZW ARTEK, 29 marca 1934 r,
Dyzio ma młodą, piękną żonę. I, Jak to I 7.00-7.?5: Sygnał czasu i pieśń „Kiedy ranne 18.00-18.20: O<łozyt p. t. ,,GOoSiPodlll1'$two świa- w~u Wie1kie ·fu Tygod.ndia pNedsbafw1iema za..
wieazone.
towe a my" - wygł, T. ŁychO'W-sdci.
zwykle bywa w takich wypadkach, Jest 0 nią! _ wsta1ą zone".
W niedz.ie1ęl• o godiz. 845 QI1a.& w poa:tiedzia18.20-19.00: Tram.misja słuchowisika p. t. „Pabardzo zazdrosny. Każdego ze swych przyJaciót l i.05--"'.25: Gimnastyka.
łek po polud!l' ~ wiecz;0orem k•-'tiaba kioan-..!J.1. ..1
"
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·
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k
7 25-7 35 M
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nie ozem.u mnie opuśc111" - Pll"Lbug Gustia- D ev ...
uzy a z P , ••
. :
.
l>OdeJrzewa o to, źe umizga sł""' do Jego powab-Ij 7.35-7.4-0:
cz".
a „Towa1
wa Da·niłowskiq·o.
Dzienn.i.k ponnny.
W pomedzda.łedt o godz, 12-.q w pdhadaie bal
19.Q0-19.05: Odczyt, pt10ogr. na dzień następny.
. 7.40-7.55: Muzy.ka z płyt.
uej Zlutkł.
•
ka <Ilia dzieci „PJ.n.olcio".
Zdarzyło się dnia pewnego że Dyzio mu·! 7.55--8.00: Chwilka ~o<łairst~a domowego. (9.05-19.25: Rozmaitości.
lóDZKll~ T„ATRY POPULARN„.
19.25-19.40: Odczyt aktualny.
sfał wyjechać na dwa dni do i~nego miasta .·, 88.0005---8.05: Opdczyt. progr. na dz;1eń bież3,cy.
Lo
- a.;.
19.4-0-19.47: Wiiadomości sportowe.
ll.40: rzer:wa.
·
. .'
.
(Ogrodo1wa 18 i PioU<kowek,a 295).
Bóg mu świadkiem, ze z wielkim smutkiem 11.4-0-11.50: Codzienny Przegląd Prasy Polskiej, 19.47-19.55: .Dziennik wieczorny.
. W Piei;v9Z1' dzień śwte.it, t. j. w medrlllelę, 20.0()-20.07. .Myśli wybrane".
I nłepolrnjem opuszczał własny dom. Po dwuch 1J.50-I J.55: Wiadomości bieżące.
cl.ma 1 kwi.etmi~ r1b, da.ne b~3, w TNltrze Popudniach wrócił. I kogo pierwszego spotyka na ' l 1.57-12.05: Sygnał czasu z Wan~zawy. Hejnał 20.02-20.15: Pogadam.kę mtllyCll.lllą wygłosi
la.mym przy ulJPcy Ogi,od.oweJ 18 - 2 pr~ta.
prof. StaJnt'.~ław Nie·w~·omski
z Krakowa
·
•
• •
ull ? S
20.15-22.4(): Tra•nM11i.sja lronce'llliu · Relriigiljne.go z wi=iia: 0 ifodr.t.l.ni<e 4.30 I 8.i(l komedii w 3-ch
12.05--12.30 M~zyka popularna z płyt.
cy „„ .wego przy1.aciela Kaltusia.
VemeuiLa, Jld
aikita.ch „Figle Adwokaiokie" F~lha.rm.onji Wair&ZiMw1kiej.
KaJtus to porządny chłop ale ma .jedną wa- 12.30:-12.33: Wiadomości meteorolog4czoc
W przerwie: Skrzynka po&?Jtowa tech- W drugi dz:i.eń świ~t. ł, j, w po.Mediziałek, daa
dę - troszkę się Jąka. Ale nie zawsze. Tylko ! 12.33-12.55: D. c. muzyki z płyt.
nklma _ kore·s.pondeocję bLeż~ą omóWi I 2 kwietnj1a rb. · :równie! Z prz~ o fedz,
12.55-13.00: Dziennik południowy,
wtedy, gdy mówi.
poraid tech111.iicz:nych u<Wi<Pli w~cław Fren- 4,30 i 8.30 słynFej oiperetki w 3 alk>taieh „Cnol4i13.00-15.25: Przerwa.
D
s
wa OOaJllJllJa" G herba.
ki.et
er„. serwus, y„. Dyzlek„. Co.„ c.„ co 15.25- 15.30 · Wiadomości o eksporcie polskim.
Teatbr w sad Ge)"el'lll przy u1'l.cy Pmdtow15.30-15.~0: Komu1_1i1kat Izby Przemysłowo-Han· 22.40-23.00: Okteit Squiire'a - mw:yika po11WtłS. s, s, sł~chać?
sldej 295 w Jl.Aedz:iiedę, doła 1 lcwietnła daje 2
na (płyty).
dlowe1 w Łodzi.
- Dz1ękuJę cl„. - odpowiada Dyzio, przy-I
15.40--16..40._ ~cncer: w wyik. Haliny Weynbl?1:'- 23.00-23.05: Wiadomości meteorolo~czne dla p!lzed&tawienia o fodz. 4,30 i 8.3() oipe<rettki glądając mu sic c:~<.:uinle. _ Nie tle
„Cnotltiwa Zuz\Mma" - Gilbet'ba, L w piooi.komunikacji lotniczej i kom, policyjny.
gowe1 (sp1ew) 1 Bro.n. Rubkowsikiego (or"' .
Tak t I
d.z:ita.łek, dnia 2 kwietnia r6wniiet dwa przedńa,.
·
gainy).
wo a szooowna m.„ m.•. małzonka?„
- ~
Wimm o godz. 4.30 i 8.30 - komedii ,,F~e
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
16.40-16.SS: Odczyt p. t. „Maibka Celina Bo·rK- Dziękuję cl...
17.25. MOSKWA "(Sfailil1t1): „Otello'' _ Adw.okaakije" ~- VemeWl'a.
ka" - wygł. Irena GombrOIWlicz.
w„. wczo- ,
- B„, byłem u w„. w.„ was w
opera Verdiego (Tr. z Teat·ru Wdel- r•tt•D•Q•flll'Jlill•ll•h•b•h•RIJl•U•Jlł'
raJ„. Ciebie nie b„. b ... yło w do~~. W, .. wy- ;
IJ.l!KARZ-DENTYSTA
' ~Ale ~zatóś~lelka ogarnęła ęo 110 .:Utbdre. · kiego).
obraź sobie, że z„. zastałem t„. twoją ż„. żonę
K(~PCIOWSKA
Poczuł wyrzuty sumienia. Zawrócił do szpitala. 20.00. PR.AGA. „Sta:bat Mater"-oratow łóżku z K„. K„. K•• „
'
•
r}um Dworzaka.
- I poco-~ ml to 1>0wledzlał? - czynił wfDyzio sponsowlał.
"~l'""fe·
20.20. SOTTENS. Audycja pasytj•na pod
- Z kim?!„. - ryknął przerai.llwle, chwy- rzuty obanda:l:owanemu przyjacielowi,
„.„ •
"'M" ulicy
i 'Pl'ZY
1..:· ń-'~u..cgo.
~. Opie
d1yr. Henryir..a
taJąc go za gardło.
od 9-3 w domai
„. edy ty a.„ n 1e w„, wle-.r., co c1
- K••• '·I
1
- P„. puść!.„ Leżała w łóżku z K•.. K••• chciałem P.·· p„. powiedzieć„,
Dgźurg
·- M:hviłeś przecie wyratnle, że moJa ~ona
K...
•
· d ok o ń czy 1e5c
tylk o me
<\le Dyzlr. Już nie słuchał. Jak ogal.1lv
- od 4-7 w lecz i tel. 232-55.
Dziś w nocy dy1lurują następ'lljaice apteki:
1. u,
• rzu- le·za ł a z k'mi:., w łó"'k
f
Sz. Jalllkielewiezoa (Stary R)"Ilek 9), L. Stec:ki1ial
nazwiska„. Powii:dz, kto to był?!„.
clł się na przyjaciela I począł go duslj,
e
IO nll'OWS
' skie!!o 37), B. G!uchc:vsikiego (Naru-,
- To nie b.„ była :l:adna osoba„••Ja tylko ru11_1anO<W
Przechodnie rozdzielili Ich. Karctk"I pogoto(-iy Górnym R nku)
' low1.c.z.a 6), St. H8Jlllbu<rg.a i S-kii (Gł6Wlll4 50),
·
ó ·i · ... t J ...
wla odwlozł:i Kaltusia do szpital·•
•
Y
....
m w1 em, .1.e wo a 1.„. żona 1eźała w łóżku z L. Pawłowi;tld~g<J (Ptat11k.owska 307), A. Pl}ołlirow 1
„
1
OOOOOCXXXX1~
s-kiebn [Pomorska 91).
k„. k ..• ks1:;iżką„.
Dyzio powędrował do domu.
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stracono w Pgłsce

kobietę„.

n1oł~eristll'o !1aśniftó111
O godzinie 2-ej sąd udał sie na na- się do Prezydenta Rzeczypospolitej z
radę. O godzinie 4-ei sąd wvszedł ogła- prośbą o ułaskawienie. Panowało przeszając wyrok. którym małżonkowie Pa- konanie, że Paśnikowa może bvć uła
śnik skazani zostali na kare śmierci.- skawiona wobec "zasady nie tracenia
Paśnikowa nieprzytomna oadła na zie- kobiet. O godzinie ··11-ej ·wieczór nadeszła z Zamku odmowna odoowiedt.
mię.
Tymczasem Paśntka i Paśnikow&. uSąd w motywach wyroku stwierdzit. że wina Arn.żdego z oskarżonych mieszczono każde w odosobnionych
iest jednakowa, a· raczej wine Paśniko- celach.
s1e zupełnie
Paśnik zachowywał
wej należy uznać za cięższą. Tvlko dzię
ki niej udawało się mężowi wciagać do spokojnie. Prosił, ażeby przyniesiono
zasadzki ofiary. gdyż dziewczeta ma- mu 50 papierosów i butelke wódki. Tejąc za11fanie do kobiety, nie orzewidy- mu ostatniemu żądaniu odmówiono. wały żadnego niebezpieczeństwa ze O gqdztnie 10-ej wiecz6r Paśnik zasnął.
strony Paśnika. Będąc kobieta nie wa- Obudzono go, ażeby oznajmić, że Prehała się młode dziewczyny stoiące na zydent nie skorzystał z prawa łaski. Nie
zaraniu życia wciągać w nastawione wywarło na nim to większe9:0 wraże
sidła, wiedząc. że nieszcześliwa ofiara nia, jednak więcej nie zasnął. a na. zazostanie w okrutny SPosób zamordowa- pytanie, czy :tyczy sobie pociechy relina. Zdawała sobie sprawe, że straszny giJnej odpowiedział potaku»tco. Do gomord ma na celu ograbienie biednych dziny 3-ej nad ranem siedział niemal
dziewczyn i pomagała w tern mężowi nieruchomo i palit papierosa oo papierościągając z trupa ubranie i sprzedając je sie. O godzinie 3-ej przybył do niego
następnie. W dwuch wypadkach trzy- ksiądz, który pozostał pół g:odziny.
Tymczasem Paśnikowa cicho zawomała ofiary w czasie mordowania. W
tych warunkach nie zasługuje na żadne dziła. Wstawała co kilka minut z prywz~l ę dy , jako kobieta, i winna być ska czy, biegała z kąta w kąt, padała znów
na twarde postanie i zaczynała głośno
z~rna na śmierć.
zawodzić jej przerażające krzyki buVI.
dziły grozę w sąsiednich celach. WiaWYK:ONAC...
Obrona obu oskarżonvch zwróciła domość o odrzuceniu przez Prezydenta

!.D:: ·a!3~ D?iorrne!?D
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podania o ułaskawienie podziałała na
nią jak uderzenie gromu. Osłupiała, a
potem zajęczała:
- Za co mnie mordujecie. Czy człowiekowi nie trzeba przebaczyć. Przecież tak ja umrę, jako mordeczvni.
Sama prosiła o ksiedza. Wezwano
do niej specjalnie duchowneg:o z poza
obrębu więziennego, gdyt kapelan wiezienny byl u męża.
. Ksiądz prze?ywał "!' celi itodzinę.
Kiedy wychodził Pa~mkowa chwytała
go za sutannę ..Spow1edt P~dzialała na
o~rutną zb:odmarkę uspakaiaiac?. Pro:
s~ła o godzinie 3-ef, ateby przyn!eść )ei
c!ep~e palto •. bo marznie. Naczeln~k wie:z.1ema polecłł wydać palto Paśmkov.:eJ,
przechowywane w magazynach w1ęz!e~nych. O godzinie 3-ef przybył do
nieJ znów duchowny.
O gqdzinie 4 ·nad ranem do cel obojga
skazańców - małtonków przybyła policja, zawiadamiając, że trzeba iut wybierać się w drogę. Paśnikowa opatuliła się w chustę, prosiła dozorczvntę., by
pożyczyly jej szal, bo strasznie jest zirnno. Ledwo wlokła noitami.
Paśnika i Paśni'kowa umieszczono
w jednej karetce. Paśnikowa przez całą
drogę płakała, on paltl papieros po papierosie. Wreszcie karetka zaiechata do
cyta~eli._ Tutaj już byt w pogotowiu płuton zotmerzy. 'Eskortę stano.wiło 20 policjantów. u. wró~ oczekiwał ks. ZYgrnunt PrzyJemsk1, który odprowadził
skazańców do miejsca śmierci.
Paśnlkową prowadzono t><>d słupek
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pod ręce. F'<a.$nik .usiłował fa uspokoić.
Ody mu się rrro nie udawało. zdobył si~
na makabryo:t'lny żart:
. - Nie płacz stara, patrz o nas my·
ślą, Już szlaforoki nam szykulą,
Pierwsz!{ rozstrzelano Paśnikową.
Zawiązano jej oczy. W ostatniei chwili
była nieprzykolnna. Salwa z 12 karabinów i najokrutniejsza zbrodniarka w
Polsce padła, zalewając sie krwią.
Paśnik tirzyrnat twarz w rękach.
Ten, który nn.<ordowat obojętnie co kHka
dni nieszczęSJD.e ofiary - teito momentu
nie mógł wyłtrzymać.
Sprzątnie\'<> ciało nieżywej morderczyni - mieił$ce jej zajął maż. Też dal
zawiązać sobi~ oczy. Je~zcze iedna sa.Iwa karabinowa. Drugi upiór padł na
ziemię.

W ksi~ze metrykalnej Cytadeli
warszawskiej, jednej z naimutniejszych
ksiąg metrykrajlnych, Jakie istnieją, gdzie
rubryka urod ·ień jest prawie pusta, natomiast rubrjrka zgonów zawiera mn6stwo pozycii,'i na str. 15-ej fi.ituruje nazwisko Paśniltów:
„Józefa z 'flalarków Paśnik. lat 41 czytamy. ,JPrzyczyna śmierci: rozstrzelanie z w.:yroku sądu okręgowego'',
„Dzień i mie(fsce pogrzebu: Na stokach
Cytadeli, 7. 11. 1922 r."
A obok widtnieje nazwisko meża z podobnemi adnotacjami.
Takie byt-7 u.onure dzieje upiornego
malżeństwa F~aśników i jedynej straconej w Polsce INiepodlegtei, kobiety.
KONIEC.
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SENSACYJNA POWIESC WSPOŁCZESNA
Hlł!l1o! - powtórzył głośniej. - ska„. Straż nie wyciągnęła jeszcze 1 jakie wrażenie wywołał · ten alarm„.wszystkich z tego piekła„. Spójrz pan Wszyscy rzuciH się do ucieczki... PewHallo!!... .
Uderzył ki1kakrotnie w widełki. Ktoś jak to wygląda„. I pomyśl. pan. że tam stała nieopisana panika.„ Ludzie tra· 1ecz ryk syreny zag ł u- są ludzie„.
towali się wzajemnie przy wyjściu.„
tam od ezwa l się,
Komisarz wskazał na ptonącą fabry- Tajemnicza kobieta padła zemdlona na
szy.l jego głos.
Hallo!... Tu Toporstki przy telefo· kę... Czerwone języki przedostawały podłogę„. Kilku robotników zlitowało
Co s'ę
a
mówi' ".,.
K""o
nie
1 s.i.n
się wraz z kurzawą gryzącego dymu się nad s·wą zbawczynią i na rekach wy
1.<tłto? ·~„
· ••• ·~
J5oprzez wszystkie okna i przepalony niesiono ją z fabryki... Gdv znaleźli się
- Painie hrałńo, tu portjer.„
Dalsze slowa znowu znikły w ogól- dach. Przeraźliwy syk ognia i huki wa- na podwórzu, rozległ się nagle wstrzą.we~h;!~~ię J>OtLbyć up~orne~ walizki, Chu· nYJ~zj~fył się cały„. Wystraszone 1,ących sJę wiązadeł zagłudszałv najgfło.- sający huk i cała fabryka w jeddnej
snieisze rozmowy, prowa zone na a- chwili stanęła w ogniu,.. Kto nie z odzik podrzuca ją, lecz mimo to posąd.:z:.ają OCIZIY patr.zyły w pustą przestrzeń„. .
_ Mówcie głośniej!. .. Co się stało? „. brycznym podwórzu. Zimne ciarki prze lał się wyratować, został iuż tam pa
go o za.mo.rdowanie hrabiego Burskiego, ie_ Kotłownia ... Wybuch„. Cala fa- biegały mu po ple.cach, gdy uorzytom- wieki.„ Dotychczas wyciągnięto dzielfo rzek.omego ojoa. Spra.wa oparla się sąd
ml sobie, że te kr.w awe plolJ.lienie obej- sięć ofiar.„ Potem przekonaliśmy się,
.
i tylko dzięki pooiocy ta.je1D11iczego Garbu- b k
d
k h
eh 1 .
ska Chudzik ZO<Stał zwolniony. Po wyiściu ry a w ogmu„.
udzi w swyrri ba c icz- że dozorca fabryczny leżał w swej ymują żywy
Jan cisnął słuchawkę.
na wolno§ć Chudzik d.e>wiedział się, te 0<jżurce związany •.. Usta miał zakneblo_ PrędzeJ· „. Pręd'zej, dawać mi au· nym tańcu.„ cem Jego iesit hrabia Strzyga-Toporski, któ· t O bYt o·? „. - zapy- wane„. Ot , I· wszys tk o ...
· k ze
rt uwatat dotychczas za swego syna Ks' - 'w·ięc Ja
Tola Zawiidz.lciego, wielki.ego aw111D.1urnika i to!... Boże!„. Fabryka w ogniu .. , Wy- A gdzie jest ta kobieta? - zapytal, z trudem opanowując zdenerwowa
hultaja. Między Zawidzikim a Chudzikiem buch w llrotłowni...
'
I
tal Jan.
nie.
'
Wandia załamała dlonie.
wywiąz.uje 9i.ę pełna t?-a.~znego na.pięcia
- Leży w sąsiednim d6mu„. Ktoś
- Nie mogę panu . hrabiemu odpoMuszę tam natychmqast jechać...
walka o tytuł i fortunę hrabiowską, Zawidz·
kiemu pomaga w teł walce jefto kochanka
Jaca Sołowereoka, zwana Księi.n.bcz:ką Cy. Ty idź na górę ... - zwrócił się do Wan- wiedzieć do]s:ładnien a to pytanie~. -. - się tam nią zaopiekował...
- Czy mógtbym ją ·zobaczvć?„,
iańską, słynącą .ze swej nie~politej ure>dy. dy. - Baw gości. Nie mów nic niko- W każdym razie wybuch nastąpił
Proszę bardzo„. Możemy tam
wśród okoliczności bardzo dramatyczardz. o wielu mętczv= odebrało sobie ty- mu.„ Boże...
Służba w mig wypełniła jecro rozka· nych i tai·emniczych.„ Dozorce fabry- pói's'ć ...
cie 1ub złamało swą karierę.„ w iei mistar·
b
ne 61idła wpa.dł również Chudzik, który za·
Komisarz udał się pierwszv. Za nim '
kochał się w mej d.o s7'alelistwa, poświęca· zy. Po dwóch minutach :zaiechało auto: cznego znaleziono związanego w dyposzedł Jan. Weszli do wnetrza · mieszJąc dla niej swą n.arz.ecz.o111ą - S1efcię„. Jan narzucił futro i wybiegł na ulicę. żurce„.
kania dozorcy. Pochyły sufit stvkat' się
- Więc to był zamach?„.
Melonik nałożył w aucie.
Ksętnozka odtrąca go iedoaik od sebie.
za kuchenką z podłogą. Na t.óżku leża- Prawdopodobnje„.
szofera. naglił
Prędzej.„ Po wielu przygodach Cbudz!ilk uz.yekuje
bk
w końcu tytuł hrabroiwsOOi, lecz tego same· J d,
Nowy wóz - strażacki wiechał na fa zakonnica niezwykłej bladości„.
go dnia znajdują go mairtwego w pokoju ho· e ,z pan szy o...
Jan spojrzał na nią i drgnaJ„. KsiężNa ulicy było cicho. W miarę jednak podwórze. Ze wszystkich stron rozletelowym.
zbliżani·a ~ię c1o miej~ca katastro~y wy- gly się trąbki strażackie . Na podwórzu niczka otworzyła oczy„. Uirzawszy hra
~.~
Mmęło t5 ta.t. Jaś po tajemniczej śmier- oziuwato się ~oraz więks~e Podmeceme. , powsfał gwar. Po chwili rozległ się o- biego, uśmiechnęła się przyjaźnie i szep
ci ojc1 został jedynym apadkobieroą wiei· Na r?gac~ ul!CY stały zwtę~szone postee-1 gluszający huk. Jedna z bocznvch ścian nęta:
· ·
•
J k t d b
zwalt'fa Się W gruzy...
kiej fortuny. Jeet w dodaitku przystojny i ru~1n połJcyJn.e , . WStrzymUJąC wszelki
a O O rze„. ze.„ oanu Il!C Się.
stronę
W tamtą
d
l<l
zdobył równiet tytuł intyniera. Na ma11ka,
Jeden ze strażaków został ran- n1'e stało .„ ·
·
·
radzie &pe>tyka niespodz.iewante zaw&e 1·esa· POJa: . y, z ą.z~Jąc~ .
• k
W miarę mozltwosc1 ogramczano rów·
Poczem znowu przymknęła oczy.
roz 1egt .s.1ę .o rzvk.
nież ruch pieszy , przepuszczaiąc tyliko ny 1. „. cze piękną I kus:tącą Księżniczkę.
Wszyscy rzuc1h s1e mu na pomoc. Komisarz zbliżył się do Jana i zapytał
Nie może o r1iel zapomnieć. . P1zyJ>Vm tych, kto'rzy mi'es,zkali' w sąsi"edil1I·ch doh
1
d
W d b t0
nlawszy sobie Jednak. ile udręki zniósł
go z po · zwęg onvc ru- szeptem:
Y ? Y
przez nią Jego ojciec, postanowiła zemścić mach.
.
- Czy pan Ją zna?„. .
ze wszystkich okien wyglądały prze- mow1~k. ~edwo oddychał. Zaopiekosię na Księżniczce i nie zwracać na nią
Tak.„ To jest Ks1eżmczka Cyza_dnel. uv.:ag!. Jed~akż~ pewne~o dnia do- rażone twarz.e Na dachach stali ludzie wał się n11n wezwany lekarz.
,. ka. J ana S o1owerecka„.
· na ul"icę. gans
·
J an I· kom1sarz
. ·
przedże Ksu:żmczka
w1adu1e się,
co f nę l'I s1e
po z lornetkami.
do niei
sięada
ojca. Udajepos
list jego
mtliertny
W tei chwili wszedł lekarz Zbadał
Szofer Jana musial się legitymować Przyłączył się do nich .ie::!~:? z oficerów
6'w list, lecz ona WYznaie mu swą miłość
„.
,.. q
. ' -- Księżn iczkę i orzekl:
, ~ - . ·.; .·
I o~wladcza.tJe nie odda mu lli_tu, ~póki na... każdym rogu. R~k ..syren "Stawał się stf~*ackich.
0
się
Jak
zabrać„.
stąd
ją
Trzeba
-.
reladot~dicza.sowvch
';Vegle
'.
się
~bHżało
Auto
11.. !~~ r~~~:a-~[;;.'ni::~; ~ę myśł. parnię- cora:~ ;vyraźn~eiszy.
0
„ ~ ' · rirrl• ~ "
·r.CYJ r-r< jiC-}<\gllął "ga!.e.J~misan;; ,,-..,>SPka"D parn nai;ywa ?.„
do m1eJsca poza,r u„..
tając 0 złożonej ,;przysięd.ze.- -,,.· - Jestem siostrą Teresa z klaszRozlegały się trąbki strażackie ... Pę- wa przedstawia się następująco„. O go. Ksieżnlczka, doprowadZ-Ona do raz.paczy
odfego obojętnością, wysyła do niego pożeg- I dziły w oo śpi echu zielone beczkowozy.„ dzinie -ósmej wieczorem orze rwano pra toru „Szarych Siostrzyczek" „. '
Padały iklrótkie rozka!ZY oficerów cę ~. fabryce„. Wiekszość robotników parła słabym głosem. ·
nalny list i nikt nie wie co się z nią_ stało.
.
Przeniesion? ją ?o ka~etki.
opusc1ła gn:iach„. P~z?stała. tv~ko obspofk!l~czda;:ee;0° I>~~i'~~c~l;~i;:::~e 0 ~~ strażackich i przodowruilków policii...
- Ta k"bieta iest wielka bohaterDalej nie można już było jechać. stug;a no~eJ kotfowm 1 !arbiarrn ..Nagle
ukrywającego się pod pseudonimem „Gardo Je?neJ ~ sal wp~d~ Jakaś kobieta z k~„. -:- rzekł komisarz. - Ocalila ży·
b!Jsek''.· Ki.m Jest ów taJemniczy Garbusek. Auto zatrzymało się.
rozw1.anem1 · włos~m1 ! .wszczvna ala:n, cie wielu robotnikom„.
Jan wyskoczył na bnt!k.
.
nikt _me wie.
- Jan nic nie odparł... Skinał tylko
Cała ulica zalana była . ~odą. Szo- wołaJ~c: - „q~1,~~aic1e !.„ Za chw:1lę
ciericl~a~pr:'Jfa}~';;a~rg:i :,~ 3,~ud;;:;by1
do Polski i wyświetlił zagadkc trupa znale- ferzy beczkowozów dzwomh bezustan- nastąpi wybuch··· „. Łatwo zrozumieć głową„.
•
R d - ł d ' „ •
nie, manewrując po jezdni. Co chwilę
zionego w czterech walłzkach„.
WleSCle piąty
OZ Zia
Oa~busek. przybywa do Polski. lecz nikt rozlegaty się trąbki strażackie; Dzielni
- · ·
t k
·
1
k
·
nie wre w ·1akiem · przebraniu
strazacy w omp etnym rvnsz un u o· d
d
Pod czas od _„..,,_,_
..,
j
t
.
.
·
1
..
.
w
omu,
awnego
•IAWW
w
,.,....
którym mieszkał; Jan nawiązuje przerwaną gmowym U~IJa I Się zwawo. s acza ąc
znajomość z Palkiem, który był towarzy- zaciekłą walkę ze straszliwvm żywioŻeby ją wybaic!Jać jak sędzia
Księżnkllk:a nie mogła zas~ąć. Leża-! szedlt ?„.
szem jego zabaw dziecięcych. Jan mianuje tern
, ,
.
jan nie mógł przedostać sie na pod- la w bi~łej sali sama jedna. Pielę~iairka , śledc·iy?...
~; 1 ~~a·~~soP~!ri!1~f:rJ!~~ze:~i~d t~fe;~t
Więcej nic jej nie ma do powiedzewórze fabryczne. Popychano go na u~~fa. się na spoczyn~k Ą ona mimo tak
czy żebrak. kt&rego Felek ma WYśledzić.
w1elk1egio ?'YCZ~rpama, mimo !Y1lu strasz ni:a?.„
Sekretarką Jana w biurze Jest również wszystkie strony.
Spójrzata na niego i uwagę jej zwróKtoś nawet dał mu szturchańca i. nych prz,ezyć me mogła zmiruzyć oczu.
Jeg:o towarzyszka z lat dav.:nych - Wanda
cily frakowe spod1nie, wystające <;:inod
O czem? .
MyśfaJa
ł
k 1.
tapttiska, którą Jan kochał Jeszcze. gdy był
~"'
. f
··
."".
·
_ ,
małym chłopcem. Wanda nie ma ~m!ałoścl, war ną :
Przed JeJ oczyma prz,esuwaly się utlra.
.
- Nie przeszkadza] pan„.
by spoufalić sie z hrabią, którego znała jeI nagle uipirzytommła sobie wszystZdawało mu się, że jest tu zbytecz- ob~a2y. Bohaterem tych wszystkich wiszcze z t>oddasza. Podczas nieobecności !ana wydalono Wan<lę z biura, a na Jej miel- ny że tu wcale nie 0 niego chodzi że di1adeł noooych - był Jan ... Jego wszę- ko.„.
- Panu się pewnie śpieszy.„ - rzeł
·
w dzie
' d · . 'd · i
h d ·r
T
'
sce Pt'ZYjeto Marychno Przecławską.
wyczuwa a kła z n1'eukryw"""'·ą i'ronJ·ą w głos1·e. szę
Jan starał sio odszukać Wandę. lecz ona ~o nie jego fabry~~„ .. u c o z1 o _o po- j zie wb1 Zła ać.. ·
"'
.
.
. ego o eonoś „.
wyprowadziła sio z darwnego mieszkania. zar, o przezwyc1ęzeme katastrr>fy„.
Na . m~śl - o tern,,, ~e .katas~fa me S1ub„. Goście czekają„. Żona„. Niech
Obcy ludzie pr_zebie·gali obok niego,
_Jak sle okazało, Wa'tłda WPadła w sidła
pr:Zyczymła mu osob1sc1e zadneJ szikody, pan some nie przesika<l:za„. A sprawą
k
.
d
nleiakiego Szulskiego, zawodowego przemojego wylkiryciia ·zama,chu zajmie się
jomego radość wielka wypełniała jej serce...
t
mytnika. który pod pretekstem ożenku wcla- wyWawa 11 :oz.Jazy.d.. t
policja„
.
.
reszcie an os rzeg zna
gnął Ją do bandy, ied:naikże Pelkowl po przeZrozumiał, że
., Ktoś zap~ł cic~o do drzWI ..: ~~
Zy.rYciężenlu 'Wlfelu przeszkód t po niebez- komisarza policji.
1Szywitał się z nią
hl
b
_ Witam pana lirabielto ... Straszna most~ gł~.„ Drzwi O!worzyły .się 1 do
piecznel walce z przemytnikami udało się
tarał się naprawić
Dziesięciu robotników za- pdkoiu st>pitalnego wśhzgnęla się jakaś nba__z..t yt osc e...
Wandę uwolnić ~ rąk zbrodniarzy, wanda k t t f
_postać„. Jana przyglądała się jej bliżej.„ łąiu.
·
a as ro a.:.
wraca uszczęśliwiona do Jana.
- Dlaczego wstąpiła pani do klasz·
mrdku malej lam ki sto· ce· na oocTymczasem Księżniczka Cyga6ska po bitych„. Kilkunastu rantivch.:. Dobrze,
wyslani'll 1>0żegnalne~o listu. do Jana wstt że to się stało o tej pone. k1edv. obsłu- nym stoli!ku nie m~e 'od'r~ini~ kształ- toru? - zapytał cicho.
Zdzdrwiło ją nieco ~o pytan].e.
,
'.
W
pule do klasztoru iako „Siostra Ter~sa . ga była zmniejszona„. W orzec1wnym tó
reszcie pozna~a.„
w.
'A
. ł
•
Pewnego dnia wezwano Ją do niebezp1ecz- Uważam, że ta'l}l jest dla mni·e naj·
Seroe zamiera z wielkiego wzrusreco
nie choreg? Pll;Cienta. Pacientem tym był razt~ straty były poważme. sze.„
najc1eka~sze . - .przyczyna wyb.uchu nia ... Więc przyszedł do niej„. Stoi przy odlpowiedlniejsze rriiejsce ... Tam luidzie
Karol Zawidzki, Jej dawny kochanek.
są inni.,.
dotąd mewyJa.śrnona„. Nadkom1~a~z jej łóżku.„ Wyciąga rękę ..,
z
kont~t.
nawiąxuJe·
.
.
Ja.na
~oJ!cz wróg
Pf'zwlądał się jej z nie·zręcznie ukry_ Witam pa.inią„.
: : . kit6ry oidWlledizia *> po ~ Be.fza orz~stuchuje pierwszvch ś.WJ.a~waną dcl<:awością. Bez szarego habitu,
- Witam.„ _ odparła.
Zaiwid.ziki od'W!Fecba rówm!I~ Jiam.ę w ~ów.„ Tak~ego. wypadk_u ~e~~cze n~e mie
nie na tle białej pościeli wyglądała znowu
Chce coś powi.edzieć wdęceJ
klasiit~ i pm.ez. nfll'UJ!-°' ę ~ pl1ia;n h~m~„. Dziś. 01erwszy dzień uruchomlemoże. Dląw:i ją ooś w gardle J>ir'Lygoto- ialk dawna, kusząca Księżniczika.„
k.otł-OW111 To?OMk1~, 2l!e ma na61taiplć ma kottowm?...
- A jedna.ik pani się nie zonieniła„
nie
wywala tyle słów na to spotkanie
_
_ Tak„.
wybuch. Pla.n ten mail . siostra U.rszitma.
- Zdaje się paJilu... Zresztą, nie
'
Możliwe wię.c? że meclianlcy nie może teraz słowa wydobyć.
_
Jana nie namyśłalą<: s1ę śpieszy na J>O·
- Pani zachowywała się jak praw- mówmży o tern„. Wszystko przepadło„.
_
mo~lub Jana ToJJOrskiego z Wandą Łapiń- umieli jeszcze się obchodzić.„
yczę pani szybkiego powrotu do
Wyklu czone.„ Próbv wypad tv dziwa bohaterka.„ - mówi hr. Jan. _
ską odbywał się z przepychem, gdy nad ,
miastem rozgorzała luna . .Tana wezwano do znakomicie„. Biedni robotnicv„. Tak A slkąd paini wiedziala, że ma nastąpić zdrowia„.
- Dziękuję„.
·
się cieszyli z tej nowej kotłowni... Czy wybuch w kotłoWQi?„.
teleA~lf~, _ zawołał:
I
Spojrzała . na niego z gorzkim wyrzuznane są panu nazwiska zabitvch?....
Nikt nie OÓPQwiadał.
SZ.V ciąg jutro
Da
pxrQT
poto
Więc
h„.
c
ocza.
tern w
- Ktoś . tam wynotował ich nazwi.
.

STRfSZCZENIB POCZATKLJ POWlfSCI.
J6z.ef Chudzik był hezirobotnym. Pew·
nego dnia, gdy si.ethi.ał przed dw~em, iego ukocha.ny 9ynek, Jaś,_ przyniósł mu z.nafeziony kwit bagarowy. Na podstawie tego
kw1tu Chudzik odbieria waliz.kę, w której
m.aiduie poćwiaa-toiwam.e części zwłok lu&aa.mego dnia Chudzik oow1a.dtłkich. T~o
je eię, te iesA synem hrabilego, gdyt jako
niemoiwlę zamien~o.ny z.oetał w klinice nie
może jednak narea.iiie wydoa-tać naewiska
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zamordowa~ człowieka

Smiertelna nienawiść .odpalonych konkurentów.-Tra.
giczny finał bójki z niedoszłym · teściem

KTO URODZIL SIĘ DNIA 29 MARCA
fest miłym Jako przyfaclel, lecz groźnym Jako
wróg.
dwu córek, o których rękę ubiegali się stry, grając hałaśliwie na różnych In·
Jego wielka wiara w siebie dochodzi aż do
dwaj mlodizi wieśniacy Kłos i Tomalak. strumentacll.
.
zuchwalstwa. W niebezpieczeństwie Jest całko·
Ponieważ konkurenci mieli zlą opinję, a 1 Zdenerwowainy halasero Piotrowski wicie skupionym I zachowuje zimną krew - a
córki Piotlrowskiego zaliczały sfo do wypadł z fuzją na podwórze i wszc.ia.ł ożywia go zawsze wielka odwaga. Dołącza słę
posażnych panien, oskarżony nłezgodzłł bójkę z Toma•lakiem i Banas·z kiewiczem. do tego nierzadko pycha I samowola.
się na te małżeństwa.
Po odebraniu mu fuzji, chwycił PiotrowDla swych przyjaciół Jest bardzo oddany I
Rodzina Kłosa palala z tej przyszy- ski szpadel, zadając nim kilkanaście U·
wy~wladcza
Im chętnie przysługi. Potrafi być
ny nienawiśc}ą do Piotrowskiego,
derzeń w tył głowy i plecy Banaszkte·
natomiast niezwykle aroźnym wrogiem - ata·
W krytycznym dniu namówił Klas j wiczowl·
.
i Tomalak kil'ku cLłonków rodziny a m. t
Na -rozprawie p.r zesluchano 15 świad kującym bez wahania swego przeciwnika.
Nadewszystko ceni wolność I samodzielność.
jin. róWnież tragicz;me· zmarłego Bana- ( ków. Sąd skaizał Piotrowskiego na półSam praanle stawiać czoła burzom życiowym,
sZlkiewicza, hy zebrali się w domu Pio- 1 tora roku więzienia.
gardzi wszelk.ą pomocą I ole wysłuchuje rad
trowSkiego, gdizie- urządzn.i p.róbę orkie- I
innych ludzi, Nieustannie zaJęty sobą - mówi
chętnie o swych sprawach, okazufe dużo ego·
Izmu. Je!t tak
szacunek
-

Włocławek, 28 marca.
zam1eJscowy toruńskiego
Sądu Okręgowego we Włoclawku ro.ipątrywal, P·Od prlewodnictwem sędziego Froma, sprawę karną gospodarza z
p·od Osięcin, 49-letniego Wojciecha P~otrnwskiego, oskarżonego o spowodowanie śmierci Wawrzyń<ca Banaszkiewicza, Banaszkiewicz został prze·z Piotrowskiego poraniony szpadlem w głowę i szyję i zmarł wskutek odniesionych ran.
Oskarżony Piotrowski jest ojcem
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- lubi
projekty I plany,
Krwawy finał trójkąta miłosnego. - Ponura ta1emn1ca nie lnteresuJe
się szczegółami I Ich wykonaniem,
lasu w Krynicy wykryta po upływie roku
,~::l~hp~a::~:d:i::;~~o uJmować w Uniach SZe•

I

Nowy Sącz, 28 mar..::a.
Krynfcy-Zdrój: cy2a11 Toronty Siwak ru, następnie wraz z Borocłiowsk.łm zaW ub. raku ~rośna była zbrodnia, doi 1\1.ichał Borochowski.
ciągnęli trupa wgłąb lasu I zbleglt.
konana !1a osobie ogrodnika z Kr,•s.na
Batrigc•wa była kochanką zamordo- I
Po dokon~niu l'!lorderstwa uda.li się
śp .. Alfreda Sctl'!ka- Zwł?ki Sotla.ka zna· wanego ogrodnika i jednocześnie żyta z do Batog?~e_J. gdzie przy wódce i muleziono w Krymcy-ZdroJu w lesie obok cyganem 's„wki'ein Patai'acy zazdro~ci„ zyce baw1h się wesoło. Po pewnym cza•
1··~ Jt:~na
· · k .-:. mim?
·
· ·' · cvgan, zaczaił
'
·
·
":::iie-"' s1e
· pozyc
· 1.e cygana z I{ochanką
zepsuło
„ Kopctowe
enerp,1c~się ·łlV towarzystwie
•
•
nych poszuk1 wan pohcll - me uda to Się jakie 0 Michała Borochowskiego w nocy się 1 gdy Ją pewnego dma porzuctl, Ba\Vykryć spnnvców m_orderstwa.
na •. ~opcwwei", gdyż wiedział, że Sot- togowa u~ała się ~o policii i ~oniosła o
.P~zed kUkcm_a dm~mi na p~sterunek lak będzie tamtędy wracał do domu.
dokonane! przez mego_ zbrodm~
. ·
P•)h..;J; ~glos1la się nleJ~ka MarJa Batog, 1
.
.
S1waik, Ba to go wa i Bochoi owski zoktóra ,7;ezna_Iu., . że •
· ·
,
J Ody ~czel~1:vany na~szedl, S,;.vak s~~li aresztowani, i oddani do dyspozyzah0Jcam1 ogrodntka są mleszkancy
dał do niego kilka strzałow z rewolwe· Cl! wladz sądow} eh.

Jako korespondent nlezawsze Jest miły, bo·
wiem styl lego listów fest krótki, dogmatyczny
i przypomina nieraz rozkazy woJskowe.
Dzięki swe) wlelkleJ pewności siebie 1 zuch·
waloścl - przeważnie osiąga w życiu dobre
rezul t a t y. o orze f Jest, gdy musi służyć u kogos.
Stale się wówczas zarozumiały 1 hardy, a w ra·
zie oaraniczenla 10 I krępowania w czemkolwiek - bardzo nlespokoJoy.
w sprawach pieniężnych Jest szczodry I ma
gest szeroki. Praktyczny _ szybko orjentuJe
się w Interesach. Nie lubi osób stoJących wyżeJ
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z· oną .
.
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Zbrodniarz skazany na trzy lata
·
·

więzienia

Kraków, 28 mairca. ~w1ad~?wie tej sceny P.!~ystąpiić do ofiar
Donos:Hiśmy swego c.zasu o krwawej iraigediJl. Wezwano poJ~qę oraz lekarza.

tragedj:l rodzinnej, jaka ll'OZe·gra?a się
w Trzebionce pod Chrzanowem. Do zamieszkałej w tej wsi ze swą cziternle1m:ą
córeczką,
EmHją, Józefy Koczuirowej,
przybył krytyczinego dnia koJ'.o .ttodziuy 6-ej w,ieczorem jej mąż, Antoni·, śl'Usairz ko.lejowy, zamfosZlkały stale
Zwardondu, aby przeprowadzić na miejscu starnnia o separację. Kiedy żona
oświadcziyfa, że pora jest na to nieodJ)OW'.iedni1a, Kocziur dobył rewolweru i
strzelit do żony, rania.c Ja. cieżko. Następnfre wybiegł Koczruor z domu, chw.v-

I
I

"!::si~;:~ ~:d ::.ę~::ę:::lc~::~~:~
\,~:y
i przekonali - może okazywać wielki upór I zaciętość.

Kobieta urodzona dzlslal - lest niecierpliwa.
Nie lubi długiego życia, droblazgowyćb robó·

.

tek lub wykańczania. " Początkowo przyg)ąda
się bacznie całel sprawie, potem układa proJekt
gic~,i:e nastę;pstwa pociągną za soibą .te - 1„. czeka, aby ktoś za nią wykonał daną prakro&1.
. cę. Najlepsze swe zdolności 1 talenta może zniEpvlog tej tragedjrt irozgrywa. się szczyć przez zazdroś4 - a mężczyzna _ przez
~~becnie przed krakowskim sądem oKrę- gniew 1 p0pędllwość. Dzięki tym wadom chagow~w, przed którym stanął Kqczu.r. rakteru nieraz tracą doskonałe okazie życlow"

l

Ten stwierdził z.gon dziewczy:ruk1i; nato·
miast Kocwrów odwiezvono do szpitala.
gdzie po długiem leczeruiu oboje odzy~kąii zidrowie.
oskarżony o to,
te w stanie silnego
- Nad Koczuirem rozfoczono dozór po- wzt'llszenia zabił córkę i 11.giłować zahić
ljcyjnY. ,i po jego wyzdrowien•i'll areszt.o- .żonę. Oska•rżony z płaczem zez.nał, że
wamo go i osadzono w więziendu w Kra- :?.onę kochał ponad życie i nLgdy jej nie
kowie. W wyni!lm dochodzef1 siwierdzo- zdradzał. Nie umie wyitłumaczyć, jak się
no, że KocmrowLe pobrali si1ę w 1927 °r. to stało, że strzela.t
Juiż wlkrótce powstafy rntędzy ni:mi nieTrybu.nafow:i przewod<fldczy s.o. So·
snasikli. Kocziur zarz.wca1 · ż,onie, że ma lecki, wotują. s.o. d1r. StUJh'f i ases. dr.
kochaillka r kochanek teai jest oJ·cem Paleczny, oskarża prok. dr. Szewczyk,
dz;iooka, natomiast Koczu'l'owa zarzuca· l::ron.i adw. dr. Schoen'Wetter.
cil bawiąca sie tam córeczkę, pobiegł la mężo,wi, że utrzymuje stosu1n1ki ze siuSąd skazat Koczura na trzy lafa więz nia. kilkadziesia.t kroków w r10le i tam żącemi. DQs.z.!o wreszcie do tego. że Ko- · zienia.
w oczach krewnych swej żony zastrze„ czru1r przeniósł się na stale do Zwa.rdo- 0000000000000000000000000000000
1il dziewczynk~. poczem rzucił w kie· niia i• odtąd rzadil\.o odwiedzał żonę i
runku domu swój vortfel, a sam obok dzdeoko. Wówczas Koczurowa wszczę.b
zwtok córeczki strzelił sobie w pierś.
sfaramtla o separację i wniiosła sikargę o
Dopiero wówczas odważyli silę liicznr!' aHmenty, 111ie przeczuwając, jakie tra„JM••ti
Ąi
WJJQQI

DNIA 28 MARCA URODZILI SIĘ:
król angielski Jerzy I, 'Pierre Simon marquls de ,
Laplace :- wlelkl matematyk I astronom francuski; Jan Amos Comenlus ~ reformator peda·
gogli; Henri Oratien comte de Bertrand - marszałek Napoleona; Modest Pietrowicz Mussorgsklj - kompozytor rosyJskl; lngrld - królowa
belglJska; Herbert H. Lehman - polityk amerykański; Aristide Briand ostatnio zmarły
minister francuski; Saklatvala - przy\vódca
hinduski; Ludwik Buechner ~ niemiecki przyrodnik; Prof. Tadeusz Leśniewski - znany fi•
lozof oraz Charles Starrett - gwiazda ekra1111.
JAN STARŻA DZIERŻBICKI.
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DziS i dni następnych

Najweselsza komedja wojskowa
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W rolach głównych: ...,

Tola Mankiewicz6wna, Adolf Dymsza
Władysław Walter I Stanisław Sielański
.

C.BNY MIEJSC: I .s eans 54 'I 85 g.r.,
nast. III 85 gr., II 1.09, I 1.30.

Nadprogram dodatek

.

Ceny mlełsci I seans 54 I SS St;r., nasi
TJI m. 54 gr ... Il m. 85 gt".. I rn. - l.f•SJ

1
dzwiękowy

i IVllllm'.f

LECZNICA„OMf&A"

1

Lekarazy specjalistów i

I

Gabinet dentystyczny
CiŁ6WtłA 9, TEL. 142-42

PORADA 3

H.
1111

1

~

-~KT:-.-

ZL.

ROZanBr

arutowicza 9,

.
li piętro

· -Tel. 128-98

Zapisujcie
·
swe dzieci do

·„Krouli Mleka"

Przyjęcia

na mieis·cu. Wi•z yty na
mieście, vomoc ak'llSzeryjna.
Analizy lekarskie, opatrunki, zastrzyki. - Lampa kwarcowa. - Roentgen.
Diatermia.

Matk.i!

D J p ·1k

Dr. Ml!D.

r· an oa 1\1. Kopciowski
ROT Nr. 7

Tel. 164-21.

thomby
(astma.

wewnetrznę

!

CHOROBY wi::wNETRZNE

·

all~giczne

pokrzywka. migrena.
watyzmi
God.zinv llrzyieć 6- · 7.

reu·

Gd.ans
„ k
a

37
_;2~3::.;Z-~S!!.:5_::D:,:.;rz:::,;Y~im:.:.:.:::.ui:.:;.e_:,.7~8_w.:.:..:.::ie~czó:;;::.;,;r.

,T•;_e:_l

,_
BATERJE l20 w. zł. 11.90 ulepszony
weneryczne. moczopłciowe typ, wprost z fabryki, Piotrkows.J-ca 79
. i sł!órne.
POTRZEBNA dziewczy:na do za:k!ad'U w po.ctv..:órzu. Akumulatory ładuje, na·j
Przyjmuje od 8- 10 rnno I fl-8.
rowerów, Sienki.ew1cza 30, I. K'll!Kula. praw1a 1 radJoaparaty.
. ------------

CMrobv:

I

,..

Dolitór

H. SZU KACH ER
Choroby ~kórne
I weneryczne

PIOTRKOWSKI\
56
tel. 14s„e:.z

'ililf"'H~~'"Młd
•
1 . li _

„ .....••H••••H•••••••••••M.....•••••...H„...
ul. rtA

I

od I I pół - ł, 6-9
dziele i swięta

·1 .

I

wt1ic~.
of)

w ni!"
10.-l

C~ny lecznicowe.

·or.
J. NADEL
akuszer ·anekoloq
Godziny przyjęć od 3-5 i 1-8

ANDRZEJA 4
TELEFON 228-92

Mistrz robotniczy·

Teo1n .A·· Tean• B 2:2 (1:1)

Treningowy mecz

czołowych piłkarzy

I

Polski
grać będzie

polskich w Krakowie

I

z Widzewem

i Turystami

~ związku .z meczem p.iłkariSkim o
Spotkanie, kióre zgroimadziło około
. W Krakowie rozegr,a,,ny. zositat w mocy z iprzeci'Wllej skony. .
Z naip.astników wyróżnić należy: Na- 1000 widz.ów, należało do b. ciekawy.eh robotn:iicze mis:trzostwa Polski, który ma
sz:odę, w godzina~h popołudmowych t•r e·
nmgoy.iy mecz piłkarski czołowych iia· wrota, Matiasa i Artura. Zawieddi nato- a gra stała na wysoik.iirn poziomie. - Sę· być rozegrl:\!lly w Łodzi w dniu 15 kwiet~
nia między Widzewem a RKS Wj.elkie
dziow.ał dr. Lustgarten.
wodni:ków polskich, przed usta·l eniem miast zupełnie: Pazurek i Smoczek.

reprezentacji na mecz z Czechoisłowacją
Drużyny wysłąpiły do wail'ki w nastę-

,

•

,

"

wsrod - strzBIGO\V
Sport bokse,rskl
.,.
d -

,Martynra, Bu·
, pujtl~! ~;~dacllbański, Szałler,
Urban
łanow, Dz1w1sz, Cebulak,

'fDV

-

L-

.

4

Hajduki, do·wiaduje.my się że śląz.acy ro·
zegra.ią w Lodzi jeis.zcze jedno spotka.·
nie z dro.i)llilą Turystów. Mecz z Tury·
sitami o.dbę.dzie się w IS'o1botę a z Wid,z·e·
'We!Dl w ni-ediziei1ę.

OW O m8SarZO~aWO
w w gnn-11. ZOft'41!
Matjais, Nawrot, Malczyk, Król.
O h irE:dU IY Zw1qzhu 8frzelec:h•edo
Team B.: -- Koźmin, Pvchows.ki, La
Czechosłowacja
W wadze średniej 1-sze miejsce 1W y
W dniach 26 i 27 mare.a roz1egra11e
sota, Kotlarczyk II, Wilczkiewicz, My·
wycofała się
si~k, ~iesner, Artur, Smoczek, Pazurek, z.ostały misfrzostwa bokser&kie okręgu porkiekiewkz Frandszek z pow. Lódt·
Bronis.l.aw
Tylman
Miasto, II-gie miej,scie
IV, Związku Strzeleckiego,
. ,
Niechcioł.
z turnieju bokserskiego
- - z z pow. Łódź-Pow.
· , dru żyny
d "h brał y u dzaa'l
wr
- T. eam
o mistrzostwo Europy
w zawo a„
k
p granafowych
h s ach
· b' w1 ·dre•
B A grał
t
W wadz·e pólc.ię©k:iiei I-sz,e ~ieijsc-e
team . w me, iedkic b.. okczą!: dowak ~r~ calego Okręgu. Do z.awodfJw stan~fo 58
Rozrpo-CZ')'~t.ają~ się w dniiu 11 kwieit·
Błaiu:czyk n.oma.n Zpil'W". Lolłź-Mi.Mlt<>,
oc zy,_ sięlnna śro , u. 0151 a, Je nda,b Juz zawoc.Lni;ków we wsż)rstkibh waiaeh;
6-ei m ., po rzucie z rogu, z o, ywa
mi!·
indyw~dua·1ne d
bt. w Budaneszde
nia
now.
z
Mal1)'an
Kosimalsiki
ce
s
',
,
m~e•
IJ-.ńie
_..]
.
·
·
t
·
·
·
·
t
·
ł
t
T
w
J:'
r
,
e.
y u y mis rzow l wicem1s rzow L<UO
-k
Na rot ńł. k :1 kn b
str:zostwa bokserskie Europy zgroma 'Zlą
Łódź-Pow.
byli nastę:Pujący zawodnicy:
ą r.a~. ę'. . b
wTea 5 oAw ąt Pk
s1trzem Okrę.gu IV definitywnie zawodników 14 państw, a
Drużynowym ntl1
. .
.
a a u,e częsc1e1 i me nm
S. zositała dirużyna z pow. L6dt·M.iia· . w tem - PolSki.
W wadze n;u~zeą I-sze mi~sce . ~ze·
piecz.niej, lecz Koźmin bro•nl wspaltliale. I
ol
N
W 11-ej minucie udaJe się ntebieskim t felt Artur z ~CJ~z-~ow., II-gie m1e1sce sto, 'Z!d'°'hywaiąc n.agro d ę pr.zechodnią
, iespoddewanii·e . z tumieu111 wyc a·
wyrownać ze strzału Niechcfoła. W tym I' Adamczyk Łodz-MLaiS'iO.
ł.a się C:zeohosłt>W1ao1a.
Kmdy Okręgu IV Z. S.
Drugie ntleijS>ce zaijęł.a drruityina ł.Odi·
W wadze koguoie.j 1-sze mieisce Druż
okres,i·e wybi.ja się wspaniałemi biegami 1
•
i ceńtirami .Urban,. za to ata.k ~rużyny \ bi~~'ki Maksymiiljj,am Lódź·M~.ut{), , II-gie Pow .•. tirzeci~-; Sii:rad~.
Mlstrzowte i w1ceimtsrt:rze>Wle otr:ty·
B szwanku1e, gdyz środkowa tró1ka po· i m1e1sce Ka'lllSz Otto z pow. Sieradz.
W wadze lekkiej l·sze mieisce Smo· mali zetony, zaś ipi•e rwsze trzy drutyny
suwa się leniwie, a Pazurek jest w niej i
larski Władysfaw z ~ow. Kutno, II-gie dvinfomy.
najsłabszy.
-acli
W mie.~lscowO>Ści Planiitza, w A 1~ł!
· ·sce· Chy b ows:k.i E war d z pow. Lód,z rJ:' Wyeliminowani mtstrzowie będą re·
• s1·• ę d.-o przerwy.
St an 1 :1 Utrzymu1e
m1ei•
cl.niacih
W wad.ze półśredniej l·sz~ m1e.Jsce prezentować Okrę·!;! IV Z. S. na .zawo· Silo1Wenoji, odibył siię w tych
Po zmia~ie P·ól,, mi.ejsce Wilczkiewio miisfrzo.stwo Z. wielki międzynaroowy k-0:nkurs skoków
cza w teamie. B .za}mu1,e Kotlarczyk I, a l Skrobek Józef z pow. Lódi-Pow, II~tłie dach Óńólno-polskich
5
.s
'
Ma1ci;yk zam1ema m1e,sce
S., które odb ...dzi·e się w dniu 25, 26 i 27 narcia·r.sikich, z udziałem na:1·wybitnie9·
z Art ure. m. / miejs,ce Kaliinowsiki Józef -rnow. Sieszewdzskoczk6w norweskich,
iszvch
"
-tt'
Pozate m w t..IJ'ramce t eamu A gir a .tamias t , radz
~,
niB
ikwie·tnd.a w Brzeiściu
.
·
'kich, szwaicars;kioh, aiustt;ja.e,'kioh, czes·
·
,
•
Albańskiego, Jachimek. W tym okresie•
ldch i jugosłowiańskich.
Ili'
(ZAD&.
~11Ufll•
~ry grają doska:nale a-taki, ob1;1 z;społów
Konkurs z,gromadz.R 5.000 widzów.
"'
•W'-' J1 wa U li
~ 'IJ .._, "
demonstrując p1ęlmie poc1ągn,1ęc1a.
Zna.komHy sko,cz·e.k norwe61kd, S~gmun.d
Wybigaiją się in·teligentną grą: Maf1a'5
1
dl ł ść 95 1.
I
R d -1Beizb-óQ-ewie P.aibjaniickli-ego P.odoil~ręfłu Ł. Gilmniais1tyicme).
l• Artur.
m~r., a. e
Po iptrtz·y1jęci'lu „•wcheii;ło" ISPll"a'\OOZidilllJl(a dJo uu 5JKOCZY ina o eg o
O.Z.G.S., B1p1o•wodo~a111e dymilStją <lwu.eh pre.zeW 16-ej minucłe z ła.dnej .aiki;ji, zaini- s ów w cie.gu i'eooeg,0 1.1ofou, .zi0151ba.!lo w «lJi,etl~ielę, zialtwi· ei11diz>aj ą>c ej W\i.1Wd1o,tn1oścl, wirę•cZieiniu i!ły:plio- z U!Padkiem. Jego brat nafom,Last, Bi.rger
cjow anej przez Mysi~ka, zdobywa Artur ·dnńa 25 -~o mairc>a b. r., zidaij l! Gię beizipo•wroitn.ie mu T.G. „SQlk ół" m z,aijęci.e JI.,g,o mlie·ieo~ w Ruud, uzyskał w.spauiały wynik - 92
iiz8i(liu L;O.Z. z es:r.Jłiorocmyic.h mis4r1Z101StWllllch (,,On!ę•'.tnJetn 11.ie mtr•• &koik usta1I1y. Wyn~kiem tym usta·
pi·ęknym strzałem drugą bramkę dla te· mż eg:na:ne, da: i ę•ki i>lltlei!'W encji Za1
p•rzyibyć PIO dyp:lrun), pNyst~ dio now.ił Birlłer Ruud nowy światoW'<.• re·
attlu B. W dalszym ci"·r'lu toczy si<> b. G.S., który = dzień ten zwołał O~ólne Ze-bra- raiczył
"1
6
!>'ile W~'()'llln:!i~l!leg o Po-d ok>ręgu, ccllem dolwmi- wyboru nowy<:h wł.a.dz Pa1b;anicki1e~ Pooa1k>rę...
't'6
gu. Pll'eize>s~ m wyhnaino pnez a1Mamac:ję p. Ad<Jd- ko·r d długości skoku.
ładna gra. Obie pary obrońcó w oraz nia wyhoiru 1111owvch wtiaictz,
Na tym samym konkursie padł nowy
z rnm•j,el!liia z<ł~ądu Ł.0.Z.G,S, oihecru byli fa Szynka {Kirioochend,er), wliceprezeisem 2IO&tał
bramkarze maią wiele pracy. Wreszde
3)1'ZłZ
usbnowlony
tadne podanie 'Urbana chwYta rt~ · p'O!O~ ' 'prw w. W.G. i D. p. Koś c'ileilski, r~szy Wli'CąJT.l• <P· Dy.cM·o (Sokół), saikiretamz - p, Wi811tu Bo- rekord Ju 6... osłaumi,
;~~
z.es IDgir. SIZllern i sekretairz p. Gą,si o'flk.iewi CIZ, lesłiarw (Kru&eh001de,r), Wyidrzmaił G, i D. pxiz.n"ł
k:,11 _
t 1· ·
N
ł b · k
mmąwszy llhl!..U za Rqp;rezoofoMllai!le były K!luby: Krtiisahendeir, p. Mais1tail1em; (Kll'uscheinicte.r), W~ał $p'l"lllW ·~· Detchnera wvniJ.ici,e m 66 mtr.
we .otSJ a awro
wod;11kó'Y, zdobywa ładnym strzalem Pa1bij,anfiolci<! &tioiw. Gimna1&Ły<:me, Sitmzełleteilci dziOIW'SkLch - p, Niomaik Eu41e.'Illjuiu {Kt'lt&Ctten·
•
ł
Klrub Sp-01rit>o:wy 1 T.G. „Sokół", biiaikł'O na.t>ll- d~). sikaJ11b.n1ilk - p, Srt·efan (Paibj. &tiO!W, Gimwyrownu1ącą bramkę.
cy J
·' Należy zaznaczyć, że w l'ym momen· 111lj1aislt 121e1S1~0.irio=·~O mi.sibru:m P10tdi0tkr~1~. z„~. ,naisil: y,ozn.e), ka1patrun I g1ospoida111t - P• Jureik.
w'
łekty
Zvmlenllliicy ~Uer 15iP01ritowy.oh m. P.a:h;anik
kil· M.P. „0!11ę. •1 l'e\IJ'~e<zie.rut.&nl~ B111irizy Pah1•a1miak1.e1.
cie ZO'Sitał Nawro:t Slkontuzi'owa
t
Ze1bna1n1e zia.g a:1ł p. beh~ch 1 PdlOz,em p!lZe- ufo.ją , że niowo•ob.naine wbaid1ze P•o1diok>rę~111 w,e;i.m~
?Y• a .
. ,
, .
,
L
M' • ·k' K 't t W h F'
ka mmut wcze8n1e1J opusc~ł boisko row- woid1n.'i1c1twio ,olbja,,ł IP· Sohefar Erwin (P.aibj, Sitiow. 1sf1ę dbe•Ol1Ji e aweteilndle do pll'aicy.
yc . ,iz. we wo·
DeJs 1 om1 e
·
nież wskutek kon·tu~ji Maitijas.
wie uchwaJił budżet swó1 na rok 1934-5
rOZ" łam
bramka·rzy, wyiróżinić naileży: Koź·
na łącZl!lą kw0ttę 119.450 złotych, ·
.
I
mina, który grał chwilami wspaniale. W stttnie teij kryją s,ię He.me i wa,żne
Niezły był równiet Albański.
pozycje iinwestycyjne, jak: budowa kry·
piłlcorskic:h misllrzosdw śwtaia
Z obrońców leipsz,a paira: Martynatej p.ływalni - 79.400 ził. przebudowa
we Włoszec:b
Bułanow, aczkolwiek po drugiej s.tronie
&trzelni.cy 40 pp., t11porz.ąidkowan:ie boks-·
doskonale Oikresy miat Pychowski.
k.a TZR. utrzymanie hali sportowej i ką·
finałowych roz!!ry- kich.
Organizatorzy
Pomoc w składzie: Kotlarczykowie· 1'1s1ka na ·ż e1aZ111ei W o.dz\1•.:e,
Finałowy mecz o mi•sitrz0istwo świata .pte:
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mterczy przed wYZnaczeIJliem reprezend
I
d
...
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tacjl na mistr~ostwa szermiercze EuiroO ,,.. ~-rze«:
•- D
WO
rodowych &potkań w roku 1933 P-0lska
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polslciej
airmji
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cie. Pierws,zy będzde of.iojailnem spotbka·
Polska le,gitymuje s.ię zwycięstwem niem a.nnii obu krajów. Drugi mecz ro- kwietnia, a mecze
rozegraj~ w pomlnno nlezwyjkle siilineJ kon!k!uiren~Jl,
swe
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·
„
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1 , W nowych samolotach pasażerskich
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Przy pomocy angielskiej służby śled czej Sc.otl~nd Yard, udało się odnaleźć zbudowano kaMny sypialne, które są
.Jack Torrance, Stany Zjednoczone, uszczytem luksusu i wygody•
klejnoty Stawiskiego u iubilera londlnskiego Suttonai.
rekord światowy w
stanowił nowy
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Pchnięciu kulą na 16.30 metrów.
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dnej norze, zdając sobie dokładnie spra- znów swą skromną sukienkę. Czekaiąc
w garderobie na pieniądze, przechadzaAż wreszcie dziś, właściciel zapo- la się nerwowym kroi1dem.
~•
I nagle uchyliły się drzwi. Ukazał
wiedział jei ostatni występ, znalazł bowiem jakąś inną dziewczynę, !która się w nich jakiś szpakowaty mężczyzna
'9
w restauracji „Imperjal" tego wie- nak niecierpliwie ręką i wybiegł na salę wprawdzie nie umiała śpiewać, ale na- o inteligentnym wyrazie twarzy.
- Pam Ewelina Worest, prawda tomiast pod wszlkiemi mnemi względaczoru byto dość pusto. Orkiestra grata by przywitać jakiegoś gościa.
Młoda śpiewaczka otarta łzy clm- mi umiała zadowolić niewybredt,W. pu- powiedział z wdzięcznym uśmiechem,
sentymentalne romanse cygańskie, któpodając rękę śpiewaczce. - Nazywam
bliczność.
.
re jakoś nie wzbudzały zbytniego en- steczlką.
się Wiktor Imario. Jestem impresarjo
:Ewelina była zrozpaczona.
Sytuacja jej była niezbyt przy3emna.
tuzjazmu.
Zdawało jej się już, że prócz samo- filmowym i teatralnym. Przypadkowo
za kilka minut już miały się rozpo- :Ewelina zdawała sobie doskonale sprawpadłem dziś do tej zakazanej budy i
wę, że trudno jej będzie znaleźć in11ą bójstwa, nie znajdzie innego wyjścia.
cząć występy artystyczne.
Ponure myśli przerwał jej głośny Qbecnie stanowczo t,ego nie żałuję. PaW małym pokoiku, który stanowił posadę. Gdyby choć miała trochę zao~zni ma piękny głos, panno Ewelino. Czy
czędzonych pieniędzy, dałaby sobie 1a- dzwonek.
- Proszę na scenę - zawołał dy- nie chciałaby pani ze mną pojechać do
wspólną garderobę kilku artystek, roz- k • d
oslra ę.ie miała już w domu ani gro- reJkitor, otwieraiąc nagle drzwi pokoiku. Ameryki?
grywała się dramatyczna scena.
Publiczność już czeka. Może przynaj- Młoda śpiewaczka, zarumieniona po
Właściciel Imperjalu, . op~sly, ~ysy sza. e n
mężczy~n~, o o.dPY:chaJącei powierz- I Zarabiała wprawdzie dość dużo, ale mniej dziś potrafi pani przypodobać się uszy, jakby zupełnie nie rozumiała tej
ponętnei propozycji.
gestyk~lował, j calą jej pensję pochtaniata kuracia mat- moim gośdom.
chownosc1, namiętme
Pan chyba żartuje - wybetkotasmutno.
się
uśmiechnęła
:Ewelina
przeczasu
dłuższego
od
jej
Matka
ki.
dość
mło~eJ,
str?nę
w
.
SiJ
zwracaj.ąc.
Po chwili ukazała się Już na niewiel- la. - Chciałby pan rzeczywiście zabrać
przystoJneJ spiewaczlkli Eweliny Wo- bywała w sanatorjum i gdyby me miamnie do Amerylkli? Czy pan przypuszcza
la troskliwe j opieki, z pewnością już kiej scence.
rest.
Publiczność przywitała ją zupełnie że tam nie wygwizdaliby mnie?
- Dość mam już tego - denerwo- dawnoby przeniosła się do wieczności.
- Nie. niech się pani tego nie obawia
Jeszcze przed paru Iaty :Ewelin-am~-, obojętnie. Ani jednego oklasku, ani jedwat się. - Występuje pam już u nas od
czterech miesięcy. Wszyscy goście cia- rzyła 0 wielkiej karjerze operoweJ. nego okrzyku, czy żywszego spojrze- - roześmiał się impresario. - Wprawdzie nie jest pam jeszcze w formie i nagle mi . mówią, że pani im się piekielnie Wszyscy nauczyciele śpiewów byli za- nia.
Tego wieczoru młoda śpiewaczka leżałoby panią odpowiednio wykształcić
znudziła· Minęły już czasy, gdy senty- chwyceni jej głosem i zgodnie twiermentalne piosenki podobały się publicz- dzili, że ją oczekule wspaniała przy- śpiewała niewątpliwie z więiklszem uczu ale to nie są rzeczy zbyt trudne. Grunt
ciem, niż dotychczas. Szczególnie ostat- że pani ma talent. W Ameryce zdarzało
ności. Pani jest zresztą zbyt poważna. szłość.
Młoda dziewczyna, wskutek braku nia romantyczna piosenka udała się jej mi się dość często, że odkrywałem noNie potrafi się pani bawić z gośćmt.
we gwiazdy. Mam pod tym względem
·
- To nie należy do moich obowiąz- środków do życia, musiała jednąlk przer znakomicie.
Jakiś opasły szuler, nie wyciągając wyrobiony węch.
_
ków - odpowiedziała mu śp'ie-waczka wać edukację.
W oczach dziewczyny zabłysły łzy
Poczęła występować w lokalach z ust cygara, udrzył Pięścią w stół i zaze łzami w oczach. - Zastałam zaangaradości.
żowana w charakterze śpiewaczki. Ro- rozrywkowych. Początkowo cieszyła wołał w kierunku dziewczyny:
A więc teraz, po tylu latach, miały
zumiem doskonale, że pan chciałby, się jeszcze pewnem powodzeniem. ale z . - Ładanie śpie~asz, m~la ! Przyabym była dziewczyną do wszystkiego. biegiem czasu wzbudzała fuż coraz siądź się do mme, dostamesz trochę się ziścić lej sny o wielkiej karierze?
Czyżby los .zgotował jej tak wspamniej zainteresowania l z tego powodu wma·
'.Ale na to nigdy się nie zgodzę.
:Ewelina nie odpowiedziała mu nawet nialą niespodziankę?
- Uważam dalszą dyskusję za bez- musiała się przenosić do coraz gorszych
_ _
- --,.. - i chyłkiem wymknęła się do garderoby. .
celową - przerwał jej właściciel Imper 1 lokali.
Po roku :Ewelma Worest należała już
Jeszcze kilka oklasków i o młodej
Aż wreszcie dostała s!ę do lmperJalu
ialu. - Dziś wystąpi pani po raz ostat- ~
ni! Poniosłem przez panią duże straty 'i który byt punktem zbornym wszelkiego śpiewaczce zupelnie zapomniano. Na do głośnych śpiewaczek newyorskich.
Pisma amerykańskie poświęcały jej
scenie ukazał się akrobata, ik'tórego wynikt mni.e nie może zmusić do tego, bym ) rodzaju szulerów i wydrwigroszy.
Ewelina Worest nie mogla się spodo- stępy stanowiły największą atrakcje występom cale szpalty, nie szczędząc
dalej tracit.
„Imperjalu''.. I tym razem publiczność artystce największych pochwał.
. .
:Ewelina Worest chciała leszcze coś bać tej publiczności.
1 I. w ten sposób przez dw[l m1es1ace. przywitała go gtośnerni oklaskami.
o.
powi edzieć .
Po kilku minutach Ewelina nosiła jui
Właściciel restauracji machnął jed- dzień w dzień, występo~1 b w tej ohy-

wę, że się w niej nie utrzyma.

Codzienna nowelka ,,Expressu"
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