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popularny dyplomata anilelski, wrócił do zdrowia
i

objął urzędowanie.
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Rozwodz~ sł' spowodu meczu Polska-Niemcy

Kłótnia

podczas .transmisji ra'd:owei. -Walka o małego Kazika na rynku
Zgierz ma
ł..ódt,.12 maja.

swoją sensację matrymonjalno-polityczno·sJJortową
~enta prośb Y orozwód, gdyż .charakt~r
0

r

{gr) Zgierz obiegają niezwykle cie- ich i zapatrywania polityczne stoją ze
kawe wersje o powodach separacji małż.,sobą w-kotosalriei sprzeczności.
Nie wiadomo, czy od tej chwili, czy
Martyńskich, zamieszkałych przy ulicy
też wówczas dopiero wyszło na jaw, że
,
3-go Maja nr. 37.
Martyńs~y pobrali się przed cztere- Martyńsld ma kochankę i" coraz bardziej
ma laty i już w pierwszym roku po ślu- zaniedbuje własną rodzinę. Wreszcie
l;Jie przyszedł na świat maty Kazik. Ka- Martyński wyprowadził się od swej żozimierz Martyński - ojciec pracuje w fa
bryce Kupera, gdzie zajmuje dobfe .sta-

zupełności

pozN:~f~~ j!r gl~s~~s~i~l~i. ż:oc~~~to szep

nowisko i

dochody jego w
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ny i już na stal~ zamieszkał z wybrankąlz prośbą o opuszczenie towarzyslwa.
Martyiis'·i, mocno podchmielony, · wzia.l
serca.
Przed kilku dniami doszło do burzli- chłopczyka na ręce i chciał się z nim ulot
wej sceny na rynku. Martyńska oczeki- nić. Sprzeciwiła się temu jego żona,
wala męża na ulicy, gdyż przyrzekł jej, która w obecności grupy ciekawych sto·
że powróci efo domu. Kiedy nadszedł czyła istny bój o dziecko. Martyński pod
mąż w towarzystwie swej przyjaciółki dal się. Matka zabrała małego Kazika do
i kolegów, podeszła do niego .Martyńska domu.
·
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hiszpańskim - niezwykły proces piakn11· paryżanki

~
·
'
ski Jest wyznama rzymsko-katohck1ego,
J . Akt oskarżenia zarzuca jej popieraMadryt, 12 maja.
żona zaś - protestantką. Slub ich odbyli
W Barcelonie rozpoczął się obecnie lnie wojsk powstańczych i uzbrojenie
się w kościele ewangielickim.
Niewiadomo, w czasie transmisji ra-1 sensacyjny proces, będący echem re- ich. Jak się okazuje, ~dyby nie pomoc
djowcj z meczu Polska-Niemcy mialo wolucji, -jaka wybuchła w łiisz.panji na l Joanny de Lys - powstanie zostałoby
dojś~. popiiędzy małżonkami do ost_rej jesieni ubiegłego roku. Na lawie oskar-1 zgniecione w ciągu krótkiego czasu.
SCJ;SJ1, ktora zdecydowała o dalszem ich żonych zasiadła kobieta. Jest nią pięk-1 R.ewolucjoniści przystąpili do zbrojnena paryżanka, iczą.ca wprawdzie 40 lat! go buntu jedynie dlatego, że otrzymali
.
pozyclu.
Początko"'.'o slu~hali oboje. aud3'.cii ale w.yglą:dająca jeszcze, bardzo młodo. f od .tej niewiasty znaczną ilość amunicji
ba.rdzo ~godme. J?op1ero w cz.asre z~za_r Nazywa się Joanna Perolini Pleur de i oraz 35.000 karabinów. Broń ta została
t~J waJ_k1 _o zwyc1ę.stwo ~a boisku, m1.ały Lys. Jest. platynową blondynką i odzna; przemycona do łiiszpanji i tu potajemnie rozdana rewolucjonistom.
się zm~emć n~stroJe małz. ~artynsk1ch. cza się niepowszednią urodą.
Mąz, katohk, dobry patrJota, cieszył
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Kiedy sytuduże zdenerwowanie.
dzała

ko·1·a1·owa Ul Siro' z· ach
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acja uległa zmianie i przeciwnicy uzyO O rażeń
pasażerów
skali przewagę, Martyński począł prze·r·
na tYm samym torze wagony ·dJrugie)
Stróże, 12 maja.
klinać, a żona jego miała z tadości kła·
Wczoraj o godz. 8 minut 44 rano wY- części pociągu.
.
.
skać w ręce. . .
Wstrząs był tak silny, że wielu pasa. W rezultacie,_ Jak_ opowia?aJą . sąsłe- darzyła się na stacji w Stróżach kata· żerów upadfo, względnie zostało przydz~, gdy m~cz miał się. k_u konco~~· ~a~- strofa kolejowa.
Po przybyciu na tę stację pociągu nr. gnieciońych spadającym bagażem. tyi;~cy l;>Y!I .tak pow.!1z~1e powasm~m, iż
doJsć m1eh Jednomyslme do decyzji zło· 16 z ~ralkowa, padlzielono go jak zwyikle 13 osób doznało lekkich obrażeń cleles~~~~~~!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!! na dwie części. Jedna z nich miała o- nych. Ofiary wYPadku opatrzył znajdujący się na stacji lekarz kolejowY.
dejść do Krynicy a druga do Zagórza. Po 30 minutach opófoienia wciąig ruPodczas dostawiania lokomotYWY do jepościg
dnej z części pociągu - zostały wagony szyi w dalszą drogę.
pchnięte talk silnie, że wpadły na stojące

ozna

1

de esnych

1

na torze
Tragiczny
kolejowym

Posterune;h;~mt~\! c~:r~ży
2

(Cd)
podczas patrolu spostrzesd dwucb osobników„ którzy odkręcali oodkłady od
szyn i wszczął za nimi pości~. W biegu
policjant potknął się i upadł.
Wskutek wstrząsu. karabin. wiszą·
cy mu na ramieniu, wypaJlł, raniąc go
w lewą dłoń.
Naskutek wypadku policiant był
zmu szony pościg przerwać i udać się na
posterunek w Chełmży, skąd przewieziono go do szpitala powiatowego na
Mokrem w Toruniu.

Udaremniony plan .masówej ucieczki

w Barc1łoni1

Joanna de Lys urodziła się w Parypotem przeniosła się również do
Szwajcarji i tam wyszła za mąż. Odznacza się ona niezwykłą erudycją.
Specjalnością jej są języki, których zna .
W Genewie założyła
aż kilkanaście.
biuro tłumaczeń, z którego korzystali
przedstawiciele państw w Lidze Narodów, przyjeżdżający ze wszystkich
stron świata. Przez osiem lat była ofiżu,

cjalną pracowniczką m!~dzynarodowe

go biura pracy w Genewie. Potem porzuciła ten rodzaj pracy i poczęła rozjeżdżać po wszystkich państwach europejskich. Została agentką jednej z fabryk broni.
By nie wzbudzać podejrzeń, Joanna .
de Lys objeżdżała państwa w charakterze agentki, sprzedającej nowy typ
ruletki, stosowanych w kasynach gry.
Po objeździe R.iwiery, udała się pię
kna paryżanka do łiiszpanji. Tu skomu
nikowala się z władzami policyjnemi,
prosząc ie rzekomo o protekcję do hiszpańskich domów gry. W rzeczywistości chodziło jej o nawiązanie kontaktu z szefem policji Dencasem, który
stanął potem na czele rewolucjonistów.

!!1:n:~";~~s ż~y~~~i~a;Ibe~~~~fou~~
z rewolucjonistami, mi·

muje związek
·mo Iż był szefem p01icji katalońskiej.
Wkrótce doszło między nimi do po·
więźniów.
.Włodarczyk, przy pomocy . żelaznej rozumienia i de Lys zobowiązała się do
części łóżka, odłupał kawał ściany przy starczyć 35.000 karabinów po 150 peoknie, a następnie zaczął wyciągać ce- setów każdy. Jak ustalono w cza~ie
rozprawy, de Lys sprzedawała również
gły koło futryny.
.W. czasie tej pracy, obok sądu prze- broń w Marokku i aresztowana została
chodziło dwuch posterunkowych, którzy w Marsylii przez w!adze francuskie
usłyszawszy pi;>dejrzan.e szmery, weszli pod zarzutem uprawiania szpiegostwa.
do wnętr-za budynku 1 udaremnili' więź- Z braku konkretnych dowodów winy
rostała jednak wówczas zwolniona.
niom ucieczkę.

Podejrzane szmery za murami więzienia zwabiły policjantów
Zakopane, 12 maja.
· Onegdaj w nocy, więźniowie sądu gr.
w Zakopanem, usiłowali wydostać się na
wolność. Organizatorem planu ucieczki
był .Wł. Włodarczyk, który przebywa w
areszcie śledczym, iako podejrzany· o do
konanie szeregu włamań i kradzieży.Wraz z Włod_arczvkiem miał zbiec spraw
ca włamania "do Ubezp•. Społecznej ·':Jl Za
kopanem, Józef Uziel, oraz jeszcze 9-ciu
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JEGO KRÓLEWSKA MOS( wWIĘZIENIU „.
Fantastyc7.na kerjera pięknego tancerza, który mianował
królem Andory. -Trzydo1·owe panowan1·e Orysa pierwsze
•
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WOLNA TRYBUNA
„NIESZCZĘSLIWY WAClil<'' w LODZI. Krzywdzi Pan tonę spotykając się z lnnemł

a Jednocześnie zastanawia się
Pan nad tem CZY tona ma kogo Innego I, te Jel
częste przebywanie •matki, Jest podejrzane.
Sama mył!, te tona Pana mogłaby obdarzać

dziewczętami;

•• •

uczuciem I wz1lędaml Innego mętczyznę WY•
a Pana oałę 1amę najrozmaitszych
uczuć I piekło zażdroścl, przyczem nie zdale
Była to żona bogatego kupca z wy-1królem Islamistanu i przez dziesięlt ty- Pan sobie wcale spraWY z tego, te tona nie·
.(s~ ) Mimo, iż. demokracja czyni na
św1ec1e coraz większe postępy, a kró- spy Mallorki, pani Marmon. Niewiasta godni panował nad tern państwem. 5.>hell mnlef cierpi, wtem.o. te Pan ją zanledbule na
Iowie cieszą się coraz mniejszą popular- zakocha~a się w nim po uszy, porzuciła drake rozpoczął swoją karjerę leka1rską r«eez swych Innych prznodnych znalomych.
nością - jednak w ciągu ubiegłego toku męża ł wyszła za tancerza. Oboje udali w krajach wschodrtich. Udał się do deipar
Niech Pan się zatem wczuje w sytuacJę to•
dwuch zwYklych śmiertelnilków „wolą się do Andory, niewielkiego państewka tamentu Singkiang, położonego W p~li1
ludu" zostało wywyższonych na stano- pofofonego na granicy między Francie\ żu Chin. Wkrótce wsławił się jako ·le- ny 1 zrozumie lel ból zmartwienie. Przygodno
Pana znaJome będą Pana obdarzały wz1lc:daml
'' isko króla. Jr den z tych króiów przt:.by a Hiszpanją, gdzie otworzyli restaurację karz.
Ludność tubylcza, mając małe poję- tak dłuio, dopóki będzie się Im Pan mógł wza·
wa obecnie w więzieniu. W samotnej i lokal rozrywkowy. Bar ten stał się miel
cell, oznaczonej numerem 234 więzienia scem zbornem awanturników wszelkie- cie o medycynie, skorzystała jednak JDlan za te względy w Jakikolwiek sposób zre·
0
w ~areelonic., przebywa Jego Królewska go autoramentu. Elegancki i ujmujący z wiedzy lekarza i uzmała go wkrótce ' wantowa~. czy t. zapraszając na hulanki, spawłaściciel restauracji zdobył wkrótce swym wielkim czarownikiem. Sława le- cery, Poczęstunki, czy tet kupuJąc prezenty.
Mosć - Oł"is Pierwszy.
niewątpliwie sympatię wszystkich mieszkańców. Wre karza rosła z dnia na dzień, to też nic Jetell Jednak poczule się Pan słaby, czy chory,
Sława jego byłaby
o wiele większa, gdyby Oris sprawował szcie w dniu 28 czerw.ca ubiegtego roku dziwnego, że wreszcie 14 osad połączyło albo będzie miał Jakieś powatne zmartwienie,
się w jedną całość i mianowano go kró· j tedy nikt nie będzie chciał Pana pocieszyć ani
Oris mianował się królem Andory
swe rządy dłużej niż trzy dni. Okres ten
Iem. Potem dołączylo się trzydzieści in- slę Nim zaopiekować. WówczH tylko łona Po•
bi
.
N .
był bowiem zbyt krótki, by Oris dat się
Ua Jego po1eceme aresztowa.no sku nych okręgów, i lekarz został zmuszonyl· 'W:>łana będzie do tego, ateby być przy chorym
poznać również poza granicami swego
kraju jako władca mądry i silny. Karjera Pa. rgela,?.Ó~zydenJa. rep~bl~~J, Nowo- do uznania się królem państwa, które zo na\kaźde zawołanie, spełniać polecenia lekarza
1
„sl?od Zlk\~a. s.1 ~ pom~cf stało nazwane „Królestwem islamista- 1t oQ!>czyć jaknaltroskliws.zą opieką.
Orisa Pierwszego jest wprost niezwykła ~~ 1 :f: any f
0
']\ak się. Jakoś w większości małtedstw nie·
Przyszedł on na świat w niewielkiej p t n~ dr~nc~, JC nb tl~ mA uzys a · nu" ·
mieścinie w tlolandji, jako syn stolarza. d~ a{~~~ 1 a ryi~~ przy Y. k 0 k~dory dod I ByJo to w dniu 4 maja ubiegłego roku szczcilśliwle składa, te łona dobra fest wówczas
Postępy w ~auce wykazyw~l ?ardzo tr~nizo~it k~~ 1 ~f~dsfa~~ł a,o d0or~ z e: Poniewąż wiadomości na. ws~hodzie .roz g~y Jest potrzebna, natomiast zapomina się o
arce chodzą się bar~o powoh, więc d~p~ero ńlej w\ chwilach radoścL To fest Jednak e1olzm
g
s!abe, natomiast odznaczał się. meprze· lony.
po kilku tygodmach wysłano na mieJsce I takle traktowanie tony fest niesłuszne. Ona
•
.
ciętna urodą. Szczególny pociąg czuł
Oris do ta11ców, w których też wkrótce li T u 0 saidzono Orisad~terwszeg.? w ce egzekucję kamą. Policjanci gubernato· to bowiem spełnia cicho I ofiarnie pracę 1ospo•
1 1en .a•. a trzy mowe krołestwo .rn Singkiangu aresztowali samozwań· darską, mtrzymuląc ład w domu, ona to wycbo·
węz
s,..: wyspe.::~.i!1z1 ·v.· at, Zamia-;t pl)j~ć na
wyższe studja uniwersyteckie, Oris PO· rzes~ało tstni~t·ó Pozr ~rr:. a~e~ztohano l1czego króla. Prawdopodobnie skończył- wule dUecl, dba o czystość I WYiOdę wszystkich
święcił się karjerze tancerza. Or is u dat j rz~c P 0f11 °~n~, '~ "lr at' tory~ then by on tragicznie, gdyby nie to, że udało. Tel clchet 1 ofiarnel pracy domowel nie nalety
resz 011 · <1t11 i•r.: 10 mu się przekupić jednego z wartowni- lekcewatyić, ale raczeJ szanować I zrozumieć
się do Paryża i Berlina, gdzie występo- rri. "'n?wa :i;t . ami.
1,ków i zbiec. Obecnie przybył lekarz do Ją. Pisze Pan, te tona zestarzała się. Zestarzała
wal na parkietach pierwszorzędnych wie fmansowah cały ten zamach.
dancingów i kabaretów. W Berlinie zwró r O wiele pomyślr.iej zakończyła się ' Londynu, gdzie znów zamienił koronę dlatego, te nie WYdaie zarobionych przez Pana
cit. n~ sie.bie uwagę pewnej młodej, pięk-tes.kapada lekarza !<alida Shclldrake, An- !i berto królewskie na narzedzia lekarskie pieniędzy na podtrzymywanJe swolel młodości
I urody, zestarzała dlatego, te ma niełatwe ty•
ghka z pochodzenia, który mianował się!
rieJ mew1asty.
cle, te zladafą Ją kłopoty I zmartwienia, któ•
•
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Wielką sensacją było w swoim cza- · ko u takich osób, które odznaczały się media w chwilach, ·gdy wsłuchulą się
sle odkrycie, dok onane przez znanego · silną wrażliwością. Dzisiaj „yaje" znaj- I1 w głos swego szóstego zmysłu. Więkfrnncuski cgo chemika de Rohan, który! duje zastosowanie jedynie w medycynie. sza doza soku telepathiny „na gorąco"
Niedawno botanik amerykański R.o-,1powoduje zapadnięcie w bardzo głęboki
stwierdził cieka we własności meksykań j
ski~j rośliny Yaje" oddawna znanej micsz 1 bertson, który od kilkun~stu lat prowa- 1sta!1 narkoty~zny, który może łatwo za·
kan com tego kraJtt. Nasku tek tego od- 1 dzi badania w tasach dziewiczych Bra· 1, konczyć się smiercią.
Ciekawą właściwością soku telepakrycia Yaje zasłynęła na obu półkulach.! zylji - zrobit nowe ciekawe odkrycie.
Eksportowano· ją w ogromnych ilościach Oto, badając skąpą florę tego kraju, nie thiny jest to,• że wywoluje on powstaz Meksyku„ ~ w P.aryżu przygotowywa-1 zaniedbał on porozumienia się z kraiow- wan.ie bar~o 'Yyraźnych wizyj. ~!2je
no z soku JeJ spec1alny ekstrakt, ktorego cami. Po pewnym czasie opanował on te, Jak tw1erdz1 Robertson, wywierają
zażywanie w małych ilościach wystar-1 ich mowę i dobrocią pozyskał ich zau- niesłychanie głębokie wrażenie na katde
go, który choć raz zaznał ich w życiu.
czyło, aby człowiek zapadł w oszoło-1 fanie.
Dzięki temu zdobył on od tubylców Uczony ten twierdzi dalej, żę dzięki stomhmie. W czasie tego stanu zamroczenia przesuwały się przed oczyma uśpio- wiadomości o innej roślinie telepatycznej sowaniu tego soku wielokrotnie oglądał
która dotychczas nie była wcale znana swoich krewnych w Londynie, pomimo
nego najcudowniejsze wizje.
Wizje te zawierały niekiedy proro- cywiliz.owanemu światu; Jest t~ nie· że ciało. jego prz~bywało ~ Brazylii.
czc przepowiednie. Przed oczyma za- pozorny krzaczek, z ktorego kra1owcy W, trai;s1e dow1edzial ~ię te~ 0 tern, że
mroczonych niezwykłą rośliną ukazały preparują sok, po~obny, do mleka. Ro- bl~:>ka Jego krewna1 mteszkaJa.ca w Ansię wydarzenia, które rozegraty się na- bertson twierdzi, ze roslłna ta posiada glJI, zachorowała smłertelnle 1- że fego
prawdę daleko później, bądź też miały działanie stokroć silniejsze, niż „yaje". najmłodszy syn ule1ł wypadkowi motoNowoodkryta roślina otrzymała mia- cyklowemu.
miejsce gdzieś daleko i w danej chwili
Jakkolwiek wielu ludZli odnosi się scep
nie były znane jeszcze osobie widzą- no „telepathina". Sok jej, zażyty na zimcej". Wobec tego roślina Yaje'~· otrzy- no, nie wywiera żadnego działania. Na- tycznie do sprawozdań Robertsona, nietomiast pół łyżeczki gorącego soku wy- mniej nauka zajęła się już bliższem zba"
mała miano
któ ·
śl'
·
·
t · t ·
d · ·
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ł
• reł
wotuje już po up ywie ,awu .minu~ ~ta~, amem eJ aJen;n.iczeJ ro my,
„rośliny telepatycznej'",
amerykansk1
uczony
podobny do transu„ ktory me rózm się cudowne wlasnosc1
. "
. .
Je~n,akowoz rnzglos „~aJe tr:vat b~r wcale od transu, w jakim pogrążają się chce udostępnić :Europejczykom.
dzo krotk~. ?~aza.lo się bowiem, ze .~
•
ekstrakt teJ roslmy Jest bardzo szkodli·
1

I

.I

zmarszczek ma swolą historię związaną z Pa·
nem, dziećmi I kłopotami gospadarsklemL
Poruszył Pan w liście sprawę picia alko&olu,
który na Pana tak ulemnle działa. Nie powinien

p~i:~.:o~;:~y::.
~;~h:~!ei:a~::~:~;o!:~ą
DOŚĆ, staląc się 1orzel Jeszcze nit zwlerzęcle01.

które przeclet alkoholu nie plfe. Proszę sobie
uprzytomnić co moc. pomyłleć dzieci o olcu,
który wraca do domu nlemal nieprzytomny,
urz11dza awantury, pastwi sio nad. Ich matką I
wznieca strach w sercacli domowników. Nikt z
nas niema łatwego tycia I katdy musi się mę
czyć. Nie nalety Jednak spychać clętaru kłoPG·
tów na barki Innych, na barki domowników.
Kałdy fu1&sl znieść w tyciu swoh1 cząstkę I nic
wolno mścić się za to na swoich nalblltszycb I
nafserdecznlelszycll. Poclu do kobiet, który
Pana ostatnio opanował Jest zrozumlaty, do
pewnego stopnia, u mętezyzn w pewnym wieku
Motna się Jednak opanować I za katdym razem pomyśleć sobie o przysłowiu: „Nie czyd
drugiemu - co tobie nie alło"Panu napewnoby nie było przyfemnem, gdy·
ł)y Pan wiedział, te 1 tona przetywa podobny
okres 1, te tona ma swoich znaJomych. MUość
do łonY, nie przeszła mimo, te się tak Panu
wydale. Ona trwa w dalszym ciągu, ale oczy.
1
wUcle nie fest Jut taka płomienna gorąca lak
w plerwsiym okresie małteństwa. Jest to spo·
kolne głębokie uczucie przywiązania I miłości,
któreao Pan nie odczuwa będąc razem z toną,
•
ale które dobrze dałoby się Panu we znaki, gdy
by Pan wyJechal na pewien czas I był zmuszo·
ny mieszkać sam, albo 1dyby tona Pana opuś·

:e:;:::~:~;-~:~:.;::::.::~::~:%:~
amenkańikiem
~l;~~~~~:~~f~rf:=r~~~:~~!;~!~~ Diwi~kowa„ mo[hoła1ka w~inne
I
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1dyt kaidy ma swolą porcię przeznaczoną.
,..
- ..ł
lub tez zezwalały na to Jedyme na pod-1 "
Mścić się zał na tonie I dzieciach nie nalety.
stawie recepty lekarskiej.
„WZGARDZONY" w SZARLEJU. Listy cze·
nolłrr~fngch OWQdÓW
Dalsze eksperymenty wykazały, że
moc jasnowidzenia - jakiej czasami u- . · (sb) Utrapieniem wszystkich miesz- much z pewnego wielkiego biura, ~e kalą swolel kolejności I gdybym zrobiła wyłom
dzieła sok czarodziejskiej rośliny - jest kańców na całei kuli ziemskiej są owa- · ciągiem bzykaniem uniemożliwiały nor• 1 odpisała wcześnie) _ Inni korespondenci mle·
w gruncie rzeczy bardzo ograniczona. dy, które pojawiają się w mieszkaniach. · malny tok zajęć. Uczeni stwiercmli, że llby do mnie uzasadniony tal. Nie faworywię
Okazato się, że wizje, które ukazują się W pierwszym rzędzie chodzi tu o muchy ·! muchy wydają w czasie bzykania chank więc nikogo. Co się zaś tyczy Pańskie! słabości
po zażyciu ekstraktu „yaje" nie różnią które są rozsadnikami najróżniejszych · terystyczne tony, które w kla.syfilk.aoji do pisania _ to nie mam bynalmnieJ zamiaru
bi dl
P
„ •
b t ć
się we znaki dźwiękowej, zaliczyć należy do tak zwa- p
się zasadniczo od obrazów, wywoływa· chorób i szczególnie dają
ana esz a 1ee„11 pisze an so e a przy.
•
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natarczywośc~ą
ry~ f?rz~. o.szo onueme nnetm n~r tO•} sw~
. . t ż
t kt.
sposo·0em :r:w~cze1111.a h 11 h 8 d
CllJ epszym
1zJe prorocze pows awa1y y :wa1 ącem ze snu 1 przesz a za1ącem w
y ami.
11
ory przectez e
ą ząc z s u,
much uz.nano więc wytworzenie dźwię- c w ac .
MMM*
5
praj!ąynym, radykalnym środkiem prze · k6w w jeszcze wyższej tonacji. Założono lut stanowi pewne świadectwo umieJętnoścl
Antoś Bzdzlk znany złodziei, po raz dwu· ciwiko tej pladze, była trucizna na mu- s.pe· cjalną aparaturę, która produkowała wyrażania się I lasu.ego ~tylu - pracom Pana
chy. Zrozumiałe iest jednak, że wisząca· drgania powietrza o tak wysokiej frek- wiele brak do t~go azeby Je ~otna było na~wać
dzlesty zasiada na ławie oskarźonych.
dobremL W ka~dym razie mech Pan wybierze
- Wobec zupełnego braku chęci popraWY na suficie łub lampie, długa taśma lep- wencji, że nie były one uchwytne
ze strony oskarżonego - stwierdza sędzia - kiego papieru, pokryta muchami, nie · ucha ludzkiego. Mimo to, muchy widocz kitka swych na1lepszy:h no':el I prześle Je do
nie je słyszały i nie mC>itąc znteść tych tygodnika „Co Tydzien Powieść" na adres ten
będę musiał zaostrzyć kar41... Przyczem zazna· sprawia estetyczne~o widoku.
Wynalazcy nadaremnie siliiłi się na· dźwięków, opuściły lokal i więcej' się nie 1 sam, co i dotychczas przysyłane listy. W tygod
czam zgóry, że w żadnym wypadku nie mogę
Jut dać wiary zeznaniom oskarżonego, choćby· ,vvnalezienie inne~o środka zwalczania' pojawiały. Aparat ten będzie obecnie • nlku tym, bardzo popularnym, prócz powieści
much. Dopiero 0<be•cnie udało się ten „ży '. stosowany również w domach prywat- 11 drukowane są od czasu do czasu nowele I nie·
-elę nie wiem Jak zaklinał, że mówi prawdę...
_ Wobec tego, wysold sądzie, przyznale ciowy" problem rozwiązać kilku uczo· ; nych i stanowić będzie humani.t.arnv śrC' i rzadko nowele czytelników. Nii:ch więc Pan
i spróbuje_
nym ame.rykańsikim. Chodziło mianowi.- dP.k zwalczania ola4i much.
się do winy_
'oie o pomysło1we „wyeksmitowanie"

Human1.airnu sposo
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Sensacyjny romans współczesny
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- Ni e będź głupia! - odpowiedzia· .Pogłaskał ją po szyi. Hanka zacisnęła
Tutaj przygatawiano różne proszki i leSTRESZCZENlf POCZATKU POWIESCJ.
Janka przecie chciała być
ła Hilda. . Hanka. rronczakówna, młoda, niezwykle uro- karstwa, -pigułki i farby, tutaj również zęby.
- Masz aksamitną skórę„. - rzekł, ta!ką mądrą.„ Oparła mu się„. Szykanodziwa dz1ewczy~~ jest. pomywacz~ą w. noc~ym przygatawiano się do fabrykacji zabójposzła na skargę do
jmrużąc świńskie oczka - Lubię takie wał J· ą ciągle „. Więc
lokalu „Albatros · gdzie występuie taiemmcza czych gazów na wypadek woJ'ny
· ·
·
j
·
·
„. •
·
A
para tancerzy w maskach - „Grzegorz I Jud~rek~ora„. I w~esz. co. J:J dyrektor po.
.
. le o tern m~ wolno byto nawet mó- kobie.t y... .
li~a". On jest synem kamerdynera. ona _ hraZmierzył Ją bezczelnym wzrok1em 1 do . W1edz1ał?„ Pow1edz1at JeJ tak: - „Czeb1anką, Julitą Krasnowską. Hanka kor.ha sie wić ... Laboratona panów profesorów,
j go się pani boi ?„. Krantz jest bardzo
pota jemnie V:' Qięknym tancerzu. lecz on nie I pracującymi nad nowemi sposobami wy 1, dal:
- Wstąp dziś do mnie wieczorkiem, przystojnym mężczyzną"„. I sam chciał
d jmordowania ludzkości, mieściły się wl
~ód ń
zwrpaca na nią .uwagi. J lit
· znasz„. O m·
· h me
T y ie
ć
•
f 1•
, · t o poga d amy„; A
· · o dd a l oneJ· czę.se~
ta ca pa a t t ·
u a W3r
wieczoru
Ją poca1o~a „.
. t erz marsz d o. pracy ·:„
naJ'b ar d ~1eJ
posadzkę. Jakiś mężczyzna os a me,
na lśniącą
nagleewnego
1
1
we ~raku podbiegi do nieruchomo leż<icei tan- ! gmachu, d.o kt?reJ ~rawo wst~pu m1eh I łfa.nka w.roc1la na. sal~.„ Ugmaty s1ę i wszyscy Jed~acy.„ I początkowo prób?znowu nad wałam być mna„. Walczyłam o moJe
1 pod mą nogi. Nachyliła się
·tylko wtaJemmczem.
cerk1, przyłożył ucho do obnażo111~i pieni i 0-1
Oto znowu wjechał na salę wielki wóz I śwym stołem. Próbowała skupić uwagę, '. cia:~o„. Chciałam, by należało tylko do
z~aim!ł, .że tancerka nie żyie. Na . iei r~mieniu widniał krwawy znak w. ksz~ałcie tróikąta. z flaszkami gotowych lekarstw, które 1 lecz to byto tak trudno„. Wiedziała, że mnie ... Ale to są mrzonki„. Kobieta bęz
l ·
·
·, k
·
k : · k
d d
·
·
k ·
· d · lK
d
,
b b t
Przybyły lekarz sądowy stw1erdz1ł. że tancerka 1t
Y o zaopa.trzy~ w o P?Wte n.ie I rantz p~s ~r~y się ?a mą prze. pre - 1?Ple u~a Jest dz1s ta ą samą me~o mcą
żyła jeszcze w chwili, gdy badał Ją jegomość I rze . a
we fraku. Szukano go po całym lokalu. lecz j etykiety, pudelka 1 napisy. W ciągu kil-! torem, Jezeh me zł ozy mu wieczo.rem ·Jak tysiąc lat temu„. Przez dwa miesiące
ku minut cały zapas rozdzielono między I wizyty„. Broniła się tak długo, aż zna-' maltretował mnie.„ Na mnie uwziat siQ
tajemniczy „lekarz" znikł bez śladu.
\specjalnie, bo mu do gustu przypadłam„.
. Grzegorz Lubow, wezwany do martweJ. lpracownice. Hilda i Janka pracowaty,lazł na nią sposób„.
Lecz oto zegar wybił głośno pierw- 1Dwa razy podawał mnie do dyrekcji.„
u!;za~szy ją be~ n:ias~i. stwi.er~zil ku. swemu j właśnie w dziale lekarstw i każda z nich
Uprzedzono
szą godzinę. Otworzyły się wielkie wro- j1 Miałam
wielkiemu. przerazemu, ze to me. iest Julita ~ra-1 otrzymała po sto flaszek. Krantz nie spu
„. ·
·
· dwa · zapisy
· · J·uż
·
·
.
snowska, Jego partnerka, lecz nieznana kobieta.
mme, ze Jeszcze Jeden zapis, a wylecę
Dalsze bada nia lekarskie wykazał y , że niezna- ,szczał z mch oka. Podobała mu się ta sah.
mnie
Dziewczęta wyszły ze swych prze-,bez odszkodowania„. Ogarnął
ioma tancerka została w podstępny sposób ia-izwłaszcza wysoka, tęga Hilda o. czerwo 1.
: gródek. Przerwa. Cała godzina wolna strach„. Jestem si e rotą, nie mam nikogo
nych mięsistych ustach.
.. .
mordowana:
N~ dl<omi s~rz L~sicki, Pro\~adzrwy śled~two I Chytry niemi ce nie bawił się w żadne od pracy. Teraz wszystkie zbierały się na świecie„. Z wielkim trudem wystara·
d ·
d kt,
t
·
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·
k t ·
d ·
d l
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.
w teJ sprawie, staie wobec n : erozw1 ~1zalne1 zagadki. Grzegorz zeznał. że Julita :<ras nowska. I cereg1,ele„. Biada teJ, ktora cśm1elała na ~ e~ g zie w ap yme. sp ozywa -y 1~ 11am .się o ę posa. ę, ora aJe m1 utrzy
iest spadkobierczynią wielkiej fortuny, pozo- : op rzec się jego pokusom„. Był mściwy . chy obiad, sktadaJący się z wodmsteJ 1 mame„. Co zrobię bez tego zarobku ?„.
!Powiedziałam sobie, że muszę ustąp~ć„.
st~wionei przez. jej ojca, „hrabiev,o Krasnow-1· i zazdrosny„. Cieszył się względami dy ; zupki i sk~p~go ka walka mięsa.
- I poszłaś do niego?
Ale naJgłowniejszą rzeczą był odpo- .
s~iego. któ~y zgi:iąl w RosJ1. "".raz z żoną. Pie- rektora albowiem umiał płaszczyć się I
„ .•
I
· · k ·d
d
d ·
. cvrnek D 0
b
. '
l
t . 1
d '. .
.:.11Ita ma otrzyma~ I
mądze, zlozone w banku
- A co miałam zrobić?„. Ty masz
_g? ~my rugieJ az a mo-,
·::
w. myśl testame~tu z chwilą ukończenia dwu-I prze mm i spe mat ro ę tamego o ser- 1 "
. , przynajmniej opiekuna„. Szei- sprzedaży
Igta . rob1c co JeJ się podobało„..
dz1estu . lat, a ~1~c z.a dwa lata. Hrabia Kra- wa tora„.
·wiadomo byto. że Krantz wszystko i . - Hanka, czego ~eo chc1al od c1e-l za wsze ujmie się za tobą.„ A ja do kogo
snowsk1 przed sm.1erc1~ wręczył testa~nt oi~11 fi
1
? z· b
·" '? D d kt
• t
C!rz~g o rza,. a pon1ewaz ~tar~ Lubow me moze . wie i 0 wszystkiem doniesie szefom„. 1 b1e ?„. - zapytała Hilda.
mia am POJSC · „. O yre ora · „. e Y
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.
się 1uż tak1em1 sprawami za1muwać ze względu • K
1
1
. my am się w ~umeracn.„. wro najpierw on mnie wziął, a potem oddał
na swói wiek, przeto sprawę te ujął w 1>we I to z ~ 1:1 dobrze zył, temu tpe n:ogla s1 ~ · .
1tu stac zadn.a ~rzy.w~a„. Ale ?1ada teJ, c1ł m1 u~agę.„ --:- o~parta smutme. .„ ? w łap y Krantza? ... To już wolałam zoręce mł o dy Grzegorz.
Nie zagroził CI skargą w dyrekcJI. rstać kochanicą jednego„.
Nad ranem policja odn~lazla prawdziwą Ju- która sprzec1w1la Się Jego woli.„
· 'k'
·
l ś ·
Mó ·r
- Tak„.
Zegar ścienny wybił cicho dziesiątą
litę Krasnowską, która w stanie nawpółprzy- 'I
. w i. a ze . z 0 cią, rzucaJąc c~ęz ie
- A widzisz?„. On zawsze tak!...
town :v m leżała za miastem. Julita potwi~rdziła. godzinę„. Jianka siedziała ciągle pochy~ e jest sp?dkohier~zyni<l,. wlelkiej fortuny, lecz J Iona, bojąc się podnieść głowę„. Przy- I pewnie kazał ci przyjść wieczorem? osk~rzeme ś~1atu c~tei:nu, który m e potrafił zapewmć kob1ec1e wolności...
. k' 1 _ Tak _ odparła ciszeJ·
k
1 ed rrn c z eś nie o sk a rzyła 0rzegorza o to. że on l . ł d k t ó
.
d .
·• d
d
.
. ·
. ",' .
i<i właś n i e wyw i ózł za mia,ta, chcą c zagarri;1~ ; CPI a a O ar on W O1orowe papier I
egar w-y zwon11 rugą gq zmę. łiil
zan
nas
z
kazdą
On
W1eaz1ałam„.
I
anilinowych.
farb
ch
Owy
Jl
wzory
zetemi
iony
zdum
ie'lt
Grzegorz
tek.
jej mają
Nagle na stoliku jej zaterkotał cićho tażuje w ten sposób„. Łajdak„. Pó:dziesz ~a popr~w1ła . czepek przed lustrem
zn aniami t. twierrizi. że to 1<la1m1wo. • Na~tep-1
I w ra z z mnem1 poszła na górę„ . ttankaNie!
~ d . ~
ł
k D
d ,
1
negu dn ia Julita cofnela zez nania. kompromitu- i eh
wlokła się za nią ze spuszczoną głową
b" ' ?
vV'1
jące Grzegorza. tłumacząc się przywidzenia.mi I o rypiy Z\\ one . rgnę a. 1 o mos~a
·
. d .
h l't
I
t
d
co z;o ISZ ~;'t'
·
j słuchawkę.
I nerwową chorr,bą.
1
- Hallo!... Pani pozwoli do mnie„. - :p t- bied w!emt„. t an7 b 0 .rap?r u„. b" d zno.~uk. pocd Yt Y s.ięb tzliekw czędce,
W drodze ·po-vrntnel do domu Grzegorz natl 0 e1!1 ę ę się s. a.ra . ~· ze Y w1ęce! oi:n~ ie :ie g iow I na S osami u e e , PU eknął się na taiemniczrgo „lekarza". którego usłyszała skrzeczący głos Krantza.
Odłożyła kolorowe kartony Wstała lek me byllo.„ A Jezeh Jeszcze raz osm1ehjłek i kartonów„.
chce oddać w ręce policji, lecz dowiaduie i.it;
A z góry śledziiły je judaszowe oczy
o~ nadko!11isarza Lisir kieg~, iż rzeko.mym zbrod- i wolnym krokiem zbliżała się d~ podjum mi się u~zynić tego rodzaju propozycję,
póJdę do dyrektora i powiem Krantza
sama
I'1 K 1 . k' k dk'
w końc
marzem Jest prokurator Piotr Czyb1rskl.
„.
w domu Grzegorz zostaje list. w którym d t . u sa ·. owezanł I u ra ·ie.m og1ą prawdę...
esz a po stopmach na
anonimowy autor. nazywając sie!5ie „Robertem", a Y się za mą.
umawia się z nim na s1óstą, wieczór w ·,arze górę.
Rozd~ial 91
Odsunęła portjerę, dzielącą miejsce
„l.aby".
Tam Grzeg?rz dowi~duJe się. że ~amordo- odserwacjj Krantza od reszty sali„. ·
w~na na ~anc1~gu kobieta" nazywa się ~ar~a Krantz siedział przy stole i coś liczyr ..
Wild. a taiemniczy „lekar~ . znany w św1e~1~ Od czasu do ·zasu zerkał przez sy1>1'.C
Na drugiem piętrze mieścił się gabi- do Polski, zachowuje się jakoś dziwnie
.„ ·I
.. .
kt'-,
przest€: PCów pod przydomkiem ./)oryl". hył 1e1 In
.
.
.
. .
.
. .
ld
A
d . k
1
t
kochani< iem. Robert me chce wymienić swego' a sa1ę, czy ora z pracowm. l!Ie P1 zei.
nacz: n~go ~re tora, rno a 'll'!ol.o I me daJe m1 JasneJ odpow1edz1 „.
/n~
.„
charowania
wała
I
pom0c
swą
Grzegorzowi
ofiaruje
lecz
nazwiska,
- Czy pan wyczuwa, że on 3pecjal
I - Siadaj„. - rzekł do tta 11k! (d<i każ i mm~. Mow~ono: ze byl nawp~ł RosJan!w sprawie wykrycia zbrodniarzy.
jnem1 nawpo~ Niemc~m. W kazdym fazie nie chce uniknąć wyjazdu do Polski?„.
Z rozkaz~ okrutnej ci?tki Ha~~a wychodzijclcj mówił „ty").
_ Mam takie wrażen'e.
ttanka usiadł:· na brzegn krze;; fa. i obyd:'Voma Językami. wł~dał dc:skonale,
"'m ąż za star.ego zwy;od.malca, F1!1pa Batotk~.
1...
.
. ,, ' . . '.11ecz 1 po polsku mÓW1ł megorzeJ.
t d I . N l
l'
któ ry znęca Się nad mą I ma!tretuie w straszh- K .
Dyrektor Wolomm pokiwał głową.
.
.
.
D
Jt.:J
„unął
a eJ. ag e 1hl •
wy sposób. Batożek, pozosta1ący w stosunkach I. rantz i~zy
. .
,
.
yrektor w ·otomm miał tego dma du
tajemniczą organizacją „Krwawy Trójkąt", pod nos Jeden z kartonów . i zapytał,
I
~e pracy. Interes szed~ nieźle. W tej chwi 1 - To ciekawe„ ..C~·S 'Y !em musi być
•tar~ł się ongiś o ~zględy ~ulity, któ~a. ~o od- u~mic· ·hając się diytrze:
h odbywał konferencJę z szefem propa- 0 n m~ w. tern pewme J~k1es ~kryte cele.
-· l zy to twoja robota?
trącił~. T':raz naw1~zał z n.1ą stosunki 1 spotyTo W1elk1 ~mysł org.amzacyJny.„ I ~argandy.
·-.
_ „ r; ak„.
.
kał się .z mi{ w .sw_e1 ii:arso~1erze.
_ Więc jak tam przedstawia się spraldzo pracowity człowiek„. Mam do mego
.
~· .
. .
. .
J.
._ F
,Jed} ny przy1a~1~l Hanki, Andrz~1 fron.czak,
wielkie zaufanie„. J ..:żeli on nie chce ·e,
. rzy rzyJ się uwazme„. . i. \\I.
u~ •er~, pozo~taw1a1_ąc Gr~egorzo:v1 ~wói pa, J.
. t
wa zbytu naszych towarow w Polsce? h , d0 p 01 k'1 t0
n:: ętmk. w kto rym i est op1samr taiemmca życia dz1sz zadnego błędu?
czym 0 z pewnosci ą
s •
c ac
Hanka wzięła karton do ręki. Pnuj- zapytał dyrektor Wołomin.
.
·
Hanki.
- No cóż? - odparł szef propagan- dla dobra naszego koncernu„.
Grzegorz wsiada do auta I wraca do do- każdym kolorem widn.ial numer nazwa
· 1 -f Tego już nie wiem „. - · odparł
.
.
t
• d' 'k ·
d
'
'
drodze szofer pod groźbą rewolwe- kolo ru i. cena.
mu, lecz pomu
y, m10 z1 z przys rzyzonem1 wąsipamiętnik.
ru zahiera
Pod jednym kolorem numer byl omyl kami. - Ja robię wszystko, oo jest w mo sze propagandy. - J~ byłbym skłonny
Grzegorz wraz z Robertem udają się na pojej mocy, ale napotykam, niestety, w przypuszczać odwrotme„.
~zukiwanie taj~mnic~eg.o auta. _Prze~ierają się kowo wpisany niewłaściwie.
Dyrektor Wotomin spojrzar na młoswej pracy nieprzezwyciężone prze- Widzisz? Cóż ty na· to?
1ako monterzy 1 zna1.<11;11ą, pos7.ukiwaną maszynę
k'
dziika roźn
k d
.
. '„. .
n podwórzu pałacu me1ak1ego Krzp•· 'ckiego,
.
g . ym wzro ie~.
.
y„.
o
sz
poprawię„.
Zaraz
się.„
Omyhłam
Krzewielokaja
uwięził
Robert
Tymczasem
:-. Parne Bergmann, me p~na .me upo
- Któz panu przeszkadza?;.
_ Halt!.„ _ powstrzymał jej rękę,
kiego (Tomasza) i ucharakteryzował się, upa_ Przedewszystkiem pan szef dzia- wazr:ia d_otychczas do rz~ca111a ni ecny ch
dabniając się do niego, poczem zajął jego miej- sięgającą po pióro-._ Teraz już zapóźno
lpodeJrzen na tego czlow1eka, do ktore.' łu sprzedaż
'k ó'd . d
k
T
k
k t
sce w pałacu.
h .
.
.
.
go cała d rekc.
y„
Pewnej nocy Robert wraz z Grzegorzem o ecz u„. en artomi p J zie o wyz
Ja zywi mezac wiane
f . 1 Y
Dyrektor Wołomin zmienił wyraz
otworzył kasę, w k·tórej odnajduje pamiętnik szej władzy„. Ale nie do szefa sprzeda.
.
zau ame.
ży„. O, nie„. Ja wiem doskonale, że on twarzy.
Fronczah.
- W takim razie przepraszam.„
_ Czyżby on się sprzeciwiał temu?
. Ob.aj ~ięc zaczynają, czytać sk~apliwie ! do- jest twoim kochanki'em„.
- Poczekaj żpan„. - pow s tr zymał
. W t oo . spos ób d o - zapytał łagodnieJ"szym g. losem·
- J a k pan ś m1e
w1adu1ą się, że Hanika 1est prawdziwą hrabianką
, .
Krasnowską.
-„~eby pana . przeko1~ac, ze
dy~ektor.
wyraźnie„go
tego
mówi
Nie
...
Tak
mówić?!
mnie
sposób
Jednakże Hanka znikła w tajemniczy
;Pan me ma rac~1, zaraz sprawdzimy tę
- Obraziłaś się?„. Ha-ha-ha„. Może ale to się wyczuwa„.
I Orzeg?rz mimo energicznych poszukiwań nie
.
- To ciekawe„. - dziwił się dyrek- ·rzecz gruntowme„. .
nie kochacie się, co?.„ Nie udawaj mi tu
.
może Jei odszu~ać.
Ab~ ~o odciągnąć o~ tych poszukiwań, Skromnej dziewoi„. Ja wiem wszystko„. tor. _ Przecie on zorganizował nowe I Dyrektor Wolomm nacisnął ?wonek
H 1 d" . D „ Na progu stanął wyprostowany Jak stru
B l „
k' b t
Krzew1ck1 podsuwa mu p1ę~ną tanc~rkę, Jagdę Ten kartonik otrzyma pan dyrektor
• t .
. l'b „
.„ ryn I z Y u w e gn. w o an Jl 1 ann ·na woźny w 'śnio
.
.
.
Mlodecką która spotyka się z mm podczas p
weJ 1 erii z~ ZtO emi
wi
•
jemu zawdzięczamy zdobycie nowych 1
rzed mm będziesz się tłumaczyła...
wspólnego wystQpu w Filharmonii.
.
,
Raport w dyrekcji nie był rzeczą miejsc sprzedaży nasżych artykułów w guzamp
Tymczasem Hanka pracuje w Wiedniu w
~os.zę, tu wezwac pana szefa dzia
wi~lkim kon~ernie chemicznym: ~ospodarzem przyjemną. Pociągało to za sobą ostrą Portugaljj i w Grecji„. Od czesu naszej ł .
.
sah, na. którei pracowa}a. był Niemiec - Kran!z naganę i zapis w specjalnej księdze. Trzy współpracy z nim dochody naszego kon u sprz~ azy „„ . .
Zabraniał on pracownicom nawet podnoszenia Itakie zapisy powodowały wydalenie cernu wzrosty 0 35 proc Jest to sukces 1 Wozny skłomt się w m11czemu i wyszedł..
.. „.
,
. . d ł J
. DI
k d·
b
głowy podczas pracy.
.
.
k
_ Za
a tego tez me 1a a„„ estesmy :,, mego bardzo zad o .
Co pewien czas otwierały się wielkie drzwi ;z pracy ez odsz o owama.
~az ana prze onam, ze pan się
woleni.„ Dlaczegóżby więc sprzeciwiał m I'
! na specjalnym torze przechodzącym przez sa- 1twarz Hanki zasępiła się smutkiem.
1
- Niech mi pan pozwoli to poprawić · się wprowadzeniu naszych artykułów na Y • parne ergmanri„.
tę, wjeżdżał wóz z no:.vem.i gotow.emi fabryk~· ·:
j
tarni, które t~taj, n~ tei sah . przy~11ra~yś k~z~,t - prosiła. - Omyliłam się„. Miatam tyle rynek polski?
szy ciąg JUłro)
- Nie wiem„. - odparł szef ,,iropa-!
.
a;otowy do uzytku I wysłania w a eki wia !liczb do wypisywania.„
- Nie. koteczku„. Teraz za późno.„ gandy. - Ilekroć proponuję mu wyjaz~ -
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Str. 8
Diwiękowy

''

Kino - Teatr

CORSO"
Zielona 2-4

dni nastepnych I

Dziś ł

Najwspanialsza kom edj afilmowa
Dfwiękowe

W mu głównej: najmilsza gwiazda filmowa FRANCISZKA OAAL, Hans Ja ray, fellks Bressart, Hans Richter ł
Otto Walburg. - WP.soły splot zabawnych nieporozumień. - ~miech - Radość. - Werwa!
NADPROORAM! Wesoła groteska kolorowa p. t.: TRZY MALE SWINKI, aktualności PAT-Krajowe i zagraniczne.
I seans - 50 i 54, następne - 54, 85 i zt. 1.09. Pocz. o godz._4•eJ W soboty ł niedziele o godz. 12-ej.
1Ceny miejsc:

ocletnjluszABABYZ wyl•l•c I A
coA
cfuoj
M
Dziś

lflno

, RAKIETA" ~~,I
Sienkle wScza 40

:1

I dni naatępnych!

'

tel. 141·22.

Pilm

o godz. 4-ej,
w sob., niedz. I święta o 12

Początek

potęga!

W-g pow. PANNIE HURSTautorki „Bocznej ulicy" l „Zaledwie
Na 1-szy seans i poranki wszystkie miejsca po 54 gr.

\Vczoraj".

„.„„...„„......„„.
„„„„ „„„„ „„......„ ...„ ...„ ............„ ......„„„................„„„„
~~~~~~~~o~~~~~~o
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
K no-teatr

ci

„MIRAZ"

11 Listopada1 6 Otonstantynowska)
Dziś

~!:~;~-CZARNA
wgtol.

Eugen jusz Bodo, Reri,

Michał

PE RL A

Znicz,

Żelichowska

I Brodnlew lcz

Anons I Następny program „Pieśń Kozaka" w roli gł. JOSE MOJICA

poraz ostatr.il l

~ ~ !1J( I)]! in! !ElJ 1)1! ~ ~ fAil lrll!fłl !I1! !Ill!)1J61Jill !Rl lRl ~ ~ ~ ~ ~ ~ lRl ~ ffi!!''1}1l :.~':.' L~ · lli.11~]!)]!~~1)1! ~ ~ ~ !)11 ~ ~ ~ !}1l ffll ffll ffll !Rl !fll ~![il !lll !i1l !n! !rł'. iflil 1~ !fij li1l lillllll lllili
Kino-te atr
Czolowe arcydzieło austriackiej produkciL
OSTATNIE 2 Dtłll
Kino-te atr

METRO A.U~~,~~l~,~~wlodo~b"t'~k~h~HLU ADR IA
Przeja zd 2

Pocz. o a. tl

W ·rolach

MARTA EGGERTłi, SZoKE SZAKALL, PAUL HiiRBIOER.
Muzyka Straussa. Passepartout i bilety ulgowe nieważne.

głównych:

~astępny program:

„JESTEM ZBIEGIEM "

Główna

1

Pocz. o ·a . t

NA RATY ubrania ł palta z towarów
Bielskich i Tomaszowskich . z naile,pNo-wo•
szą robot(ł u Mendrowskiero,
miejska nr. 5, od 6-8 wiec~rem:__

SZYJĘ

WYKWINTN IE

BIELIZNĘ M~SKI\
po cenach bardzo niskich.

Przyjmuję również wszel~ie

reperacje i szycie po domach.
ul. 8-go Sierpnia 76
m. 16, Ili p.

1936

·lła or~JBB[iH wy~oma
zło

-

czyni wPaństwie!.„

NaJak1ualniejszą sprawa. -',-,1il: obec
nej jest zmi;.'na ordynacji wyborczej do
sejmu i sena1u.
Tw6r<:y nowej konstytucji doskonn•• rozumieją; że zmiana konstytucj[ bez
zmiany nrdynacp wYborczeJ byłaby
Lódt, l1 maia..
Lnspektorat Praicy opieraiac się na i zasądzić ją od pomvslowvch pracodziełem nlekompletnem _ l)y:fJby to
(v) lnSiPektorat Pracy w Łodzi po- dochodzeniach sporządził „czarną listę" dawców.
wtłaczanie nowej treści w dawm fOr. święcił obecnie szczególną uwagę sluiż- pracodawców nie płacących zarobków
W Inspekforacie Pracy powstat obie domowej, która w Okresie kryzysu służbie domowej. Na czele tei czarnej . beanie projekt, któr_Y będzie . re~lizowa
my, któreby la zabiły. Dotychczasowa jest nłemłłoslernie wyzyskiwana przez listy figuruje małżeństwo łódzkie, któ· ny wespół z Wydziałem Oo1ek1 Spote„rdynacja '\-yhorcza z pozorów była pracodawców. Shwba domowa jest o- re w okresie . trzech lat miało 60 służą. 1I cznei Zarządu Miejskiego. Proiekt ten
bardzó demokratyczna. Pięcit)przymiot beanie elementem najbardziej Pokrzyw· cych, tadnej nie płacąc ani izrosza. In- przewiduje utworzenie specjalnej poranikowe prawo wyiborcze, równoupraw- dzonym. gdY'i nie posiadając prawie sipektorat ustalił adresy wszV'stkiah po- 1. tlni prawnej dla służby domowei. w .cenienie WY'borcze kobiet i m.ętczyzn, ni- własnych / zwią.Zików ani organizacyj przednich sł)lżącyc.:h. i zamierza wysto- lu zabezpieczenia jej przed wvzysk1em
zawodowych nie ma możności obrony sować zbiorOwą skantę na nieuczciwych ze strony niP-sumiennych oracodaw·
ski \:.e!W16 wieku - wszystk<> to pozer !lwoich praw.
pracodawców.
ców.
• poswalałc najszerszym mas~ w~Duża podaż ~.olny~h r:aik .na ry:nku
w
wydziale !karnym Inspektoratu
~••H•••ee
borczym decydować o tern, kt() bęcnie 1Pracy oraz zmmeJs~eme s1e. hczlby d?- pl'IZeprowadza się obecnie
00 kiłkana· 1:
repre.zentuwał je w izbach ustawedaw- mów, mogących S?lb 1e .obecpie oozwohć ście spraw dziennie pomiędzy słutbą do
kupił
tsyct.
~na utrzyrname sl~zącei wvw?tałv kat~: mową ·a pracodawcami. w obliczu _gr~ź
.
. .
strotalne obniżeme płac słuzby dom
by grzywny lulb kary aresztu następuJe I
Ale - Jak powiedzieliśmy
11
byty wel. .
.
.
· najczęściej polubowne załatwienie spo"
•'
to tylko pozory. Na papierze wyb0ra.a
N~er.zaidko zdarzaJą .się olbecnie wy- ru i poszkodowana otrzymu..ie - swoją na
Mimo znacznego powiększenia. nakładu
miał wszystkie prawa, w rzeczvwisto- padki. ze słuiaca. godzi się do pracy je · 1einość.
iubileuszO'Wego numeru
6ei : . J a
tadn h. w
Il ·
·
dynie za samo mieszkanie I utrzymanie,
.
.
.
.
..-i
yc
. my :.ffi~te.t!l a pensja złotych 8 i 10 miesiecznie jest . Mimo to ~ednak w ciągu dwuch mie:
[
~
dotycbalasoweJ l>ftlk~ • . przyw1le1e niemalże zjawiskiem normalnem. Mirmo l sięcy ostatmch ukarano około 30 pan
tt
mion0ipolizowaty partjc polityczne, al- to jednak znaczna część slużbv domo- . d~u grzyWUą za niepłacenie ~
l:i~
bo ściślej mówiąc - komitety partyjne, wej nie otrzymuje i tych swoich mizer- słuzący.m o~az skazan~ pewne małżen·
fest on Jut na wvczerpanili
t. J. organlzacje, o których dawniejsza nych zarobków, albowiem zubożali pra- stwo łodzkt~ na 7 d!Jt bezwzszlędnego
Numer ten zawiera:
·
.
· codawcy n1·e są w moz·nos'c1· w"r.nla ··ić aresztu, zarowno pamą domu. Jak i Jej
1
ć
ś
6
B hd
L k
konstytuCJa marcowia 1921 roku nie
bk.
. ł .•
• p
. r1ż' "ł
męża .za wyzyskiwanie służą ceł.
ca oś powie ci pi ra o ana e szy~.
.
.
.
zaro ow sweJ s1111ząceJ. omewa sukiego P· t.:
wspominała ani słowem. Taki konutet żąca najczęściej nie wie do kogo ma się
Do sądu pracy skierowana została
partyjny, który stanowił komPlet dema zwrócić z prośbą o pomoc i radę upo- sprawa przeciwko chlebodawcom, któ·
ą
1ogów politycznych, wyznaczał kandy mina się tak dluigo dopóki się · jej to nie rzy J)rzyjęli służącą bezpłatnie orzyna
''
datów na posłów i tworzył Usty wyb•lr sprzykrzy.
kaiąc jenedytiie kupić wyprawe na 'WY·
~1
cze, oznaczone numerkami. w ·ten spoTen stan ~zeczy wvkorzvstany ;-o- padek Jej zamążpójścia. Biedna dziew& ~
1
.
.
. stał przez mektóryah pracodawcow, czyna pracowała 7 lat nie biorąc ani
·
s6b wyborca w rzeczywisto~ci nie którzy zmieniając często służbc domo- grosza wynagrodzenia, a obecnie otrzy
mógł głosować na tego, kto chc1al, lecz wą wogóle nie płacą wyna2rodzenła mała wypowiedzenie pracv i znalazła 1 powiększony dział rozrywek, podwóinv.
na tego, kogo mu wskazał komitet par· otrzymując usługi ooxpłatnie. Ponieważ się na bruku bez grosza w kieszeni i nie
ilustrowany. dział humoru, nowelę kontyjny. Dzięki temu bardzo wiele wybit- najczęściej służby nie z.gfasza się rów- mogąc korzystać z dobrodzieistwa ubez
kursową i t. d.
nych jednostek 0 ile nie należalo do nież do Ubezpieczalni. nieszczęśliwe . pieczenia.
NUMER ZNACZNIE POWIĘKSZONY.
..
'
dziewczyny zostają na bruku t>Owięk- 1
Sąd pracy będzie miał za zadanie oCENA EGZEM PI i' TP' 30 GR.
1
partJJ i nie kłaniało się w pas wielmotom szając szeregi prostytucii..
kreślić kwotę wynagrodzenia ze. lat 7

i zosdQ to · no brulc o bez arosz o
Sytuacja służby domowii włlodzi winna byC sprawiedUw le uregułow JBI

I
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I Kto 1·eszcze nie
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cb·'-

stwa decydowały o tern, kto będzie
.
senatorem, lecz stanowisko w hłerar. '· .
cbfl partyjnej.
będzie enarg ~ cznłe
gruźl 'cą
Należy podkreślić, że takle ovra<:otz
,
'
ł
ł
-w;..
wanie dotychczasowej ordynacji wyączonyc
s..,,O Zł
borczej, które uczynił<> z sejmu igr::sz•
będzie specjainą op . ką
kę w rękach demagogów partyjnych,
Lódź, 12 maja.
dzłale zdrowotności Zarządu Miejskie- Istanowiono · specjalną pieczą otoczyć
nie było dziełem przyipadku, lecz było
lv) Gruźlica - choroba proletariatu. go w. Łodzi, przekazała 12 tysięcy zło- · zdrowie mieszkańców dzielnicy Cho·
celowe Twórcy tej ordynacji wyraźnie ~z~rzy się zastrasza_ją.co. w Łodzi. - n:ie tych jako ~ubwencję . na ro~. 1935 na j3~ń~~iej.
tym celu _uchwalon~ przew swoim czasie oświadczyli w sejmie sc1e pracy, a własc1wie obecme. m1e· rzecz sekcJi do walki z gruzhcą.
.mesc II m1eiską poradmę do walki z gru
.
.
.
. '. ście bezrobotnyoh. To też walka z gru
Ponieważ Łódź została obecnie roz- : źli cą, która mieści się obecnie przy ul.
te właś~ie chodzi 0 stworzenie takieJ źiicą toczy się na terenie Lodzi z nie· szerzona .przez przyłączenie
gminy ·Sosnowej Nr. 32 .na Chojny, ażeby mieordynac31, któraby zapewniała przewa· słabnącą energją i wydaje pozytywne Ch
.. ojny, Cyganki i t. d. zastanawiano się szkańcy tamtejsi mogli korzystać z jej
gę wielkim partiom.
rezultaty.
poważnie nad sprawą roztoczenia opie ! usług.
ten sposób pozornie demokratycz
W tych dtniach. odbyło s.ię posie~ze- 1,)(i .~ad zdr?wiem mi~szkańc?w dzielnic,
Poradnia przeciwgruźlicza prowadzi
.
d
.
b
t
ł f _ nte rady naczelne] .cto walki z gruźh7ą, !ktore do ~edawna me nalezały d-0 mia prace zapobiegawcze, zwracając pilną
na or ynacia wy or~za s .wo~zy a ~n. na którem rozpatrywano szereg proJek sta.
·
uwagę na ogniska gruźlicy w mieście,
<lament dla demagogi<:zneJ dz1ałalnosc1 tów, '" zmierzających do zmnie)szenia
Przedewszystkiem więc rozpatry- badając stan zdrowia podejrzanych o
oligarchii partyjnej, co fest sprzeczne z iloś~ zachorowań na tę straszną cho· 1w~na . był~ sprawa .c~oien, dzielnicy, ~a gruźlicę osób wzlędnie kierując gruźlipodstawoweinl · warunkami prawdziwe· robe.
mieszJrnleJ przewazme przez ludnosć ków do specjalnego leczenia.
Łódzika Ubezpieczalnia SpQlłeczna, robotniczą, która w większej części pogo i szczerego demokratyzmu.
Na posiedzeniu obecni byli z r~mie
doceniając w. pełni działalność sekcji do jzbawiona jest dzisiaj pracy. Ponieważ
Dlatego też twórcy konstytucji kwłe walki z gruźlicą , istniejacej przy wy- nędz.a sprzyja szerzeniu się gruźlicy, po nia Zarządu Miejskiego, przewodniczą
cy nacz. Kempner, z wydzia.tu zdrowottniowej 1935 roku stworzyli taką ordy Al!!
I
ności
dr. Misjon i dr. Rajterowski, z ranację, która zabezpieczy społeczeństwo , , .
' ' .·mienia Ubezpieczalni dr. Ryder i z raod dotychczasowej zgubnej praktyki ko
. mienia robotniczego towarzystwa przymitetów partyjnych. Nie można na przy
1jaciót dzieci p. dr. Szustrowa.
szłość dopuścit do tego, aiby wydtwiIQĆ na świecznłk ludzi, którzy robią
OO~!tJ~~!Zt!XllXIL~~l~~~i!l~t
karjerę
osobistą
na konwentyklach
l{fM?iGCU
partyjnych, decydowali o losach pań
'i
ltwa w izbach ustawodawczych. Ten
1
partyjny system powoływania ludizi do
TEATR MJEJSKJ
Dzi-ś, w niedzielę, trzy p·nzedstawienia:
sejmu i senatu, który tak boleśnie ł de- ,
1.
Tanio i na dogodnvch warunka eh do' sprzedania. Wiadomość przy
O · godzinie 12-ej w południe urocza, urozma·
strukcyjnie odbił się na życiu społecz
j ic~na. balc~em, ŚJPiew~m. i sztuc~am~ czarodz.ie!
ul Dr. Biegańskiego 19 „ZARZĄD DOMINIUM JUL.JANÓW MA·
; sk1em1. bailka dla dz1ec1 •. Trzew1czik1 szczęścia'
nem Rzplitej, będzie przekreślony.
RYSIN III".
I Cenny zniżone.
Najlepsza konstytucja - bez mądrej
Marysin III to świeżo powstałe osiedle, którego plany tylko
I O godzinie 4-ej po1południu drugi i osia.tai
l wy~ę~ Marii .Malickiej i Aleiksandra W ęgie~
I sprawiedliwej ordynacji wyborczej co zostały zatwierdzone przy nowopowstającej lin.ii tramwajowef
i pop1su1ących się w słonecznej komedji Nicodena ul. Łagiewnickiei. Rozbudowa tego osiedla przedstawia się imbędzie ustawą papierową!
i rniego $wit, dzień i noc",
ponująco. Wobec dzisiejszych niepewnych czasów kupno placu na
I NiewąłiIJliwie i <tym rnzem występy te szczel·
•. nie napełnią widownię teatru.
Marysinie III orzed.stawia najpewniejsze. lokatę kaoitafa. Nabyć
Dziś wieczorem oraz w ponied.ziałelk (po a.można u Has i na dwuletnią spłatę.
1
tDgzur!pł ep~e~
I nach zniżonych (ciesząca się niesłabnącem po·
l wodzeniem przezabawna amerytkańska komedja
' ZARZĄD DOM. JULJANóW MARYSIN III
DzU w nocy dyżurują następujące aptelki: : ,Kibic".
J. Koprowskiego - Nowomi~iska 15, S. TrawTel. 140-19 ul•. Dr. Bie2ańskie20 19.
:
„Kibic" powtórzony będzie we w!Ol'ek o godz
leo'llt'!kiej - Brzezińska 56, M. Rozenbluma -
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h d
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wJulio.nowie i Marysinie Ili

11

śródmiejska 21,

M. Bartoszewskiego - Piot-r·
H. SkwaTczyrtskiego - ~ 54,
L. Czyńakiego - Rokiciń&kia 5l.

kows.ka 95.

Dojazd tramwajem N2 5.

7.30 dla robci ników.

'
. _Na ukończeniu pod reżyserią Al. Czengerego
'~il 1 swielna sztuka Tadeusza Rittnera
W malya
pr . oomku",
••
~""
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Wisz pań -

:

~_:rze?....

powiada pł_..s~ -

Jak tek

I.

Zawrotna ki-rlera Szatja pina
·

1ob~e człowiek. ';5ZYS~O dokun>:entme obmy61l, Piękny głos „burłaka nadwoł?ańskiego.-Pierwszy triumf i miljonowe honorarfa.;:~=:::a~ ':t':·p: ~7:;~t•czmeJsz• ludzie na 1Mąka i szynka za .•• występ w. Z. S. S. R.· .-..: Narodowy śpiewak i „czerwony dykta-

tor''.

.

~

Znów u· szczytu

sławy i

bogactwa ...

Olbrzymi majątek najznakomitszęgo śpiew-a ka
(sb) - Jak Jut doniosły przed kilku natychmiast światową prawie sławę. Stanów Zjednocz. on.ych. · ·. P~ze<t sam~
sprzect"
i
wys t
z dnia na
Dochody Szaljapina
dniami depesze, Szaljapin, Jeden z
Jego objaz.d po Europie stał się jed..- wu l~karzy wystap U. Nad";yręiYf1 sobl:
większych śpiewaków doby obecne);
Iciężko
zachorował i przebywa w szpi· nym wielkim triumfem. Wybuchła jed- wówczas gardło 1ł P1uca, groz a m.

: ~::c::.::1•?....

1

- Uczeni?....
......... Też nie„„
kt
1
: Zł~~:iei:i ....
Złodzieje łCł we
Co pan wygadufesz?
dłuii pana nah>otrtecznłelsz• bidlde aa 'wiecie?
Dlac:r:ego?
- Bo gdyby nie było złodziei, nie byłoby
policji, a idyby nie było polłcJi, to wszyscy
byliby złodziejami.„

w·

· talu w

.„

-

s
· f t
na,k rewo 1uc j a. Olb rzymia or una za[japlna, która wynosiła wówczas około
miliona funtów szterlingów - przepadła.
Spiewak występo"Yał jednak w_ dals.zy~
ciągu. Pietwszem Jego honorarium, Jakie
otrzymał po zapanowaniu nowego reżymu, nie ·byty setki tysięcy rubli, ale.10 funtów mąki, jedna szynkę, 5 funtó~~
cukru i kilka funtów kartofli. „Honorarjum" to wyplacono mu przytem w 6
·miesięcy po występie. Oburzony tern
udar się do Trockiego prosząc go o przy
t t0 t h
'
. .
. .
_ . d .
·_ .
. .
SzalJapm pr~ys~edł na świat przed . ~ie1em~ Jem~. i mnytli ~:d~!k 6d ~':ie:
P
J
62 l~t~. Urodził się pod Kazaniem, w wi~kszeJ pensJi. Tro
.
•
. .
•
_
dział.
RosJi, Jako
. -. Nie mogę dac artyscie więcej, niz
syn biednego szewca.
.
W młodości nic nie wskazywało na to, daJę zołnierz-0wi„.
Mimo to sczasem polepszyła się sy„
. że Szaljapin zdobędzie kiedyś tak wielką
sławę. Młodzieniec nie czuł pociągu do ~~acja Szaljap~na. Po rozejściu się ~
pracy, a gdy miał 17 la{ został „burla- pierwszą swą · zoną. zawarł po raz drugi
kłem", pracownikiem na Wołdze. .Od- związł'Jk małżeński. Z drugą swą towaznaczal się już wówczas wysokim wzro- ~-zyszka, życia miał dziewięcioro .dzieci
i ten fakt utrudniał mu opuszczeme Rostem.
Pewnego dnia jakiś kupiec usłyszał . sji. Wre~zcie w roku 1921 pozwolono mu
•
głos Szałjapina i zainteresował się oim. wyie-chac.
!Jdał.. się ~o Anglii, dok~d w.YWtózl
Przy jego pomocy Szaljapin_ został śpiewakiem. Ody miał 21 lat, wystąpił po częsć b1zuterJI. W Londyr!le _zai~kasoraz pierwszy w operze w Petersburgu. wat poważną sumę za nagranie s'z~re?:U
Ten pierwszy jego występ , zjednał mu płyt patefonowych. P.otem udał się do
Paryżu

•

·

·

Szaljapin zdopył sobie sławę nietylko
jako śpiewak. Znakomity baryton· był
j równie~ utalentowanym malarzem, rys·owal i sporządzał karykatury w bły,.skawicznem niemal tempie. Pozatem
I był rzeźbiarzem, aktorem i charakteryDo pana Fłll~a przychodzi znaJomy ·1 powiada:! zatorem. Słusznie mówiono też, że bo- Paa ma sllczaego kota„„ Sprzedałby • 0 gawie byli widocznie w wyjątkowo dob'rem usposobieniu, gdy tworzyli Szaljaoan?••„
pina, skoro uzdolnili go tak wszechstron- A ·1 owszem„~
.
• nie.
•
- Za Ile?.....

*

I

- Da paa 20 złoCJSz6w, to lfo pan soble
·
•dmiesz„„,
- Jakto dwadzieścia?„. Pr1Nłe Fzedwczo·
raj chciał paa 101
- Przedwczoraf tak, ale dziś oń Jest dcroz·
11zy.„„
- Dlaczego?„..
- Bo wczoraJ clwa kanarkł zeiarl

*

Antoś Dziubas skradł zloty zegarek ze ski•·
pu zegarmistrzowskiego i został za · to skazany
aa dwll lata „'tr.ieoia.
Po rozprwie adwokat żegna się z nim.
- Trudno, musi pan pocierpieć.„. - powia.
da obrońca..
- To nic„. - odpowiada ~łubu. - Tylko
mnie jentreguje inna rzecz„. Skąd, psiakrew, ten
ze!łarmistrz wiedział, że la dostanę 8wa lata?!

~r.~ . :::~·~:~t;~;:;:= ='Morderczy striał .· carskłBUll.
*

Bandzior udał 111,
opua1 go_ i powiada1
Feluś

tło

lekarza.

Doktór

dzo~z:;:!; ~~::0::1t;~y::Di~~t.;;::z:~:

cllbym panu zmianę trybu tycla,...
- Fa~niel„" ~ mam robi!!?„..
- Jesć mało 1 ~lkoholu Die tykac....
- Dobra••• To się dl\ zroblć.„.
- Dużo pan ~ali?„..
- Z pól aeUu 4~ieain1e„„
- Od futra będzie pan palił tylko pięć sztuk
dobr:i:e?
- Przyrzekam panu doktorowi, te od fllwa
mogę wcal~ .nie. palić.„.
- To s~1etnie„ .• Pozatem spok6f„„ ża~nych
hazrdów, -gier, nocnych )Jnlanek, sportów i tak
z„ .1
dalej„„Dob
:a„. "~~zam s1ę._
-:-- No l o kobietach musi pan również ząpom
nlec,„.
•
- Trudno.,.. Zap:mnę,„
- No, wid,zł pan. „. Lubię takich pacJent6w„.
Aha.„, 1 jeszc~e ledno,„ Mu!lł pan długo prze·
bywać na powietrzu•.. Przynajmniej raz w- tygodmu wyjeżrl!źaJ pan sQ.błe do parku.„.
_Haiti _ odparł Feluś, _ z tem to będzie
.iorzei•. „
_ Dlaczegoti„„ Taki P• zaJęty?.„. Choćby
:sa god:dnę!:„
- Nie, nie będę mógł„„
- Dlaczego? _ dziwi się lekarz.
- Bo ciachnąłem Jednego faeeta ,,scy1ofT·
ldem" i od Jutra zaczynam ods.l.acływać sześć

ł
ępem pr~ez1ę b i _s1ę

dzień

rosły

nał·

mim~>

całkowita

g osu.ó
utrata
ydawa
· b ł
i
. z enme Y ~ w wcz~s w. lkl ~
1!e. billljtyny 0 stanie zdrowia wie er
ó .1 do Rosji uzyskał ze·
spiepv~ rn.
. n· trzech' swoich
Cl .
wr
~m
.
.
zwo1~n e na wywiezie ie .
dzieci.. ~ozostałe p_rzemycił .rozmaitemi .
dro~ami. i całą rodzmę. ~ebrał w Paryżu.
gdzie mieszka do chwi!i ?hecnej.
W roku_ 1?30 byl JUZ znó~ zamot·
nym człowiekie1?1. ~rzyszedt Jednak fata~D:Y krach ~a g1eł~z1e w Nowym Jorku.
Mi!Jony ludzi strac\lO wszystko, co po~
siadali. Szaljapin również stracił 80 pro·
cent swego majątku. Pozostałe pieniądze
starczyły mu jednak na nabycie poslad·
łości . w Kalifornii, willi w St. Jeun de Luz
willi w Paryżu, i domów w Londynie
i w Tyrolu. Dochody jego znów zaczęly się zwiększać„ . Po pewnym czasie
wzrosły do tak olbrzymiej sumy, że S!.:a
[japin, bojąc się już teraz lokować ple- - niądze w akcje, nabył wielką bryłę zło·
ta i ukrył ją w saiie w piwnicy sweKO
·
domu .'Y Paryż~. .
D.z1s SzalJapm he.z~ 62 1.ata. Jest jednak Jeszcz~ pel en sil .1 tw1;rdz~. te gdy
tylko będzie mógł śpiewac.„ nie umrze
z głodu.

C0 d

°

gBneralissimusa

· wywiad u austrjac„
l- ach pię~<nej a,g-entki
Wielki książę MikołaJ· . Mikołajewicz _ -w .sid_
"'
1dego. ~„X . 27" _:zostala szpie,gi~m, aby ' porttśti'~ tragtczną ·~sm erć ' ·swych rodzicó 1t. "'

Nieudany

źamac·h
.

p·r zy· stoliku

ł{arcianym

·
Ferdynand Kurtz, były oficer dełen. l pąls~łeJ, zos~aU .rozstrzelan! przez rząd wą dłoń, prawą r~ką siybko wydobył•
zywy austriackiej, ogłosił niedawno swe rosy1ski._ Dz1ew1ętnastoletma d?Jewc~y- rewolwer z torebk~.
Poruszyw~zy się przytem gwattowpamiętniki z czasów wojny światowej. na przysięgła wówczas na ·grobie trag1cz :
Diiś, choć już minęło kHkanaści,e Jat od , ~ie zmarhrch, ~e. c~łe swoie życie PO· . ~ie strąciła swoje krzesło, stoją~e n~ skra
owych koszmarnych czasów, niemniej 1swlęci, by pomsc1ć smierć naldWższ)'cb I JU tarnsu n~ dót„ Krzesło sp~daJą~ .u·
llerzyło di;iewczynę i ta qpa(lJa na ~ie·
jednak niektóre wypadki, opisane przez ! istot.

Pięknej agentce powierzano .w Wioe.d-l mię z bronią w ręku. Wielki książę zorKurtza wzbudzają wielkie zairiteresowaniU bardzo ,poważne misje, wierząc, że ' ientował się natychmiast kogo ma prz.ed
nie. '
I sobą i be~ namysłu , zanim kobieta zdo„
·Pewnego jesiennego wieczoru 1916 r. wywla~e..Się. ona ie swego. zad~nła.
otrzymał młody podówczas sztabowiec . „X--47 miała ,za soba. juz_ du~e zastu- 1 tała wstac str.zelłł do niel r.e ~'!ego na·
polecenie udania się do granicy rumuń- 1 g1, gdy pewnego razu powiedziała kie- gana, kładąc lą trupem na m1e1scu.
;n •
r
Pl'
ski ej ,gdzie miał spotkać się z młodą o-1 rohwćnidkowRi w.ywNiadu,_ ,że pragniedpoje. ; !IT!S W!f
aprozno. perswa owa„
sobą, będącą, jak i on na usługa eh wy- ł c a. o os11.
e
wiadu austrajcklego. Misja była bardzo! !JO !ei•. tłu,macząc, że n3uaz~ slę na pew:
J
delikatna, gdyż Kurtz, w myśl polecenia;j ną sm1erc. Żadne .Pr~sJ;ly me ~?mogły, 1
,
TYDZIEŃ L.O.P.P-u
miał przetrzymać przybyłą w ukryciu roto !et":~ Kurtz miał l~J utatwic przedo.
.
.
przez parę dni, później zaś o-dprowadµić ~; tame się . prze~ gramcę rumuńską.
PoczynaJąc o.d ~ma l1-go maja .do ~~
do Bukaresztu, skąd młoda agentka .PO· [ · Dopiero po wielu · latach dowiedział
k 0 włącznie W PabJamcach o!;lbywa Stt tak
t d
.
t . k' t b .
.
.
winna by· la WYJ'ecbać do Rosji
~ ·zwany „Tydzień L.O.P.P-u.
si.~ aus nac l s~ a owiec,_ ze mio Jl
• ·
W niedzielę rano, . dnia 12-go b.m.
„X-27", tak .bo"';iem była przyby~a bieta postano~i~a. udać się do g,owneJ f
notowana w W1edm?, odznacz~Ia s-ię kw: tery rtosyJsk~elJkziamokrd °w.aćMpirkzeb~-_. Związek Rezerwistów, śpieszący. jak z~
0 aia wsze z poparciem dobrej sprawie„ orgawyjątkową urodą. JeJ SPOZ5Ób bycia świad wasące~o am wie ego s ęcia
nizuje sprzedaż znaczka na ulicach mia·
·
czył, że otrzymała bardzo staranne wy- M.ikoła1ewicza.
legitymacyj i pqCa~y plan był op_racowany przez sta. Wydawanie
chowanie. Istotnie, jak się późniei _ Kurtz
dowiedział, pochodził~ ona z arysto'kra~ u?'-·27 _?ardzo dokt~~me, i pra~dopodob szek odbywać się będzie wbiqrze re· - m~ powl'Odloby się JeJ, gd~~Y me ..~robny jenta p Kasperkiewicza przy ul. Zamltotycznego rodu z Ukrainy. · -·
Rodzice jej, podejrzani o sympatie J' wypad~k, który W. ostatmeJ chwth prze- wej, róg Traugutta.
O god;z. 16-ej na Placu Generata Da.·
pomoc tworzącej się armii powstaiiczej s~kodZ1ł wyk~nanm zamachu.
miesięcy więzienia„.
. M~od~ a~en~ka d?s~onale wł!ldała ~o browskiege, wobec zebranej pqblici·
c::::==.
1 _dzięki sweJ rn7zwykł9J urodzie naści 5 c;lrużynodkażające.
śm I
:.il lt.
'.l"··-~·
czarowi zdołała w krót· dzi ćwiczenia ratowniczych przeprawą
wyJątkowemu
i~YJSl~tm
. ,.:·:
W ciągu tygodnia bę'dą miały miejee._ ·
śkim czasie nawiązać
pogadanki celem szerzenia praparóżne
stosunki z wybitnemi osobistościami
Oryginalna egzekucja na Ile rewo- ·
i w rezultacie i:ostała przedstawiona ge. ;gandy i zdobywania członków L.O.P.P-\l
luci·1 greckiej
nerallssimusowi rosyJskiemu. Wielki ksią !
(sb) Rewolucja grecka została zgnle- była atrakcją dla jej bywalców. Wszyst- żę, ujęty czarem wytwornej damy, anti QEJNALY NA WIEŻĄCH J(OŚCIEL·
NYCU
ciona. Venizelos zostaf zmuszony do u- kich wchodzących na salę gośc~ papuga śię domyślał, że ma przed sobą szpiega, i1
rnaj po wieczormiesiąc
cały
Przez
d~i~Piękna
..
życie
jego
na
czyhającego
co
Venizelos"
„Chaire
okrzykiem
witala
wojsk
Generałowie
cieczki zagranicę.
"':czyn~ wpadła mu w oko l z trudnoscią nych nabożeństwach na wieżach kQśojf)
„Niech żyfe Venizelos''.
powstańczych J?apulas i Kimissis zostali znaczy .
Iła Sw. Mateusza i N. M. P. rozle-gaie. sib
Po tych stawach dodawała niemniej się z mą rozstawąl.
straceni w Atenach. Setki powstańców
1
dźwięki melodyj kościdnych.
karw
nim
r,
ona
grała
dnia
Pewnego
przeciw·
jego
wszystkim
„śmierć
głośno
został
Salonikach
W
wygnano z kraju.
1
stracony generał Violanis, obecnie zaś nikom' • Póki Venizelos nie był uznany za ty na tarasie ·willi. Byli sam na sam i , Na wieży lrnściota $w. Mateusza gry
wroga państwa, okrzyki papugi nikogo „X·27" postanowiła wykonać ostatecznie ; wa kwintet katolickiego St.ow. Młod.zte·wykonano tam drugi wyrok śmierci.
Prasa nie pisała o nim dotychczas i nie raziły. Ody jednak Venizelos rozpę- swój zamiar. Podczas, ~dy wielki ksią„ _ ży, zaś w kościele N. M. P. solista ~
agencje prasowe greckie nie donosiły w tal wojnę domową, a potem uznany zo- t~ całował szarmancko Jeł wąską raso- kornecie wygrywa melodje.
swych komunikatach, ponieważ nie przy-( stał za wroga państwa, a papuga nie
nosiło to wielkiego zaszczytu zwycię-j zmieniła sw~·ch „poglądów politycznych" lllllllllll! 1I:··': lll!llHllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllll!llllllllHlllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllll!lllllllllUllli1liill
skim wojskom rządowym. Mimo to wy-• stała się ona solą w oku wszystkich
· bywalców restauracyjnych. ·Wreszcie
roku tego trzeba było dokonac.
Stracona została rewolucyina papuga. jeden z żołnierzy wojsk rządowych, o.Dotychcias przebywała ooa w klatce burZJony okr.zykiem „Niech żyje Venizei ukręcił Jej głowę. Ulllllllllllllll !ll!llHlllJlllllllllllllllllKllll!lllłlłllllHł~łllłfłlłłlłfflllłłłlłlllUHlllllllllllllllUllHIHlllHllłlllllllllHlllllllllllllltll!lllllllllll!lllll!!;i!1!MI
jednej z restauraey:j w Sałonikaeh, . . . les", .........
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„SĘDZIA SĘDZIOV-t"
JAKOatrozil
MAKS",
„SLEPY
i1nier€iq
sprawie
W
każdej

kfórzu

100.

•ie

sprze.:iwioli

świadek: - Skąd ja miałem wie· I całej bandzie ludzi, teroryzujących nie·
gę sobie tego dokradnie przypomnieć,
Lódź, 12 maJa.
J których obywateli i dlatego nie może
~;oces przec~wko ~sl!awionemu „kró ale to dla mnie nie stanowi różnicy, czy dzieć?
Prokurator: - Niech się pan mnie ich oddać w ręce sądu.
low1 podz1emneJ Łodzi - "Ślepemu Ma pobije, czy zabije.
żona Hers.za Kaszuba obciąża swe·
Następnie miał zeznawać świadek , nie pyta, tylko odpowiada!
ksowi" dobiega końca. Wczoraj złożyli

mi zeznaniami "ślepego Maksa", oświad
świadek: - Ja nie wiem.
zeznan_ia o.statui świadkowie i jutro. t. )· 1 Wojdysławski, superarbiter sądu polu-j
Prokurator: _ A kto ma wiedzieć? czając, co następuje:
w pomedz1~łek wygłoszą ~rzemów1ema jbownego, który nie przybył jednak do są
- Ten człowiek unieszczęśliwił ca·
świadek: _ Moi wspólnicy.
prok1;1rator. 1 obrońcy, tak, ze wyrok za- du, gdyż jest obłożnie chory. Adw. Lil- :
łą naszą rodzinę. Rozchorowałam się
Prokurator: _ Któnv?
ker stawia wniosek, aby świadka tego
.
.
.
padme w srodę.
przez niego. Jesteśmy zupełnie biedni,
W
ś . d k
Przed rozpoczęciem wczoraJszeJ se- zbadać w jego mieszkaniu gdyż zezna- '
·
wia e : - _ szyscy.
· · dl a
· lk' '
· d ·
· ·
·
S'·"i „ Ślepy Maks" pros'l
w t em ponosi· ., śl epy M a k s " ·
Wsz sc oprócz pa· a wmę
Prokurator·
h u sprawa d zeme ma Jego pos1a aJą wie 1e znaczeme
Bernhajm · wezwany został
Pinkus
Y
Y
•
?
poi
odrzuca
ten
wniosek
Sąd
OJca łiudesy Menachem, który zaświad sprawy.
ąd n'i· przed óblicze sądu na wniosek oskarżo·
. . . d t -< ś •• · dk
czy, ż. e nie Bornstein zmuszał łiudesę dv stanawia odczvta6 .,,eznania Wo3°dysław na R.
t
.
M k „ l'
śl
,
a s
e~o \vta
owmez i o
.
al G . t
zrzec e: • ·
. czego konkretnego ~ie zdołał się dowie· ! nego .. '? delpy d a. s .1czy,d ze z t ~s ~
s1Gego.
t .
O z dal się, ~osah?.U, Mek aJBS .
owie się są o war osc1
1 tego sw1a . <a
d . ć
a sa orns ema
„z o nosc1ac
zeznań Roitmanów i Szoela Bernhajma.
I1 zie .
z~b1·1 człow1"eka
w załatwianiu spraw dowiadujemy się
Ale świadek jest małomównv.
„
„
U
z niezwykle ciekawych zeznań świadka
Adw. Lilker: - Zna pan Szoela Bern
ał p ! en~ądze,
łier~za Kas.zuba, któr~. Q~wiadczyl, że a mimo to byli tacy, którzy :
ha1ma?
!
. .
I
wybierali no na arbitra
pomiędzy mm a braćmi 1stmał spór na tle
świadek: - Tak, to le.st mój wuja~
za to ...ie me bł···
!
•
•
•
.=i
. , .
majątkowem. Sąd polubowny, któremu
Po przerwie adw. Lilker oświadcza, szek.
Drugim swiadk1em w teJ sprawie. Je~t :
oddano tę sprawę powziął odpowiednią
Adw. Lilker: - A czy ten wujaszek
decyzję, jednak przed podpisaniem u- Izaak Kaszub, b~at łiers~a .. Zeznama. Je . iż dowiedział się, że w sądzie grodzk;~'ll
chwały do superarbitra sądu zgłosił ,go są ,n~ęt~e. Świadek m~wi bardzo n.ie- i znajdują s1ę akta sprawy przeciwko Ca- 1 był. karany?
Swiade!i:: - Ja nie wiem'.
sie „Ślepy Maks" i zagroził śmiercią 1wyrazme 1. z trudem mozna zrozumieć lelowi Cukierowi, który istotnie miał
Adw. Lilker: - A przed wojną był
. sprawę o napad na Wolickie~o. Mak~ ,
•
ws~~stkich trzech sędziów w razie, gdy Io cSo c~odzk1.
.wia~e ~zaak ~a~~ub'. - ~ornstem sowi Bornsteinowi chodzi o to, by pod· I' karany?
podpiszą tę uchwalę.
świadek.: - Prze~ w?i~ą to ja już
Swiadek łiersz Kaszu? dał oskarżo- 1 d~\~iedział się w m1,esci~, ~e. n:1 1 ę~zy na-! w_ażyć bard~o obciążające siebie zezna·
nemu 800 zlotych, lecz mimo to „Ślepy jmi ~est spór. Ws~y'flcy mowih, ze J~ 1 brat ma tego świadka. Dane ku temu nastrę na pewno me mogę w1edz1ec.
Adw. Liker: - A Roitmanową świa
Maks" w dalszym ciągu nachodził go i móJ Kałma będziemy skrzywdzem przez ~ czają się, gdyż jak twierdzi adw. Lilker
dopominał się dalszych sum. Gdy udał lwy_rok są?~ P~lubownego. Gdy ąorn- ; na rozprawie -- oskarżony Cukier ze· dek zna?
świadek: - Nie, nie znam jej.
się do urzędu śledczego, oświadczono ~tem ~wro~ił się do nas z pro~?~YCJą ~o znał, że nigdy u Bernsteina w mieszka· 1
Adw. J„ilker: - Czy ona d'Obrze tr
mu, że Bornstein musi mu zwrócić pie- sredmczema w sporze zgodz11Ismy się niu nie był, natomiast iako świadek
przeciwko Bornsteinowi szeroko się roz la z Szoelem Bernhaimem?
.
,
na to.
niądze.
świadek: - Skąd ja mogę o tem wie
~rokurator: - - Czy sw.~dek miał za- i wodził właśnie nad swoią bytnością u '
Co dalej nasta,pilo świa.de:k opowiada
l dzieć?
oskarżonego.
ufame .do „Ślepego .Maksa. ? . .
w następujący sposób:
Świadek upo·rczywie nic nie wie, mi·
Św!adek: - Ja Jego bl.1żc1 m~ z~ałen; W związku z tern sąd postanowił prze
tylko tyle, ze zab1l k1edys słuchać również prowadzącego w tei mo wysiłków agw. Lilkera, by coś z nie
li. W1ed~ialem
I
sprawie dochodzenie przodownika VII go wydobyć.
. k ? • •
\Vi
Slepego Ma~ 1 czlopwiekka.
- Zadzwoniłem do
Następny .świadek kom. Brzozowski
ęc Ja to. Swiadek kom p p Langnera
ro urator: --=dd l i!
!' b
. d . t
" .
k
Skoiei .zeznaie M~ndel Kasźub syn I wydaje o oskarżonvm bardzo :tłą opinję
-8g0a z;olyocwh1e W1t~dyrr. omnu, pzoewyi·edcz1'ala z·me- i ~vicdddzital, że BornstciIJ zabił człoy.ri~ka
mo · do·
'śl . 1' na p tan1'e adw L1'lkera
·
d ·
·
a mu tę sprawę do zatatwiema? H ersza I,a1'b a, k tory
• • ·I o
.
•
•
• .
.
ze .
• .c'?
• •
Y •
po a1e, ze " epy
bym się do mego w1ęceJ w teJ sprawie ·cz to w starczało?
Maks" chciał coś zarobić, wtrącił się w brt-g? po;v1edz1eć o Bornstem1e, odpoW1a
· .
Y . Y•
nie zwracał, bo mnie zabije.
. ,
~wiadek. - Dla mmc to był.) wystar sprawę, prowadzoną przez sąd polubow· da, ze me ~obreJ!o.
Adw. Lilker: -- Niech świadek sobie '
~cl~. L~lker wob;c wyczerpania h•
ny, nie dopuścił do podpisania orzecze·
.
.
.
„
przypomni, czy oskarżony powiedział, lczaiące.
poda1ąc nowe
Jako trze~1 swla~ek w teJ sprawie nia i jeszcze pohwł od ojca pieniądze sty sw1ad~ow po.~aw1li;,
że go pobije. czy zabije?
okoli,cznos.ci, swoi wmose~ o prze.słu·
Swiadek: _ Po trzech Jatach nie mo składa zeznama dr~g1 J;>r~t łiersz~ Ka- za to, że !!o nie zbił.
chanie świadka I. M. Wo1dvsławsk1ego
•llilrlillilililiil•lllilllilllllillililiilililiiiiiilliiiiiliiiiii 1szuba - Kałma, ktory oswiadcta, ze doprzed sąd w jego prywatnem mieszk. a•
li
wiedział się, iż arbitrzy ze sądu polubo.w
.
niu.
ow~e
,;
nego żądau s tysięcy złotych za swą pral
Sąd wniosek ten uw.zJ!lędnia i posta·
unieszci~ś2huił cał·ą naszą
c~. ~wiadek sumy tej przyznać nie chciał
nawia na jutro, t. i. poniedziałek, delegó
ale mimo to, gdy dowiedział się, że zo11
1
wać do łoża chorego Wojdysławskiego
rod : i 11 :; ! ••·
Istał wezwany Maks Bornstein jako „sę•
•
•
Rodzina świadka obawiała się donieść sędziego Brauna, którv odbierze od nie
Dzisiaj, w niedzielę, dnia 12 maja, :dzia sędziów" bardzo go to gniewało
o tern policji, jednak insp. Nosek sam go zeznania. W poniedziałek zatem prze
o godz. 10-ej odbędzie się w Katedrze i nie chciał o tem słyszeć.
Między tym świadkiem a prokurato· wezwał świadka jego ojca i oświadczył, wód sądowy zostanie zakończony i roz·
Sw. Stanistawa Kostki uroczyste nabo-1
Dziś
że nie dcpuści do tego, aby 20 „ślepy poczną się przemówienia stron.
żeństwo okolicznościowe z okazji „XII · rem wywiązuje się następujący djalog:
I1 Prokurator: - Czy pan wiedział, jak Maks" teroryzował. Insp. mówił, że nie rozprawy w Sądzie Okręgowym nie hę·
Tygodnia L.0.P.P."
(x)
ma dostatecznych dowodów -przeciwko dzie.
Po nabożeństwie uformuje się pochód j sędziowie rozstrzygną spód
propagandowy L.O.P.P., który przecią·
gnie ulicą Piotrkowską do Placu WolI
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dr~
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~i. ma"".
~
pierwszy w Łodzi korowód pięknie ude" na swe
•
· "' • za b I„ ł zonę
• d OWCa po 1ICJI
koro w anych pojazdów mechanicznych W
I• ł argną ł Się
YWBa
(samochodów i motocykli), stających dol
· ·
'
•
konkursu dekoracyj, który odbędzie się
go d 0 SZpl"' ł a I a
-· p rzeWleZIOnO
ZYCle.
na Placu Wolności bezpośrednio po roz-,
~oz.wiąza~y.
ZO?tanie
ności,
udział po raz
wezm1e
pochodzie
W gdzie

·

Swiętochł<YWlce. 11 ma)a. skieJ t 9 w ~więtochłowłcacb. r ozelrał strzelił, raniąc się powatnie w ~Iowę.
. ł
wiązaniu P?chodu.
Zwłok.i zabitej niewiasty orzewieDzis w godzinach przcdor.łudnio- si~ krwawy Jramat małżeńs~d.
b dV( czaJ 1 ł:, p~c.hodu k LdO.P.P. kfąfJ'ć
0 zi~ es a ra samo 0 w Wt'ch w łlteszkaniu wywiad ~wcy )luli·
unnce1 Slrtelłt do swoiei żony, Irla- ziono dQ kostnicy.
ę zie na
Ciężk.o rannego Gr''ncla Odwieziono
· •1łowl"'ach d~c 1:>, trupem na mie.i scu.
A~roklubu Łódzkiego, kt<?ra wykona nad cJJ z kom1s1t· ·1'atu w śwłeto ~.
'' J
'
""
~ ,
.·
p.
miastem szereg ewolucyJ.
Na:;t~pnie skierował broń do siebie i do szpitala hutniczego w Swietochłowl·
samolotów oraz z samochodów bę ~ . a111.:1szka un uda, przy Jl. Bytomcach.
dą zrzucane ulotki i zabawki lotfiicze
Wtadze wsziczęly dochodzenie, cedla mfodzieży.
letn ustalenia okoUczności te~o oonureOsob" chcące s!e równo i pięknie opalić, a nie znoszące bezpo- go dramatu malżeńskie~o.
f'i'1 ~- ~-)• :'"
śtednio slońca, mogą to uczynić nawet w dnie bezsłoneczne. WyW
~ l.ł
starczy używać kremu bronzowego CZARODZIEJ. Lab. Chem. Di„
no!. Krem ten rtadaje skórze natycbmmlast piękny bronZOWY odcień.
ZABAWA DLA ltAżDEGO
Natomiast przy opalaniu się na sło(1cu, przy uprawianiu sportów, na
Niedziela jest dniem wolnym od pracy I k&ł
powietrzu, przy codziennej p!elęgnacii twarzy i rak należy również
Zemsta orkiestry
C Z AR OD Z I E J, ale koloru białego. Krem dy chciałby jak.najlepiej sipęd.zić czu w tym
stosować krem
ten zawiera składniki odżywczo . biologiczne: cholesterynę i izo· dniu, zabawić się, potaó.czyć i t. p.
Berlin. 12 maja.
Sposobów 1;1rozma.icenia czasu jest wiele i dla
cholesterynr która przenika warstwę podskórna i wygładzając
[MTPJ Właściciel pewnel!o bairu od
zmarszczki I chropowatości czyni !ą miekką 1 jedwabiście gładka. Pamiętajcie więc, tak w tego trzeba się zastanowić zanim słę dokdłuższego czasu nie wypłacał swej or·
kiestrze zarobków. Jazz-band postano~ dni słoneczne Jak i w niepoJtodę: krem CZARODZIEJ. Na prowincje wysyłamy komplet kremu wybierze. A. ie.śli się jut zastanowi ito w,łl6t
bronzowego i bill.lego przy 'W1lłacle do P .K. O. 13807 zł. 2.50. Laboratorium Chemiczne „Di- zawWsze będz1~ !e~nako":'Y: 1.T~bar~n'.'· .
,Tabanme bowiem na1lep1e.1 1u~ mOllD&
no!" Warszawa wronia 159
wił się zemścić. Pewnego wieczotu, gdy
ztt.bawić. Zatańczyć pod takt doskonałej I po·
'
'
~óście szaleli w tańcu, nagle rózległy
więiluzonej ortkiestry Weinrota oraz obejn:ec!
się dźwięki marsza żałobneJ!o Chopina.
~rogram arlys·lyczny, w którym udział bio?lą nał·
„
lipsze 5iły. ' A więc trio węgierStlciQh tanc•r%Y
Gdy mimo nale!!ań żałobna muzyka nie
Kyna, Roby end Harry. duet Niewęgłow.skich;
pro·
ustawała, goście wśród głośnych
nosi około 10 milionów złotych. Sptze siostry WieruRz, Tusia, Talmari i In.
New York, 12 maja.
testów opuści.li lokal. Właściciel baru
Pr~y. tern wszys!t'k~em 01Pła.ty za kon~umpcfę
(-) Wśród kosztowności, pozosta· daż tak wspaniałego klejnotu okazała
skierował skaq:~ę do sądu, żądając od or j
w ,,TahaTinie"
kiestry odszkodowania. Dyrygent tłu- łych po milionerce Edycie Rockfellex- się jednak bardzo kłopotliwa. Propono ~ą mimmalne, tak. ze .zabawa
1est do!!Łępna dla szeroiluego ogółu.
k'll d
b · d' d
d"
ł
·
'd ·
·----·- ·-- - - - 1a- wano na yc1e Ja emu 1 m omom pa· 1
maczył się, że w ostatnich czasach czę- M ac Corm'ik zna1 u1e się s ynny
)
sto przekształca się poważną muzykę dem Romanowych. Diadem ten należy nującym, nikt jednak nie może zdecydona jazz-band, jak np. Wagnera, Saint do domu cesarskiego rosyjskiego i skła· wać się na kupno. Kamienie będą sprte
Cl"..n
·
Saensa i t. d. Sąd jednak przyznał wła· } da się z 5 olbrzymich s~?1aragd6w i dane oddzielnie.
755 bryłantów. ~ artość diademu
ścicielowi baru ods.zkooowanie.
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fall.cr ! ru uu!J'" L. Wyłudzał ostatnie grosze od naibiednie~szy~~b
PROGR~"ls~~zg5o:~;~DZKIE.l

pod pOZ()rem wyrobienia im posady .

Kilkadziesiąt oąób

NIEDZIELA, 12 maja 1935 r.
9.00-9.03: Sygnał czasu i pieśń Kiedy ran••
ne ws~ają zorze". 9.03-9.()6: Pobudka do gim·
naktykh9.{}6-9.29: Gimnastyka .. 9.20-9.45.: Mu.

•

poszkodowanych

w Łodzi

l\

'
Łódź, 12 maja.
przez dłuższy czas bezrobocie zdeprawo l
Nagle mężczyzpa ów przcpadt. Roz(gr) Od dłuższego czasu na bruku wanych ludzi, którzy wprowadzeni w 'poczęły się wówczas poszukiwania, aż
~b.oo: 1ba~~~t!~-~·;;~r~~~en:~k d~f:tnbl~ż~~~ lódzkiem gras~je jakiś osobnik, który w błąd składają na jego ~ęc~ ~urny od 3001w~eszcie ustaion?.· iż p~zebyw::t o.n ?be~o.00-11.5? Transmisja Nabożeństwa z kościoła sposób oszukanczy wyłudza od najbied- do 600 złotych w zaleznosc1 od charak- cme w Wars~aw1e, gdzie trudni się 1d~n
1tycznym procederem.
sw. Antoniego w Warszawie. Po naibożeństwie niejszei ludności
pozbawionej pracy teru pracy, jaką mają otrzymać.
;
-;;-- mł uzyka popwularna - pł~y. 11.57-12.03 Sy- ostatnie ich gros~e pod pozorem wyroTak trwa już od kilku miesięcy. Nie-1
Oszust znajduje się w dalszym ciągu
„na czasu z ars zawy Heinał z Krakowa
·
·
·
· k
1 ' · L' t ·
f·
' ·
d ·
J2.03-l?..Q5 Wiadomości. meteorologiczne. iz.os hienia im posady lub· jakiegoś intratnego znai:y o,sobmk.
zwodzi s:ve ofiary p1ę - na wo. n9sc1. is a Jego. o iar rosme
z ma
-12.10 Przeglad teatralny, 12.10-14.00 Poranek zajęcia.
nemi słowkami, wręcza 1m od czasu do na dz1en. Jedna z ohar spotkała ukt_Ymuzy~~ny ~ Filhai:monji ~a·rszawskiej, W~oOszustwo danegc osobnika polegało czasu po kilka złotych, jako zaliczkę na )wając~go się oszust<::., k~ó~_emu za~~o~iła
ndawl:cyt. ork1ńeskt:a f1lharmd ~nł1cznaM?od dyr. OI.g1~r- na wyłudzaniu kaucji od znękanych i poczet przyszłej pensji.
l oddamem go w ręce pohCJI. Przyc1sm~ty
·a ~s raszy s 1ego z u z1a em 1eczysława Fhed
' · '
t ·
· · d
b
Clermana (skrzyipce). W PTzerW!e 'około godziny - - „~------- -·\ O muru OSW1aaczy , ze p1e~11ą .ze, PO r_a
13.00---19.15 Teafr Wyob.:aźni nadaje fragment
•
•
•
j ~e od. bezrobotnych, traktu1e . Jak? poS}l'C~~w1sko_wy z ~.omedi1 ~.tefana .że;omskie.go
zyc~kl. b~ztermmowc:,. o~ecme Jednak
„u CIP.Kła IJ'll przep10reczka.„ z u~z1ałe~ Jul1u-1
>
I zna1du1e Się sam w c1ęzk1ch warunk~h
sza Osterwy w oprac. Leona Pomirows-kiego. _
!
·
·
H00-1 5.oo Koncert życzeń. 15.00-1515. Prze
Co kryły zamurowane komnaty wielkopańskiej siedziby ·1 matenal!1ych, wob~c czego i~owy n.iem..a
mówienie z okazji za:kończenia Dekady Nowej
. • :
.
, .
.
„
•
.
.
o zwrocie. Chyba, ze czasy Się popraw1ą
Polski - wygł. red. Korceli. 15.15-15.45 D. c. j
W hczneJ, w1elkoswiatoweJ. galen1 odbywał konno.
.
Ogótcm poszkodowanych jest kilkakoncertu ±ycz~ń. 15ł.45-16.00" . P~zemówienie, dziwaków, zwłaszcza zdziwaczałej aryP_rzed pewny1'.1 czasem markiz _udał• dziesiąt osób.
··
Preze~a, Łó?z;k.ie~o Obwodu M1c1sk1e~? . LOPP stokracji, pierwsze miejsce mógłby za- się, Jak rokroczme, w parotygodmową \
~....,....,....
dyr.
markiz de Raller,
starego
nie
wiz .·
, .".(J{)-16.<0. Mu,,yh t•lok•. w„on.woy' M.,i. zamku obronnego na zacbodnim wy brze- jedzie. Podczas meobecnosc1 markiza J
. OJ.i~i=str~ P.. R. o?d dyr. Zdz.isława. Górzyń· żu Francji.
rozegrały się w • starem zamczysku WY_.
,
skie,,Q 1 Anda .~itschman (piosenki).. .
W orlem swem gnieździe żył markiz darzenia, które spowodo~ały. tra~~dJę
16
.4°Gó;~k~·i ·~Fer::DrugafrB~:;i::~.~ z powieści H. i jak. samo~nik, otoczony kilku .zal~dw~e zgosła niez"Ytykłą i pełną taJemmczosc1C.
~
Ul
17.0{L-17.~(l. I(once:;t orldestry Adama Strom· słuzącym1. Stary arystokrata mgdz1c me
zczcgo Y - w setnym num~rze „ o
berill;a i Wł. Kaczyńskiego.
, bywał i nikogo nie przyjmował u siebie Tydzień Powieść", który za w1era po12 MAJ 1935 r.
17.40~17.5{). ,Ja:k Pan Wojciech podszedł ptasz· rezygnując ze wszystkich zdobyczy cy- wieść Bohdana Lekszyckiego p. t. „Kląt. Naiwcz~~n i eis.ze godzin~ ranne przyniosą
ki" - ~P?W. ia~anie dla dzieci młodszych _ wi!izacji. .Jak dawniej przed setkami wa szaleńca" (Zamek upiorów).
!mły ~a~troJ. zainteresowanie ~ztuk~ i muz.y~ą
wy 6ł, 'l11l:1~•zck Jaś
l
!
I
k•
h
ł
p d ,.
. t.
d · ł h
t nadai::i się do zaw1eran1a zna10mosci z osoba17.5Q-13.0D. ,,Zdejmijmy. czarne okulary"_ po· at, W {,on:nata~1. zam owyc st~ Y. ma. O WOJ~Y, 11us iowany z! 3
urn 0 - mi na wybitnych stanowiskach. Kol<> godi:.flo
gadanka z cY'klu .,Kultura życia codzienne· sywne sw1eczn1k1 z woskowem! sw1eca- ru, mtercsuJąca nowela konkursowa. po~ dobrze jest wyjeżdżać na letniska i nawiąZ;Y·
go" - wy;gł. Marja NDklow!czo~a.
i mi. Zamek otaczała fosa. Markiz nie uży- większony dział rozry_wek, r~dy pam wać stosu~ki z P\a~nikami i k~sieramF ~ :po
18.00-18.4.5. Pierwszy :az przed m1.krof~nem ~·, wat samochodu tylko _ jak jego pra- Jvy. _ Numer znacznie pow1ększony. godz: li-ei na_strói. ~1ę pogarsza. i. do goiiz~ _13
Rf. -( ~· S.trassberzanka (fortepian) i T. 11-1 pradziadowie - krótkie taJ"emnicze prze'. Cena egzemplarza 30 gr. - Do nabycia p~n~ie sytuacia ~1eiasna, gro~ą różne p.r~ci, an w10lonczela).
•
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w1enstwa, straty 1 szkody. Nie należy wf&ly
lłi.45-19.00. „życie młodzieży" _ odczyt z cy- 1 Jadzdzk1, w Jemu tylko wiadomym celu, wszędzie.
rozpoczynać spraw, mających pozostać w ·u~ry
klu .';Wybór zawodu" - wygł. dyr. Emanuel
ciu, ani załatwiać spraw mających związek z
Łozmski.
. .
.
I - - - - --·
··
---· morzem, żeglugą i teatrem. Między godz. · 13,tą
19.00-19.08: Zapow1edz programu na dzień na- I
J
I f Id . p
ł L
. ..
[
a godz 16-tą działają niepomyślne wpływy dla
stępny ·
I te
tenor
zuułok1·
.
. osobom
.
ian) erzy 'ee I awe ew1eclH Y'#
':
st.an~ zdrowia.'
~?d~tnym i:ia .zaz~bJ~19·~-19·45· MuzY'k_~ l.ekka - płyty.
. „
j
P
•
.
•.
ł
nia
1 o slabei konstrukc11 hzy_
cznei zaleca się
1
1'J.4;i-~O.Oo. „Podro,U•'lly - Zielona Styria - 22.45-23:!l0· Muzyka lekika - „WiedeńsKli! wal· I
15
wielką ostrożność. Okres ten sprzyja natomiast
felieton wy~ł. Podhorska.
.
.
czyk1 - płyty.
1
,
•
sztuce i technice. Godziny następne przyn,iosą
20.0Q-20.45: K.oncert w w•rkona?m ork1~s~ry I z:i 00-23.05: \Y/1adomośc: meteorologiczne dla j
Toron, 12 ma1a.
zainteresowanie sportem teatrem i podróżami.
k' symfon:,,c~n{J P.J· ~ 0 \~yr. ~ole.f~ 07.tm•ń- I
komunikacji lolnicze1.
I (cd) funkcjonarjusze toruńskiej dy- Godz. 18-ta przyniesie ~iezwykle idee i pomys i4~~o 2zo ~5·z1Da i:m 'kan y
erm1ńs uei (~orir~..1). 23.05-24.QO. Muzyka taneczna.
I rekcji d róO' wodny·ch Kufel i Nieducki, sly. O tej porze oczekują nas również mile
20 . . - · .;i . z1enm wieczorny
"'
·
· ·
· k
d
'
;>0,55 ?1.(l{): „.Tak pracujemy i żylemy w Polsce".
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
I podczas przejazdu
łodzią przez Wisłę p~zezyctał w związ z pracą Z6:"0 ow:i i ~y21.oo -2 1.30. „Na wesołej lwowskiej fali".
w pobliżu piątej główki .przy starym To- ~iem s~o e~~ntem. z8\szy _nast\ l. pan~J~ mtę·
2 1.30gło:~.4~t. "Xcla~zJzt:~~~i
(s7J~~"i\~!~~cki] wy- , B~?/i&~t~ 'i~i:~ 1 i{~,n~rt0~· :;:fta~
rnnfu zauważv!i
woddzie zwtoki męż- \~~r;ćo zŻa?'ny~h a zn;i~,m~Ści n; ~:st~eel:'ić' ~;
" 2.Q : Wiadnmo<ci sportowe ze w~zystLIPSK. Wieczór walców.
CZ.VZ11Y W stame rozkla U..
ruep.orozum1en z przełożonymi. :Wieczór zajjo1
'kich rozgłośni P. R.
MONACHJUM. „Gdy żołnierze man"rują". I
Przewieźli jej an lewy brzeg Wisły wiada się dobrze i sprzyja wojsku, polityce, i
22.00- 22.05: Wiadom. sportowe lokalne.
FRANKFURT. ,,Fidelio" - opera Beetho· '1 do Nieszawki, gdzie rozpoznano w nich art})t?m·
.
. .
, .
2:?.<1.'i - 22.1.'i: Koncert reklamowy.
vena.
,
k
t B h
kt'
.
l
tr
"c
ztecko dziś urodzone - energiczne, Prz~. 22.JS...:....22.45. Styli~owana muzyika góralska. WyBUDAPESZT..Konc~rt rozrywkowy.
~· '!· P · a ;a.
ory .zf(ma
llf(l :
się_biorcze, gw'.lłtowne, posiada t.alent or.~anizakonawcy: or1k1estra symfoniczna pod dyr.
RZYM. „Linoskoczki" - operetka Gann4!'a. 1~'!1zercza W nUI tach rzeki W dn. 14 kwzet- cymy, samodzielne, o skłonnościach ego1sty~zGrzegorza Fitelberga, Maurycy Janowski HAMBURG. Koncert wieczorny.
ma b. r.
nych.
·'.
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saJy się stada dzików.
zywałam wiele wagi do zewnętrznego
Acz.kołwiek hrabianka .Rita zastępo- blichtru. Dziś biorę już szvstko znaczwać musiała zniedołężniałego ojca, nie nie głębiej. Nie neguję, że stykałam $ię
mogącego
wziąć udzialu w łowach, u- z
najświetniejszymi
reprezentantami
1
rządzila się tak, ażeby znaleźć się obok arystokracji i !kapitału. Lecz niech pan
stanowiska Gliwsikiego.
mi wierzy, że pod dobrze skrojonym
i·
Dziedzic Białodąbków, zapalony my-1 frakiem szukałam za wsze jeszcze cze, śliwy, byłby kiedyindziej wściekły, gdy goś innego: prawego i szlachefnęgo
Napisał specjalnie dla „Expressu" Andrzej Żański !by w tak emocjonującym dla niego mo- serca!
· i
8
1mencie jak kwadqms przed ukazaniem
Urwała przez chwilę,
ja'k:gdyoy
.
.
. !się dzików na linji obstrzału, musiał ba- chcąc sprawdzić, jaki efekt wywarta
Tak,. tak, ~ ~st He.nryka U?łys~y Je-1 wraca~a t.eraz .d~ pała~u. Uprzyt~mm: wić damę. Teraz jednak czynił to z ca- na Oliwskim jej deklaracja. Widząc
. szcze kilkadz1es1ąt m1łycl'l ~tow 1 wy-. la sobie, ze dz1eaz1c B1al?dąbków Ja~os tą przyjemnością.
·
I zaś, że ów słucha jej z najpokorniejt~vori~ych pochl~?stw„ <1:le mgdy upra~- za czc;sto zagląda ostatmo do Olgier- Jest pan bardzo grzeczny! - u- 1szem nabożeństwem, spowiada.fa 'srę
moneJ propozycJ1 chc1eJ zostać moJą . dowa.
.
„
.
. śmiechnęła się do niego hrabianka. dalej: ·
żortą!, .
.
. .
I -· Krązysz, m_oJ ptak~. za bhsko. si- W nagrodę zato. ustąpię panu pierwszeń
- Tak, panie Wtodizimierzu, ze swo
.. Vv 1ęc, m~z? łi1p.?ht, stary, gruby, po-: deł..: Ma?] _w,razem~, . ze wp~dmesz 1stwo strzału. f>;.. mam ~rażenie, ,~e jej ?'~óczęgi po ś,wiecie ~wyniostam _ tę
Kryty s„czc_crną mJy sędziwy odym~~· ! ?ł me. wk10ke. - usmiechnęła się mru strzelby nasze me będą drna tego praz- wlasme naukę. 1 eraz tez ma pan odcuch1E(CY zaal eka złym zapachem fa1kI. ; ząc ciemne oczy.
.
nować!
powiedź . na to, dlaczego dotychczas ·.~
za\;~zc spocony .. zdyszany, o grubych,·! . - ~awsze .~o. lepsz~ zostać zoną
-0, jest pani naprawdę taskawa-jmimo świetnych propozycyj - nie wy._tep ,; !ch ustach lesr:cgo satyra?
Ohws!ne~o. amz~h przyJąć posadę s~e- odrzekł Oliwski, w iktórego sercu szłam zamąż. \V pr~ysztym mężu swo-. Czyż .mi~la~y sprzedać się t~j górze\ not~p1stk1. - konczyła, lekk? uderza~ą~ uczuc_ia ,N~mroda śc~erały się z namięt- im szukać b~dę nie olśniewających rb- ~h1 ·;-'co u i cnuc1, ~emu rozpustmkn '
I koma szpicrutą. A. gdy w1erzc~ow1ec 1ną m1łoscią dla kobiety. - Doprawdy, dowodów, me zawrotnych fortun, · ate
_-którc;.'.O . plugawych igraszkach z dziew- j poslu~zme poddał się rozlkazowi, ona psuje mnie pani swoją <i.obrocią!
przedewszystkiem zacności i praw~ci
bmi folwarczrn mi szeroko opowiada Ipomyslała Jeszcze:.
.
.
Rita uśmiechnęła się:
chara!kteru... A propos małżeństwa,
scbi'.! cata ok 1Lca?
I - \Ykrótce, !DÓJ ty. olbrzymie z B1a- Niechże pan nie przesadza. Zro- wybi11ra się do mnie książę Iienryk ..-.,
~ . A inoże V~ :o.·d~iI?i~rz 9liwski ?... . todą?kow, będz1~sz m1 ta~ samo ule- bHabym dla pana wiele _jeszcze innych 1 Wł?dzimicrz zadrżał.. Ten ostaJb!
··-- Lat trzydz1esci pięć... Wysoki, &ły 1 posłu_szny Ja~ ten kon, który
rzeczy... Bo co tu mówić: Szczerze po strategiczny manewr Rity, pragn.ąceJ
do sk(int'.lle Zibudowany, przystojny. Cha- 11 gdybym miała taki kaprys - ~koczy łby lubiłam pana!
WZ1budzić w sercu swego gorącego, le'cz
ra:<te :· dobry i prawy. Troszkę może ze mną ślepo nawet w przepasć!
Wysoki myśliwy zdarl z ręki futrza nieśmiałego przytem amanta, uczuć.ie
z::t miĘ•~\>ki. Ale to me szkodzi: tern łatA kiedy wolno mu było wziąść ją w 1ną rękawicę i chwycił małą dłoń panny. zaz,drości, w skutkach okazał się pier.w
wiej możnaby ulepić z tej gliny formę ramiona, oddychać jej zapachem ambry I - Ach, jakżeż pani dziękuję za jej szorzędny.
,:
dla siebie.„ Majątek dość pokaźny. Bia- i heliotropów i przytulać do siebie jej słowa!...
Więc polubiła mnie pani,
Oliwski, nie panując nad sobą , zawołoda!bki .to ~ięćdziesięciowł?~owa wi:ś prowokacyjnie ulegle ciało - wówczas m~ie, wielkiego nie_zgrabn~go niedźwi_e~ lał gtoś~o:
"-.
o .doskonafeJ kulturze rolneJ 1 przynalez- czul zawrót głowy.
dz1a, zakopanego az po uszy w ·polsk1eJ
- Co, do Olgierdowa zjechać tńa
ne do niej wieikie kompleksy lasu, świe-1 . Czarodziejka!... Urzekła mnie wsi?...
Pani, elegancka dama
ze książę Iienryk?... Ten nałogowy kartnie utrzymanego.
jak Cyrce towarzyszy Odysseusza -- świata, !królowa balów miejskich, gwia ciarz i lekkoduch, który bogatym posa. W miarę jak Rita zastanawiała się, mówił potem sam do siebie. k·sięiycową zda salonów paryslkich. Pani, która u stó giem żony chciaiby ratować się od
ódkr yw ata w Oliwskim coraz to więcej nocą wracając sankami do domu.
pek swoich miała najwspanialszych ka- ruiny?... Och, panno Rito, ostrzegam
·J:al oró w. Nie przes.zkadzało jej nawet
I tak się stało, że Włodzimierz walerów Europy i amerykańskich miljo panią przed tym człowiekiem!
tb. że był wdowcem, ani fakt, . że posia- Oliwski zakochał się bez pamięci w nerów.
Iirabianka przymlknęta powieki.
da? matego synka.
pięknej hrabiance Ricie Oigierdowicz.
Rita skromnie opuścHa oczy.' Pa- Dziękuję panu, panie Włodku, za
- - Ostatecznie - ,kombinowała - finał zaś tego romansu na:dlecial nieba- trząc uważnie na koniec myśliwskiego jego rady!... Ale widzi pan książę tlen
weźmie się dobrą guwernantkę. ażeby wem. ·
buta, rozpoczęła powoli:
ryk ma za sobą poparcie mojego .0jca,
nim cwala sie bachorem. Co do mnie. r U Olgierdowiczów miało odbyć się
- Panie Włodzimierzu (bo chyba którego dumie pochlebiłoby, gdyby · zięto ·i tuk raczej pr?;esiadywać będę zagra wielkie doroczne polowanie.
pozwoli mi pan. że go tak nazwę), nie ciem jego został książę, wywodzący
nico,, aniżeli w Riałodąbkach. Nic bęNa dzień ten stary hrabia zaprosił mam już dwudziestu ht. a żvcie nauczy ród swój od Rur yka i Włodzimierz'a
dę więc zawracać sobie głowy tym bęb- cale sąsiedztwo. Hojnie więc i tłumnie ło mnie niejednego. Może kiedvś. jako !Wielkiego... A zresztą czas mi już po~
nem!
było w młc>diym, sosnowym zagajniku, płocha dziewczyna, brałam życie po- myśleć poważnie o małżeństwie.
. ··
W znacznfo ł~ 111,n ilwht gdzie, według relacyj leśniczych, watę- wierzchownie, a wówczas też przyw}ą
(Dalszy ciąg jutro).
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Kusociński ·

_mowani mezwyłde serdeczn.e w Wiedniu

Mistrz olimpijski odbywa ·kurac,ję kolana

.

l1 ma!a..

lnowrocła

Inowrocław, u maja. 11ciński, który ma tu na miejscu przepro-j wej, gdzie pozostać ma. przez l:~ty ~z~s
Reprezentacyjna drużyna pif karska
swego pobytu. Pozosta}e _?n po ?Pie .ą
·
Do Inowrocławia przybył zupełnie wadzić kurację kolana.
Polski P?d wodzą płk. Glabisza i kapi·
Kusociński zamieszkał w Inowrocta- 1lekars,ką dr. Suszczy~sh.iego; . ktory się
tana związkowego PZPN-u p. Józefa niespodziewanie mistrz olimpijski -najKałuży przybyła do Wiednia dzisiaj w lepszy lekkoatleta polski Janusz Kuso- wiu w Uzdrowisku Ubezpieczalni Krajo- 1nim niezwykle staranme zaopicf 0 "".at. t

godN~n~c!o~~~~nk~~jowym

pomimo barczo wczesnej pory witali piłkarzy pois~lch kierownicy związku austriackiego
z dyktatorem iego Hugo Meislem na
czele 1 dziennikarze JJnlscy, którzy luż
kilka dni temu przybyli do stolicy Atr·
stril. Obecny też był przedstawiciel
dyplomatycznej.
placówki
naszej
Wprost z dworca udali się Piłkarze do
hotelu na wypoczynek po· niewyspanej
nocy. Wszyscy są w znakomitych humorach i iaknajlepsze] myśli co do czeka,ącego kh spotkania
dej
cf· • Pol k
p 0ł d • k
<>pł u inbi~ e • spbe tykc3ę ~ 8 Rą P~
mowa u se 1e 11er a ą po~e1 ze-..zy.
,„,i d i . G awrons, k'·1.
lt •
pospol e1 w n e n u mm.
W p<>sełstwie czas upłynął piłkarzom
na niezwyklę miłej pogawędce z uprze!,
•
.
mymi gOE:JOda~zam1t któt zy WYPYtl -

00000000000000

L od z" pros.,

st O,KI,
lOCr

~ jest~żc~~s~~1s~bi'~~e%~~~w~~~~~~~~ni~

kuracji kolana nie zam1e~za Kusocm?kI
wogóle trenować, a trening ma zaml~r
podjąć dopiero w ostatecznym okresie
.
.
_
przedoli~piiskim:
o prŻełotenłe termin~ międzymiastowego spotkania
„Kusy ~am .Jest naJ~e~?zeJ myśli, ~e
Jek kąatletyeznego
którem powinni wziąć udział wszyscy pozbędz1~ się łuz .w nahbhzszym ~z~r~
Lódź, 11 maja.
ostatec.~me teJ a~ naz. Y~ przew e e}
Na dzeń 26 b. m. ustalony był ter- zrzeszeni w związku za wodnicv.
Jednocześnie związek łódzki propo- kontuzJi, która ume!fi?Z~iwila mu na dluz
min międzymiastowego spotkania lekko
k
atletycznego pomiędzy zespołami repre nuje wysłanie do Bialel!:ostoku również szy cza~ start na biezm. t .
SwóJ pobyt w Inowroc awm . wy azentacyjnemi Białegostoku i Łodzi o na drużyny kobiecej prosząc białostoczan
grodę przechodnią redakcji „Expressu". jedynie o pokrycie kosztów orzejazdu: rzys~uje też „~usy". obok. okCZ):'~I~t~ le~
k 1 czema, na zwiedzanie pię neJ u eJszeJ
d . k lód k" h W .k.
k'
d
k
od
d
V!II i uzys a-1 oklicy. Pozatem stara się też Kusociński
.z ie .
awo y te zg nie z a 1en arzy 1em za wo mcze .
odbyć się miafy w Biatvmstoku, gdyż ne przez pame me były~v Jednak ~.rane 1 0 zakontraktowanie dla swych kolegów
tkania lekkoatletyczpierwszy mecz w roku ubiegłym odbył pod uwagę przy ustalamu ounktacn me 1d .
ruzynowego spo
Ł, d , B" t
. d
J k
Ł d .
.
czu. a w1a omo. mecz .o z- ia Y.: nego z reprezentacją miasta, jak też me
.
się w ' o. z1.
Vj _dm~i o~egdaJszym za~zad ŁO~LA stok o na*ro~ę ~rzechodma redakcn czu piłkarskiego i ewentualnie bokserzwro~ił się Jednak do zwia.zk1;1 b1at_o- „Express;i miał się począt~?wo o~by: skiego.
Czas pobytu Kusego" w uzdrowisku
stock1ego prosząc o przesumec1e o Je- wać zarowno w konkurencu kobiec~J
den tydzień terminu spotkania. a więc jak i męskiej, związek białostocki me nie został jeszcz; ustalony i zależny jest
wali się szczegołowo o mecz, !ak też o na dz_ień 2 czerwca. Związek. łódzki mą mógł jednak spowodµ trudno~ci finan-lw zupetności od tego, jaki obrót przyjmi~
tywuJe swą prośbę faktem. ze w prze- sowych wysłać do Łodzi za Pierwszym . jego kuracja. Jeśli noga zostanie prędzeJ
obecny stan piłkarstwa w Polsce,
lwyjeczona, to opuści on Inowrocław
widywanym uprzednio terminie odby- razem drużyny żeńskiei.
!dość szybko, jeśli jednak ku!!lcj~ jej prze
.
wa się w todzi święto w. f. i u. w., w
Dziś mecz pfł'H~rskr
1dłużytaby się wtedy Kusocmsk1 pozosta
~
Warszawa-Łódź

Biały
i

z

l

t wa l odZI· ~~edro~fik:~sta
t
.
s
Międzymiastowy,:rnec~ piłkarski . po-i zerm1ercze m.s rzos

·.

w dniach 25 i 26 b.m.
mt~~lzy reprezen~aq Jne!11 ze~pc,ł~mi ~o w konkurencj'1 ogólnokratowe1 odbędą sil:>,
""
1

1

dz1 1 Warszawy Jest naJPowazll!eJszą 1m l
prezą dnia dzisiejszego, to też wywolat I

.t

przez

dtużs~:::~i:

1

Poraika HakoahU

l..ódi. 12 maja. I Jak też zawodnikom oddajacvm się mu
W spotk""'ni·u Z Bar Kochbą
Turnieje szermiercze o mistrzost,vo z zapałem i poprawiającym stale swą
on wśród zwolenników pilkarskkh znacz/'
u
I: odzi rrzgrywane w l{un1<urenl'i :1gl!!- ·formę.
ne zainteresowanie.
1
Lódź, 12 ma'a.
Obecnie postanowiono tet wznowić
W podanych przez nas w dniu wczo nokrajowych cieszyły się w świecie szer
Obie drużyny żydowskie, krocząc na
rajszym składach obu zespo)ów nie zaj., i ~ iic-rczym Polski wspaniala rcn1m1C1.• mistrzostwa szermiercze miasta. w.Prodą już najprawdopodobniej żadne zmia- B_y !y te zawsze jedne t, nailcoiei zorga- wadzając to w czyn już w bieżącym szarym końcu tabeli w klasie ,.A" i „B"
ny.Sity drużyn są zupełnie wyrównane nirnwanych imprez szermrerczvch se- miesiącu. Mistrzostwa tesrnroczne w wykorzystały wolny termin, rozgrywai liczyć się poważnie należy z uzyska-1 zt•nu. W ostatnich latach dał sie jet!- konkurencji ogólnokrajowej odbedą się jąc wczoraj spotkanie towarzyskie. Sen
niem wyniku remisowego. W takim ·<łły- na!< zauważyć w szermierce łódzkiej w dniach 25 i 26 bm. w sali orzv u.l. 1l sacyjna przegrana ttakoahu jest tembar
padku mecz bytby zgodnie z regularni- zupc!ny zanik działalnoś~i i w zwi<1zku Listopada 24 i będą wspaniała rewją dziej nieusprawiedliwiona, że pokonani
nem przedłużony i prowadzony aż do z tern zaprzestano tei Jrll:anizacji mi- najlepszych szermierzy polski.eh, któ- wystąpili w bardzo silnym sktaczie, mia
nowicie: Rapoportt Zaklikowski, Not,
rych udział jest już zapewniony.
strzostw miasta.
reznltatu.
Dotychczas zgłosili się do mistrzostw Kopłewiczt Młynarski, Łódzki, Kolski,
Obecnie notujemv .:id kilku micskcy
Mecz odbędzie się o godz. 16.30 na
~t~djonie ŁKS, na którym wybudowane wspaniały rozwój szermierki łódzkiej, najlepsi szermierze Warszawv i Śląska, Aronowicz, Morgensztern, Segał, Zyss
. .
który to objaw mamy w pierwszym rz~ a zgłoszenie dalszych zawodników spo-'.man..
JUZ zostały kryte trybuny.
W . druzyn1e. tej trudno , było ~~paZarzą ŁOZPN-u ustalą na za~v?dY 1 ze dzie do zawdzięczenia szere~owi jedno- dziewane jest w ciągu na}bliiższych dni.
względów propagandowych. t;1m 1 ma~ne 1 stek, popierających ten pieknY sport, Termin zgłoszeń upływa z dniem 15 bm. trzeć się ce~O'\l{~J. gry, a z posrod te~ s~a~
rzyzny naJlepieJ zaprezentował się JUZ
ceny wstępu, przyczem naJtanszy bilet
Koplewicz i Aronowicz.
kosztuje 25 groszy.
Bar-Kochba, która swem zwycięstodnieśli dzisiaj w Poznanlu zwycięstwo
otrzymał
. ~e?p.ół stoleczny przyjeż~ża do .Ło
zakwalifikują się już ostatecznie do' wem sprawiła wielką niespodziankę, mia
•
dz1 dz1s1aJ w połudme pod k1erowmctwalk finałowych z ·warszawianką i Po- ~ la zwłaszcza po przerwie znacznie wię
W konkursie sportowym
wem p.p. prezesa Prenkla, kpt Buscha
1
ce'j z gry a najlepszymy jej punktami byli
licyjnym KS. z Katowic.
polektóry
konkur$,
ostatni
nasz
Na
i Romanowskiego.
W meczu dzisiejszym w Poznaniu Kuchcikowicz i Lichterman.
gał na odgadnięciu nazwiska popularneDo przerwy toczy się gra równorzęd
go sportowca .stołecznego Czortka _wpły WKS startuje w składzie: Kantor, Spie0 rs
anUSZ
de1em~tem Okręgowego Urzędu 1nęta, znaczna ilość trafnych o~powied~1. chowicz, Jerski i Ostankiewicz. Kiero- na, z lekką nawet przewagą ttakoahu,
Sposród tych, którzy odgadli _za?ame wnikiem zespołu jest por. Ostankiewicz. przyczem bramkę dl~ Bar-Koch~y zdoWF. i P.W do fi!kręgowych
•bywa !lew. Po pauzie przewaza Bar'czterech otrzymało nagrody p1emężne
•
.
•
Kochba, podwyższając rezultat z dwuch
łl
po pięć złotych, a to p.p. Włodzimierz
związków sportowych
na OmlCI e . O~ ec1 strzató~ Krauzego.
. W dalszej realiza7ii zmian organiza-1Tyszkie~icz, Poznań! _ul„ Poznańska 42
Sędziował pan Rymer.
stołeczni słartuią dziś
cy mych sportu polskiego przeorowadza i (M. 3~, Mieczysław Bihck1, Zakopane, Sa
Łodzi
w
Ha
Leon
Krzy~a,
~z~rwonego
natonum
i
P.
W.
Urzad
Państwowy
nych przez
1
łódzk~Ch
Mecz lekkoatletyczny mię<lzy warszawskim
P. W. kierownik okręgowego urzędu .mer, Łódz,Pwtrkowska 91 1 Bogusław
płk. Gabryś miano wat delegata tegoż <:;iepluch, . Kie.lee:. ul. Br. Piera~kiego 11, A]:S-em a ŁKS-em który odbędzie się w dniu •tartuje dz·11o w wy,#.ca·gu r-X"'fe " § ""'
.~ „ O!.I
"I"'
:a
;:a
dtisiejuym na a-taJl:ljonie LKS-u roz.pocznie się ~
.
·
do wszystkich okre~wwych firma .,Wod?c1ąg ·
urzędu
Krak6w-Tarnów-Kraków
Dalsze pięć nagród w postaci kom- o rod1. 11.1s.
związków . sportowych na terenie ŁoKraków 11 maja.
p:• Impreza zapowiada się specialn!e atralćcyfpletów tygodnika-iriagazynu „~.
dzi.
ś .
· · ·'
· d z1~1eJszym
i t
w zespole AZS-u ujrzy()t ymah· pp Jerzy Passowski Siedlce nie z tego wzclędu, te na
wy c1olint:t>ladę berlińską. . a n eresow~me
. • my kilku kandydatów
•
·
·
Delegatem tym mianowanv tostał rz .
kpt. Janusz Dobrski, który uczestnh.:zyć 3 MaJa 16, Stefanja ~rzygtodówna, Mia Będzie to ieh pierwszy start tegoroczny w g1em „Expressu na trasie Kraków-Tar
będzie we wszystkich posiedzeniach za steczko k. ~arno.ws'kich qór,ul. ~worco większe! Imprezie o chorakterze ogólnopolskim nów - Kraków wzrasta z każdą chwilą.
Sprowadzenie czołowych lekkoatletów poi- Ogólna liczba zgłoszonych kolarzy prze
rządów poszczególnych zwiazków okrę . wa nr. 1, WiktorJa Rudowi:z, Kahsz, Do
' brzecka 21, dr. Rudolf Heme, Poronin skich do ~odzi, jest dutą zasługą sekcji lekko- kroczyła imponującą cyfrę HO, przygowrh
obok Zakopanego i Genowefa Chopas, ~tletyc_zne1 ŁI~S-u, który chcąc zapropagowa~ czem wśród nich widnieją naz w iska
1.. •
„
.
ł
1 11odn1eść poziom „królowe! sportów" w Łodzi
Łódz' Małopolska 30
~icdeńSkii
W ~"°'
pertraktuje równiet z W1trtą i Warszawianką. z szeregu czo. owyc~ zawodmków Kra•
'
u
Ceny biletów są b. niskie: 50 gr. I 1 zł., to kowa, Sląska 1 Łodzi.
J
wrata do f!łrmy
Szczególnie · licznie i niezwykle statet niew<\tpliwie impreza ściągnie na stadlon
#i"edeński łiakoah, którv w ostat-l
szermlerzom ł6dzkiego W.K.S. tKS-u wzrastające w Łodzi kadry zwolenni- rannie obsadziła wyścig dzisiejszy Łódź
!która przysłała swych najlepszych ..J tak
k6w lekkoatletyki.
nich latach przeżywat poważnv kryzys
znajdują się już w Krakowie: HofsznajLódż. 12 maja.
sportowy powraca obecnie zuoetnii wi
der, Kolski, Kołodziejczyk, Wójcik, Jasw pćtfinatach mistrzostw szermier- Pływacz
docznie do swej dawnej śwetnei formy.
kulski i Kasprzak. Mimo bardzo silnej
bije rekord ~wlatowy
ostatnich rozgrywkach mistrzow- czych Polski do jednej gruov zaliczone
ól
.
·
d .
··
k k
skich jak też w spotkaniach towarzy- zostały zespoły Wojsko\vcg;o KS. z ŁoSowiecka pływaczka. Afes.•11itr1a, na on urenqJo S?O ziewaJą się og nie, że
skich rozegranych poza ll:ranicami kra- dzi, AZS-u z Poznania i stołecznej Leju zademonstrował ttakoah ~re stojąca gji. Pierwsze dwa zespołv roz~rywa· wszchzwiązkowych zawodach oływa- ~z?stka łódzkich k~larzy odegra w wynowy re scigu bardzo powazną rolę.
ustanowiła
dzisiaj międzv soba spotka- ckich św .Moskwie
ją. wtaśnie
· ·
k"
b d
lWl\ WJi!'i4iiNMI
•
.
ł ·
t
k d
t .
L j
.
p
na ar zo wyso 1m poz1om1e.
wia owy w P ywainm na 400 m.
eg a na om1ast na- or
Potwierdzeniem te~o ift zwycię- me w oznamu.
stwo łfakoahu w spotkaniu z -;ilnym 1desłała d~ klub? łó~~kiego. nfsmo. w kt6 nawznak, i.n:ysku}a:c cza,s 6:07.2 sek J
Doty~hczaso~y reko11d: wvnoszący
zespołem Libertasu w meczu o puhar, rem _zawiadamia, 1z rezvirn?ie z roze6:12,4 sek., nalezał do an.g1eLkt - Har-1
ttakoah ,ookonał przeciwnika w stosun- grama spotkania mlstrzowsk1esw.
:
dH1'f.
ku 2:1 wykazując grę na naiwvższvm ją·c punkty walkowerem.
· 1(k więc w razie, gdyby wojskowi
pozio~ie.
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Ojciec i· syn
Siedzieliśmy na tarasie wytwornej
cukierni, prowadząc bez'kOISką rozmowę .

Nagle zbliiył się do nas iakiś
st&·
rzec. Miał już z pewno6cią l>l"Zeszło sie·
demdziesiątkę i był bardzo nędznie ubm
ny.
- Poproszę o wsparoie - powje(Lział
cichym 2łosem - Jeszcze
dzi:siai Jl.ie
nie jadłem.
Daliśmy mu kilka drobnych monet.
Starzec podziękował. Przez chwilę
stał jeszcze przy naszym
stoliku, jak
gdyby chciał coś powiedzieć.
- Czy jeszcze czej!oś chcecie 1 ·-

spytałem ~o.

Pat: - Już mnie więcej nie namó-1
Pat: - Rety!„. Co to?.„Bombę mi
Pat~ - No, ale ja mu tego nie daruNie - szepnął. Chciałem tylko powisz,
mój drogi, na żadne zamiejskie ktoś z aeroplanu rzucił?!.„ Głowę mi ję!... O, nie!... Czekaj, jak go zdzielę
wiedzieć, te ten dom należał kiedyś do
W przepołowili!.„ Ratuj się kto może!...
tą belą, to mu się babka na perłowo
mnie. Prócz tel!<> miałem jeszcze cztery wycieczki„. Mam już tego dość...
mieście można również uczcić wiosnę!
f>atachon: - A co?.„ Nie mówi- przysm.„
domy i piękną posiadłość ziemską. .
Patacbn:
Antoś Pech: Co to?.„ Miasto
Uśmiechnąłem się ironicznie.
Nie wolę wieś... - Święte slowa!... · Ale ja lem?„. Oto skutki majowego spaceru
Jakoś k!}ieJ się cżuję w po ulicach miasta!.„ Dostałeś kielnią Tbombard1ują?!... Kto mnie tan: gilotyuwierzyłem mu. Przecież tak często się
zwierząt... A w każdym w głowę!
nuje?!„. Gtowę temu lotrow1 utnę!„.
zdarza, że żebracy opowiaci3ją zmyślone towarzystwie
razie
bezpieczniej„.
Żebra mu połamię!
histoTje.
- Ten czł.owiek m'ó"li prawde - o·
dezwał się jeden z moich przyja~iół
Ja J!o znam me od dziś.
Spojrzałerr. uwazmei na starca.
ZaintereJov;ał mr1ie.
- I w jaki •'posób pan wszystko słra- '
cił? - s.pytał~'Il J!o.
_ To dł..iż!-za historia - ~parł mi. j
- Opowiedz pan.
- I żeutaA rozpo ;zął swą opowfa~ć.
-Ojcie.~ 1116j
pocn'.•dził z uboiliei,
rzemieślnic?:~j dery.
Od najmłodszych
lat wykazvwał dużo zd.:•lności.
Jako
osiemnastcAetni młodzi1miec, uniezależ
nił się od rodziny i zajął się h11ndlem. ~
Antoś Pech: - Aha„. To ci mqdrale„.
Majster: - Czego się tu włóczycie,!
Pat: - Już dość mam tego dźwigakrótkm czasie był już właścicielem sklepu galanteryjneJ!o, który mu dawał wca Znam ich z widzenia. Czekajcie, wtóczy- a cegły leżą nietknięte?!... Za co się nia„. Zaraz mi garb na plecach wyrośnie.
kije zatracone, już ja was przygarnę do wam płaci?!.„ Jazda, do· roboty!... Już Woda ze mnie leci jak z kranu ...
le pokaźne dochody.
ja was przypilnuję...
Patachon: - Nie gadaj tylko winduj
Gdy miał dwad:z:ieśda phć lat ożenił siebie!...
Pat: - Patachonku, galopa!..„ Żle
Patachon: - O, jej„. Pan majster na górę!... Jak pan majster zobaczy, że
się z znacznie starszą od siebie, ale za•
z nami!.. Pan Antoni chce z nas siekan- ~ zdziebko zwariował... Bierze nas za swo- odpoczywamy, gotów nas jeszcze wymożną kobietą. W ten sposób za jednym
kę zrobić!... Ale wątpię, czy mu sie to ich robotników. Dobra jest, możemy tłuc„. Z warjatami lepiej nie zaczynać.„
zamachem powiększył swój stan posia· uda!.„.
. zabrać sie do roboty„.
dania.
Od tego czasu stopniowo rozszerzał
zakres interesów. Miał j11ż własną fabry•
kę, domy czynszowe i z.1aczne ko-rto w
oanku.
Inny na jego miejscu k'.:>rzy.stałby 7e
wszystkich uciech, jakie przed każd ym
zamożnym człowiekiem stoją otworem.
Ale on prowadził niemal
~oeetyczny
tryb życia. Odmawłał sobie wszystkie~o, nigdy nie wyjeżdalł, nie pozwalał s~
bie na najmniejszy luksus. Moia matka
również nie miała żaduych wymagań.
i
I w ten sposób żyli przez długie la·
ta, bogacąc się z dnia na dzień.
Przypominam sobie, te nieraz zna·
jomi tłumaczyli memu ojcu ,fo powinien
Pat: - Trzymaj!.„ Rety!... Widzisz r Pat: - Musimy uciekać! MaJster nam
Pat: - Uffff!,„„ Mamy dziś wyjątkowreszcie trochę
odpoc.ząr~.
1\V/ska· przecie, że się wywracam!... Łap cegły! tego nie daruje!.„ Zamuruje nas pewni- wo ciężki dzień .. „ Napracował się czfozywali mu bied.nieiszych od niego, kJ6- Trzymaj deskę!... Co to będzie?!... łiąlt! kiem w jakiejś ścianie!„. Właź na tę wiek i jeszcze musi wiać, żeby po buzi
rzy bardziej dbali o swe zdrowie i brali
Patachon: - Co z tego, że widzę, windę!
nie dostać„„
z życia wszystko, co ono daje.
skoro sam fikam koziołki jak cyrkowiec!
Patachon: - Debra jest!... Czuję, że
Patacbon: - Majster leci za nami.„
- Moi drodzy - odpowiedział im oj- O, rety, wszystkie cegły spadły na cho- on już goni za nami!... Ale ryczy, jak lewl Drałuje po schodach. Ale wysoko ta winciec za każdym razem - Mam swój pro• rą głowę pana maistraf
na pustyni!... Jazda na 2'Órę!..„
da jedzie!... Niedługo będziemy za chmu~ram życiowy i od nie!!o nie odstąpi~.
rami.„.
·
Będę pracował do p.ięcdzfo .aątego roku
1
życia. A później będę kOTzystał z całej
oełni z naJ!romadzonych pieniędzy. Z >baczycie, że jeszcze starczy mi czasu na
wszystko!
.
.
,Niestety, omylił się w swych rachu·
bach.
Gdy miał 47 lat zapadł
ciężko na
zdrowiu. Lekarze, wkró~ce skonstatowa
li, że nie potrafią j!o utrzymać przy ży
ciu. Ojciec mói dOS1konale wiedział, le
śmierć się zbliża do nie~<> szybkiemi kro
kami.
.
.
Byłem już wówczas młodzieńcem. .
W przeddzień zgonu ojciec mnie do
siebie weZW-ał i odbył ?:e mną dłutszą
Pał: - Pataohon!ku, znowu 9:alopa!..
Pat: - Patachonku, czy to Jest
Pat: - Uffff!„. Nareszcie dotar!! ś mv
rozmowę.
- Pamiętaj, synu - mówił mi - te Majster już na nas czeka!..„ Ja zamy- watne trzęsienie ziemi, czy oi?:ólne? .. „ do naszego globu„ .. Teraz możemy odpowinieneś inaczeć żyć, niż ja. Widzisz, karm oczy na wszeiliki wYJPadek. bo nie J eiteli to potrwa jeszcze sekunde, to by· począć!
ciągle odkładałem piepiądże i liczyłem lubię iprzyiglądać się wlasnei śmierci.... waj zdrów!
Antoś Pech: Ja wam dam odipona to, że zdążę przynajmniej część wy·
Majster: - Mam was nareszcie, loPatach<>.n: - Ja ju~ na wszystką cząć !„ Od godziny już was tu szukam!..
dać. A tymczasem nie ulątyłem„. Pa- buzy przeklęte !.„ Już md teraz nie um-,gw.iMżę!..„ Chciarbym tvlko wiedzieć Odpokutujecie mi za te belke !...
miętaj, synu, nie wolno w too sposób u· kniecie!
Ja wam pokaże iak się ce- jedno: ·- ' ile kilometrów mamv jeszcze
Patachon: - No, Paciuniu? !... Czy
kładać swego życia.„ Baw się i używa.il
g:ły nosi!... Siuo!
do naszej koohanei ziemi?.„
nie lepiej na wsi przy świni i krówce? .•
Słowa te utkwiły mi mocno w parnię
ci.
Usłuchałem ~.
W rok po śmierci ojca, matka m!>ia
· o interesy, do pięćdziesiąte'go roku tycia
Od dwunatsu lat, ni<? mam dachu nad
Nie liczyłem się rupełnie z
przeniosła się również do wieczności.
pie· ją.koś trzymałem
się na powierzchni. głową i żebrzę na ulicach.
niędzmi, nie odmawiałem sobie żadne) Ale później . straciłem wszystko.
Zostałem wówczas sam na świecie.
I nie wiem, kto mędrzej urządził so·
- Baw się i używaj~ - tak radził mi przyjemności.
Po ojca śmierć
przyszła za wsześ- bie życie . Ja, czy mój ojciec?
Dzięki temu, że jednocześnie dbałem nie, a o mnie jakoś zupełne zaf)O'r.miała ..
ojciec.
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