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ŻIWKOWICZ,

Jeden z naJwybltnleJszych
stanu .ługosławJl
mężów
ma wycofać sle z życia po·
litycznego,

I
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ZAMORA'.

prezydent HlswanJI, ustą•
pił z zajmowanego stano·
wlska.

NIEUDANY ZAHAC'H STANU ·WHISZPANJI
Wykrycie spisku mającego na celu obalenie rządu. -Przy•
wódcy ugrupowań faszystowsk_ich organizatorami zamachu
Paryż, 10 kwietnia

r 10 maJa. l(andydatem na prezydenta
madryckiego, pozatem
ARESZTOWANO OKOLO 30 OSÓB, jest Sanches Romana.
(PAT Trybunał w Orleanie odrzucił
należących do ugrupowań faszystow·
skich. Władze wydały szereg ostrych ż~dania władz ~iszpai1skich. o ekstra dyzarządzeń ochronnych. Wybory nowe.I CJ1. 3_-c~ stud_ent_o:v z falangi faszy.stowsk1e1 h1szpa11sk1eJ, którzy dokonali za. .
..
·.
go prezydenta H1szpa1111, po złozenm z, machu na deputowanego Jimenez de
urzędu Zamory mają się odbyć w dniu .l \sna i zbiegli potem samolotem do fran-

Z Madrytu donoszą o

WYl(RYCIU SPISl(U,
na celu obalenie obecnego
rządu lewicy. Zamach stanu miał być
.
• ś
d k n
o o any w czasie wiąt Wielkanoc·
nych przez grupę Gil Roblesa przy PO·
parciu wyższych oficerów.
mającego

I

~~!1:2:~d:~~~:;:~:=:::~r:~; zuchwały napad
armu

około

·tu oficerów z garnizonu

Bandyci przyJęti od pierwszel chwi·
li groźną postawę i z wycelowanemi rew~lwerami w stronę .zaspanych i prze·
r~zo_nych handlarzy, ządali wydania Im
p1emędzy.
Jeden z napadnjęt:yc;h usiłoi'vał przeci-Wstawić się bandytom i jui ·przy najtnnicjszyni ruchu otrzvmał' cios w klat-

Lódź, 10 kwietnia.
(gr) Na szosie podmiejskiej w drodze
do Strykowa, kiedy wóz. na którym
10 kwietnia
znajdowało się kiV.rnnastu oasażerów
został
Republiki''
Dzisiejszy· numer
· 'd'za I do wsi· Ró"k'
d
"
z ·1, wyb"1e~ł o n a
oJez
skonfiskowany
szosę 4-ch zamaskowanych bandytów
•
ł z okrzykiem „ręce do góry" steroryzowali jadącvcfl.
Repubłt.k'''
I

tt
ł..ódź,

Kolcie europejskie
zwiększają

bandycki pod Łodzią

4zamaskowanych bandyfó\11 napadło na lurmank~-DWiB osoby lekko ranna

20

Konll'skata

szybkojC

Londyn, 10 kwietnia
Jak wiadomo, do niedawna jeszcze
na kontynencie europejskim tylko w•
Dochodzenie przeciw adw. HDfmokl-Ostrowskiego za
niektórych miastach czynione były pról
niedopuszczalną zapowiedź apelacji
by doprowadzenia szybkości pociągów)
·
·
.
. .
do granic amerykańskich. Na pierw-I
Warszawa, 10 kw1etma I Ostrowskiego do odpowiedzialności kar
.
szem miejscu stoi pod tym względem,
Dnia 6 bm. w~tynęta do.. sądu 0kr: "'. ~ .nej.
Anglja. Obecnie przyłączyła się do niej!
We czwartek sz~f prokuratur,y yv
Sosnowcu zapowiedź skar~1 apelac:-1ne11
i Belgja.
Belgijska sp. kolej. zamówiła 8 parowo-, a~w. Hofmokl - Ostrowsk!e~o V( :spra- 1 Sosnow~u prok. Sus~1 wyda~ polecenie
zów z motorami Diesla które będą kurso wie s~azanego na karę sm1erc1 Grze-, wszczęcia dochodzei:1a przeciwko adw.
łiofmokl - .ostrowskiemu ~ art. 127 kk.
.
..
, _
wać między Brukselą i poważnemi oś- · szolsk1~go. .
Pomewaz obronca zna1dował. :.a~ po J?~chodzeme pro_wa.dzone Jest w przy-.
rodkami europejskiemi. Pociągi te bę-'
dą rozwijać szybkość do 110 km. na go- · za Sosnowcem, nad~&łał zapowiedz w sp1es.zonem tempie i, według informacyJ
dzinę. Tak np. czas trwania drogi mię- ' depeszy. Zapowiedz zawierała Jednak ~e~mm procesu ma. być wyznaczony
dzy Brukselą a Ostendą, wyiioszący do ' zwr~ty krytykujące w niedopuszczalny , JUZ V: yrzysztym m1.es1.ącu. Czy w ty~
! terminie proces do1dz1e do skutku me
tychczas 2 godziny zostanie skrócony sposob wydany wyrok.
j W,, ~wiązku z tern · niezwlocz_nie po wiadOIJ!O, gdyż adw. J!ofmokł·Ostrow·
do 65-ciu minut.
Koleje europejskie, w bardzo poważ, nade.Jscm depeszy sąd przekazał Ją urzę ski wyiechał po procesie na urlop WY·
nym stopniu wyprzedzone przez koleje, dow1 prokuratorskiemu w Sosnowcu.„poczynkowy do Wiednia.
amerykańskie, czynią wszystko, ażeby . w celu pociągnięcia adw. Hofmokl·
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kę piersiową. Był

nim Moszek Wierzchowski, lat 25-ciu, zamieszkały przy
Al. l(ościuszki 11.
Kiedy zamaskowani bandyci zamie
rzali przystąpić do raibunku, ujrzeli nagle już z niedalekiej odrle~tości nadjeż
dżający auitobus. W obawie przed opo·
rem ze strony handlarzy i ratunkiem pa·
sateró autobusu, przewrócili -furman•
kę i korzystając z ciemności. zbiegli w
niewiadomym kierunku•
.Przybyli pasażerowie autobusu pośpieszy;li ludzLom,: znajdującym się pod .
wozem na ratunek. Autobus, zdążają;cy ,
do Łodzi, zalbral wszystkich pasażerów
fttrmanki do mia·s ta.
Do lokalu 2-go komisarjatu P. P. zawezwano pogotowie miejsJkie. Dyżurny
lekarz opatrzyl rnn.nego Wierzchowskiego i matkę jego, 54-letnia rraubę
W~erzchowską, zamieszkałą przy ulicy
Przędzalnianej 88. Wierzchowska od·
niosła kitka ran tłuczonych 2łowy pod·
czas upadku z furmanki.
Za zbiegłymi bandytami wdrożono
niezwlocznie dochodzenie. Obława na
terenie wsi Róiiki i Strykowa t.r wa.

Ofiara

przedśwłą~

tecznych

!~.rl~~~i~tn~a~

Nieszczęśliwy wypadek wywczoraj 43-letniej Marji l(ró·
likowskiej zamieszkałej przy ul Mie·
·
·
miejscodwkej ~abronlono pisać o dokona- dzianej 71 :
Królikowska sprzątała na święta
.
.
. .
nem 0 ryciu.
. Jak 1:1stalono, zab1c1 bY_h komunista- mieszkanie. Kiedy znajdowała się na
m1 z Duisburga. Jeden z me~ byt i:awet stole, pragnąc zawiesić firanki, stracila
odznaczony . żelazJ1Ym krzyzem p1erw- nag1e równowagę i runęła na podłogę
fatalne • Kr.6li'poniesione
szej
1
h . ł w· cza- 1 Skutki' upadku by•y
.
ż
.
p zastugi
. za
. klasy
s1e W?JnY. omewa ~1e ~ c1a się on kowska uderzy1a głową 0 kant stotu i,
zgod~1ć na. wyrzeczenie s~ę swych za- natrafiwszy na jakiś ostry .Przedmiot,
sad i prze1ść na stronę hilerowcó.w - doznała oderwania górnej części małżo·
został wraz z innymi komunistami zgła winy uszne).
Do poszkodowanej zawezwano poMordu kapturowego dokonali
dzony.
Przyprzywódcy miejscowej szturmówki hit· gotowie Czerwonego Krzyża.
'były na miejsce <lyzurny lekarz nałożył
1erowskieJ.
Jej opatrunki.

:f•turrno111,;g sełodzifi S liomunistó111

· ' k~ardyż, 10 kwietnia.
f
p·
:~'.a M~~~~rafes~~~~etk!y~i~pif~-l~i~iaw I~~~ ~~f~
. isma rancus ie onoszą 0 wy uycianku potasu. •
Przybyły na miejsce lekarz Pogotowia Czer- cm nowego i:nordu kapturowe.go, ~okowoneg~ K_rzyża, po przepluka~iu żoląd~a. po- 1nanego w · N1emcz~ch. W lesie Dmslazostaw1l . medoszlą s~~oboiczymę w stanie bar- ken pod Duisburgiem wykryto przy•• padkowo zwłoki ośmiu mężczyzn.. BySt
.
n~ m. iei~cu.d omowmcy.
dzoPlslab!onym
an 1ei
ewowną zaię 11 się
nie budzi poważniejszych obaw. Powodem tar- ły ?ne poc~owane ptytko pod powierz. .
chmą z1em.1.
gnięcia się na życie mia! być zawód miłosny.
m1eJwśród
wywołało
to
Odkrycie
•
•
•
•
•
•
•
••••••••••
I scowej ludności wielkie wrażenie. I
Wezwano policję, która wszczęła doI
chodzenia. Śledztwo zostato jednak na·
i rm1·~1nrlDY
I tychmiast umorzone, ciała zabitych poli
~n t
I chowane w nieznaem miejscu. Prasie
I _

•

cji. Trybunał orleański uznał, te wszy.
~cy t~zej uchodźcy mają prawo do azy. ·.
.u p~htycznego.
Madryt, 10 kwiet~ia.
(PAT) Sąd skazał .4-~h uc~estników
zamachu na posła socJahstę J1menez de
Asna na więzienie od' 5 do 30 lat.
Dwie osoby uniewinniono.

Nie1n€g zbrojq si~

(gr) -

darzył się

Krwawa b6jka. na targu ,

Lódź, 1~ kwietnia.
.
koszar w Nadrenii
1 Budowa nowgc:b
(gr) - Dziś okoto godziny 6.30 ugo.
.
.
.
.
górach ?uduJe się 63 koszary, które s~ dzona została nożem w głowę na WodParyz, 10 kw1et.ma.
I
' nym .J~ynku 23-letnia Józefa Krencówna,
w sobole dnia I w związku z rozpoczęciem w10sen- s:occ;alme zat~as~owatJe.
fabryka gazow trujących w Oel- zamieszkała przy ul. Górnej 57.
tt kwietnia r. b. I nego sezonu budowlanego przystąpiono
I w Nadrenji do intesy~n:j ak~ii b_udo- senkirchen pracuje dniem i no~ą, , a ~ . Bójka powstała na tle sporu o stoi-sko
rano

I• u I ro'

I
I
I Objętość 12 stron
O
1 C
e n a 1 groszy
i
I

wlanej. Prace odbywaJą się dmem i no- wskutek gorączkowego tempa memal na rynku podczas targu.
Do poszkodowanej wezwano pogotocą i są prowadzone wyłącznie na PO· codziennie notuje się nieszczęśliwe WY·
lecenie władz wo~skowych. W K~lm~ji j padki. O~tatnio wsku~ek pr~b~ n9wego wie •mie}skie .. Lekarz, po opatrzen_iu. rapowstaj~ olbrzy1m kompleks z ~1ęcmł ~azu __W?,J:n,nęgo,_ p~:m1qsło ~m1erc ·3-ch ny, pozos~aw1l handl~rk~ . na 11~1e3scu.
. A~a_nturniczym przec1wmk1em zaJęla si~
_
budynkow, .~rzez~1~czonych. na. kosza- prny111crow-chem1k6w,,.. .
:
m>J1~~
• • • • • • • • • • • • • • • - r.y„ W, pobhzu m1e15cp_wośc1 S1egen ~ .·
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P.otega kro a przemys u1apons 1egę
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•
k oocernu egzotycznego magna ł a op Ja ł.a1ą
·
NI c i g Jgan f ycznego
całą kulę złemskn.-Dynastja Mitsul st~rzyła w 17-stuleciu
~
pierwszy dom towarowy świata
.

WOLNA TRYBUNA

~~~~~$„~~~
przywią2ywać

przed zbytni•

w8'1 do takich dr1>biazgów, •

clekawoścłłł

(DJlych

należy 1ię.

zaalonl6 taJemulc11- NI• kat4ły bowiem pow!·
ulen wł~ o tem, h wanmki materjalne ul•
pozwolUy mu u drobny nawet wydatek (o brak
pamięci ule mot. go Pani posądzać, poniewai
0
a1oty1 iyczenla).
nołcl Jedyale d1atep, ie Pul tembardZief ule
W:iedntu oawił z ltrótkl\ wii:ytj\ ubezpł.eczeniowyoh, sklepów i dl()IIllóW dobne urządzenia były w EurQpie całko- powł1111a przywiązywać wagi do taklch clrobiaz·
(zl
'\\-icie nieznane. Dziś „Mitisiui Koshi" mie gów ze wzgt~u aa pomoc materja11111-, Jak11 mł
najbogatszy ~łowiek Japon;Is baron Ta- bowa.irOfWVch,
Nici kOID.cernu Mit.sui oplątają całą ści się w olbrzymim drapaczu chłllur, a mo braka odpowiednich środków, okazuje Jef
kasumi Mit.sui, jeden z „władców świa·
ilość klijentów, przewailatil'JCYch 1ię pr.tie% 11.arzeozo11.y - Pli:Dł bratu, Ten wielkoduszny
ta", kt5rc~ wpływy rozciągafą się na kUilę ziemską.
Roboltnicy Loodyńscy , noisz.ą ko·sz.u.Ie, jego pomieszczenia, wynosi 60 do 100 gest świadczy 1arówno o Jego dobrem sercu,
. . .
_. . ,
całą kulę zi~~ą.
Ba.r on Mi~: właiśc1c1el. DaJW1ę~e- produkOIWlaine w Japonji, używane w Au tysięcy dziennie. Wi fym llllali1&i.an:lfym szczerych wqlędem Pani zamiarach, Jak ł szla...
koncern~ swiata, czł()WJ.e~, pGStada- str~lji rowery staitliOIW'ią fabrykat japoń- doimu towairowym można otmymać aibso ch•tuoścL Powinna go Pani tem wi.ększem obJ~ decydu1ące wpłrwy na zyC1e Da;Je- skd, środkowa Europa naibywa żarówki, lu~e wszystko ..4000 '!12ędn1ków obsłu.: darza6 uczuciem i starać się zachować dla ale·
kiego Wschodu, ob1eicha.ł w ostatru.ch bę·dące również produktem japońskim. gu1e na wszyisi1Jlci.ch piętra.eh szyhko 1 ble wszellde drobne przykrosel, jakie nawet 11
Zalewanie rynków światOWych wyroba- spr;aJWrue napływaqącą kJ.!ien.tełę, liczne Jego powodu stać 1lę mogą Pani udziałem.
tygodniach ~ałą, ni-~ma;l Eur~ę.
SPRAWIEDLIWY 100 s· F „ NAG śLĄ·
. ~agnat Jaipons~t ~chętn~e pr~n~- mi japońskiemi stanowi zasłu)lę olbrzy- autobusy bezpłatnie Z'WOEłł ku.puf11cJdi
. '
· r.
.
·
ze wszystkich punktów miasta.
1e się do znaicz.ea:ua i stanowiska, 1ak1e miel!IO koncernu Mitsui.
0 mnyoh srprawa:ch barona Miitsui SKU. Przedews~ystk1e~, nim Pan zlozy sk-C••
. . . .
,
zajmuje w srwei dalekiej ojczytn.ie. ~rofiguruje tam
dzona srkromniość nie pozwala mu na to. . Roidzma Mit.~1111 PoS1ada k1lkunc;i.-sto- oj!ół jest znaiczinte nm!ei 'Poinfunnowmy naleh aprawdztć w hipotece,
Miano fo, wiaidoimo powszechnie, że kon witeko~e tir.a.łdyo1e. J~~-prz1e·d ~ześcmseht Wiadomo iednak, że Młtsui stoi za Pau jako właściciel uieiruchom~cti ł c~~ ~osi~~·
oern Mitsu.i ma w swych ręka.ich życie 1ai. ;Z-aJJmtowa a .?na. 1eun;o z, pll!~rw1szyc wszystkiemi fabrvkanti broni i najważ• prawo do występowllll a w s""1; e, azeoy DA•
można było. następnie prawa ttego r:a:we:n?•
l!05podaroze całej krainy wschodzącego ~l~JSCt w J,aptonk1t.. Nki!tt n 1e wie, Jdak wdte!-, niejszemi dziennikami japońskiemi.
Bair.om Taikaisumi Mit'9Ui li-czy za.le~ wać. Jeżeh dom jest .stary po esa a ~e
z.1.1 }es ma1ą e ! 1a. IDl ro!Zporzą ~a
słońca. Pośrednio czy bezpośrednio MHsui kontroluje c.a.łą produkcję rynku Sl8J kon~ern M1tsu1, Ostrioi.ne obhcz.ema dwie 35 lat, mwo bo jest oficjalnym sze- o ochronie lokatorów nie ~oże Pan bez podania
• ważnych przyczyn wyeksnutowa6 lokatora, któ. t
,___
p
dz'
pozwaJa1ą · przypuszczać, że wynosi cm f
J'apoństkieAo
d
. .
.
.
em ro my. rezesem .K.Ql[lcernu 1es. 76 1
h
il' da ł
'ł
'-oł0 5 i
dz'ś
.
.
~ ·
1
ry płaci. Moze Paw skteerować '!' auy~. wy·
przed
kf6ry
Mitsui,
Hatsihiroyemon
letni
'"
otyc
z
Jar
m
po
On:
zatrudnia
Mit.sui
barona
. Koncern
0
9
Naijpopulamiejszym iest w Japonii 40-tu la.ty wraz z WS1Zvstkimi człon.kami j padku skarJ1ę do lłdu orze~zeu~ eksmt~jt fe•
ogółem 100 tysięc osób i obejmuje fa.
największv dom to- swej rodziny, otrzymał od mikada. tytuł dynie w ty~ wyp~dk~ Jeżeli •10 ator. ~zc~y
bryki, w których produkuje się wszystko „Mitsui Koshi" arz4dze11ie piekarni~ . 111 ~zczy ściany 1lllesz
·:
Jest on wŁaśoiaielem linii kotlej.owych, li- warowy w Tokjo, Został on założony w baroJlla..
zacho.wuJe się halasln~'le, al~ gorsząco. • zystuleciu, a więc w czasie, gdy ponii okrętowych, banków, towa~zystw
wiścle na te wszystkie okohc:mości musi Pan
mieć śWiadków, którzyby potwierdzili prawdżl•
wość skargi. W takim wypai;lku s4d może orzec
eksmisję. Oczywiście skarga do sądu powinna
być p~edzoua reje11h1luem wypowiedzeniem
umowy najmu na trzy miesłęce przed dat11
budziła
Pierwszą drukowaną książką była
opr6ż11le11ła mieszkania. Naogół sprawa Jest Witt.
ołbrzymiemi
pliwa jeteU dom podlega ustawie o ochrome lokatorów, a lokator wywiązuje się punktualnie
ze swoich zobowiązań,
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W 500-LECIE DRUKO ANEGO SŁOWA
powszechny
podziw swemi

Krakó·w

biblja, która
rozmiarami

kolebką piś1niennictwa

polskiego

„WARSZAWIANKA NA BEZDROżACH"
W KALISZU: Warunki materialne przy pracy
społecznej nie mają żadnego znaczenla. Nie
wiem jaka praca najbardziej odpowiadałaby Pa·
ni, ale niech się Pani poiulormuje w miejscowem Kole Związku ObywatelskieJ Pracy Kobie&.
książce telef~ ·
w .KaHs.z:u (adres znajdzie Panl
•=
k& 6
tt
+ '
uicżneJ) i dowie się jakie działy pracy prowatam dla Niej za·
l czy znajdzie
.
Jęcie, S1tdzę lednak, że tak. Nie napisała ml
U U
Pani czy pracuje zawodowo i w jakim charakPierwszy król angielski bez brody
terze przebywa w Kaliszu, bowiem na terenie
(sb) - W związku z objęciem trnnu mywala się w ciągu długich wie1k 6w. związków zawodowych można również pracoprzez .Edwarda VIII podkreślają znawcy Dopiero Henryk VIII pierwszy przywró wać społecznie. w razie, gdyby chciała Paul
mody, iż najważniejszym szczegółem, dl modę brody i wąsów. Za czasów pa- zasiągnąć bliższych in.łorm11.cyj lokalnych może
dotyczącym oblicza króla, który niewąt- nowania Stuartów broda byto ozdobą się Pani zgłosić do kierownika agencji „nustropliwie odbije się na przyszłej modzie każdeg·O mężczyzny. Pielęgnowano ją wauego ExP?essu'' w Kaliszu f Pr-oslć go o wska·
przy pomocy rozmattych kosmetyków. zówki, których Paal udzieli.
Jest fakt, że król... nie posiada brody.
„ANALFABETA" ,., KRAKOWIE= Cieszy
Należy podkreślić, że dotychczas Mo~a ta utrz~m~la się, aż do. cz:isó';V
wszyscy królowie angielscy posiadali woJen napo!e_onsk1ch, a potem az do woJ-1 m.nłe to niezmiernie że podoba się Panu tak
. . bardzo dział „Woln~f Tryblłny", Pyta Pan ,.,
.
.
brody. Już w zam1erzchlych czasach no- ny krymsk~eJ. .
sili mieszkańcy Wielkiej Brytanji długie ze ~ Jza~ie WOJUY św1atowe1 ~6.v.:mez liście 0 adresy wytwórni filmowych angatuilł·
w g ędow praktycznych zmmeJszono cych arlystów. Zasadniczo wszystkie wytwórnie
wąsy i brody, które nadawaly im majestatyczny wyraz. Natomiast norm~no- rozm1ary brody. Oł;>ecnie dorp.inujący angażują artystów, ale tak jut najczęściej bywa,
wie, zdobywcy Brytanj,i - byli gladko wpływ będzie mial fakt, i,ż król Edward że bardzo rzadko tylko przyjmuje się nowe siły,
goleni. Broda i wąsy przeszkadzały im ni>e posiada brody. Za przykładem jego powlerzafąc role artystom scenicznym, no i stałemu zespołowi artystów filmowych. Film pGI·
ł pójdą wszvscy mężczyźni w An~Ui.
w walce.
ski, .znafduJęcy silę wciąż ieszcne u progu swego
Zaprowadzona przez n]cłi moda utrzy
rozwoju, ule pracuje w tempie ł z rozmachem
•
a
amerykańskim, ule szuka , nie tworzy uowych
gwiazd, ułe kładąc wielkich kapitałów w re'I
U
klamę nowych nabytków na firmamencie filmoPorzucił arystokratkę dla urodziwe1 modelki
wym, To też dostać się do wytwórni dla kogoś,
(z) P~z·edstawidel a.rystiokira<:·ii angiel- abonentów zdjęcie pięknej niewiasty. kto nie posiada artystycznej przeszłości, jest
sk[eij, 32-letni Maurice Ton~, ucho1dził za K·o~zyst'!'jąc do·~ć często z. książki tele- niesłychanie trudno. Ten wstęp był kouieci;11.y,
doslkooaiłą pairtiję. Pl'IZe,d pa,r u laty odzie- fon:tczne1. MCl;,unce Tong miał sp?so~no~ć ażeby wskazać Pana na trudn«?ści z jakiemi bę
dziczył on po swym Ojcu 400.000 funtów zi;iichwyc~ć się portr.ete~ ,urodz~we1 ko-· dzie Pan musiał walczyć, skoro będzie chciał
szterl. gotówką Oraz rOZległe posiadło- hiety, ktora co;raz baircwie1 mu się podo- l\onieczuie postawić na swojem. Adresy wy·
baiła. ~reSIZc.te T~g ~n.a.la.zł orygin~ł twórni warszawskich są następujące: „Blok",
ści w Newmarket.
Niic dziwn1e~o za.t•ei:m, że wfadomo.ść o foitogr:U11. Była to me 1edn·a . J: .tełefoltu- Traugutta Nr. 12, „Sfinks'', świętokrzyska Nr. 35,
jego zaręc:zyna:ch z ZUJs,anną BHg wywo... s teik, Jaik p~zypusizozał młodziemec, le·cz „Imago-Vox", ul. Jasna 2.2• Wszystkie podaue
lała. fywe poruszenie. Z wybraną swego Zuzanna Blis!, siostrzenica hrabiego de wytwórnie znajdufą się w Warszawie
·
serca Toog poznał się w dość romasnty- Darnley, Jednakże blimza ma1omo~ć z
„ZMARTWIONA NIKA" Z WARSZAWY:
cz1o:ych okt00.io2'JD.Ościaich. Dvrieikcja tele- pięlmo1śoią, tak dailece rozczarowała Ton
fonów l'()(n;dyńskich umieścił.a w spisie ga, że w 14 miesięcy pótniej, mit11t0 iż Najprostsze byłoby zapytanie owego Pana, czy
termin śtubu był już wyznaczony, zer• jest zaręczony, ponieważ słyszała Pani coś na
ten temat ·i chciałaby wiedzieć, czy ma mu pował zaręc.iyny bez słowa wyjaśnienia.
S.pNLWa ta wyw.ołaiła tem większą winszować. Ciekawość w d8llym wypadku usprase'1llsaicję, !e w zes-złym tygodniu Maudce wiedliwi pytanie. Naturalnie wywiąte się późułeJ
Tonig t'loz.edał zarwia&omienia o swem ro;i:111owa, z której będzie Pani mogla wiele wyPonure rekordy kata nowojorskiego
(mh) Człowiekiem, który nie może ciele skaizainych, których wy,prawił na małżeństwie z piękną Felicyty Sedan, wnioskować. Proszę jednak pamiętać o tem, :te
narzekać na kryzys i cię~kie czasy, je•st t.amtien świat, mgr.ażają jego życiu. Tak pełniącą funkcje mruneikina w jednym z skoro Pani zamierza walczyć o zdobycie owego
niewątpliwie Robert Eliot, nowojorski ~prz. ~ wyik01n.aniu wyrok~ !la Saicc;o ł domów towarowych, a jednocześnie gra Pana, łem samem skazuje Pani na cierpienie
kat. Jest to już starszy °g·entlemain, który V.am:zett.im, włoscy anarchiści p0dłozyll iącą podrzędne rólki w jalk~ teatrzyku tamtą osobę, w stosunku do której ów Pan ma
niedawno przekr~ł sześódziesia,tkę I w jego domu bombę, k,t óra wvbuchła, nie lOllldvńskim.
1pewne zobowiąz:ania i która, bądi co bądź, po·
Nie:zwłooznie po ślubie, Tong odje-, siada fego uczucia, skoro walczył z rodzin,
w ciągu. swej karjery katowskiej, wypra. wyrządzaijąc jednak większei szkody.
Obeon:ie, kait nowojorski zasypywa· chał ze swą żoną na wy.sipę Maior kę, o prl\wo feJ poślubienia i zdołał rodzinę przekowił na tamten świat przeszło 300 prze.
Jnać. Niech się Paul nad tem poważl!ie zastano•
stępców. Do je~o czynności należy mię· ny jest listami pełnemi po·~ró~~k. Są to gdzie spędzi swój miodoiwv miesiąc.
_Ró.w:n<»cześn.ie. za.riząd te}efonlw J.~- 1wL ~owarzyska rozmowa z .owym Panem mo~e
dzy innemi, włąe$anie prądu 0 sile 2000 1 przeważnie listy od pr~y1ac10! HauJ?t•
volt, podczas ~dy skazaniec :1;asiada na J manna, którzy prze~onan~ są o 1ego me· dynsk~ch wy'Puscił n.o~ sp1; abot:lentow bye 1edna~ przepro~ad,zoua 1 zasadnicze pytanie
. y.-inno$ci. i gr<;>-żą Ehoto~i .ZCU?1'a chem ną o:i:~ob1ony portretein iDDeJ 1akieiś oięk.,. l· zadane, Niema to 1111: dQ rzeczy ze sprawą iakrześle elektrvcz.neni. .
116ilic.i•
~li?t .zna)duie .s~ę pod s~łą. optekąl1ego życie, . o de . ~ ośmteli s1ę :wyikona4 n<>soi.

(mh) - W roku bieżącym caly świat
cywilizowany obchodzić będzie
500-lecle wynalezienia druku przez
Gutenberga
Słynny wynalazca czci'Onek miał
znacznie . wcześniejs'zych poprzednika-w„
którzy rzeźbil'i tekst na deszczułkach i
powi'elali. Były one bard.z'O niepraktycz
ne, gdyż deszczułki te raz użyte do pewnego tekstu, nie mogły już być brane' do
innego, co ogromnie podrażało proces
powielania.
PJerwszem dziełem, wydrukowanem
przez Gutenberga była bibłJa. Działo się
to w roku 1455, czyli w 19 lat po wyrtalezieniu druku. Biblja owa była wiei·
klcb rozmiarów i wzbudzała podziw Ucz
nycb przybyłych specjalnie do Niemiec
cudzoziemców.
Do Polski dostala się wie'ść o arukowaaiem słowd'e stosunkowo szybk10.
W roku 1465-tym przybył do Krakow:a niejaki Oiinter Zeiner z Rautingen
z własną drukarnią wędrowną i rozpoczął tu pracę, wydając cały szereg książek, przeważnie treści reHgijnej po lacinne.
Stałą drukarnię załozyl dopiero w
Polsce mieszczanin krakowski, Jan Hal·
rer, który w ten sposób dał początek drukarstwu polskiemu.
. :Epokowy wynalaze'K Gulenne.r ga
Ml się glośnem echem w calym świecie,
sfając się podstawą późniejszego rozkwitu prasy. Pierwsza drukowana gazeta wyszła we Frankfurcie nad Menem
w roku 1615 i nazywała się „frankfur·
ter Journal". W innyich krajach gazety
ukazały siię z pewnem op16tn!en~em.
. W AnglJi pierwsze regularne wydaw•
nictwo powstało w roku 1662-ym, zaś
we Francji jeszcze pótnleJ.
.W miarę rozpowszechnianfa sTę s'f.owa drukowaaiego zaczęto w drufarstwie
wynajdywać coraz to nowe wynalazki

oa-

Człowiek,

który

i udoskonalenia. W roku 1847 skonstruowano w Ameryce pierwszą maszynę
rotacyjną. W tym samym czasie wynaleziono także w Anglii linotyp, który
ogromnie ulatwil pracę w dziennikarstwie, zastępując niemal - całkowicie ze~

Edward VIli

cera przy kas.zci:e.
Wynalazek Gutenberga oraz rozmaite
ulepszenia techniczne pozwalają obecnie bez wielkich trudności odbj>jać 2 miljo
ny egzemplarzy gazet dziennie przy po111o_cy }yllrn jednej m szyny rotacyjnej.

przeł=-m:.ł

tra· dyc1· a\! w1·eko' w d'zł związek

,
, • z... k51ag1 teIefODOW
Rom=-ns z pia• kOOSClil
\!
\!

uśmiercił

1

300 przestepców

I

l

pohcyJna.;, ~ryit ~~ ~ . "W"F-Oik na Hauptmraamf.e.

w

się

Str. 3

!9.86

15 robotnic

Cieżka

baty.

w.fabryce .Tietzena

zasłabło

noc o chi.odzie i głodzie.-Chore nie chciały wypić nawet herRobotni·cy Kindermana na znak solidarności zastrajkowali

Lódź, 10 kwietnia.
(k.) Trzecia noc w murach fabrycznych Tietzena przy ul. Andrzeja 78 gdzie
oll poniedziałku trwa strajk okupacyjny,
była dla robotników bardzo ciężka. NaJ·
gorzeJ zniosły ją kobiety.
·
Jak wiadomo, po nieudanych próbach
zlikwidowania
zatargu,
robotnicy
sili
głodówkę, która
rozpoczęła
się ogło·
onegdaj t. f. w środę .godz. lO-ei· rano.

cieple chustki, jedzenie. Chustki przyda- losem. Kilka z nich, które czują się lenatomiast piej, czyta „Express", w którym poda·
strajkujący odmówili przyjęcia posiłku. liśmy wiadomości o tym zatargu.
w małym kantorku huczy jak w ulu.
Jedna kobieta przez drugą opowiada
W
11
nam 0 swych bolączkach. Opisują nam
Delegaci fabryczni wprowadzają nas przebieg zajścia z majstrem. Skarżą się,
du k antom, gdzie urządzono
• lazaret.
że firma wprowadzając płace dniówkoW małym pokoju, ciemnym i pozba· we, zmusza robotników do pracy akor·
0
wionym świeżego powietrza leżą poko- dowej.
Strajkujący oświadczyli, że dopóki PO· tem pod ścianami chore robotnice. Spo·
Nagle jedną z kobiet chwytają gwał·
stulaty ich nie zostaną uwz.ględnione nie czywają na zwojach przędzy, przynie· towne boleści. Podble"a do nie~3 koleżanprzyjmą żadnego posiłku.
•
·
"'
Późnym wieczorem ułożono się do . s10nej
z ~al fabrycznych. Blade twarze I ka i podaje
szklankę herbaty z cytryną.
snu. Kobiety, których iest w fabryce grymas cierpienia. Większość z robot·
- Wypij, .Wanda, to dla twego zdroT
nłc ma okłady na głowach.
.
wia, wypij ... - przekonywuje coraz barn!e~~~a~:o~~j~~P~ 0!J~~i:i~ t. s~~
Wejście nasze wywołuje wielkie po-1 d7iej jęczącą, ale ta odmawia. Robotni·
trzepalni na parterze. M~żczyźni na ruszenie. Robotnice są w~ruszone i dzię- ca nie ohce złamać uchwały o głodówskrzyniach, na podłodze, na schodaoh i kuJą nam za to, że interesujemy się ich ce.

- k
bB arz

pogoIO\VIB·
\V fabryce
Okoto godz. 11-ej wieczorem uslysza·

na korytarzach.

no jęki jedne) z robotnic Marji Centkowsklej, która wskutek wycieńczenia zasłabła. Pośpieszono jej z pomocą. Wezwano karetkę pogotowia ratunkowego.
Przybyły lekarz · stwierdził
ciężkie
01ndlenie i przeniósł chorą do kantoru
firmy, mieszczącego się na parterze.
\V kantorze tym urządzono prowizory~zny lazaret, gdyż . po unływie godzi·
ny omdlało znowu kilka robotnic. Gdy
przywrócono je do przytomności, odmó·
wiły spożycia posiłku. Nie chciały rlawet
wypić herbaty.
.
O pierwszej w nocy llczba chorych
wzrosła do dwunastu, a po uplywie

~~~c~,;~i~~;0 p1~w~~~ii~t:i!~~~f~:
dążyła wracać

Wzruszający objaw solidarności •••
Zbieramy nazwiska chorych, leżących
w kantorze. Jak się okazuje, zasłabły
następujące robotnice: Maria Centkow·
ska, Cecylia Kompa, Zofia Kotlare~. lrena Jakubowska, Helena Piotrowska, He·
lena Kubiak, Bronisława Weber, Stani;.
·
s'ł awa p au t, B arb ara J amcka,
Leokadia
Grzegorzewska,
Józefa Lewkowska,
Wanda Kania, Janina Kempa i Ewa Koszara.
Jedna z nich cichym 'glosem opowiad1
a.
- Nie była w domu od poniedziałku.
Mo dwoje dzieci. Jedno jest chore. W
mieszkaniu nikogo niema„ . .Kto się za·
opiekuje moiem dzieckiem?.••
Wszystkie robotnice oświadczają, że

ły się zziębniętym kobietom,

Pro111·1zoryczlt'y laz·aret

Stra1·k z11· kw,. do·wany I•

~l~pc19;~rią
J~!~~~: ~~ ~;::i~6%ąoż~.~!~
domosc1 o zhkw1dowamu zatargu.

Oprowadzani przez kilku robotników
10 kwietnia. ren fabryki, gdzie powrotu ich oczekiwajzwiedzamy całą fabrykę. Na kor~ta(;) Konferencja w sprawie zatargu w no z wielką niecierpliwością i zakomu- r~ach, na .sala~h. spotykamy robotmce.
firmie Tietzen przecią1tnęla się do p6ź· nikowali treść protokułu likwidującego Kilka z mch spr._ Inne tłoczą się przy
nego wieczora. Wreszcief dzięki wysil· zatarg. Na odbytym wiecu warunki te zo oknach. Wszystkie są przygnębione,
komp. staorsty J!!rodzldego, dr. Wrony i stały przyjęte przez 011ół robotników. .stroskane.
insp, pracy P~włowskief!o, po1r0~umienie · Powoli robotnicy poczęli opuszczać
A tym.czasem rozpoczęła się w In·
zostało osiągnięte i podp isany został prO mury fabryczne, w których przebywali spekcji pracy konferencja pod przewotokuł likwidacyjny.
cztery dni. Chore robotnice odprowadzo dni_ctwem insp. Pawłowskiego w obec·
W pr<>tokule tym zaznaczono, że spór no do domu, kilka z nich odwieziono do- noscł starosty grodzkiego dr. Wrony, cez majstrem zOstanie załatwiony na tere· rożkci.
Iem zlikwidowania zatargu.
nie fabryki, żaden z robotników nie hęPo upływie pół J1od:ziny od chwili za·
W konferencji tej udział wzięli przed
dzie prześladowany za udział w strajku. kończenia strajku, !!mach fabryczny opu stawiciele związków zawodowych firPo świętach Wielkiejnocy odbędzie się stoszał zupełnie.
my. oraz 5 delegatów fabryki Tiet~ena.
w ~sp,ecji pracy kon!erencja "!' sprawie I . _Dziś, w związku ~ P.rzypadającem . Obrady przeciągają sJę. Na wynik
rewiz11 taryfy płac 1 ustalenia normy sw1ę~em, fab~ka będzie nieczynna. Ro- 1ch z niecierpliwością oczekują wymę
pracy.
•
• • •
I botn1cy pode1mą normalną pracę w nad- I czeni robotnicy i robotnice fabryki przy
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Opin1·e· zw·1azko"wzaw··adowre
. b'

I\a'fetka pogotowia . nie
!!
".'.
.
•
\.
.
•
do garażu, a już z fabryki wzywano le~
ka1 za do ponownego wypadku omdlenia.
Te robotnice, które przebywaly w
ł
ł
trzepaini czuty się również bardzo źle.
tajności
Sala była słabo opalona t kobiety dostagfOSOW801•8
1•
)J•St
ły chrypki. Dopiero nad ranem puszczo~fc:.rę, przez co powietr~e ociepliło się .
.
, ,. "
~ód~, 10 kwietn!a· w!nny być p~z~prowa~zane na p0dsta-1 no taj1no1ść gł0s,owainla I system lis{ mO'\V
. l . lś
(kJ - Jak JUZ domeśhśmy wozoira~, w wie zarządzen 111SpekCJI pracy, a to dla- gą być prec·erdensem w wyboraich delega
b t ctoraJ zT.ozty i mypponoweą wizytę ro fahryce Horiaika w Rudzie Pabja,niokiej ~egot żeby nie ~ylo żadnych wątpliwości tów w innych faibrykach„. ·
o m om ~e zena. rz~d fabryką Kin- przepriowaidz1011w wybory deleJ!aiów fa- ze dany robotruk został wvbrany przez
dermana, .mu~szcząca stę naprzeci~ko brycznych na zupełnie nowej p0dstawie 1ogół, oraz dlatego, aby administracja faPRZEDSTAWICIEL ZW. uPRACA"
przędzalm Ttet~en~, grupy robotnikow. I przy zastosowaniu tajnego !!losowania 1bryki nie mo11ła później kwestjonować
p. SOCHA=
~owiaduJemy się, ze wszyscy pracow- oraz systemu list.
wyborów, zarzucając, że odbyły się one
- Już da·Wt1Jo sfar.aHśmy się o wpro·
mcy w liczbie ok?lo 80~ osób porzucili
Zw;róciliśmy się do przedstawicieli w sposób nieprawidłowy.
wadzenie te.go systemu wyborów delega
pracę na _znak soh~arnosci. Po~zątkowo poszczei!ólnych związków zawodowych
Stoimy na stanowisku, że powinna tów. Ale in&pekcja praicy nie mogła nam
postan?w1ono oglos}ć tylko stra1k demon z prośbą o wyrażenie swych opini·i w · być wydana ustawa o delel!atach fabrycz ~omóc, gdyż dużo hyI:o roboty i nie mostracyJ~Y, który, t,m.al ~rwać od godz. 9 sprawie noweg·o systemu wyborów. Oto I nych. Ustawa ta uc1zyniłia1by instytrucję zna był:o .dele~ować in,rs:pektorów celem
d!J 10-eJ rano, pozmej Je,dnak zdecydo· co naim ośwfadcz·ono:
delegaitów faibryczinych instytucją praw- pr:zewocJ:nicze~ta w wvboraich.
.
wano, a?y ;vstrzyf!1aĆ się od pracy do
·
ną, działaijącą na podstawie przepi1s6w l . Uwa~am, ze wyibory , w głosow,a.mu
czas~ zh~w1dow.~ma zatargu na konfe- PRZEDSTAWICIEL ZW. KLASOWEGO prawnych. Dotychczas d 01leJ!SJci dzi.ała.ją ta1n~m 1 'P'!'zy zastoi~ana.u systemu. list
rencJI w mspekcJI PEacy.
p. WALCZAK.
na podstawie umoiwy zbior,owej. Wybory pGWlJUly stę odbf'!8f tylko w ~uzych
Przed fabryką 11etzena gromadzą się
WyhOII'Y de.leJ!aiów fabrycznych delegatów u Horaka J!dzie wprOW!a!dz<>- fabrykach! zatrudwa1ących pO kilkaset
w ·d alszym ciągu krewni przebywają. .
'
ludzi, gd:Zte wybiera si,ę !tllku delegatów
cych węwnątrz robotników. Przynieśli
oraz
w wypadkach, gdy fU'Dla ma pretensje••w
fabrykach małychf tldzie wybie•
..,ra się dwuch czy trzech delef!ał6w wybO

' P.r zy zas osowaniu
o wy b orac h d e Jega ow
systemu
1

I
I

po c z I a

Cyrk Staniewskich
przyjechał do Łodzi

.
. Zg?dme „ z naszą wczor~jszą zapow1e~z1~, dz1s w nocy pr~ybyl własnym
P?Ciągi~m reprezentacymy Cy~~ Stai:1ewsk.1ch, który tym razem roz:b1Je swo'
~e D:~1!1 10 .tY na placu przy rogu 1 raugutta
1 Kihnskiego.
·
·
.
.
„ Obecny p~ogram, sklada1ący się ~
k1lkunas.tu p1erws.zorzędnyc~ atrakcyJ,
przewyzszac będzie wszysVk1e dotychcz~sov.:_e, jakie mieHśmy możność po-

dziD~~~kcja

chcąc zadowolnić

w

-

I .:. I a .
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Lódź, 10 kwiet~ia. ! rozniosą pocztę która jednak doręczona
(v) Jutro •• w sobotę Poczta Głowna będzie jednorazowo w ciągu dnia. Paczynna będzie tylko do godziny 17·eJ. I czki żywnościowe i przesyłki pośpiesz
Listy doręczane będą dwukrotnie w: ne doręczane będą normalnie. ·
ciągu dnia.
Kioski pocztowe będą nieczynne w
W niedzielę, jako w pierwszy dzień cfągu dwuch dni świąt, zaś urzędowaświąt Wielkiejnocy poczta będzie nie· 1 nie urzę-dów filjalnych również będzie
~zynna. poręczane b7dą jedynie paczki, podczas świąt zawieszone z wyjątkiem
zywnośc10we i pospieszne.
I urzędu Łódź - 3 na Dworcu Kaliskim,
W poniedziałek, drµgiego dnia świąt! Łódź 6 na Widzewie i Łódź 7 na Placu
urząd pocztowy czynny będzie od go.I Reymonta które to u d
b
d •
d
J
I'
' .
rzę Y czynne ę9
11
zmy
o
·e , przyczem istonosze dą tak samo Jak urząd poczty głównej.

I

Poszuk1·wan1·e skra· dz1·onych zegarko'w

m1:~::=~

przez aklamację...
SUMINIELSKIZ. Z. Z.
·
·
p.
, ·
:. •
- . ~aszem ;idairu.em, r<>botDJCy mogą
wyrazie zaułame delef!at~ tylko w6wczas, .gdy wyboiry od~ędą Slę przy pomocy tai.ne~o. głasow~ta.
.
s ~yw,81)ą WV1Padlkd., :te roibo~mcy zgła~
z~ią ~dyidaitów lll!a. deleigart.?w 1 prze~
ry

~~=aCl)ę, kaind)'ldai~ mstaqą ~brani.
k
ysł~cy, ma1ąc po~zo~golnych
aJllidydatow na deJ.eJ!atów 1 wa.ediząc

o
t~, że :oboit:1;icy. ci jako de:le~aici, będą

:i;::i mro:~':'wo;~~::.w zgl~~

Cyrku,
I najwybredniejszych, pokaże sensacyjną
nieważn<>ść wybor6w, twierdząc, że nie
tresurę.
lwów morskich b. kapitana ma40flg
pozuigwne
rezul•a•••
było
1?°'Y'5Zechności,
•
1 rynark1 Heraldosa,
ponadto jedyną na
·
. ~
Jezeli wybory odbędą się drogą taf·
świecie tresurę 20 papug, demonstro-!
Lódź, 10 kwietnia. · I niejakiemu Retsztafnowł (Brzezińska nego ~oso.wania szk0pul ten odpada. waną po raz pierwszy w Polsce przez .
(gr.) - Lenart Ignacy, zegarmistrz '. 45), jeden natomiast u jakiegoś rzefoi- Wydanie uistawy o insitytucj-i delegatów
Malme Normana. Nową pomysłową tre-1 z zawodu, z~m. przy ul. Marysińsk.iei 6 ka, zam. przy ul. Brzezińskie) 49.
uwa:żamy po:,za ustawą ? ~~aich zibfo·
surę rasowych koni w prezentacji p.
został w dntu onegdajszym okradziony!
Jak wykazalo dochodzenie, Ret- rowych, z~ J~en z wazme1szych postu.
Klem:v_, popisy napowietrzne„duetu Hi- Zt?dzieje, m. in~. zabrał~ 4 ze.garki mę-1 sztajn jak. i rz~źnik. posiadali skradzio- łatów w zyc1u ~~owem robotnik6w
szpa??W S~tsuma i Ona, naJsmielszychl sk1e, poch?d~ema szwa3cars~1ego.
I ne zegarki, me wiedząc o tern, skąd przemysłu wł6k1enmczeł!O.„
ekw1hbrystow z cyrku „Bi ce'' w Bar- ł
Po zlozenm zameldowama o kra- i one pochodzą. Zostały one prawdopoTEA
celonie.
dzieży w lokalu 3-go komisariatu P.P., dobnie nabyte. od paserów, uchodzą0 :opu~~NY.
Cz,olową zaś atrakcją będzie niewąt- następnego dnia zawezwano poszkodo- ' cych w ich oczach za uczciwych kup- Dziś i jutro te!{r n~:C~ynny. w nie.dzielę 0
pliwie rewelacyjna piękność Waleria wanego, gdzie okazano mu. zegarki, wlców biżuterią.
lgodz. 4:15 popoł. i 8.15 wiecz. premjera opere.t ki.
Kasfikis, greczynka, przezwana kobietą których poznał swoją własność. ZegarDalsze dochodzenie w toku,
wAdhw~lu w 3:ch at~~ch ~askow~~1 1 ~0, P· t, --.
) .tysiąca zagadek.
ki pde_b_ta,n~ zostały W, ~zasie r...ellliz.ii
~~~-pens1onar • w _rdyser1 ~ _~

o.j

(lR

btr. 4

Li~!R.Lrl

tO.IV

Nr.

i936

łyl
znów sią ·rozpoczą
znaki

ff-all.a.' 1u ta.1J·1rf.. Kradzieże „balkonowe"
12.15-13.i~.Ą~~!'e:t0 s~li!f~~·~ 9~fyf;.

13.10domowego. 13.1513.15 Chwilka gospodarstwa
13.20 Z rynku pracy. 13.20-14.15 Ludwik van
Be.ethoven: V Symfonja C-moll w wykonaniu
Wielkiej Orkiestry' Symfonicznej pod dyr. E.
Szenkowa - płyty. 14.15-15.30 .Przerwa. _
15.30-16.00. Recital organowy Feliksa Nowowiejskiego (z Poznania).
16.00-16.15: Pogadanka dla chorych w oprac.
ks. kapelana Michał~ Rękasa.
16. 15-16.~0. Koncert Orkiestry Tadeusza Seredyńsk1ego (ze Lwowa).
16.50-17.10. „Cud na pustyni" _ obrazek słuchowiskowy dla dzieci starszych według le•
.
gen~y Selmy Lagerloff .. „
17.10-17.25. „S~arby Polski -„Drz.emiące skarby rolnicze _ odczyt wygłosi prof. Jan
Biedrzycki.
17.25-17.30. Minuta poezji: Wiersz Karola Hu. berta Rostworowskiego „Confiteor'• - recy-

!7l~~ł!~~.:~~y~g~~~b•~J;~~.§;
Hausmana.

Specjaliści
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" dają się dotkl iwie we
„na drągi
· b lk
· · d
ft !'
· ·
·
d
·
·

J
k
1
a .on? wyc 1, w racza ą
10 kwietnia. 1 z1mo~~J prze . ~~syp~mem JeJ Iła . a i~ą, , zyc1e rzw1
. · złodz1~Je-specJahsc1 me opuszczaJd, me- . s_z ybko na balkon 1 ru em ał na oczach luk
K .d
( )
przedmioty .
az a . P?ra ro u ma „ swo1e ·mal ani jednej okazji, by nie zaintereso- : dzi zabierają wietrząc~ się jak
grf. powyżej
m,
wczorajszy
dniu
I
i
w
przedmiotó
tych
wartością
się
wać
i
Do•
s~ecy i~zne kradz~eze „sezon~we
1· ··
d
t
I
·
1·
·
I
·
·
·
·
'"
k
·
·
I
i
futra
na
popyt
piero medawno mmąl
po iCJl
o
wp y ną
I wspomme ismy,
. 'k. 6. h t d . . 1;,zaopie owac się memi.
k
i
•J
Złodzieje mają już zgóry przygotowa - i pierwszy meldunek o kradzieży balkono\~c z~ zi~Je
une z ~okledo ~Y~Ia,
1
0
długie drągi i za ich pomocą zdejmują wej. Bylo to prz y ul. Radwańskiej 44,
ne
aory
~ ca ą. • a ~oscią szu a ~ W .
kof.diry \ na szkodę lokatorki tego domu, Elzy Ke·
~za~h l PI~eds10nkach lokah pubhczny~h ,nie.zwykle zręcznie pierzyny
.
dl
, ,
ł
. Ł
k' ' ł
. . .'
.
.
i mieszkan prywatnychI". gdy w. dnm futra
upem z oczyncow pa a pie1 t. p. rzeczy. DzieJe się to ta ' P eroweJ.
.
~czora~.~zym , ~a~otowa ismy .„pierwsze !szybko i .z taką wprawą, że nim zdoła ' rzyna i bielizna.
Kradzieży, jak zdołano ustalić, dokoJask.ółki ~r.adziezy ty~9wo .w10s~nnych, 'ktoś z domownikó w zorjentować się, są '
około. godziny 4-ei· po poł. Dochonano
a
przestępstw
mieJ·sca
od
zdala
·uż
oni
zdeimowaJ.
t.
,
drągi
„na
a mianow1c1e
1
podwo·rzow ycb
n1·e b1·e11·zny z balkonów
Czasem gośpodym, zapommaiąc o dzeme prowadzi 10-ty komisanat P. P.
•
.
Podczas wietrzenia bielizny i odzieży tych kradzieżach, nie zabezpiecz y naleŁódź,

w

k

I

!

.

I

nie mam yzlistczego

żyć,

..·

..

.

.

I

·umiem!..
a kraść nie ty,
która

bezdo mnej kobie
•, • • •
b

młodej,
_powała
usiło
i!adanka aktualna - wygłosi red. Wacław
P()Z 8WIC Się
1s.4o~~t~:;; o wszystkiem potroszku.
Bajczyków ny, lat 25-iu pracy zamieszkiwała w charakterze sub
Janiny
nazwisko
kwietnia.
10
Łódź,
_
.
płyty.
poważna
18.45-19.10. Muzyk'.'zamieszkan ia. Po- lokatorki, gdzie wraz z nią przebywało
miejsca
·stałego
bez
Prze
ul.
19·10 -1 9.20: Zapowiedź programu na dzień naprzy
domu
(gr) - W bramie
trzymała w kurczowo/ w mieszkaniu kilka osób. Kiedy utraImysłowej 18 znaleziorto w dniu wczoraj- nadto desperatka kartkę,
19.2o~f;~5: Koncert reklamowy.
treści następu- 1ciła pracę, nie chcąc być ciężarem dla
Iszym jakąś młodą kobietę, dającą słabe zaciśniętej dłcrni,
19.35-19.39: Wiadomości sportowe łódzkie
a kraść nie swych gospodarzy , wyszła z mieszkażyć,
czego
z
mam
„Nie
jąccj:
weza
nej
nieprzytom
Do
, oznaki życia.
19.39-19.45: Wiadoll!!'ści sp.ortowe ogólne.
i domach
inia i tak . sypiając w bramach
"
zwano pogotowie ratunkowe. ' którego le- Hmiem. „.
·
19.45-19·50: K.omunurnt . śniegowy z. Krakowa.
' h d · I d d ma
I
· :
.
,
.
.
.
wczoraj.
o
a
ozy
,
cgowyc
19.50 -20.00: Bmro Studiów rozmawia ze ~łu- karz stwierdzit
noc
,
się
boryka
rnedawna
od
na
Ba1czykow
otrucie subltmatem .
chaczami P. R.
1
szcg-o.
I
caą
miesi
kilku
przed
Jeszcze
losem.
z
żołądka,
u
przeplukani
po
Denatkę,
20.00-20.20. ,.Misterium o Męce Pańskiej•' MiWczoraj wreszcie, kiedy straciła
z fabryk
kołaja. z Wilkowiecka. F.. ragmenty w opra- przewiezion o w stanie groźnym do szpi- mi była zatrudniona w jednej
l ką nadzieję _otr~yn_rnnJa pracy, w~zc
no0
wskutek
jednak,
ostatnio
łódzkich,
tala w Radogo szczu.
~ 20~4~. Tł:n°c'::~t Te~~~;k~go;ymfonicznej
20 . 20płyty.
się zycia. S?an dePrzy otrutej znaleziono dokumenty na wej redukcji, stracita zajęcie. W czasie usiłowała pozbawić
jest nadal bardzo groźny.
speratki
20.45-20.55: Dzienhik wieczorny

~::~~=rn:~~: ~Raa:n~toł~0 r~~ikiejnocy"

Rozp aczliw
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STRAS. ZNY WYPADEK. TRAM.WAJOWY

słów Chrywspółczesnej
Józef Haydn:
z Polski„Siedem
21.00-22.15.
20.55-21.00 Obrazki
stusą na Krzyżu" - w wykonaniu Orkiestry
Smyczkowej Polskiego Radja pod dyr. MieUtwory poeczysława Mierzejewskie)!o Robotnik , podczas wskaldw ania do tramwaj u, wpadł
tów polskich od 15 do 20-go wieku wybrał
recytuje
Hulewicz,
Witold
pod r1rzyczepkę
opracował
i tekst
Irena Eichlerówna.
RESTAURACJA-DANCING-BAR
Lódź, 10 kwietnia. !dobyto straszliwie pokaleczon ego męż22.15- 22.30. Skrzynka techniczna - red. Wacław Frenkiel.
(gr) - Przechouni e ul. Brzezińskiej 1czyznę.
22.30- 23.30. Muzyl}a poważna - płyty.
wczoraj po poi. świadkami strasz- i Przybyły na miejsce wypadku lekarz ' '
byli
W przerwi e o godz. 23.00 :__ WiadomoNARUTOWICZA 20
wypadku, jaki miał miejsce przed! pogotowia miejskiego stwierdził odernego
ści meteorolog1.:zne dla żeglugi powie!rzne j.
Dzlś w sobotę lokal nieczynny.
uległo
które
podudzia,
prawego
wanie
90.
nr.
domem
1
W niedzielę I poniedziałek FIVE od s-s
Do przejeżdżającego- tramwaju usiło- 1 kompletnem u zmiażdżeniu.
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGR.
z pełnym 10programem
, 1 , . prze- wieczorem od
. 1 kk
ot·
k 1
·
, b'
•
k
18.00 LENINGRAD. ,,Era Diavolo'.~do rana rewelacyjna
godz
iarę w 1asne] e ·omys nosci
iegu, ząmiesz a 31
wa1 ws oczyc ''
18.10 PRAGA. Pieśni nasyjne.
- BAND, na:
„HUNGARIA"
węgierska-ork.lestra
stanie
w
pogotowia
karetką
wfeziono
Fran-/
44-łetni
przy ul. Brzezi11skie j 90 18.30. RYGA. „Parsifal".
Hegedtis
Clalre
skrz;ypa7z~a
fe~omena.lna
czele
ciszek Baranowsk i, robotnik z zawodu. beznad~iejnym d'o szpitala w Radogosz-1
20.45. MEDJOLAN ..Koncert symfoniczny.
·
ta
sła~R~~~is
światowe1
oraz
ych
wieczorow
godzinach
w
Jeszcze
czu.
20.45. RZYM. Koncert chóru.
Baranowsk i, straciwszy równowagę, 1
solistów.
Koncert
.
STOCKHOLM
21.25.
Diseuse MAGDA ENGEL
Baranowsk i poddany został operacji.
wpadł pod koła przycz.epkl.
21.30 WIEŻA EIFFLA. Muzyka kameralna.
sISTERS FRY
wykół
Spod
tramwaJ.
Zatrzymano
Wagnerowski.
Koncert
.
22.00 STOCKHOLM
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- Nieraz nocą, kiedy, nie mogąc zanajbardziej szczęśliwego na świecie.
leżę w mroku, przychodzi do mnie
snąć,
f Teraz, gdy czarodziejs two kokainy prze

k ~~~~fe~~~~~=
fa~~~~i~,i~~a~żyA~~~~aj~
~~i: j~fen~~~
~~~~ f:~~~~·w ~~~~iy~is~~
.t:V:,
mnie
ze
„I
nawias
za
m
wyrzucony
jący słowik:

~yi~olejeńcem,

cóżeś

zrobił,

którego tak kochałam? Żyłabym wciąz
.
jeszcze bajką pogodnych oczu i szczęśli- ·
arybiałe,
Pochylił nieco głowę. Jego
40 )
wo~cią. m~odego ci~ła. Swiatby .się d~ ·
j
Powieśt spółczesna .llJI stokraty~zne ręce leżaly na poręczy mme
'-'
usm1echal, a Jabym roześm1anem1
martwe.
Jak
krzesła
~
- Czasami - mówił dalej - budz.i ustami przyj:riowała najcudowni ejsze
jeszcze pieścić
Danuta Kresińska, ekspedjenl1ia w ma- miczne, nieumiejące
gazynie bławatnym Jana Zarysza zostaje i zgorzkniale .... Lecz mimo wszystko się we mnie tęsknota, ażeby spotkać pod dary ~lo~ości. A tak. przez cieb.ie J?ieśń -·
P.~towie: l oto
zredukowana.
właśnie za ustami nigdy prze- czas swej życiowej wędrówki'kogoś do- ~ego z~cia urwata się w
Nie mogąc znaleźć pracy - mając na tęsjrnitemnie calowanem i - za wargami brego, któryby podał mi rękę. Będę Jestem zielonym trupem, grnrącym w doutrzymaniu ojca - przyjmuje pomoc Zary- ze mnie
szczery i przyznam, że nieraz już wy- le cmentarnym ".
sza i oa czasu do czasu ~t>clyka się z nim. twojemi„.
Kresińska wzdrygnęła się. Obraz,
O spotkaniach tych dowiaduje się naciągały się ku mnie białe, kochane ręce.
się.
Danuśka zmieszała
ny przez Ornicza wydał jej
rzeczony Danuśki Stao.~ław Reczy;)sk.i i po
wyczarowa
nie
że
tak,
slabe,
Poraz pierwszy Ornicz pozwolił so- Lecz cóż, byty one za
nie
gwałtownej scenie zrywa z ukochaną,
okropny.
się
Doupadku.
z
mnie
ć
wydźwigną
umiały
wywierząc, że stosunki jej z Zaryszem aą zu- bie w stosunku do niej na podobne
- Czemu mi pan{ opowiada te po!lure ·
broć tych samarytane k stawała się dla
. znanie.
pełnie platoniczne.
historje?
nie
że
Nietylkc.
wem.
Kresińska, otrzymawszy pooadę le~torki
mch przekleńst
Mimowoli cofnęła się wtył.
u niejakiej Rudeńskiej, wyjeżdża z mą do
- Ponieważ - . odpad uroczyście ·
się melancholij nie. umiały mnie wyciągnąć z trzęsawiska,
uśmiechnął
Karol
Krakowa
do
Wiednia. Wysiana przez nią
- chciałbym, ażeby zdała
mężczyzna
wciągnięte
- Niech się mnie pani nie lęka, bo ale przeciwnie : same ginęły
poznaje tajemniczego dżentelmena: Karola
sprawę z tego, kim je~
jasno
sobie
pani
topiel.
grząska
w
mnie
przeze
niczem jej nie doktnę, ani nie obrażę.
•
Orni cza.
lubie maskować się.
Nie
istocie!
w
stem
oczy
zmęczonemi
przed
Może
Umilkł.
wystuprzykrość
pani
A może sprawia
pani rozczar.owy s~ę
ma,
zresztą
Poco
tych,
orszak
teraz
ał
przedefHow
Ornicz spojrzał na koniuszki palców chiwanie spowiedzi biednego wykole- ma jego
Jestem zda.ma, że
.
przy~złosci„
w
wać.
życiu,
w
się
zetknął
·
kiedyś
któremi
z
jeńca?
ł szepnął:
człowi eka,
poznać
dobrze
pam
powm~a
miłością.
Kresińska poczuta litość dla tego czlo unieszczęśliwiając je swoją
- Trochę białego proszku: eliksir
.
koc~ał.
Ją
który
ia
wspomnien
te
były
Niewesołe
\Yieka tak subtelnego, utalentowan ego,
wiecznej mtodości i szczęścia....
Danuśka zachnęla się:
'
gdyż westchnął ciężko.
a przytem nieszczęśliwego.
ć
d
Danusia zrozumiała.
c
z
- Zażywał pan kokainy? - zapyGłos jego nie brzmiał-tuż więcej jak ł - t nfJuśl~a zyn~ pan wyg~ ywa
Zbudził się w niej nieledwie macieups wa. de .iśćpan me przestanie, będę
rzyński instynkt. Gotowa byla nawet\ niski ton wiolonczeli gdy przyznawał· gzmuszona
t~ 1aK. aro! sklną' głową·.
o eJ .
t
h
'b
·
ł
' k a ć go po g owie m Y c ore, s a·
· · t a d e l'k
K ok amis
t
fatalizm „. Tak. •
mnie jakiś
Sci·ga
i a t me przytrzymał
- Tak!.„ Przybycie pani prz·erwało pogtas
.
.
.
.
.
be dziecko
rękę.
za
ją
Mikróla
mitycznego
rąk
dotkmęcie
Jak
d
ś . "ł
.
·
.
mi mój najcudniejs zy trans„. Ale nie
0 dasa zamieniało wszystko w złoto, tak
·d h d ·r
·
_ N' h pam· me
obok.mego, 0 mien a go
. Usiadłszy
o c o zi.„. zyt
iec
. I
.
g niewam się na panią.„ Tęskniłem za aalszych
.
d
wynurzen·
do wyspowiapani
mnie
upoważniła
nie
naJły
i po m01m wpływem robaczywia
. .
·
, .
nią!
nie wolno
owi
spowiednik
A
się?
dania
zdooi:giś
J~śli
serca.„
cz~ste
bardziej
tak~
ulgę
-. Je,sh panu przyn~esie
1
Głos jego brzmiał niby niska struna
chociażu,
konfesjonał
z
uciekać
przecież
spowie,dz, to proszę, mech pan mówi. byłem ..sobie sławę me?ezpiecz~ego
wiolonczeli . Rozmarzył się:
nim
przed
się
spowiada!
delikwent
by
mez~byt
.me
ten
rozgł~s
,
uw?dziciela
-: ~yślałem o pani nieraz.„ Czasem sluchac. będę z uwagą.
czy
m~sztą
A
.
grzechów„
najgorszych
z
mal~tk1e
i~
tez,
Jest
?.rawdą
..
słuzony
,
oczy.
zmęczone
Or~1cz przymkn~ł .
na Jawie, a w narkotyczny ch. ma~zeże
zbrcdnia
wielka
taka
naprawdę
to
rekuh
mach zawsze„. Sam nawet n;e wiem Powoli, trochę do siebie, trochę do Da- serce AhcJI pękto od uderzema
'
oanią?
pokochałem
ono
mogło
nie
ponieważ
j,
v..olwerowe
1
dobrze dlaczego.„ Ostatecznie spotyka- nusi, zaczął mówić:
- Nie moja to wina, że doszedłem' dłużej znieść sytuacji, w jaką je pogrąłem już w życiu piękniejsze i bardziej
IDalszy cią2 jutro}
w którym jedyną ucieczką sta- żyłem„. Dalekie to czasy, złe, nie dająstanu,
do
Calowapani„.
niż
kobiety
wartościowe
„
zapomni•eć.
nigdy
się
ClP_arę
proszku:„
łem już niejedne usta: czerwone . i ane- je się szczypta białegó
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Napisał specjalnie dla .Expressu•: Bogdan Lol.
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STRESZCZENIE POCZA TKU POWIESCI
Obląkaniec znikł jednak w tajemniczy spo
Gdzieżbym ja tam był w policji... nię nad czyimś losem, gdy wtasny jest
Pomiędzy dyrektorem fahryki rur kanalizacyj• sób.
aych Alfredem Krauserem a iego sz ferem JaRogosz wyjeżdża z Magda do Warszawy. - powiedział, wzruszywszy ramionami. tak poważnie zagrożony ...
ae~ R~goszem doszło do gwałtownej sceny w
A t1 mczasem Wernerowa po morderstwie - Ot, dla kawa tu nabujałem tylko BiruMusiała przyznać sobie W duchu, że
gabinec1(' dyrektorskim. Rogosz został wyda- Zrębskiego wróciła do męża, który jej wszystko nia ... Nigdym w policji nie służył i chy- cdniosła sukces niespodziewany.„
lony z pracy za to, że ujął się k.rzvw''
-,licz· przebaczył.
ba nie będę
Osoba Jana Rogosza była najwiękkowanei pr7.ez dyrektora 1CJbotnicy.
,,Czarny Antoś" odebrał dwum doliniarzom
A t ···
d ?
· · .
·
Nazajutrz wczesny!D rankiem przed faoryką
„żyletce" i Konikowi - list Walczaka, po·
en mun ur·
szą troską łlugona, naJw1ększym Jego
K;nusera jakaś przechodząca kobieta I 'knęła stanawiając oddać ten dokument Rogoszowi. - To przypadek, proszę pani... Tak! niepokojem ...
się na trupa mężczyzny I. odciętą głową. w zaRogosz przyjechał z Magdą do Warszawy. się ztożyło, żem się przebrał, a potem nie I
„Póki on będzie łaził swobodnie po
mordowanym rozpoznano Alfreda Krausera
„Cza.rny. Antoś" uda!. sie do W~rnera i prze-, moglem odnaleźć swego ubra. nia ... Wi-1 świecie, - mówił Werner podczas jedJan Rogosz. został aresztąwany a w dwa mie· konał się, ze Werner Jest właśnie Krauserern, d
·
·
· ·
.
. ' ·
· h
,
.
eiące później strmął przed sądem, który ska-zał go którego rzekomo miał zamordować Rogosz.
zę, _zem Jeszcze w1ęceJ tern pamą zac1e neJ z ~statmc rozmow. ze swą zoną na 15 lat więz enia za zamordnwan,ie Krnusera.
Zapowiedziawszy zemstę, ,,Czarny Antoś" kaw1L. .
póty me zaznam spokoJU ...
Rogosz ucieka z więzienia na dwa tyglldnie odchodzi. Na progu spotkał Elżbietę, która za- No, chyba„. To takie dziwne, co!
Bo on chodzi i węszy, szuka swojej
przed termineM . wypuszczenia go, udaje się do praszll: ~~ ~a wódk~ Pr~ewrotna koblł!ta chce pan mówi.„ - odrzekła z uśmiechem nie: sprawiedliwości. Za wziął si-ę i dąży do.
· k . WI I
k
ł
.
.
go
us1dlrc
1
odebrac
mu
list
Walczaka.
.
d
.
'ć
.
. , .
m1esz an1a a cza ca, tórv mia m11 wv1aw1ć,
Poszli na wódkę ,10 knai·py ,,Kacapa". gdzie '.11og~c s.1ę na _z1w.1 w duchu Jeg,o_' na- 1, celu z, .uP. artą .za wz1ę.tosc.1ą„.
.
.
kto tego,
był mordercą Krausera, ale nie d„wiedział
t
d
Ó
I
J
1
się
bo WAiczak. chory na gruźlicę s15onał. spotkali l3irunia. Antoś wychodzi. zostaw1al<1~ IWlleJ, meos rozneJ praw om wnosc1. -,
es I Jego me stanie, me b ę dę się bal
nie zaążywszy zdrll<hił. tajemnicy.
Elżbiet~ i Birunia san;iych. Elżbieta !?rosi prze- Niech pan opowie dokładniej...
ani „Czarnego Antosia", ani innych szan
stępcę, aby odebrał hst Antosiowi. Biruń, oczaI n
ł
·
.
,
t~ ·
t'
· z b k' · "
'·
Pani Elżbieta Wernerowa. żerna Hugona Wer- rowany jej pięknością,
udaje się w ślad za An·
. _.,,og?SZ począ się zw1erzac, zapo-1 a ZYS OW W r? d·ZaJU
. rę. S .1ego ...
n~ra, gł?wnego akciona1 jus:ia !a~ryki samocho- tosiem i zadaje mu skrytobóczy cios nożem.„
m~na~ąc, ze 11'.a przed sobą kogoś, kogo i
W, c.elu. umeszkodhw1e.ma . R?gosza,
dow P01echała p1ękn~. limuzyną na spacer ze
Werner, ulegając prośbom pięknej Rity, ko- w1dz1 po raz pierwszy w życiu, 0 którym 1 polecił zome 1 by kazała B1rumowi odnaswym nowym kochankiem. szale· em - Andrze-1 chanki Gastona, finansuje film mający za fabułę nic nie wie...
leźć go za wszelką cenę ...
jem Łuhku\"Skim.
znane wypadki sprzed piętnastu laty, gdy Rogo·
N
B' '
k t d
Poµrzedn1 kochanek Wern!roweJ, Jerzy sza uwięziono za rzekomą zbrodnię na Krause·
ie podejrzanego, nic zastanawiaią1run szu a,
owiadywał się tu i
Zrębski, staie się Drzypadkowo właścicielem lis- rze. .
cego nie widział w zainteresowaniu, ja- owdzie, bezskutecznie jednak ...
tów Walczaka, z których dowiaduje się, że
Traf chciał, że Rogosza zaangażowano do te· kie okazywała dla jego spraw poznana
Po Rogoszu zginął wszelki ślad i
Kra~ser nie zos~al. zamordow~n~. Po „~m : erci", go filmu .. Wys'.ępował on w ro~i policj~nta ..- przezeń przed kilku minutami kobieta„. w końcu - zarówno Werner, jak i jego
swei odebral pieniądze. zmienił nazwisku na Yf pewne1 chw1lt Rogosz zrozumiał, co się dl!e·
W'd
· d
ł
. żona - stracili nadzieję czy to przedWerner I zaloży? nową fabrvke.
ie 1 przypadłszy do Gastona począł gorączkowo
. I ~czme O, czuwa potrzebę zwie- ;
. . d .
'
.,
.
Zrębskl szantażuie Wernera.
pytać: gdzie jest Krauser.
.
!Ze!11~ się komus ze swych trosk, łaknął s.ęwz:ęc. 1 ~ u a się przeprowadz1c W c1ą„Din-tJJra" nakazuje Rogoszowl, aby wróci
.Sc1gany pr~ez. aktoró~, którzy myśleli, . te 1ak1eJs wspóczującej z nim duszy, bo gu naJbhzsz~go czasu.:·
.
.
do swej tony a gdy Jan nie chcial o tern sly ma1ąt dohc.zynk1enł1a .z wark1atem! Rokgos.z pob1.egł otworzył naościerz swoJ'e serce
A właśme na czasie zalezało oboJgu
•
.
k
d
.
.
d
na
& ryc
1
u
ry
się w s rzym z re w1zytam1.
.
.
···
b
d
b
1
d
d
·
'
1
·
t
·
szeć, został znienac a napa męty 1 ugo zony
Werner zwie
. dza ate11er
.
skrzęt
11.1mowe J es t on na- . Elzbieta
.
. .
.
. słuchała go z U\"agą
.v
' .
dar· zo,Ć o• a Ca z1en A nat eza
'" o się
'd ·sponozem w ple.cy. Rannego zab:eraia do szp1t-•~a wpół przytomny ze strachu. Stwierdził bowiem,
nie notuJąc w pamięci wszystko. co sły- Zl~Wa '. ze " zarny n os V.:YJ Zie
ze
~r1;y lótku Jego. ~zu~~ Wikta. która me wie że scenariusz filmowy osnuty jest na wypadkach szata„.
szpitala I znowu da znać o sobie ...
ze RogJsz Jest ie1 01c1em...
sprzed 15 laty, ~dy on - wówczas występujący
To przecie ważne co te
ł
. k
I oto - splot wypadków: Biruń spoRogosz opuścił szpital. Spotykając s!ę z Wik- jako Krauser dokonał zbrodni.
ó . tt
b d . '.
. n ~z owie. 1 tyka się przypadkowo z Ro os
.
tą, dochodzi do wniosku, te koch11 się ona w
Bojąc się odpowiedzałnościi Werner posta. m W!, ugon ę zie mezm1errne zadod
.
g z,7m 1
n'.m, nie wi„dząc: te jes~ .o~. jej ojcem. Przera· nowi! podpalić atelier filmowe, aby. zniszc~yć wolony, gdy usłyszy dokładną relację... sprowa .za go do ~naJpy „Kacapa ··•
tony tem odkryciem wv1ezdza.
taśmę i w tym celu wszedł w kontakt z B1ruWięc chciwie łow'la
To me wszystko. Rogosz, czy to pod
1. ł k ad'd e s ł owo .. a wpływem
PJ przybyciu do zapadłej wsi - Kurkowa niem.
•
d
, ·
wódki, czy też pod działado,staie tam prace w tartaku dziedzic<1 Nu1tata
Biruń z~kradl się pod atelier, ale w pracy g ~ c,z~g~s me zrozumia a, omagata się niem uroku Elżbiety, zaczyna się zwieRoirosz ud<il się do „Czarciego dworu", aby p;zeszkodzil mu_ Rogosz: przebra~y za poi~- wyJasme „
.
.. .
rzać, zdradzając wszelkie swó 'e ta·'e '':.GI
W}!ŚWietlić jego tajemnicę. w kracie piwnicz· cianta. Obydwa1 u~alj SI~ ~o knaHJY „Kacapa .'
A Rogosz opowiadał, zw1lzaiąc gard- n' e
J
l m
nego okna zauważył obłą.kaną twarz starca, ~tó- dok.ąd przyszł~ takze Elzb1et~ Wer.nerowa. Bi- łc Plwem, O swoi~h smutnych dziejach IC •••
•
,
•·
"' . "· l
ry krzyczał. te zna tajemnicę Krause;a. Uczy- rumowi. polec1ła, aby podpalił .atelier, a ~arna w tern przeświadczeniu że t 0
l ł I . V:' pr~eśw~adczcm~, ze ma do czyniło to na Rogoszu olbrzymie wrażenie: Posta- udala ~ię z Rogo~zem d~ g.abmetu._
ż
!'
.
'
o . zna az. niema z zyczhwą sobie osobą, odkrywa
nową sprowadzić zaraz oolicie i uwolnić starca . Oboie spoglada1a na siebie z zamtere:;_owa• Eycz ISW~, w.yrozumiałą osobę, Jak ongi swoje karty, zdradzając swoje najz ka1dan.
· mem.
rnę zi~etti.„
.
skrytsze zamiary.
R
d - I •B2
Opowia~ał o złym losie, który stale
Nieostrożnie, nieświadomie ułatwia
OZ Z•O
krzyzowa! Jego plany„ który . ~kladał swoim najzaciętszym wrogom działanie
~Yd.arzema naprzekór Jego woh 1 prag- przeciw sobie.„
niemom...
Stwierdziwszy ten pocieszający fakt
Gd.y dobrną.I do ~woich czasów kur- Elżbieta uśmi'echnęła się do s.iebie z za~
kowsk.ich, zw1erza1ąc się, jak to, nie- dowoleniem. Widocznie przyjął ten jej ·
slus~me P.osąd,zony o podpalenie tartaku, 1 uśmiech pod swoim adresem, odezwał
Potem, jakby zawstydzony, kierował
Tedy pomyślał: trzeba będzie do- i:n~s1ał uc1ekac do Warszawy, oczy EI- się bowiem:
je znowu gdzieindziej... Myliłby się okola dojść do tego.
I zbiety z'!-płonęly żywym ogniem.
- Pani musi być bardzo dobrym
wszakże ten, ktoby sądził, że Eiżł>ieta
- Ale porządny chłop ten Biruń... . - I Jak? - zapytała. - Sprawa ta człowiekiem, prawda?... I dla takiego
jest w tej chwili pochłonięta jedynie bez Liczyć na niego można ... - mruknął nie- me zost~ła dotychczas wyjaśniona?
Birunia, jak widziałem, jest pani życzli
myślnym flirtem...
pewnie, bo każde kłamstwo przechodzi-:- Nie, proszę pani ... - rozłożył bez wa, chociaż do niego trudno się przy0, nie - przewrotna ta kobieta ob.- ło mu strudem przez usta. - A że sie- radme. ręce. - Dla!ego też muszę ukry- zwyczaić.„ Tak, proszę pańi, w każdym
myślała jednocześnie chytre plany, zmie dział w więzieniu, to znaczy tylko, że wa~ się prze.d policJą, bo jakby mnie zła- człowieku jest tyle dobrego, co i złego.
rzające ku zgutJie siedzącego naprzeciw odpokutował ju~ za swoje winy ... Teraz P~h, !oby~ zadnego tłumaczenia dla sie- Mnie ·pan ma na myśli? - przeniej człowieka...
może być porządnym człowiekiem...
błe me m1aL.
rwała, ściągnąwszy brwi. - że to we
Plany jeszcze nie skrystalizowane,
- Mhm... - odparła w zamyśleniu,
. - Aha ... Aha ... - zmrużyła oczy. - mni'e należy szukać i złego? ...
chaotyczne...
poczem z ożywieniem, przypomniawszy Więc pan ukrywa się przed policją...
- Nie, nie ... - zaprzeczył gwaltow
_ Prędko Biruń przyjdzie? - ode- ~obie coś: - Aha, ~ówil pan przedtel!l,
.-. No„ tak.. „P~n~ wie, _jak to jest na nie. --: O Biruniu mówąem ... Cztowie~
zwal się nagle Rogosz, chcąc przerwać ze ma pan dowody, Jakoby Krauser me świecie: Jak mme 1UZ raz mby złapali na o kamiennem sercu znaidzie w nim sadenerwującą ciszę,
został zabity...
morderstwie, to każdą zbrodnię będą mo zlo, a ktoś dobry, ludzki. .. jak pani„.
- Słucham?- ocknęła się zadumy
- Dowodów nie mam ... - zaprze- chcieli mi wmówić„. Bo niby, co można potrafi ... no ... - urwał zakłopotany nie
i rozchyliła malowane usta w uśmiechu. czyt z .gorzkim uśn:iieche1!1. - B~, jak- spod~iewać. się po bandycie, który nie wie~~ąc, jak wyrazić to, co czul ~ tej
Powtórzył pytanie. Wówczas zaśmia bym miał dowody, macze1bym dziś wy- bal się zabić człowieka?... Dla takiego chw1h.
ła się wymuszenie i zalotnie i zapytała: glądaL. By·!bym innym człowiekiem, nie tartak podpalić, to tyle, co dla innego
Poraz drugi zrobiło się Elżblecie nie- Tak się panu nudzi w mojem to- musiałbym się przed wszystkimi ukry- wykurzyć papierosa... Tembardziej, że zmiernie przykro, że prowadzi podstępwarzystwie ?...
wać. .
dowody przeciwko mnie są, bo tak się n~ grę. wobec Rogosza„. Dziwny czło- Nie nudzę się ... - odparł, zlekka . - A tak, czy pa!! się ukrywa? - pod L nieszczęś1iwie złożyło, jak wtedy, -:-vrnk, mny, niż wszyscy„. Takich oczu,
zakłopotany ostrem stawieniem kwestji. niosła w.ysoko brwi.
.
. przed piętnastu laty ... Taki już mój los ... J_as~ych, sz~zerych, Pl?nących jakgdyby
_ Skąd znowu„.
- Wiele o tern mówić, i;>ros~ę pam.„
- To znaczy,_ chciała upewnić się sv.:1atlem mezbrukaneJ prawdy, nie wi. _ Powinien tu być za godzinę ... - machnął. rę~ą. - Ludzie ciągle pa- Elżbieta _ że gdyby teraz policja wpa- działa dotychczas„.
Dawno sie znacie z Biruniem?„.
t~zą na mme, Jako na 1!1ordercę ..; O~i dla na pański ślad, powędrowałby pan
- Szkoda ... - pomyślała nagle. - Siedzieliśmy razem„. - odrzekł me. m?·g_ą tego. zapommeć.„ I boJą się znowu do więzi'enia, prawda?„.
Szkoda, że . muszę działać jemu na
szczerze.
mme, i zle 0 mtlile myślą...
·- Mhm ... - potrząsnął iłową. - zgubę ...
- W więzieniu?.„
- Mam wrażenie„ że _jest. pa~ prz~- Możeby na sądzie udało mi się wytruJa~by dla kont.r~stu ~tanęła ~ej przed
- Tak...
czulony na tym punkcie me więceJ ... W1- maczyć, chociaż - gdzie tam„.
ocza~i sylwetka JeJ męza: lata1ące .niePołapat się po niewczasie, że po- docznie, ludzie nie mają takiego złego
- A nie boi się pan że ktoś pana spokomie za niebieskiemi szkłami oczy;
wiedział zadużo: może Biruń ukrywał zdania o panu, skoro powierzyli panu od- zdradzi?
'
człowieka o nieczystem sumieniu...
'
przed tą panią, że siedział?
powiedzialne stanowisko„.
- Ktoby mógł mnie zdradziić, jeśli
. Wieje o~eń.bezus.tanny lęk, paniczniy;
Może nie chciał, by ona wiedziała o
Teraz on skolei spojrzał na nią zdu- nikt nie wie?„.
strach, udz1el~Jący srę wszystkim, któtem? Odetchnął z ulgą, stwierdziwszy, mionemi oczyma.
- A Biruń?...
rzy są przy mm ...
iż na niewieście słowa te 'Ilie uczyniły
- Zaufanie mają . do mnie? Powie- Nie gadałem z nim o tern....
. - Str~szne mam z nim życie ..........
najmniejszego wrażenia ... Czyli - wie- rzyli mi stanowisko? ..• - zapytał.
- Nie wierzy mu pan?...
kzd~ła sobie sprawę. - Ani godziny spodziała o tern„.
- Jest pan w policji ... - rzekła to- Nie to, ale on nie ma zrozumienia OJU •••
Tembardziej zastanowiło g::>, rozpa- nem wyjaśnienia.
dia kogoś ... Pani, to co innego...
·•
. I zastan?wiła się.: o ile szczęśliwszy;
„io w nim nanowo ciekawość: ja:kie in- Ach, o tern pani myśli ... - pokiSpojrzał na nią ciepło, z cichą Jest ten ... meszczęśhwy Rogosz.„
teresy mogły łączyl. tę bo~atą kobietę wał smutnie głową.
wdzięcznością, że go wysłuchała.
. Jego. pogoń za pra.wdą, za sprawiez notorycznym opryszkiem?
Dziwnie był dzisiaj usposobiony do
To dziwne, ale zrobiło się jej przykro, dh.woś.c1ą m~ w s~b1e coś z bohaterPo pewnem wahaniu postanowił za- szczerej rozmowy i zwierzeń ... Czy to mimo, iż nie odczuwała nigdy podob- stwa, 1mponuJącego i wzruszającego zapytać ją o to prosto z mostu...
wódka tak podziałała na niego, czy ta nych skrupułów.„
razem ...
Albo ntie: gotowa się obrazić i rniećl piękna pani, spoglądająca nafl z życzli- t
Otrząsnęła się szyblCo z tych my.śld
mu za złe, że ~tfA(:a się d,Q jej SRl'...lUY- YlłM zamtereso:wantem?.
uzna:wszy, że nie pora na rozczulani~
( a}SZV Cfąg Jutro)
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KOLO PRZY JACIÓL HARCERSTWA.
urządzone zostanie święcone w sobotę
W świetlicy gimnazjum męskiego przy ul. łudn!u.
Pułaskiego Nr. 12 odbyło się zwyczajne doro- ZA ZAKŁÓCENIE SPOKOJU PUBLICZNEGO.
czne walne zgromadzenie członków K. P. li„
Jacha Henryk, Kubicki Stefan, Grzelczyk
przewodniczył p. Krakowski. Prezes p, dyr. Józef, zam. przy ul. Moniuszki Nr. 92, przechoBotner zdał sprawozdanie z działalności 7.azna dząc ul. Klłlńsk!ego, wszczęli pomiędzy sobą aczaJąc, że zarząd wydatnie wspomógł finanso- wanturę, I szamocząc się wybili szybę wystawo wyjazd drużyn pabianickich żeńskich i mę- wową w sklepie Nyssa, Kilińskiego 3.
1
skich na zlot do Spały w roku ub.
Bik Robert I Łuczyński Jan, Tkacka 7 wyNastępnie odczytano sprawozdanie kasowe wołali awanturę na ulicy.
I na wniosek komisji rewizyjnej udzielono za·
rządowi absolutorium.
·
CZYJ ROW.ER?
Ze sprawozdań hufcowej druhny PluskowSnlady Stanisław, Bugaj Nr. 23 znalazł na
skiei wynika, że drużyny żeńskie liczą 255 dru nieoparkanionym placu swej posesji rower. Pra·
hen.
Druh harcmistrz Kłys w sprawozdaniu wy właściciel może odebrać swoją własność
zaznaczył, że drużyny męskie liczą 231 człon- w komisarjacle P. P. po udowodnieniu.
ków, z których 162 przeszło wy.szkolenie ply,
wackie.
ZE ZWIĄZKU OFICERÓW REZERWY.
Przyjęto do wiadomości, źe w szkołach po-I
Na pierwszem zebraniu powyborczem zawszechnych i średnich na całym terenie Rze- rząd ukonstytuował się w sposób następujący:
czypospolitej przyjęto i zaprowadzono metody pp. Manitius Stefan - prezes, łians Bolesław harcerskie przy naukach geografii i gimna- 1-szy wiceprezes, Czekay Henryk - llgi wicestyki.
prezes, Majchrzak Józef - sekretarz, NeugeWobec tego że wkrótce obowiązywać za- bauer Adam - skarbnik, Nowakowski Jan cznie nowa ustawa, określająca między innrmi referent P. W., Zatorski Władysław - bibliote·
również ilość członków zarządu, walne zgra- karz, Mlssala Witalis - gospodarz, Pabich
madzenie wstrzymało się od dokonania nowych Czesław - delegat na powiat.
władz Kola, lecz powołało przez aklamację
Dnia 18 b. m. w sobotę o godz. 19-ef odbę
dotychczasowy zarząd i komisję rewizyjną, po- dzie się tradycyjne „Jajko" dla członków Z. O.
ruczając im sprawowanie mandatów.
R. i ich rodzin. Zgłoszenia należy nadsyłać na
ręce gospodarza do dnia 15-go b. D'.I
Z DLUTOWA.
Jak Już donosiliśmy, w Dlutowie odbyło się
KRADZIEŻE.
założenie kamienia węgielnego pod dom ZwiąKociszewski Jan, Leśna Nr. 65 pozostawił
zku Strz.eleckiego.
przed sklepem przy ul. Tuszyńskiej Nr. 32 roPrzy wybitnem poparciu właściciela Dłuto- wer wartości zł. 50. Nieznany sprawca skradł
wa p. Karola :Eiserta i obywatela z łiuty Piu- rower I odjechał.
towskiej p. Thomena prace nad budową domu
z mieszkania Pawłowskiej Genowefy, ul. św.
pójdą w szybkiem tempie i do je.sieni zostaną Jana Nr. 2 nieznany sprawca skradł 2 sztuczk!
wykończone,
towaru oraz prześcieradło wartości zł. 26.
Wreszcie żebrak włóczęga wyciągnął z toZ POLICJI,
rebkl leżącej na kredensie zł. 60.50, na szkodę
Staraniem zarządzu Rodziny Pollcyfnef, dla KraJczyńsklej Stanisławy zamieszkałe! przy ul.
skoszarowanych w komisariacie policjantów św. Jana Nr. 5.

I
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Lódź, 10 kwietnia.
wczorajszym odbyła się
u okręgowego inspektora pracy konferencja w sprawie zawarcia umowy zblo
rowej z robotnikami budowlanymi.
Przedsiębiorcy budowlani zażądali
oo inspektora pracy, aby zagwarantował
im, że umowa zbiorowa będzie obowlązywała wszystkie przedsiębio~stwa b.u~
dowlane. Rzecz zrozumiata, ze tak1eJ

(k) W ·dniu

gwarancji inspektor pracy nie mógł dać,
to też konferencja nie dała rezultatu.
Jak się dowiadujemy, po świętach
Wielkiejnocy odbędą się ogólne zebrania robotników budowlanych, celem zastanowienia się nad daiszą akcją. Związ
ki zawodowe zapowiadają strajk na t~c~
bud~wlach: na których prace zost~ły 1uz
pod1ęte, o d~ umowa nie zostanie zawarta w na1bliższych
, dniach..

..

••
przewodnictwem

Pod
insp. Kakowskiego odbyła się wczoraj konferencja
w sprawie zawarcia umowy zbiorowej
w przemyśle garbarskim, w którym od
...._ ..~
kilku tygodni trwa strajk•
.,.
~
Mimo, że obrady trwały !kilka godzin
10 KWIECIE~ l!i36 R.
.
porozumienia nie zdołano osiągnąć, woRanek .dz~sleJszy do godz. 10-el na~aie się bee czego ponowna konferencja odbędzie
do zal~tw1ama Interesów wekslowycp 1 r.otl>O- się dopiero po świętach.
.

•
~
- · .•

czynama procesów. Okres ten sprir1a równ.et
sprawom sercowym i przyniesie powodzet·'e w
~.~
związku z.pod~ó.żami. Nastepne god.:in~ przyn!oWczoraj zlłkwidowany
został strajk
są sytuacię me1asną i nieporozumienia z osvdzi I
d I i kł dó pr emysłof
bami starszemi i przelożonylJll. Począwszy o~ w
a e przę za n za a w z
południa dobrze jest zawierać trwale związki wych Widzewskiej Manufaktury. Po kilmiłosne i przyjazne I załatwiać sprawy, kt6r~ kugodzinnej przerwr~ w pr~cy zat~r~

r

~~/~~Yw~~;~;a~I~n~~Vicl~zg~i~ ~fęd~~ż~o~~: z· ostał
1

14-tą

a godz. 17-.tą nie nal~ty rozpoczyna~ nic
nowego ani przyjmować służby uomowej. O tel
porze
działają
ujemne WPlywy
kobiet Kolo
prodzonych
w pierwsze!
połowie dla
kwietnia.
godz. 18-ei dobrze iest składać wizyty 1 wdawać
s!ę w dyskusje. J\:astępnv okres do godz. 21-ej
przynie~ie p~zykre. roz~z3:ro~ania w związku z
1
osob~mi
Pl~ 1 odnuennei.
straty
ma.
tnjame. Wieczór
zapowiadawiększe
sie dobrze
i przyri'esie natchnienie artystyczne i powodzenie w

robotę.

zak,onczony

„

1

robotmcy

podJęh

*
Dziś, o godz. 10-ej rano odbędzie się
1

w inspekcji pracy konferencja z kotoniarzami, którzy strajkują Już piąty tydzień. Kotoniarze domagają się przedlużenia umowy . zbiorowej
1
ó' ·uzupelnienia
d
umowy, umamia de egat w 1 t. ·
miłości.
Prawdopodobnie na konferencji dzi. Dziecko dziś .urodzone - samodzie)ne, ene.r- siejszej porozumienie zostanie osiągnieg1czne. o zamkniętym charakterze, posiada zd,ol- t
d ·
l
· ó'ść na
r:ości pedagogiczne. muzykalne, nie posiada po- e, g yz przemys -owcy maJą p J
ciągu do małżeństwa. dąży do zdobycia sławy. pewne ustępstwa.

Po zerwa n IU z u k OC h
•

O

ANDRZEJA 4

T~·:~~92

przyjm. od 10-12 I od 4-8 w.
DOKTOR

H. Szumach••

specjalista chorób wenerycznych, sek-SP.EC. chor. SEKSUALNYCH
sualnych i skórnych.
wenerycznych I skórnych (włosów) (Gabinet Roem~euo- i światłoleczniczy}
ANDRZEJA 2, telefon 132-28.
PIOTRKOWSKA 70. Teleton · 181-83.
przyjmuje od 9-11 I od 6-8 wiecz. Od 8-10, 1-2.ao t 6--9 w. w ~w. 10--1.

!~.

ZIOMKOWSKI ~~d. Wołkowyski

b.

80 Ie

{g-r) Wczoraj donosiliśmy 0 przywiezieniu z Glowna do ambulatorj~m pogotowia miejskiego 22-Ietniego Łajba Solnera, szewca z zawodu. Solner, jak to
stwierdzi! dyżurny lekarza pogotowia,
przeciął sobie krtań brzytwą, wskutek
czego nastąpił bardzo silny wylew krwi.
Desperata w stanie gro:tnym przewieziono do szpitala im ' małż ' Poznańskich.
Solnera, natychmiast po przywiezieniu go do szpitala, poddano operac)ł.
St an j edna k pogarsza ł się
· z k aż dą chw1·
lą i denat, po upływie trzeoh godzin wy·

Dr.J. NADEL Dr. KL In li 6RDr. ŁAGUNOWSKI
AKUSZER- CllNEKOLOQ

d e b ra ł

aną

.

zyc I ę

zionął ducha.
Jak twierdzą wtajemniczeni, którzy
wraz z desperatem przybyli do miasta,
Solne1' kochał się bez wzajemności w.
pewnej młodej głowniance, a kiedy dowiedział się, że w najbliższych dniach
ma ona wstąpić w związki małżeńskie,
- w przystępie rozpaczy poderżnął sobie gardło. Cios był tak sUny, iż jednem
pocią,gnięciem brzytwy przeciął sobie
krtań. Nim przywieziono go do Łodzi
do pogotowia - utracił tak dużo krwi,
'ż · b • · ż
d · i
t
· m t o1 me YtO JU na zie ura owama
dego szewca.

Pierwsze
Prywal11e Poaolowie Lekarski•
Telefon:
Legjonów
6
,,
(Zielona.)

12„333

spec. chor. wenerycznych, skórnych, spec. ohor. weneryoinych, skórnych
włosów I moczopłciowych
I seksualnych
CHOROBY SKÓRNE I WENERYCZNI!
6-go SIERP'.lllA 2, tel. 118-33.
PIOTRKOWSKA 56. tel. 148-62.
Przyjmuje od 9-12 i 3-9 w oledz. i
Od. 9-1. od 5-9 pp,
śwleta od 9-12.
od 8-12 i od 4-9 w nledz. I święta od 9-1
w niedziele f świeta od 10-1.

Cegielniana 11, tel. 238-02

BIBERGAL
Ignacy Margolis ~~d.
choroby skórne, weneryczne I seksualne.
DR. MED.

-

OKULISTA
PIOTRKOWSKA 113, tel. 165-17,
przyjmuej od 1-2 i od 5-7 pp,

Doktór TREPMAłi

ZAWADZKA 10, tel. 106-30·
Przyjmuje od 9-11 rano I od 5-8 W·
W niedziele i święta od 9 do 1 pp.
·

specJallsta chorób wenerycznych,
skórnych, moczopłclo,,.ych

Zawadzka 6

S-12. 2-4. 6-9 wiecz.

1
~r.
GUSTAW
KOHN
!~:~
~.~ ~.~,!!.~.~~.~~.~
Kopciowsł1i
DR. MED .

1\1.

;~~-12

Gdańska

speclallsta

1 seksualnych

akusze1-aineko!o11 ANDRZEJ.\ ;;, relt! fon
37, tel. 232-55 UL. PIŁSUDSKIEGO 51, tel. 170-03. Przyjmuje
od S-11 rano

przyimuie od 7-8-ej wiecz.

Pr.zyJmuJe 8-10 i ~

:w„

"!li. D.iedlię,le I święta

-

- - - - - - - - - - - - - AKUSZERKA przyjmuje chorych nd
ZAKLAD FOTOGRAFICZNY ,Fotorys' 3-5. Dyskrecja. Al. Kościuszki 41, pt.
wł. L. Laks, Al. Kościuszki 22 (Piotr- of. parter. tel. 170-18.
kawska 79). Wykonuje zdjęcia przepi- - - - -- - - --- - - - · - · sowe do Ubezp. Spo!., matrykuł itp. BUFET Cyrku Staniewskich poszuku·
1s9-4o.
oraz wywołania i kopiowania. Spec. je natychmiast panienki oraz chłopi od 5-9, I amatorskie. - Ceny niskie.
8/V ców. Zgłoszenia na miejscu.
2-12.

m\"
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•
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Reprezentacja ·Lodzi
na mec1

:·apaśniuy z Warszawą

lk .. N
, . 10w·kwietnia.
d . •Lódź,
zien swia.t . ie . 1eJ 0 .cy
Ma ona polegać na tem, że po każdym meczu sklch, wypowiadamy się racze! za przekazaniem I da11y wystawiony Jest na ciężką próbe walki o o będz!E; się w Warszawie m1ędzym11a
oi>rócz protokółu sędziowskiego wpływać bę- funkclł „klasyflkatotów" sędziowskich przedsta·; sprawiedliwość, czę~tokroć kończącą się efek-1 Stowe .s potkanie atletyczne pomiędzy
dzle do W. G. I D. Ligi opinJa kierowników obu wlclelom wład;i piłkarskich. Jednakowoż w sto· i· tem uJemnym. Współpraca sędzl~20 z delega-, reprezentacyjnemi zespołami Warsza. y, ~d .
zalnteresowanych klubów. Opinia ta ma być po- sunku do wszystkich klubów, nie tvlko ligo- tem związkowym odnośnie relac1l z Przebiegu•
.' · ~
.
.
ufna i będzie dawała sędziom noty od 7 do I, wych. Sędzia, Jak każdy człowiek fest omylny. gry, oparta na obiekty·wiźmie i poczuciu odpo- wy 1 uu Zł.
Na zawody te ustalił ka PI tan zw1ąz
czyli 7 - bez zarzutu, 6 - bardzo dobrze, 5- Nawet wbrew swe) naJlepszei woli może coś i wiedzialnoścl, nie może zaszkodzić. Przeciwt?le,
dobrze, 4 - poprawnie • średnio. 3 - naogół przeoczyć. Pomoc uzupełnlaiąca ze strony dele-! mote po.móc. Ą o to chodzi w calem zagadme· l~ kowy Łodzi p. Peszke następuj1ący
skład naszej drużyny reprezentacyjnej:
słabo, 2 - źle, t - bardzo źle. Na podstawie gata wła~z piłkarskich może sle okazać nlekłe-1 nlu sędzrowsklem.
p l k. (KE) . • k
.
k
I
M. ST ATTER.
tych not W. G. i D. Ligi ma sie orinetować w dy zbawienna.
• P!Or OWa-:
•98899eeeeeeMD•Heee899989eee•eH9e. . . .H4999HHG)81a«I•-·······; W. Q.guc~a - . a ee 1
materiale sędziowskim.
Kawał Cz. (Wima), lekka Ignaszewski
Należy podkreślić, Iż proiekt ten wyszedł z
półśrednia łiinc (Wima), śred(Sokół),
'ł nia
~ .
'ł
ł
Ligi I nie dotyczy on klubów nieligowych.
łona
J:>kubowski (IKP), pókiężka Dą,
W sprawie tel rozwinęła się dyskusla. Zwolennicy Ligi bronią tego projektu. Sedzlowle go
br.owski OKP) i ciężka Cymer (Wima).
p. 1 ·ki
ł
• 1.
•
zwalczają. Oble strony przytaczają swole ar·
Pozatem jadą też dwai dźwigacze
przejdzie trenmv, przygotowawczy do m1s11.rzos W 0118
gumenty. NajgorzeJ, gdy dwuch ma słusznoś~.
Duib&el (Siła) w wadze lekkiej
ciężarów
.
Szwed
tt.
Popielaty
musza
waga
kwietnia.
10
Lódź,
Nie ulega bowiem wątpliwości, że wobec WY·
(Sita) w średniej.
Kreuzstein
i
Jak donosiliśmy o tern wczorai· za-1 tt. UKP),
padków, !akie notowaliśmy w ubległvm roku,
1
(
projekt w zasadzie Jest słuszny I rozumny. DoJako kierownik ekspedycji jedzie do
waga kogucia Gotfryd łf) i Augu- j
swiadczyła tego naJlepleJ „Cracovia". Kto wie, rząd ŁOZB zarządził by ptęściarze wy
l Warszawy wraz z drużyną kapitan
czy, gdyby w ubiegłym roku zasada ta oho· znaczeni do reprezentowania Łodzi w . stowkz (O),
waga piórkowa Spodenkiewicz, Cze . związkowy p. Peszke.
wiązywała, blałoczerwoni rozgrywaliby dzislal mistrzostwach Polski uczęszczali ob'.J'
t (Ii)
k. (lr.(p) · F
I 1 ł
·
_,b
mistrzostwa klasy A. Czy szere2 klubów nie
j
,
I ago
znalazłoby się w innej klasie, lub na Innem wiązkowo na treningi OUJ ywa1ące s ę,1 s aws 1 r
pięściarzy
wa~~ l~kka Woźniakiewicz OKP) i
.
.
mlefscu tabeli. NieJednokrotnie stwierdzono Już na sali IKP.
. .
..
.
I ~
.
Chcąc ewentualme przy.gotować tez Wdowmsk1 ~tt). .
niezgodność sprawozdania sędzJowsklego z re·
waga p. sredma Ostrowski (G), Dur- 1uczestn1cz19t będzie W Ohmpjadzle
laclą przedstawicieli władz piłkarskich. Czasa· rezerwowych zarząd ŁOZB wyznaczył
N a olimpijskim turn~e.iu boks.ers k im,
· k (IKP) •
B
k
k
mi różnice były rażące. A, lednak głos sędziego przeważnie decyduje. Relacla kierownika ktu jeszcze pozatem dziesięciu innych za- ows i ~ anasia
waga średnia Chmielewski OKP) i 'wedtug ostatnich doniesień, startować
bu mogłaby zrównoważyć sprawo;idanle sę- wodiników, tak, że ogółem przygotobędzie 245-ciu pięściarzy, 19 państw wy
wawczy trening odbędzie 18 zawodni- Krawczyk (KE),
dzlego. To prawda. Tak mamy w AnglJI.
stawia pełne ósemki bokserskie.
waga p. ciężka Pietrzak (IKP) i
Tam po każdem spotkaniu odpowiedzialny ków. Treningi odbywać się będą trzy
S
d łk' ś d kół a (Z'Je d noczone ) ,
dn
członek zarządu klubu, będącego gospodarzem.
ą to: Argentyna, Belgja, Brazylia,
prżesyła opinię 0 arbitrze. Ponadto istnlele spe· razy tygo iowo w penie zia 11, ro Y
1
Francja, An.g,lja, ttolandja, IrNiemcy,
Ktodas
i
(tt)
waga cięż ka Blibaum
,
cJalna komlsla kontroluląca, które) zadaniem i piątki po·cząwszy od 15 b. m.
\ landja, Jugosławia, Kanada. Austrja,
Jest dyskretny nadzór nad tyntl sedzlamł, co . Petna Usta wyz.naczonych zaw.odni-1 (Wima).
Szwecia Wf ochy Szwaicarja Czechodo których nadeszły kilkakrotne zażalenia. - ków przedstawia się następująco:
'
·· ' W · '
l
Pięknie, powie ktoś. To iest możliwe tylko w I
·
ęgr~ ) Amery~a. .
Is owacJa,
AnglJi. Oczywiście, wyrobienie soortowe spo·
Pozostałe panstwa w hczb1e 22 WY·
I
~lis
łeczeństwa polskiego, naszych d~iałaczy kłU·
I stawiają mniejszą liczbę bokserów: Pol11 li
bowych, publiczności, nie może sie równać kuł·
i Aska (p r.aw(d)opocd? ~ 11(ie) 6C-chiu), E( g)ipt
został juł. ustalony w głównych zarysach
turr t!P<;!~j:~a:i:g~i~· którzy sle obawlaJą, że
!·n y 4 • Da:n.ia
ustra Ja 3 • h1 l 5 '
K
Śl k
t
t
.
danie naszym klubmenom takiel ostrel broni do
i 26-29. 6 mis rzos wa as a w a- , (6), Estonia (7), finlandja (6), Grecja (3),
Warszawa, 10 kwietnia.
ręki, lak oplnJowanle o sposobie sedzlowanla
i Japonia (6), Łotwa (4) Litwa (2). LuXem
Niektó'fe terminy turniejów teniso- l towicach.
arbitrów, mote wywołać skutek wrecz przeciw·
1 burg (4), Meksyk (4)', Nowa Zeląndja _
27-31.6 mis~r~ostwa Chorzowa.
~Y. zami~rzenlom. Zwłaszcza ~robla z niej wła· wych w Pol.sce zostały już u~godnione. 1
I (2) Norwegi·a (5) Peru (3) Ft'l~piny (5)
11-22.7 turmeJ w Pucku.
selwy uzytek łder.o.wnl~y druzvn, ktorle lzĄfwokdJrl Przedsfa.wiaJą się one nastoępuJaco~·
•
'
' '
'
I
·
h 0 16
Ad
· ·
17 197 t
L
·
W
prze~rały. W ten sposob spaczy se ce, a e•
, Rodezja (2), Rumunia (6), łiiszpan.ia (6),
· u~meJ w n ryc :'7 ·
arszaw:ie mecz emu ta kwallfikacJa sędziów ma służyć. Wpraw- 26.4 lub 1-3.Sw
30.7-2.8 m~strzostwa Zagłeb1a Naf-, Siam (2), Pol. Afryka (5)„
dzle proJekt ten ma być próba. lecz trudno się gji z All Englend Club.
8-10.5 mecz Polska - Węgry w i towego w Jaśle.
oprzeć wrażeniu, tę ona się nie oowledzle. Pe·
17-23 sierpnia międzynarodowe mi:
)
Budapeszcie.
wnle, spróbować możn~.
·
W
P 1 k.
h D · 1 t 't
·
Każda nowość budzi obawY, watpllwoścl. arszaw1e.
15-17 mała mecz. o ?u ar av1sa j s rzos wa os i. :x1
TembadzleJ, te ona dotyczyć ma narazle klu·
.
26-30.8 turmeJ W· Bydgos~czy„
bów ligowych. Trudno bowiem wvobrazić so· Polska-Austria w W1edmu.
I Polska - Ju,gtJsławja odwołany
23.-27.9 mi1strzostwa Łodzi.
16-22 czerwca krajowe mistrzrrble, co by się dżlało, gdyby .zasada ta obowlą·
1
W"'·rszawaf 10 kwi'ctn1'a.
zywać miał~ !akże kluby ligowe. Tylko, czy nie .stwa Polski we Lwowie.

ł i
„ Ie ze
. „ o wypa dk ac h wvra"'n
.
. g1,. ktory
. ł Gi er I. Dyscyp Iłn y Li gI postanowił
Wy d Zia
A, cóż mow
teoretycznie lest słuszny o tyle, o Ile
prezprowadzić klasyfikację sędziów piłkarskich mote on być realizowany w warunkach anglet-; woli, czy stronniczości sędzle11:0. Wtedy klub

d

w d·. ru~I.

i
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byJoby

własc1wszem,

aby te kwahflkacie prze-

Kalendarzyk· kolarski na sezon

!~~f1~! ~~~:di. ~!0~!~~~:;t:~i~~~:~~~
1

1

wszystkie zawody o mistrzostwa. Wtedy rela·
clonowaliby oni o wszystkich zawodach, nie
tylko ligow~ch.
Mamy wrażenie, że opinia tych ludzi będzie
bardziei miarodajna i mniej obiektywna, niż
członków zainteresowanych klubów • .Jeśli w An·
gljf wprowadzono zasadę, o której wspominali·
śmy, to dlatego, że i tam są sedziowle, którzy
w · rozstrzygnięciach swoich kierula się „gło·
sem ludu", nie chcąc się narażać mlelscoweJ PU·
blicznoścl. A, u nas Jest inaciel? Oczywiście,
mówimy o poszczególnych wypadkach. To też
nje sprzeclwlaląc się w zasadzie prolektowl LI-

Mecz g"'1mnastyczny
..,

~~~:ct~i~~~
bież~cy 1~~~~~k~~~~yg~:~~i~~~~y
pi1sk1 pomiędzy sokołami JugosławJI
1

1

'1

~ot.ski,. który miał si~ odbyć dnia 13-go
dokoJa Łodzi o kw1etm.a w Warszawie, został przez JuWarszawa
I gosławJę odwołany. Sokóf polski oczeNa ostatniem posiedzeniu zarz;du PZTK opra- nagrodę p, ś. p. Sierpińskiego.
26 lipca: Mist_rzostwa drużynowe Polski na to kuje w tej sprawie wyjaśnień od związcowany został kalendarzyk kolarski na sezon bie
ku jugosłowiańskiego
.
.
żący. Poniżej podajemy ważniejsze imprezy szo rze , w War?zaw1e.

Trzy

wyścigi

szosowe redakcJi „Expressu"
10 kwietnia. f 26 lipca: VI wyścig szosowy

sowe i torowe zatwierdzone prżez PZTK.:
26 kwietnia: Mistrzostwo Polski naprze!al.
10 mała: Ogólnopolski wyścig llaprzelai ŁKS.
21 maJa: Trzeci ogólnopolski wyścig szosowy
„Sportu" w Katowicach 116 kim.
24 mala: Doroczny w:yścjg „Expressu Porannego".
29 maJa - t czerwca: 4-etapowy wyścig szoi sowy „Centry" na trasie Warszawa - Wloclawek - Poznań - Łódź - Warszawa.
1 J.
31 maJa: 200-kilometrowy ogólnopolski WYI
~
i
ŁKS w Łodzi
ś · d ·
ci~ c~~~~~~~1istrz~~twa woie~ództwa na szodrużyny Davls-CupoWeJ
francuski Zwjązek Lawn-Tenisowy sie.

. 3. - 16 sierpnia: Wyścig dookoła Polskt orga.
.
.
nizuie WTC.
9 sle~pnla: Wysc1g szosowy „Dma Lei1on6w

w

Łodzi.

10 .sierpnia: Wyścig w ramach OllmnJady w
. .
Berlinie.
IS sierpnia: Wyścig 1ub1leuszowy TZS-u w
Łodzi oraz wyścig policji w Katowicach.
23 sierpnia: Długodystansowe mistrzostwa Pol
ski na torze organizuie WTC.
29 I 30 sierpnia: Wyścig szosow~ dokoła Ziemi Wielkopolskiej.
6 września: Jubileuszowy wyścig za motorami
na trasie Warszawa - Radom - Warszawa or-

·

Sportowcy francuscy
zrywają

kontakt z Niemcami

Jak wiadomo, wszystkie wyznaczone ostatni.o spotkania sportowe mi~dzy
francj.ą a Niemcami zostały przez francuzów odwołane.
r n n
Obecnie Niemieckiie Biuro Informacyjne podaie, że również zakazany został przez Francuski Zw. Pływacki wy
jazd zawodników marsylskich na świę
Kraków
Katowice
Kraków
gan~z~~z~J~;
Uu·
...:.:.Ei(~!k~~.
Tza~~~~Y
str!!a~~~;.cK~a~~cig
któ
pośdró~
z
wyznaczył 7-iu tenis~stów,
ta Wielka11-ocne do Niemiec..
,
!KC.
nagrodę
o
szosowy
wyścig
Ilu·
„Expressu
szosowY
Wyścig
czerwca:
ruzyny
rych ustalony zostame skład
21
13 września: Ogólnopolski wyścig o· nagrodę
.
strowanego" Lódt - Kalisz - tódt.
na mecze o puhar Davisa.
26 czerwca - 2 lipca: V wyścig kolarski do Maf~s~~i!ś~~:Łl~~ió1nopolskl wyścig „Expressu
W treningach, które się odbywają pod
Tenisiści
kierownictwem Ti~sot i Estrabeau. bie- mo~~ailpca: Szosowe mistrzostwa Polski w Po- Ilustrowanego" na Sląsku.
pnybyli do Aten
20 - 27 września: Wyścig szosowy Berlin rze udziat 10-du następujących tenis~- znaniu.
19 lipca: Mistrzostwa Polski na torze w Łodzi. Warszawa.
stów: Borotra, Boussus, Bernard. BrugTenisiśc.i polscy przybyH do Aten sa
molotem w dn~u wczorajszym. Między
non, Destremeau, Martin Le14eay, Lepojadą Dwa ciekawe mecze pływackie narodowe mistrzostwa tenisowe Grecji
sueu r, Petra, Pellizza i Jamain.
w Łodzi
rozpoczynają się w sobote.
Pod uwagę brana jest oczywiście
w dniu wczorajszym bawił w 'Lodzi sekretarz
na zawody do Budapesztu
przedewszystkiem pierwsza siódemka.
Warszawskiego Okr. Związku Pływackiego p.
k'
ld
Skład definitywny ustalony zostaniie 18
Podczas POlbytu inż. Zna.r ows tego Zwoliński, który zakontraktował z LOZP na dZ,
grają w
kwietnia.
· w Budapeszde, Węgrzy zaprosili pol· 26 bm. niezwykle ciekawą imprezę pływacką.
drużyna kobieca przegra
Węgierska
'i Mianowicie dnia tego odbędą się w aaszem
skich lekkoatletów z Kucharskim. NOJ m mieście _ w ramach wspólne! Imprezy - dwa la we Wroclawiu mecz hokejowy z rei Sznajderem na czele na .i.ubiJeuszowe mecze pływ,ckle Warszawa-Gliwice i Łódź - prezentacją Saksonii 0:3.
z iednego meczu piłkarskiego zawody M. A. C., które odbędą się 7-go Warszawa.
Poprzedniego dnia w sobotę, 25 bm. Warsz•·
wa rozegr.a z Gliwica~i me~z pływacki w ~t~lłMecz pilkarski Anglia - Sz·kocja czerwca \V Budapeszcie.
cy, natomiast na niedzielę z1adą pływacy gliwic· {
przyniósł 20.393 funtów dochodu, a za~
Zarząd P.Z.L.A. na w·czorajszem po cy i warszawscy do Lodzi, ~dzie rozegraią mecz Wło::h i Ciechosłowacji w boksie
tern nrzeszło 600 tysięcy złotych.
.
rewanżowy. Na1omiast drugi garnitur Warsza.
d 'ć .
.
.
·
M1•strzostwo bokserskie Włoch zdoAngi1elsri:ie pisma twierdzą jednak, że s1edzemu postanowił zgo Zl s1e na wy- wy rozegra równocześnie mecz pływacki z repre
jazd wspomnianych zawodników. zgodę zent•c!• Łodzi. .Drutyoa . Gliwic pr~yjedzie w byli, wed?ug kolejności wag: Matta, Bel
rekord nie został pobity.
uzależn~a od wvsłania przez skła~u• ~utępu1ącym: Winkler, H. Rtchter, So· mon te fabriani 0 ea Pittori Gilberti
Na tym meczu, jak w~adomo, obec- swą Jednak
,
,
'. Ą '
. ' .
Miller. Alexa, Slegmund, Ar11mlsch.
K kolnik,
· k. k.lk 1 kk tl tó
Z
W
Jako kierownik przybędzie p. Land. z pły- Musma I Paoleth.
ęg1ers I I u e• oa e w z o
w.
·nych byto 93 tysiące widzów.
Na niektórych meczach o mistrzo- va es am na czele na elimi1nacvine zawo-, "'.•k6w warsz!ł~kiclt 11.irzymy in. in:. J1.strzęb11- 1 Mistrzostwa Czecbosłowacii zdiobyli
Basta Jelen Chundela. Kra! łirnbes
które odbedą się w ki•gQ, Boch~nskieg~, Bog.utha, ~KIP'pin~kiego.
stwo Ligi liczba wi.dzów dochodzita d~') dy nrzedolimpiiskie
·'
'
•k . '
Repre.zenlacJ• J,,odz1 będzie w tycb dniach usta· łf
•.
•·
ł"
ave1 a t Kuss.
w: pływala.i. YMCA.
loaa. M~ od!Had•
Warszawie dn. 28 i 29 c~erwea.
130 tvsiecy.

T e • g• "rancuckt•eJ• l

. I

polscy

Lekkoatleci

Panie

hokeja

600.000 dochodu

Nowi mistrzowie
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Przymus szkolny w Abisynti

l

NAJMŁODSZA SKOCZKA ZE' SPADo·-
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ogłoszenie, ,

Iż poszukuje chłopca na praktykę. Między ln- 1
zgłosił się również Ferdek. Pan szef zmiego wzrokiem od stóp do głowy I rzekł:
- No, dobrze„. Ale uważaj, chłopcze, co cl
powiem.„ Widzisz, la tu miałem Już kilku prak- :
tyk:mtów, ale wszyscy byli do luftu!„ Prze- i
wa ż nie byli senni, niewyspani, mało energiczni„
1
A i:i potrzebuję takiego praktykanta, któryby
1
potral:ł sam orientować się w sytuacll I zała1
twiać pewne drobne sprawy bez czekania na
I
moje upomnienie„. Rozumiesz?„
- Tak Jest, proszę pana„ Więc może mam
pójść zaraz do sklepu I kupić panu czysty kolnierzyk?.„

nymi
rzył

**

\ 21-letnła angielka Józefina Nadio Jest
naimłodszą skoczką ze spadochronem.
Cwiczenia s·,7e odbywa <>na codziennie
doskonaląc się w tej sztuce coraz bar·
dziel.
oświadczy, Na zdobytych terenach włosi wprowa dziłi obowiązek powszechne20 nauczaporozma- nia. Na zdjęciu widzimy lekcję artyme tyki w wiejskiej szkole w Abisynii.
1

*
Od trzech miesięcy przychodzi do panny Ja- :
Zamiary Jego są aż 1
młodzieniec.
pewien
dzi
nazbyt widoczne. Przeto matka rzecze do
Jadzi:
- UważaJ„. Jeżeli on cl się dziś
powiedz mu, żeby zechciał ze mną

I

wiać.„

- Dobrze, mamo„ A Jeżeli się nie ośwlad- 1
czy?
- To powiedz mu, że chcę z nim poroz.1
mawiać'.

....*

Zawody kobiet w

~trzelani11

1

Od dwuch godzin ·panna Stefcia znęca się ·
nMitościwle nad pianinem, wygrywając Jakieś
walczyki i sonaty. Ojciec, siedzący opodal .z
gazetą w ręku, zatyka sobie uszy.
W pewne) chwlli dzieweczka powiada:
- Ojcze, Jeżeli cl mo)a muzyka przeszkadza, to Ja mogę przerwać„. Bo Ja tylko gram
dla zabicia czasu.„
- Jeżeli tak, to możesz_ przestać.„ Już
dość czasu wymordowałaśi

••
••

Pewien warszawianin oprowadza po stolicy
swego krewniaka, który przyjechał z prowlncll.
- No, Jak cl się podoba Warszawa?„. Ladne miasteczko, co?„.
odpowiada krewniak. - Owszem.„ Tylko szkoda, że macie tyle brzydkich kobiet.„
- Jakto?.„ Warszawianki cl się ule podo·
bają?„.

- Nie widziałem Ich wcale.„
- Więc skąd wiesz, że są brzydkie?.„
- Bo zadużo macie salonów kosmetycznych!

Studentki uniwersytetu w Atenach zor ganizowały zawody strzeleckie.
zdięciu włdzimv trzy za wodniczki greckie. ·

Uniwersytet w Hawannie, który od
dłuższego czasu był ośrodkiem wrogie)
rządowi propagandy, I z tego powodu
przez cały rok znajdował się pod śołsł21
strażą wojskową, został niedawno ~
próżniony ze swych „aniołów str6t6w"'
Na któ~y wskutek pacyfikaclł stosunków
I aka emłckłch opuścili teren uczelnL
Przy tej uroczystej ceremonii studenc·
klei została zawieszona flaga unłwersy~
l tecka. Moment ten przedstawia nasze

l

I
·
.
•
•
d
•
b
•
, • pomoc
•1esc1e·
naJ 1e n1e1szym
N
.

Codzienna nowelka „Expressu"

W PO€iQtiD Z tych mniej

więcej
Andrzej Soibel byt kelnerem wago- j - Oczywiście.
nów restauracyjnych międ'zynarodo- , powodów musiałam również zrezygnowych pociągów. Anna Barian należała I wać ze studiów.
Chciała jeszcze coś powiedzLeć, ale
do radiowej obstugi kolejowej i dostar-1
czat a pasażerom stu chawek. Oboje byli ; w tej chwili uchylity sie dirzwi jednego
z przedziałów wagonu sypialnego. Jamtodzi i bardzo przystojnil.
Spotkali się w wąskim kurytarzu kiś otyty jegomość w pyj.amie zawołał
donośnym basem:
wagonu sypialnego.
- Panie starszy, zamówiłem kawę l
- Jaka piękna - pomyślał Andrzej,
ciiasto. Czekam już przeszło pól godzizatrzymując się na chwile.
- Jaki przystojny - pomyślała An- ny!
- Za chwilę przyniosę - odparł An1a, spoglądając nań ukradkiem.
W parę sekund później ied'llocześnie drzej n~eco zmi~s.za~y., .
Anme rówmez się sp1eszvto.
,świadom~li sobie że sie znają od- Do zobaczenia - szepnęła, poda'
.dawna.
.
- Bardzo panią przepraszam - ode- jąc mu ręk.ę.
.AndrzeJ w~óc1ł do wa~onu restaura.przed pięciu laty
zwał się Andrzej rozpoczynatem studja prawnicze na uni- cymego. Musiał zabrać się do pracy.
Spełniai<tc swe zwykłe, codzienne
wersytecie. Wydaje mi się, żeśmy się
funkcje myślał o czarującej dzilewczyspotykali na wykładach.
- Możliwe - uśmiechnęła sile. - W nie. Już w czasie studiów uniwersytectym okresie również odbywałam studi:l. kich zwracała ogólną uwagę swa. niepo- Tak, to spewnością była pani. Na- ~sze?n.ią urodą. ~e.raz ?v~a jeszcze
zwiska pani już sobie nie przypominam. p1ękme3sza .. O, tak1e1 kob1ec1e marzył
.
Ale na imię pani Anna, prawda? - po- przez c.ate zyc1e.
. Dop1~ro po pa;u godz1~a.c?, gdy ostawi.edziat, spoglądając na nia zachwycotm gosc1~ po posiłku opusc1h ~agon renym wzrokiem.
- Tak, Anna - uśmiechnela się zno- stauracymy, począł szukać dziewczyny.
- Wysiadła na jakiejś stacii - powu.
- Musiatem przerwać studja - mó- wiedziano mu.
- Na jakiej? - pytat
wił dalej. - Po śmierci ojca spadły na
Nikt mu nie mógt dać dokładnej odmnie obowiązki rodzinne. Mam matkę
i tro je rodzeństwa , które ieszcze nie powiedzi.
Podobno Anna mieszkała w iakiemś
m o g ą pracować. Nie mogłem znaleźć I
żadnej posady. Mus i.a ł c m wiec z ostać matem miasteczku, zna}duiącem silę na
kelner em wa gonów restaura cy jnych. trasi e mi ę dzy narodowego pociągu. WlaPewicn mój zna jomy pracuje w biurze śn ie teraz skollczyla slużbe. Nikt nie
podróży i wystarał mi się o te pracę .) m óg ~ go. poinform?wać, _czy w naibli~
I szycn dmach będzie pełmła swe funk~Je
Lepsza ta, niż żadna. Prawda?

Za wydawce ł or1111{.= Wvaa..wnictwo •• Reoublika„ Sp. z ogr. odp. Re

pociągu.
Minęło sześć m~esięcy.
Andrzej jeździł niemal po całej

w tym samym

:Europie, z jedinej stolicy do drugiej.
pociągach
W międzynarodowych
wciąż stykał się z personelem radiowym. Widywał najrozmaitsze dzilewczęta, krążące po przedziałach ze stuchawkami, lecz Anny ni.gdzie nie spotkal.
- Podobno chorowała -powiedziala mu jed11a z dziewcza.t.
- A czy teraz już jest zdrowa? pytał z niepokojem.
- Tak. Podobno już znów pracuje.
- Odzie? W jakich pociągach?
- My wszystk~e wciąż zmieniamy
trasy. Trudno ustalić, gdzie ona obecnie się znajduje.
I wreszcie pewnego d1t1ia znów przy
padkowo zetknęli się w kurytarzu wagonu puUmanowskiego.
- To pani! - zawołał Andrzej. Tak dawno paniąą szukam!
- Szukał mnie pan?- uśmiechnęła
się. - Przez dłuższy czas chorowałam.
A teraz znów muszę pracować. Mam ;:ia
utrzymaniu catą rodzinę.
Spoglądał na nią ze spókzuciem.
Była bardzo mizerna. Ale wygląodala,
jak zwykle, czarująco.
Zdawał już sobie sprawę, !e ją k:ocha. Jed1t1ocześnie jednak rozumiał, że
nie może jej poślubić. On był obarczony rodziną, ona również mus!la.ta d'bać
o swych najbłiższych. Nie mogliby nawet stworzyć własnego ogniska domowego. Po okresie pierwszych uniesień
miłosnych, rozpoczęłyby sie niesnaski.
A jednak tak trudno mu byto jej siię
wyrzec.
- Chciałbym si ę z p anią spotkać Nic w wagonie, ale
o dezwał się. gdzieś w mieście.

da:ftor

zdjęcie.

bardzo zajęta. mu niepewnie.
W tym momencie ukazal sic na ku...
rytarzu jeden ze zwierzchnrków Andrzeja.
- Co pan tu robi? - zawołał ostr<>~
W wagonie restauracyjnym już pytano
o pana. Goście są niezadowoleni, !e mu
-

Jestem

wcią!

odpowiedziała

szą długo czekać.

Anna zniknęła w drzwiach przedzia
tu. Jakaś pasażerka doma:gala się słucha
wek radjowych.
Andrzej ociężałym krok·iem powlókł
sle do wagonu restauracyjnego.
Odiy w parę godzm pótniej natknąr
się na je·dną z koleżanek Anny, dowiedział się, że ona już wysiadła.
- To pech - mruknął. - Prawdzi
wy pech. Chciałbym Już z nia. wreszcie

pomówić.

Tym razem udało mu sie ustalić jej
ad1res.
Napisał natychmiast Ust. Ale nie otrzymał żadnej odpowiedlzi.
Minęły trzy lata.
W przedziale pierwszej klasy mię„
dzynarodowego pociągu Parvż-Wie
deń-:-Praga siedzi para mat.żeńska. On
młody, przystojny i elegancki„ ona _,
starsza o lat k~lkanaście. otvła o nie...
przyjemnej powierzchowności.
To Andrzej Sobel i jego tona. An„
<llrzej teraz już jest właścicielem pokatnej kamienicy i dobrze prosperujące!
rozlewni win i wódek. To wszystko
wniosła mu w posagu bog-ata wdowa,
której wpadł w oko gdy byt kelnerem
wagonów restauracyjnych.
Na jakiej ś stacji weszła do wagonu
druga para. Ona - mtoda ; czarująca,
on - łysy, z pokaźnym brzuszkiem.
Andrzej oczywiści ś e natvchmiast po
znal Ann ę . Jej mąż, Karol folt, byt zna„
Dol.
nym bankierem.

odoowiedzialn y: Jan Grohełniak, Łódź, ul. Piotrkowska nr. 49. -

