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sie losy Europy!

Zbrojny .koQflikl na morzu Sródz emnem grozi nową . wojną europejską. - ·PJussolini
.
rozkąz zajęcia l\ddis l\baby w ciągu dwuch tygodni
.

wydał

Anql ja za§to!iuje !iankcje woj!ikowe
Loindyn, 15 kwietnia.
. Zajęcie prz.ez wojska włoskie Dessie,
gdzie mieścirla się do niewna główna
kwatera woj.sk abisyńskich. jest zapowiedzią, że już niedługo należy oczekiwać obsadzenia Addis Abeby. Ewentualność ta, z którą liczy się nawet sam ne
gus, wywołała wśród wysokkh dostojników abisyńskich paniczne nastroje.W ślad za negusem, obecnie nawet i żona jego, rozsyła na wszystkie strony roz
paczliwe depesze, wzywaiące świat do
okazania pomocy Abisynii.
Tymczasem wojska włoskie, obsa·
dzając jeden z półwyspów Jeziora Tana
stanęły oko w oko z oddziałami an.gleiskich wojsk kolonjalnych. Dzieli je obecnie od siebie wąski, zal.edwhe kilkudziesięciomettowy pas. Ponieważ wojska angielskie stacJQ'Ilowane nad jeziorem Tana składają się wylą·cznie z tubylców, którzy równie nienawidzą wło
chów jak abisyiiczycy łatwo w tych wa
runkach może dojść do s'tarcJa, które
go skutki byłyby nieobliczalne.
Anglia bezpośrednio w tej cliwi1i zagrożona na odcinku swoich interesów
kolonjalnych, Jest zdecydowana zastosować przeciw Włochom sankcie natu·
ry wojskowe!. Kola londyńskie tłuma
czą to również chęcią podtrzymania za
wszelką cenę prestiżu Ligi Narodów.
Według doniesień i Oenewv. panuje tam przekonanie, że jeżełf antagonizm
angielsko - włoski na morzu śródziem
nem doprowadzi do konfliktu zbrojnego
to wynik akcjj zbroinel będzie bardzo

niepewny, ponieważ silnei flocie brytyjskiej przeciwstawi się również silna wio
ska flota powietrzna. Wojna na morzu
śródziemrrem mogłaby się stać początkilem nowej wojny europejskiei. W Ge-

„.
~

chleiszego zaięcia Addis Abeby. Duce
pragnie zakończyć wojnę w Abisynii w
okresie dwuch nafbhższych tygodni. Po
wkroczeniu wojsk włoskich do Addis
Abeby, ogłoszona będziie oficfalna de·
tronizacia Haile Selassie, a nowym ne·
gusem proklamowany będzie przez wło~„don
chów 12-letni książę Harraru, któremu
podyktuje warunki P?koi.u.
Mussolini
tena
się
znaiduie
część
którego
laba:t,
G~new~, 15 kwietma •.
ryt·orium sudańskiem. Niezwłoczni<! po I
przybyciu wojstk włoskich dowódcy po· 1 , (PA~). Madanaga 1 Avenol o~byh
szc.zegÓ(lnych oddz.iałów za.sięJ!ali dokład po.lgodzinną rozi:iowę z ,postem abisyń
nych info1"macyj c·o do teJ!o, którędy ; skim Wolde Ma!11am, ktoremu towarzyi szył prof. Jeze 1 b. doradca negusa Auprzebiega J!ranica.
. i berson.
newie nie ukrywają pozatem, że obecny
tydzień będzie dla pokoju europejskiego
rozstrzygającym.
Mussolini - jak donoszą z Rzymuwydał rozkaz armii oółnocnei iaknajry-
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Londyn, 15 kwietnia.
(PAT) Korespondent Reutera w Chartumie donosi, iż większość mieszkańców
osiedli abisyńskich w Moukaelbar zbiegła na południe przed zakciem tych teryt<>ir;iów przez. wofaka włoskie.
Wielu z nich schroniło się do m. Gal••••••••-~
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Okręt wiozący skarby sztuki chińskiej
osiadł na

miet:z·nif'

wpobllżu

Gibraltaru

„BarrapooJ", I 7.a.dne bezpośrednie nliebezpie·czeń&t..,_.vo.
ninsiular - Oriental"
który z,najdował »sh: , w drodze do Austra Wysłaine z Gibralta:ru dwa holo-.vniki
lji i wczoraj przepłynął prze.z Gibra.ltar, admkalicji brytyjskiej czynią dalsze wy0trzymał polecenie zawrócenia z drogi i ~iłki celem ściągnięcia ' srtatku „Ranttdzielenia pomocy par,owcowi „Rampu- pura" z mielizny.
Zna,jdujące się na p.okła.dzie skarby
ra" pr·zez z·aibrnnie pasa.żerów do Ma1"sztuki chińskie;, vrypożyc~ooe przez
sylii.
Prz,et.ransrp.ortowanie skarbów sztuki rząd chiński na wystawę londyńską znaj
chińskiej nie je·s t jednak przewidziane, dują s1ię w 90 stalowych skrzynia;ch.
p akowany jest 'W
gdyż statkoiwi 11 Ranpiura" nie zagraża Każdy prze.ctmio1t <>1
grubą warstwę waty. Skarby te ubez••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••„
pieczone są na rumę 10 mili. fun,t ów
s2'teirlingów, ale faktyczna ich warf.o·ść
jest daileiko wyżs,za. Wiiele z nich nalei i stanowi
ży do epoki przeidhistoiryozne1
bezcenne uniikaity.
w sprawie iądań dotyczących cieśnin
Wy1stawę chińSiką w Londynie, która
f eyzi pasza, rada . ministrów zastana'Ankara, 15 kwietnia.
(PAT) W \dniu wczorajszym pod wiała się na.id całokształtem sytuacji w trwafa 4 miesiące, zwie:dziłio 422.000
przewodni1ctwem prezydenta republiki polityce międzynarodowej i P{zyjęla dol 'osób.
w kopalni japonskiej
odbyło się donioste pos·iedzenie rady mi- wiadomości treść odpowiedzi rozmai- • • • • • • • • • • • • • • N ły
tych mo·carstw na notę turecką, datyni1strów.
Tokio, 15 kwietnia.
ltwielnia. ·
Łódź,
Na posiledzeniu tern, w którem wziął czącą cieśnin.
(PAT) W jednej z kopalń wę~a ze·
15
rwała się winda i srpaidła na dno szybu. udział szef sztabu głównego marszałek ·
(k) Lekarz pogotoiwia raitunkowego
Spośród 82 p1t1airujących w szybie gómiwezwany z01Staił wcz.oriari wieczorem do
ków wydobyto dortychazais na powieirzch'
domu przy ul. Ka!'qleW1skiei 44-46, gdzie
nię 49 trupów.
zasłabł na.gle 38-let'llJi Rai[)Jho1d MiHeir,
r·obotnik.
Energiczna walka z komunizmem. - Wprowadzenie cenzurt
za1·ścle
Gdy' leka'I'lz pnyhył na mieisce, Mil-.
.
skach komunistycznych.
Porto Alegro, 15 k'wie1tnia.
Minister OŚwiaty usunął ze stanowi- ler nie żył już. .Jak się olkazalo do•znał
(PAT) Burmistrz Rio de Janeiro PeW
on ataku s.e,rc.a.
Linares (Andaluzja), 15 kwie,tnia. dro Ernesto został a.resz.t owanv pOd za- ska kilkunastu profesorów medycyny i
h rzutem współdziałania z akcją komuni- prawa za działalnOŚć komunistyczną.
tt ·tt
rp AT) 0 ł
W m. Passo Fundo patrol wojskowy
. g ioisiz.~o u s a:i:K. poiw;sz~<: stycz,ną.
r
LINJA ŻYCIA - WSI(AŻNIK
Jest on znanym leikarizem i właścicie- napotkał grupę komunistów, rozrzucają
ny. ~an~fe.sitaincl, proitesrf>u1ąc przeciwPOWODZENIA.
k? złaize!1m z .urz~d;;i bur.mtSif:rza komu- Iem sanatorium. W O!Sftatnk:h dniach u- cych ulotki. Komuniści stawili zbrojny
Dni fatalnej passy i dni spotęgowanisty, usifowałt za:J!lc gma~h. merostwa. J rząd brazyilijski wydał siz ereg dekretów, Opór, przyczem .jeden. z nich został zanych możliwości.
Qdzie tkwi tajemnica oslawionego
Dois·~ło do. s~arc1a z p;iil~c1ą, przyozem na mocy kitórych zwolniono wielu urzęd-1 bity, a pozostałych ujęto.
pecha? Szczególy - w najnowszym,
Wi BrazyLji z,osrtaita wprowadzona
. eh, kolejo
i:iaczelmk po.h.0 11 z,osrlał ci~żko ranny no- ników państwOWych, bankowy
149-ym numerze
1
1
tele~ra1icz·na.
i
poczfoiWlł.
ceni:rura
spiw
udziału
branie'
za
zem. W .wY1:1 ·~ s·faize)anmy 1 osoba z·o- wych i innych
l
stała Z·ah1ta 1 1edna ranna.
0
Londyn, 15 kwietnia.
(PAT) Z Gi:br'-ltaru doinos•zą, że próby
rus1zeni.a z miejsca statku „Ranpura'',
wioizll,!ce~o Sl))<OWrotem do Chin eksipona·
ty z wysitawy chińskie~ w Londynie nie
dały do1tąd ża:dnego i·e•zulitatu. Jak wiadomo, p:airowfo.c 11 Ranpura'' o pojemn,oścl 17 .OOO fon osiadł w dniu wczorajszym na mieliźnie.
In.ny statek tej same.i k·omip-anji 11 Pe-

•••••••

Turcja czeka na odpowiedź mocarstw

Straszna katastrofa

zgo o

ag

Burmistrz trio de Janeiro aresztowany

Krwawe

Andaluzji

.....„„„„„.....

„„~

Dziś

"Związek pań.·

I

d.omu w niemczech1I „(o lJ~li~ń ·~owi~~f'
Oprócz

zlikwidowany za krytykę rządu hłtlerowsktego
rowsklch, która doprowadziła
Berlin, 15 kwietnia.

do bra-;
artykułów spo-,

Na polecenie władz rozwiązano ku tłuszczów I innych
. „Związek pań domu" w Niemczech. żywczych. .
Agenci Gestapo przeprowadzili sze- 1
Organizacja ta została stworzona jeszcze przed dojściem reżymu hitlerow- reg rewizji w Berlinie i w miastach pro 1
skiego do władzy, a na czele jej stała wincjonalnych. W rezultacie iozwią- ,
małżonka von Papena, posła niemiec- zano organizację · centralną, 27 oddzia-'
zawierają<'e pelną tabelę wykiego we Wiedniu. Ostatnio agenci Ge- łów prowincjonalnych zlikwidowało się!
granych 1Ngo dnia ~iągnienia , stapo ustalili, że w czasie zebrańf pa.niei „c;l.obrowoJ.nie", a 27 innych zamknięto
111-ej ·kiasy Loterji Pań
omawiaty nic sprawy dómowe, a zajmo przymusowo. Ze względu na osobę,
stw.owej
wały się polityką. Szcze'gólnie ostro : przewodniczącej · organizacji żadnych.
·
kry_ty_kowano działalność władz hitle- · aresztowań · nie dokonano·~
o godz. 3-1ej po południu
ukaże się specjalne

ilustrowanej

RECEPTY

na

POWODZENIE przynosi wspomniany

numer C. T. P.

całość

powieści

p. t.

D.ziewczyna
bez· posagu
Dodatki specjalne: z dziedziny mody,
kosmetyki, rady i wskazania µraktyczne dla pań - humor - rozrywłi
z nagrodami - -rady pani Ivy.
Cetia egzemplarza 30 gr.
Do nabycia wszędzie.
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Ruch na ulicach miast hiszpańskich rozpoczyna się o 11-ej
a teatry kończą przedstawienia o 3-eJ„ nad ranem.-Dziwny
t ry b ŻyCi8 Obywateli Ojczyzny torreadorÓW

0

właśDie

do nieilo,

ponieważ znała'°

Pani naf·

lepłef, a mimo drobnych n.ie.porozumień, uczynił

na Nłef ba~dzo dobre wrażenie .i poz~sta'_"łł ~·
1
nym układem życia rodzinnego przyczy z powierzchni życia we Włoszech gdzie • wspo111D1.aia. Chciał~by Pani d?wiedziec •:
c: ro
nia się w dużym stopniu do utrwalenia z pewnemi· odchyleniami dawniej też pa- 00 11 nłei&o słychać, J e6 ~·11 zamiary,
0
takiej formy bytowania, w której leni- nował rozkład dnia i zajęć według ter- i t. eł. Popr01tu nic me ~ w:1 c ~ : v:ar:ys a
stwo i gnuśność są niemal zaletą naro- mometrtl i zegara hrszpańskiego, domi- gawędka listowna, • wys anie is u '~b pr~ec to
nuje jeszcze niepodzielnie na półwyspie doskonale umotywowane zawartłł pr~ 111- • łć
dową.
mo:te ałę PaDi zdob;c l to ~oln~ e ~czyn •
To, co znikmęłb już prawie zupełnie lberyj,skim.
W. rade gdyby na bst odpow1edz1al, moze Pani
·
Ulllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUl11111111lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllll!l!IH\111111111111111111111 po pewnym czasie, wysłać następny z odpo·
powiedzi11. podziękowaniem ł t. d., zam.leściw·

I

\mh) - Cudzoziemiec, przybywający
po raz pierwszy do Hiszpanii, zdziwi sie
n!epomiemie, gdy stwierdzi,· że gazety:
v,:·.tym kraju u~azują się nie wcześniej,
mi; około 10-teJ rano, a biura i urzedy,
nie otwiera~ą swych p~woł przed J.ed~·
nastą. W Jeszcze . większe zdumien1e
wprawi go wiadomość, że W kraju torrtadorów spożywa się kolację dopiero
0 1

~ak ~~;:;. ~t:~n~tek:J~~~?:· r~z-

• w· 1·~1'01·o'W

!lfłJ'lO'W
Jn~tr
~
U
~u

poczynają przedstawieni1a dopiero przed
pół·nocą;

tak że widzowie i aktorzy udafą

słe do swych mieszkań nie wcześniej, Jak

D!IU f1·11·111·nalhU

t::=:. ~~~~~~~i d:::i:7c~:::~:~,:~:
-::
:w'len apoe6b nawi•ałaby się mię4hy Wami ko·

się

Określiła mł PaDi w liście slebłe ł sw6f cha·
rakter. Każdy z n.as ma swoje zalety ł awofe
wady, al• 111 wady, których trzeba się koniecz·
nie wyzbyć d1a własnego i ' innych dobra. Tak•
klardynalną wadą jest złośliwość, którłł Pani
u siebie spostrzegła: Przyznanie się do tej wa·
dy1 świadczy 0 pani samokrytycyzmie, ale uzeba
za wazelką cenę pozbyć aię teej fatalnej cechy,
która przysporzy Jef jedyDle wrott6w i uad
najserdeczniejszych przyjac16ł.
SMUTNY KRAKOWIANIN'' w .KRAKO·
„ ~
dek •. 11 tr E
.
"
• xPressu , a•6 •
w re
wmi ma list
estc:11 „ us ad lani dr 11
u • •
ry zostanie Mu pr~ any po n es
na porto.
i znaczka
·
.

Przybytek Melpomeny w domu karnym, cieszy

reąondenc:fa.

olbrzymią frekwencją
'! 3-.ieJ nad ra~em. Ten ~ziw~zny !ryb
·
·. . .
N .. .
( )
zyc1a wyda się szczególme mieszkancoa Fihpmach LStmeJe od sze- wolni są przez pewien czas uwł,den~
mh ,wi :Europy północnej i środkowej zupełnie fantastyczny, gdyż przy takim regu lat ,więzienie, ~tór~go przymusowi narówni z przymusowymi mieszkancam1
układzie dnia pozostaje na pracę bardzo mies~kancy produkuJą S!ę dwa ra~y ty- ponurego z.akładu. . .
niewiele czasu. Pozatem należy dodać że godmo~o pr~ed W,Y~ełmoną salą ządnej . Na sceme produkuJą się ?ardz•o c.zęsto
n.1~zwykle utalentow~ne . J~~nostki, dla
.
.
mi.eszk~ńcy większych miast hiiszpań- sensac1i publ_1cz.no~c1.
Z~rząd wi.~z1ema, czerpiąc, memałe k~o~yc,h. los okazał się m~kiedy. ~prost
skich, Jak Sevilla, Madryt czy Barcelona, spędzają większą część dnia 1 wie- zy~ki z tego intratneg:o pomyslu~ urzą- n1~1Jtosc1wy. J~d~ym z na1ba:dzieJ z~ra
czoru na ulicy, czy też w kawiarniach. dz1ł w swym zakładzie olb~zy.m1ą s~lę caJących na s1eb1e uwa~ę Je~t pewien
na
z Manillł, skazany
kalemo miody skrzypek
Gorący klimat oraz nasi'len'e upału muzyczną z estradą, na 'ktore1
d
•
' i dra- bez termmowe
b ą dz ar t}',sc
;,„ s ·
ukaz u,"'
·
w ięz ien ł e za zamor owa1ę muzycy,
w porze południ·owej tłumaczą w pewnym stop' niu ten dziwny podział zaJ'ęć matyczni lub też tancerze. Okoliczni nie swej kochanki. Sądy amerykańskie
• dnyc h
· 1ag.o
· .uznaJą
· ~oz- są b ar dzo surow:e .1· me
· J. ą t ego. ro dzaJu
u waz~
.
Nie jest to jednak jedyna przyczyna try-· mieszkańcy
bu życia na półwyspie Iberyjskim. Mię- rywk1 za bard~o i~ter,esu1ą~e, totez w kar dla popełmaJąc~ch zbrodm~ po.d
dzy Barceloną naprz., a in.nemi miasta- oznaczonym dnm widac .d~ug1 sznur luk- wply.w.em. afekt? .. B1· ~dny czlowie~
mi hiszpańskiemi istnieje duża różnica s1,sow~ch. lln:iuzyn, podąza1ących w stro· gdy Juz me ~naJdz1e się _n a wolności.
I· Rozpacz Jego przeiawia się w cudow
w tempie pracy układzie · zajęć i trybie ne.„ wieziema.
Tut~j wpuszcza srę przybyłych przez neJ grze, która wyciska łzy z oczu siu'
życia.
·
Barcelona stolica najbardziej uprze- i;i.odwómą bramę, którą natychmiast się \chaczv.
·
mystowionej ~zęści kraju, jest pod wzglę Jednak zamyka na dwa spusty i ludzie
dem tętna życia bardziej podobna do jaUCl·Chł:1
ki~gokolw~~k .mias!a potudniowo-francu~
skiego, an i'zeh do tnnych mrast hiszpańskrch.. Zanie.dbana w swyfu rozwoju Mimo stracenia skazanego kidnar.tpera władze w dalszym
dkl
'.
•
d
.
.
ł
•
techmcznym 1 przemysłowym Hiszpania
rozw;ązanlem zaga
ciągu g owią się na
- kraj przeważnie· rolniczy ~ żyje ży.
(z) Gub~~ator stan.u New ~~rsey, dał<i; mę.ża, który w .swvm testamencie
ciem zupe!nie odrębnem od reszty Eu. fOPlli~ Bariera Pirenejów nietylko ,odgra- Hoffma.nn qsW1adcizył prz,.edstawicielom prosd, azeby spa.lOOJo Je. P01!rzeb •azań
nicza półwysep od kontynentu europei-1 prasy, że mimo s.tr.acecia Hauptmana, ca już ,.się odbył.
Tak samo, iaik twierdził do OSitatniei
skiego, ale jest przedewszystkieńt za po- ł k~tynuować. będzie dochodzenia w spra
rą, przez którą wpływy i prądy europef· i' wie afery dziecka Lindbergha. Ogólnie chwili, również w swych zapiskach zape
przypuszozrują, że J!uhe·: nator po siada pe wniał Hauptman o swej niewinnOści. skie nie przedostają się tak łatwo.
W,olne, wygodne tempo życia, uwa- 1 wne, dane -~la. wdro~ema nowych docho: Dodał w końcu, iż ma nadzieję, i_ż wy·
runkówane kli'matem, niewielkiemi sto-1 dzen 'Y' te1 ciągle 1esz,c·ze zagadko„veJ pa.de~ jego pos~y .za naukę. na pr.zy·
s·zł,ośc 1 przyczy.ru się być moze do ska·
sunkowo potrzebami szerokich warstw sprawie.
Patni Haiuptman zażądała wydania jej sowania karv śmierci.
ludności., wszystk0 to wraz z tradvcvi-

m-1

•
Afer:. H=-uptmann:1 Jeszcze
D'•e •
u

u

u

u.„

I
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Napisał

specjalnie dla „Expressu"
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- Ja też tak bard1zo nie biadam i
nie narzekam. Pan naczelnik Jest dla
mnie bardzo dobry, korzystam z drobnych przywilejów i dobrze ml z tern.
Kiedyś będzie lepiej!
W tern zdaniu, a raczej w sposobie
wypowiedzenia tych slów, jest cała
Gorgonowa. Pytania jej, czy też odpowiedzi, są pomyte sk.romnei nuty
szczerości. Rita Gorgonowa znajduje
specyficzne podejście do każdej, nawet
najbanalniejszej kwestji. Z pytań jej
przebija niezwykle inteligentnie podana
uwagi noszą
ciekawość, wszelkie jej
Cechuje ją
tajemniczości.
płaszczyk
przytem wybitnie kobieca zdolność operowania potężną dawką kokieterji.
Porusza się i mówi z wdziękiem.

•

•

k

Kazde dziec O

w inne· cz,:.śei świata
_
"·
J

(z) - Jak donosi ]eden z dzienni1{6w
paryskich, z·a mieszkaly w Maroko f'ran
cuz nazwisk~em Jean Respond, . ~obił
sweg? r?dza.iu rekord. Oto ~ troJga Jego dzie~1.kazde przyszło na swiat w 10nei czesc1 świata.
I ta~ ~ierwsz~ dziecko Responda ulrzato swiaUo dzienne w Paryżu, drugie w Porto Allegro w Brazylji, a trzeci_e
'! Udidzie mar?kańskiej. ~hecnie. OJ·
ciec tych w róznych częściach świata
urodizonych dzieci nosi się z zamiarem
wyemigrować wraz z rodzina. do lnd-ochin. Ponieważ żona jego spodziewa się
w najbliższym czasie dziecka, cz\vartego skolei, więc niemowlę to przyjdzie
na„ś~iat znów w inn~l części świata,
amzeh pozostale rodzenstwo.

CIENISTY LESIE!

Słońce przez kraty śle swe promienie.

Ody ja w mej celi przebudzam . się.
O, jakie piękne mialam widzenie!
Cienisty lesie. Widziałam cię.
· T
· k
W , . t k
sme a przepię nym 1 s 1cznym
. złotym
.
. .
.
Jak m~dy w ~ycm me miara111: go.
Lecz się obawiam,. o cudny ~esie.
Czy ze SJJ.U tego me zrobi się zło?

po celi. Łóżko, na t przekonywująca w ustach GorgonoBo las to wróży długie więzienie,
.
powleczone śnieżno ' wej.
Ja jednak „amnestję" oczekuję wciąż.
I naraz z ogniem w oczach, przy nie
białą pościelą i okryte przepiękną pu-1
Jak straszne bywa czasem zwątpienie.
chową ko.łdrą z niebieskiego drogiego znikającym z jej twarzy uśmiechu, móOdy wdziera się· w <l>uszę niby wąż:
jedwabiu; kołdra robi wrażenie cal- wi mi:
- Pan zajmuje się hypnozą telepakiem nowej. Drugie łóżko naprzeciw
Wówczas wznoszę ręce do nieba
Więzienna tją i psychologją. Czy nie umi~łby mi
stanowi żywy kontrast.
Błagając kornie o Boże mój.„
Niech się rozpadnie przeklęta gleta,
pośdeJ stary i ze.szarzały ~oc. Na ścia- pan powiedzieć, kto był spra:wcą?
Na której usechł nadziei zdrój.
G. ZNIESIN'SKA.
Popatrzyłem jej głęboko w te roze~ac~ ookoła ceh; porozwi~szan.e. foto.Towarzyszką w celi Gorgonowej jest
C{afJe Gorgono~eJ w nadmierne3 Ilości. śmiane oczy, spojrzałem na nią ostro.
SKĄD TA SIŁA?
organowa nosi bardzo. ładny, .'?'~or~~- Nie wytrzym(;lła mego spojrzenia. Już oslawiona niemniej, chociaż na innym
sty szlafroczek. Seledynowe l.iscie J~s- po kilku sekundach odwróciła głowę terenie przestępstwa, znana recydywi- O, wolności! Do Ciebie tęskni ma dusza,
.m.mu na czarnem tle. dobrego. Jedwabiu. i zasypuje mnie ponownie reminiscen- stka - złodziejka - aferzystka nazwi- O, wolności. Do Ciebie tęsknię ja tak
skiem S. Zniesińska. Blondyna, · dość Skąd ta sita? Która mnie zmusza,
,Pierwszy ~olor. b.udzi we mme przykre cjami.
Żyć w więzieniu, jak w klatce ptak.
b
b
ś
·
b'
·
c
procesu.
JeJ
z
wspommema
~yta pam, ro i pam co , a Y zgra na twarz przeci.ętna, wiek około
_ Jak z pani samopoczuciem?
Kto stworzył tę silę,
30 lat. Wciągam ją w rozmowę, odpo.
- Dziękuję, odpowiada z uśmiechem czas zabić?
t ·
T
-;--Owsz~m, czytam, ~le. ostat~ 10 bolą wia.da nie bardzo chętnie. Kilkakrotnie
i niezmienionym tonem kokieteryjnym,
N~ec%o~t~~er~;ądi~· mnie mogitę
- - czuję się wcale dobrze i mam zaję- !11me ocz~ I prz~ tern s'Y1etle me m?gę karana za wyrafinowane kradzieże. Pra
Lub przepaść bezdenną.
cie, a mianowicie liczę dni. Jakoś mi i~h. zbytmo ~atez~ć. Probowałam row- cowata sama bez wspólników. Jest i~dupływają. Co mogę robić? Czekam, mez. sil ~wo~ch pr~y robotach_ swetrów, ną z tych inteligentnieiszych w wiePoh·gnatem tak wszechstronnie uta·
?o- zieniu. Bierze udział w przedstawieaj, mój czas nadejdzie. Jestem, jak pan ale Jakos m1 to _me wychodz1to.
się
Przede mną jeszcze prostu brapk ~amiłtowlkama, ta . t? wiele niach .amatorskich dl~ więtniarek„ D~- lt-ntowaną „artystkę", . cieszącą
młoda.
wie,
\damuJe bardzo ladme. NazywaJą J.<l· szczegónem uznaniem kryminalnych
su1am Y o ma ena1r
znaczy.
·
zycie!
Haftuje bardzo pięknie. więźniarek i przechodzę do. drugiego
„artystką".
-- A jak ze zdrowiem?
__ Co pani zamierza uczynić- po ód- Chorowałam, ale nic poważnego. Oprócz tego zajmuje słe poezJą - sa- budynku. Towarzyszy mi pani aspiD11t
zyskaniu woności? Czy są już jakieś
Mam słaby organizm. Od czasu przyj- ma komponuje wcale udatne wierszyki Janina Kozłowska„ prawa ręka na\..zelplany?
- O tak, przedewszystkiem chce ścia Kropelki na świat, zdrowie moje z lirycznym akcentem. O swoim za- nika. Otri. ymuję od niej wszystkie inwydać swoje pamiętniki, ale nie tak jak szwankuje nieznacznie. Nie czuję się tak wodzie, który ją tutaj zaprowadzil, nie formacje bardzo rzeczowo i dokL1linie.
chce nic powiedzieć; daje mi wymija- Pani Kozłowska jest kierowniczką Jzia„
.
gazety piszą. Chcę sama opisać mój jak przedtem.
- Czem więc wytłumaczyć pani jące odpowie·dzi. Obawia sie odgłosu łu administracyjnego. Dzięki jej wielżyciorys od moich najmłodszych lat,
gdy jeszcze.. dzieckiem by tam. Nie dam pierwszorzędny wygląd? Twarz ma w prasie. Nie chce być sławną - jak kiej uprzejmośc.i zyskuję należyty wgląd
tego nikomu opracowywać, ale sama na-1 pani rumianą, czerstwą, kolor twarzy mówi - zresztą kończy się jej kara w w tern skomplikowany aparat więz',~n„
pisz.e tak iak czuję, jak moie życie od. . zdrowy, humor jak zdążyłem skonsta-i·niedlugim czasie. Na amnestię nie li- ?Y· Tą. drogą d~i~kuk pani Kozlo\.:vskiej
bylam. moje dobre i złe czasy, blaski tować bez zarzutu - nie widzę więc czy. A może? Otrzymałem od niej na lak na1serdecznieJ za okazaną mi p~)·
powodu, dla którego miałaby się pani pamiątkę dwa własne jej utrwory. Oto moc•
mego życia i nędzę.
~~ ~ btro).
·
one~
.To słowo „nędza" nie brzmi jako$ .uskarżać na zdrowie.
Rozgląidam się

którem śpi Rita,

I

•

st.r. a

z~~i~~~~~~:~~~~~~!Y

Przechodnie pod gradem kul bandyty

eh·

k.

d

t
przez

I

d

Lódź, 15 kwietnia.
. 08 W ł aSCICBe
, • . 8 S kł a U
(k) w związku z rozpoczęciem okrelCBgOWS I napa przes ępcy-gen tł emana
su prac inwesty cyjnych Fundusz Pracy jubłlerskiego.-Osaczony
tłum -wpakował
kulę w skroń
postanowi przeprow~d~ić między 23
Kalisz. 15 kwietnia.
sklepu. Również tym razem w sklepie Inią napastnika w rękę. Padł strzał, lecz
a 25 b. m. ~aciąg modziezy do Ochotni·
W Kaliszu .cJlokonano na iście amery- bylo kilka osób, to też nieznajomy, po ~ kula poszła dołem. Jednocześnie kupiec
czych J:?ntzyn ~o~cz~ch. Re.krutowa- kański sposób napadu bandyckiego na krótkim tan~u. wyszedł ze sklepu, nic !wszczął alarm. Wówczas bandyta wy·
n~ będzie mł~dziez ze srodowisk robo- sklep jubilerski .p. Kronenberga przy ul. ·nie kupiwszy.
biegł ze sklepu i skręcił w ulicę Naruto·
tmezy.eh w w1~ku od 16 do 19 łat.
Marszałka Piłsudskiego.
J Około godziny 8-ej wiecz. gdy Kro-lwlc.r.a.
~aci~g b~dz1~ prz~prowadzony przez
\V godzinach rannych do wspomnia- uenherg sklep już zamykał, nieznajomy
Za udekającym puścili się w p~go?
woJewodzkie bmra 1 ~k~pozytury Pun-lnego sklepu przybył młody, wytwornie przybył poraz trzeci. Wówczas w skle- przochoanie oraz przod. P. P. Jabtons~1.
duszu .Pracy. Mlo?z~ez, wciel.ona do ubrany mężczyzna i poprosił o patefon, pie nie było nikogo. Błyskawicznym ru· Naprtstnlk skręcił w ulicę Wodną, gdz.1e
Ochotrnczych Dmzyn Robotmczych, którego jednak po krótkim targu nie ku- chem wyjął rewolwer i zawołał „Ręce 1! został przez tłum osaczony.
zatrudniona będzie przy robotach inwe· · pit W godzinach popołudniowych ten do góry". Kronenberg porwał leżącą na J
Począł strielać do tłumu, wreszcie stycyjnych.
'Mm osoJmik przybył po raz drugi do kontuarze rączkę od patefonu i uderzył ' widząc, że nic ujdzie - ostatnią kule
~„
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••o•„•„••••••••••••••• skierował sobie w skroń. Zwalił się na
ziemię, obficie brocząc krwią.
Przewieziono go do szpitala, gdzie
ustalono, że jest to niejaki Kazimierz
Stelmaszczyk i mieszka w Orodźcu VI
1ww.
konińskim. Wkrótce, nie odzyskaw
.n a tle. wydalenia delegata fabrycznego. - 300 robotników pod- szy przytomności,
zmarł. W palcie jego
jęło strajk okupacyjn„
znal~.zion? kamień wagi 1 kg., z czego
.
.
wymKa , ze do napadu Stelmaszczyk
Lód:t, 15 kwietnia. cych w zakres robotników zatrudni<>· przyb~.l msp._ pracy. celem o<l~yc1~ kon- i:r-zy~otowat się b. starannie.
(k) Na tle wydalenia z pracy delega- nych stałe w Monopolu Spirytusowym. ferencJ1. Pom.ewaz pertraktac1e ~1e daCieszył się on w Orodicu nieskazl·
ta wybuchł bardzo ostry zatarg w labry
Ponieważ ostatnio Monopo1l Spiry- ł~ re,zultatu ms~. pracy skom~mkował 1teiną opinią, wkrótce miał się ożenić z
ce Monopolu Spirytusowego w Lodzi tusowy zmniejszył ilość dni pracy do się drog~ telefomczną z dyrekc1ą !v'1°no- córk ~; tamtejszego aptekarza.
przy ul. Rokicińsklei.
4-ch w tygodniu, jeden z delegatów fa· Folu. Spirytus~weg? w Warszawie, a!e
· Wypadek wywolat w Kaliszu zrozuOko!icznoś'Ci tego zatargu przedsta- bryki monopolu - Kocik wszczął inter· 1 ta mterwenc1a me odniosła ttarazie mia!ą sc:nsację. Nadmi':!nić należy, że na
wiają się, jak następuje:
wencię w tej sprawie , domagając się, skutku.
sklep Kronenberga w Kaliszu niejednoMonopol Spirytus.owy jest w kontak- aby obcy robotnicy nie odbierali pracy
Okupacyjny st.rajk w fabryce Mono- krotnie już były plan::>wa.ne zamachy i
·cie z pewną firmą przewozową, kMra stałemu personelowi monopolu.
polu Spirytusowego trwa nadal. W cią- w~amania.
t
t..'
b
tn'kó
ł
f
gu wczorajszego dnia na podwórzu fa-i1111'!!!!Ll!!J!!**!!'!-!•!!~!!!!!!!!!!!!!•
przysy1a swycu ro o '1' w na eren aWczoraj, gdy Kocik przY'bYł do ora- bryki gromadziły się
auta ciężarowe od- ::..
bryki monopolu, celem przeładowywa- cy, nie W'PUszczono go do fabryki. W n· biorców wyrobów monopolowych, ale
nia trans·p ortów spirytusu, nadchodzą- bronie jego stanęli wszyscy robotnicy w związku ze straikiem samochody od· 1
ŚWl•ta
cych drogą kolejową do Łodzi. .
Monopolu Spirytusowego, którzy w li· Jeżdżały próżne do miasta.
lh&
W ubieglym tygo'd:niu robotnicy tego lczbie aoo osób porzucili pracę, nie opusz
dniu dzisiejszym wznowione zo.rubctników f-my Marut
prywatnego przedsiębiorstwa poczęli czając Jednak murów fabrycznych.
staną pertraktacje, celem zlikwidowania
Lódź, 15 kwietnia..
wykonywać także część zaleć wchodzą·
Na wiadomość o zatargu na miejsce 1 zatargu.
(k). - Zatarg w tkalni mechanicznej

sobie

...

Zatarg w Monopolu Spirytusowym

Smutne

w

PostulałJ kotoniarzy cząściowo uwzględnione '!f2~:i?~;~;~~c:~f~d~;~~r~if~
Sprawa uznania delegatów
T

utknAła
·
--c

na martwym punkcie

Lód:t, 15 k'wietnia.
cych spraw uregulowanych jui w kotle(k) JalC Już donieśliśmy o tern po~rót:. ~słe zobowiązań ~ ustawa~h. ooczem o-·-oor w inspekcji J;>racy odbyla silę konfe- _krę$QWY. inspe~tor wyznaczył ·p0now·
rencja w sprawie zUkwłdowanła strajku ną· leóitferencfę, która odbędzie się jukotoniarzy, trwającego od 6·cłu tygodni. tro.
.
Przedmiotem olbrad byly trzy zasadni- i
"f'-"

~~~~~:J:•:r:r.~~~~= „Specjalista"

wiadomo - byto zwolnienje z pracy
delegata, wybranego sposrćd nicstaNa konferencji tej zatarg ma zostać łych pracowników fabryki.
ostatecznię zlikwidowany. W razie pod-I
Całe święta Wielkiejnocy robotni·
pisania umowy ~trą.jk będzie przerwa- cy spędzili w fabryce. Żywności dostarny i strajkujący od 6-ci1u tyi;rodni koto- ! czali im krewni. Ponieważ wszelkie
r;iarze pedejmą pracę.
próby zlikwidowania zatargu n:e dały
rezultatu - inspekcja pracy nie wy1

od dokumentów na

wyjazdlz~~:;~~ż ~~;;;~k;~;~;;~.

wyc~ delegatów, instytucji ~t6ryoh onabrał niedoświadczoną emigrantkę
bo?J1ązująca dotąd umowa me ptzewi-,
Lód.i, 15 kwietnia.
wręczyła mu żądaną kwotę w wysokoduJe. . .
.. . . K ~ .
·
(gr) Anna Kwiatkowska, zamieszkała ści 60 złotych.
W lfonferenc!.i teJ, t ref przewo m- , przy ul. Limanowskiego, od dłuższego
Kobieta oczekiwała go przed bramą
czyt okrę?"owy mspekto~ pracy p. Wy- I czasu ubiegała się o paszport zagranicz- jednego z urzędów. Kiedy po upływie
rzykowski, brał rownlez udział p. sta. ny i dokumenty, potrzebne do wyjazdu blisko godziny nieznajomy nie zjawH się,
rosta grodz~i _ dr. Wi:on.a. . _
.. do Belgii. Kwiatkowska ma bowiem za- ,Kwiatkowska poważnie się zaniepokoiW wyniku 9-godzM:lneJ KonferencJI granicą zamożnych krewnych, którzy ła. Wszed~szy do lokalu przekonała się,
osł~gnięto częściowe porozumienie. - chętnie zaopiekują się nią na obczyźnie. że młodzieniec już od dawna wyszedł z
Przedstawi·ciele pracodawców wyrazili
W tym celu rozpoczęta wędrówki po biura, nabył zaledwie kilka znaczków
gotowość uwzględnienia oierwszy•ch urzędach. Ponieważ prace tego rodzaju stemplowych i informował się o czemś
dwuch postulatów robotniczych: zgo. są dość skomplikowane i wymagają w biurze podawczem. Oczywiście o dodziti s!ę przedłużyć umowę zbiorową wiele zachodu, chętnie, skorzystała z u- kun:entach, któi;.e były niezbę.dne ~a
do konca r. b., Jak równlez zgo_dzłl1 się Is~u~ pewnego ~lodz'ienc~, .który zape~: wyiazd do BelgJi, na.wet mowy me byto.
na powołanie specjalne) koml&łi dla u· ml Ją, że również wyjezdza <lo Belg11 1 Zrozpaczona kobieta udała się do postalania stawek na artykuły, nie objęte przy okazji załatwi młodej kob~ecie li~ji,. gdzie ~łożyła obszerne zamelid"Owadotychczasową taryfą.
wszelkie formalności: . .
me 1 podała do~ładny rysopis oszu.s ta.
Na martwym punkcie staneła Jednak
Nadszedł ~re~zcie ~zień, w któr.y~ Za, mtodym męzczyzną rozesłano hsty
sprawa delegatów fabrycznych.
usłużny młodzieniec m1at za podania l goncze.
.
. .
·
papiery wnieść opłaty. Kwiatkowska
Przedstawiciele przemysłowców oświadc~yli,_
że n~ .mogą zgodzi~ się na
Złodz
·
ące1·
delegatow i uwa,zaJa., że delesrac1 w prze
myśle kotonowym są wogóte zbyteczni,
gdyż w fabrykach pończoszniczych nie
okradła swych „chlebodawców"
'
zdarzają się wcale wypadki, aby przeLódź, 15 Kwietnia. lka mieszkania weszła do lforytarza, spomysłowcy stosowali niższe stawki od
(gr). Wladze śledcze powiadomione strzegła z przerażeniem, że wszystkie
obowiązującycłi.
zostały o zuchwalej kradzieży, jaka do- rzeczy, wiszące 11a wieszakach i znajduMimo energkznycli wysiłków, ma- konana została przez nieuczciwą stużą- jące się w holu nagle przepadły.
jących doprowadzić do porozumienia, cę, imieniem Aniela • Marja. Dziewczyna
Po bezowocnych poszukiwaniach stu
konferencja nie przyniosła całkowitego przyjęta była do pracy przez Abrama żącej jasnem się stało, że ona była
rozwiązania sprawy. Uzgodniono jesz- Gelba, zam. przy Al. 1-go Maja 20, tego ' sprawczynią kradzieży. Nazwisko zło·
cze kilka innych postulató'Y. dotyczą- samego dnia. Ponieważ już od pierwszej dziejki nie zostało ustalone. Nie pozochwili czyniła dodatnie wrażenie i posia- stawiła ona oczywiście ani dokumentów,
... ___ - • --······· ~-"" ""''il'""'li>lv•""-""""'"'„•••• dała dobre referencje, chlebodawczyni ani też swych rzeczy. Była to jedna z
nie miała potrzeby obserwowania nowej wielu złodziejek, która, korzystając z
RESTAURACJA DANCING • BAR
służącej i pozostawiła jej swobodę ru- zaufania chlebodawców, okradta ich pochów.
ważnie.
Kie? po kilku godzinach właścicielNarutowicza 20
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;e welacyjn ą

prezentuje: DZIŚ
ORKIESTRĘ

WĘOIERSl(Ą

„Hungarla Band"
z f e n om enal n ą skrzypaczką
CL AIRE HEGEDUS na czele
oraz światowej slawy iluzjonista
0

.
co r di u i
Divense
si 5Magd
ter rar yE ng eł
Cod zi e nnie five z pełnym programem.
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Smiertelny
zabieg
kosmetyczny
T · y
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11-letnl uczeń pod kołami

tramwa1u

,
· . .
.
~ó~_z, ~ 5. kwietnia~
(gr Na ulicy Ro~ici_nskieJ, przy zbi~gu~ ul.. Konstytuc:yme~ wyd!l:zyl ste
w„zoraJ w połudme meszczęshwy wypadek.
.
11-letm uczeń Stani~aw Rogowski,
zam„ przy ul. Wspólne1 7, zapragnął
~?~Jechać s!( ~ez ptenięd~y tr~aieńt:
ie ~ uczepi si~r:'ago~u i 5 ~ , Je ną no
)

i6nie 11ko:d~k~~~~~
chi~;i~~lep~:e~~~f~i~ei:
czekając na przystanek skoczył na
1

bruk uliczn
'
Skutki fu;adku byty tragiczne. Chtopiec.: doznał wstrząsu mózgu i złamania
podstawy czaszki.
· N'
t
. .
k t
. 1eprzy o~nego przewieziono . are ką pogotowia Czerwonego Krzyza do
szpitala Ubezpieczalni społecznej.

l

Not~tni·k

v ,

m"iei·skl
.

. Dziś rozpoczęły s we wszystklcb szkołach
- śretinlch I powszechnych - zalęcla 11zkolne
po feriach świątecznych. Ter;ororz.!1c "akaclo
trwały tylko. Jetien tydzień, od środy ub. tno•
dnia do dnia wczoraJszego. W przyszłym rok'9.
ferie wielkanocne będą trwarv 2 tygodnie tak
samo Jak ferie Bożego Narotizenia.

•:

-·

Wczorał rozpoczęły. się w Lodzi roboty
plantacyJne na nalważnlełszych oticlttkacb, 'Wf
znaczonych· w tegorocznym plunie, Przystc•
płono m. In. do robót w Al. Kościuszki. w clą•
gu 10 dni na Al.Kościuszki urządzone będą tra•
wnlkl, poczem środkowa alela posypana. zosła·

. . w„, ,.,g.~

;7,:„~:~:::::r:

•Io
przez zarząd mlelskl plan oświetlenia ulic. Prze
ł ..l •
oue1
te
witiuJe się oświetlenie 15 kim. ulic oraz wszy„
Rybnik, 15 kwietnia.
kieś zabiegi kosmetyczne koło swej stkich parków elektrycznością oraz szerel: ulic
. ' w·1e lk.JeJ. Nocy t warzy, zdar ł a so b'1e k ros tk ę, poczem na przedmieściach gazem. Prace związane z In•
pierwszy dz1en
lzmarta w Przegięzy 27-letnia Helena rankę zapudrowała. Ranka uległa zanie„ stalacJą urządzeń etektrycznyc!t i cazowycla
Boh mowa.
.. .
czyszczeniu, wskutek czego wywiązało zostaną Już nletilugo potiJęta.

Ir w .

rag1czn

Jak ustalono, Bohmowa,

zgon m

czyniąc

ja·

się zakażenie

o

krw'.-

ty

t5.1V

Łodzi
w
zatrudnienia
wzrost
rz'omys'le
h. t d
'b d , . k.

t~~ :o~.~~!" Znaczny
„6.30~:3~~~ie:ia„~~;:; ::::!ni~stają
POLSKIBGO RADJA.

N 105

CI!lft~ . t9S6

150 oso

z1enn1e 1erowanyc ies

o pracy w p

~

zo• 2 m I eSięCy
' W Okresie
•
rze · 6.33-6.34· Pobudka do l!imnastyki 6 34 R
~· 5~ Gimnastyk~. 6.50-7.20 Muzyka~ płyty.; 0Zp0CZęfy Się jUZ roboty Sezonowe. I ł 0 pracę
12.00 O bezrO b OtnyC h
· v--7.30 Dz. poranny. 7.30-7.35 Program na (
dzień bieżący. 7.35-7.40 Parę informacyj. 7.40
-800: Muzyka (płyty). 8.00-8.10: Audycja dla
Wczoraj rozpoczęły się roboty planMasowych zwolnień jednak od 2 mieŁódź, 15 kwietnia.
szkół. 8.10-11.57: Przerwa. 11.57-12.03· Sy(v) Łódt żyje obecnie poci zn..i.kicm sięcy nigdzie nie przeprowadzono. W tacyjne i regulacja terenu w Al. Kościu·
gnał czasu z Warszawy. Hejnał z Krakowa.
· doprawa dzone zos t aną do po
· sk'1erowano do pracy w sz k'1, gdzie
· tym o k res1e
Dziennik
12.03-1?.15:
1 k tore
na wiosnę _ po- wzras ta j ącego wc iąz· zanu dJlien„a,
sikórypołudniowy.
Pielęgnacja
12.15-12.30:
planty Łodzi oraz utoprzyszłe
rządku
robotni·
12.000
około
łódzkim
przemyśle
się
utrzymuje
tempie,
nłesłabnącem
w
_
.
Biernacka.
Marja
dr.
gadanka - wygłosi
12 30
13.10: „Walce Waldteufla" w wykonaniu orkie- już od dwuch, z górą, m!c~ięcy. Taka ków, przeważnie tkaczy i wykończalni· żona nawierzchnia na środku drogi. Boczne chodniki na których zostawione
stry .58 P· P· pod dyr. kpt. Chmielewicza (z Po- nadspodziewana poprawa sytuacji, któ- ków
k ·
d · d
'
k owo uważana była jako przej
dogospodarstwa
Chwilka
13.10-13.15:
znania).
jest miejsce na pasa zenie rzewc , me
zapotrzewzrost
znaczny
Ostatnio
począt
r::t
piosenki"
mowego. 13.15-14.15: „Mistrzowie
śdowy okres postrajkowy, trwa jednak bowania na ręce robocze wykazuje rów- będą narazie obsadzone, a to z tego
(płyta za płytą). 14.15-15.12: Przerwa.
w dalszym ciągu i świadczy o tern, ze nież przemysł konfekcyjny. Narazie za-1 wzglGdU, że na jesieni chodniki przy Al.
15.12-15.15: - Przegląd giełdowy łódzki.
15 ·15- 15 ·20 : Wiadomoś~i 0 eksporcie polskim. sezon wiosenny i letni objawił się zna- potrzebowania na robotników w prze- Kościuszki zostaną rozkopane celem uło15.20-15.30: Przegląd giełdowy warszawski.
cznemi zamówieniami w przemyśle myśle trwają w dalszym cici 2.'u. Prócz żenia r~r wodociągowych.
15.30-16.00: Muzyka salonowa (płyty).
Prace plantacyjne zatem na chodni16.00-:-16;~0: „Rozmo~a Majsterklepki z Lepi- łódzkim, co skolei pociąga za sobą znacznego wzrostu zatrudnienia w przemy śle, rozpoczął się już okres robót se- kach podjęte zostaną albo na jesieni, al glmą - „Zbuduiemy mieszkanie dla pta- wzrost zatrudnienia.
zarówno bo na wiosnę przysztego roku.
prowadzonych
Bezpośrednio po zakończeniu straJ'ku zonowych,
dla dzieci w opracowaniu
ków". - Audycja
Kazimierza Piekarczyka.
Rożpoczęfy się również prace plan·
16.20-16.45: „z Ogrojcem" _ audycja folklory- włókniarzy, Urząd Pośrednictwa Pracy przez Woj. Biuro funduszu Pracy, jak
w Łod,zi kierował do zajęcia przecięt· i Zarząd Miejski. Pierwsze przystąpią ' tacyjne i obsadzanie kwietników na
styczna (z Krakowa).
16.45-17.00. Rozmowa muzyka ze· słuchaczem nie 200 osób dziennie, licząc się z tern, do pracy wydziały: Drogowy i Kanali· skwerze przed gmachem Sądu Okręgo.
rad ja.
17.00-17.20: „Dyskutujmy''. _ Czy koniecznie że tempo takie po kilku dniach osłabnie. zacji i zapotrzebowanie na kilkuset se- wego.
musimy sobie utrudniać życie", odczyt wy- Tymczasem, wciąż jeszcze przemysł zonowców do tych obydwu wydziałów
łódzki nadsyła zapotrzebowania nś ro- zostało Już skierowane do biura pośred·
głosi prof. Jan Rostafiński.
17.20-17.50: Jazz na dwa fortepiany w wyko- botników i w dalszym ciągu zapośred- nictwa.
l
I
•
i Alfreda rncza
naniu(zeTadeu&za
się około 150 osób dziennie.
Lwowa). Seredyflskiego
Schiitza
1 O ile obecna sytuacja w przemyś e
Rzecz znamienna, że w żadnym dzia- , utrzyma się w dalszym ciągu, przyczem
17.50 7 18.~: ,.Książ.ka i Wiedza". _ o wydawmctwie „Obrona Lwowa" mówić będzie dr. le produkcji nie są notowane zwolnienia, ;ruzpoczną się również w pełnym zakre-1
18.00~~~~3~ ~i~'.dl.fozart: Kwartet smyczko- oczywiście nie licząc sporadycznych :sie roboty sezonowe, liczba bezrobot- I
1s KWIECIEŃ 1936 R.
poszczególnych !nych w Łodzi ulegnie znacznemu zmniej
wy C-dur w wyikonaniu: Grażyny Bacewi- wypadków redukcyj
Godziny ranne przyniosą niezwykte Idee i
~szeniu.
czówny (skrzypce), Bohdana Łosakiewicza osób.
pomysły i miłe przeżycia psychiczne. Do godz.
(II skr~ypce), Tomasza Jaworskiego (altów·
· mtere·
·
· m?zemy
11 ·
Blaszkę (wiolonczela)
ka) i K. Antoni
za ł atw1ać
-e1. z p~wo d_zeniem
· f r _
Kas rowicz w'
18.30-18.45:
ten
Okres
pr_ace.
o
SI~
ć
a
s,tar.
I
p17męzn~
sy
I
łi
Je
e
~:~~~„
ton p. t. „Robotnik, tiążka i
sprzy1a takze gormkom I hutnikom. Następne
Zł
m;BS"I~
~orzą
18.45-19.10: Polskie taflce symfonfczne ł
godziny zapowiadają się gorzej. Działają uie'Y
U U
m
W
·
!.
19.10-19.20: Zapowiedź programu na dzi~ń ~y2~
mne wpływy dla kobiet urodzonvch w kwiet•
, • •
•
•
N
stępny.
owy sposob usuwania sm1ec1 wprowadzony• będzie latem niu oraz dla lekarzy i artystów. Dooiero po
19.20-19.35: Koncert reklamowy.
z~o~vu się ooorawia, odczuIgodz. 14-ei nastrój
w centrum miasta
19.35-19:45: Wywiad z Kucharskim (Lwów).
01 warny wzrost energll 1 poprawę humoru.
ł
19.45-19.50: Wiadomości sportowe ogólne.
Jeszcze wybrane, ale wybór nastąpi w kres ten do godz. 17-ei nadaje sie do kupna I
Lodz, 15 kwietma.
19.50-20.00: Pogadanka aktualna.
sprzedaży przedmiotów zlotvch i srebrnych o(v). W miesiącu czerwcu, najpóźniej ciągu najbliższego okresu czasu.
20.00-20.25: Fragmenty go-dzihy Za~łębia Dl\nieruchomości ra~ do zawierani~ związków malżeń.s~ich. GoLatem wtaściciele
browskie)!o (z Sosnowca przez Katowice). lipcu, usuwanie śmieci z niernchomości
< • , d . < • I dzma 18-ta sprzyJa pracy umysłowe1 1 przynle.
, k'
i
•
k
.
ł, d k' h
20.25-20.45: Muzyka (płyty).
o z !C zostame pra tycz~1e . roz~ ą· to dz ich: połozonych w SI o ll!IC~CIU, I sie zainteresowanie artystyczne. Od godz. 19
20.45-20.55 Dziennik wieczorny.
zane. Wobec braku odpowiednich srodl· otrzyma1ą nakaz Zarządu Mie1sk1ego do godz. 22-ei grożą straty materialne i wypad20.55-21.00: Przerwa.
ki śmierci w rodzinie. Późniejszy. okres do pól21.00-2J.40: 32 au~ycja z cyklu „Twórczość ków pieniężnych i powszechnego zubo- zlikwidowania stałych śmietników
nocy zapowiada się pomyślnie ood każdym
Fdry Zedry~ał Cho-pJina". - w. opracowaniu prof. żerna pierwotny plan racjonalne~o - usu- wprowadzenia na ich miejsce metalo·
względem i nadaje się do zalatwienia ważnej
•
•
< ..
.' , . .
zis awa ach1meck1ego .. Wykonawcy:
r.
i spraw wymagających sz'bl
kcrespo'ldencii
zamkniętych.
Henry~ . Sztompka _ fortepian, i Aniela wama sm1ec1 z mep,1.chomosct zostanie wych skrzyneJ.<, szczelnie
'
l znacznie zmniejszony i obejmie tylko \V prowadzenie nowego sposobu usu-\ kiego zakończenia.
Szlemi~ska - śpi.ew.
2 L 4 0- 2 1.5~: .,Trud pisarz~" Dziecko dziś urodzone - uczciwe. o poważszkic literacki-· śródmieście w tych granicach w j..!kich wania odpadków z domów łódzkich,
·k d
t
d· ·
b' ·
· et
.
·
h poza centrum miasta
.
. .
. . lrnna 11zacJa.
· t JUZ
wy~łos1 Jan Lorentowicz.
i na l n n. usp.oso 1emu, na a1~ s1e .na s anow1s o o po ł ozonyc
czynna Jes
Pogadanka aktualna.
21.55-22.05:
1
W domach śródmieścia zatem usta- 1 peryferjach, nastąpi etapami, ażeby nie ~~~~d~~al~;~r:: f~~!~ki egoistyczne, zamlło·
22.05-22.20: „Sygnały myśliwskie na dworze
·
wio~ zostaną metalowe skrz}·nie któ-1 wywierać presji na niezamożnych właAugusta II" (transm. z Drezna).
ł
·
'
·
d
•
k
d
Ó'. • • , · · 1·
·
d
b
b
t
1
·
Małej
wyk
w
taneczna
Muzyka
22.20-23.30:
na pr_ze m1esc1ac 1,
~m ow
~ z1_e •)pr z1111~. sc1c1e 1
Orkiestry P. R. pod dy>r. z. Górzyńskiego. re. specJa ny a O!
W przerwie: o godz. 2300-23.05: Wiadom. M1e3sce poza gramcam1 miasta, do kto-\ którzy na Jednorazowy większy wydarego zwożone będą śmieci, nie zostało, tek nie mogą sobie pozwolić.
meteorologiczne dla żeglugi powietrznej.
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Żorisfii~~~~~~~~~~~~~~~· A szkoda„. Szk~da_. p~iakrew, bo inte-I' wśród konfidentów policyjnych, lecz nie
,,.., res prosperował sw1etme!

dowiedziałem

się

niczego pewnego.„
I . Or~i~z był również. zdenerwow~~· . Może to oni wpadli na trop naszej orgał
I
I 'n~~f!l~!eJ umiał panowac nad sobą lepie], nizacji, a może nie oni.„
'1'
- A ja wam powiadam - podchwymzh Jeg? wzb.urzony towarzysz.
- Nie. ~ozemy .Jeszcze na to v:szy- cit Ornicz - że to raczej konkurencja
stk? polozy,c krzy~y~~ - star~l s1e go wpadta na nasz trop i gracko sprzątnęła
/
umntygo"."'ac. - ~c1ąz Jeszcze me mamy nam sprzed nosa przeszmuglowany z
~ 1 o)
"~~~~~~~~~~~~~~~ Powieść spółczesna łl pewności, czy tf1g1el ten splatała nam Wiednia transport.
- Oby tak było - rzekł spo·za gęnas~a konkurei;cja, czy te~ rvli~ja?„.
D.anuta Kresińska, ekspedjenth w m~-,przeży!aś byto tyliko snem. Prawdą jest Jeśli k?nkurencJa, z _tat.woś~1ą d0Jdz1e- stej zaslony dymu z cygara drogerzysta.
;~:J~keow~!~~atnym Jana Zarysza zostaie tylko jedno: twoja i moja miłość. Więc my z mą do ~orozum1ei;ia. Nie odzyska- - Lecz pytam raz jeszcze: co zrobimy,
Nie mogąc znaleźć pracy _ mając na zapomntjmy o tern, co było i i:.kiśnijmy my wprawdzie ostatniego !ransport?, ustaliwszy, że psy policyjne drepczą nam
lecz za to stratę naszą powetuJemy sobie po piętach?
utrz~maniu ojca - przyjmuje pom.oc Za;y· J sobie ręce!
Rudy spryciarz zabrał głos·.
.
Pocałowali się lekko a potem ob- innym raz. em,.·
sza I od czasu. do czasu spclyka .się ~ mm.
1
1 ?
k
11
A
•. .
. '
.
.
O spotkaniach tych dow1adu1e się na- .
Jeśli policja dowiedziała się o naicji.
PO
a
spraw
to
Jes
Japowędrowali
rzeczony Danuśki Stan•sław Reczyilslci i po Jąwszy Się ram10nam1,
szej organi1zacji, to możemy się pociegw'ałtownej scenie zrywa z ukochaną, .nie kąś ścieżką, wyścieloną pachnącemi mruknął pom:r? Marek.
szyć, że wie jeszcze nie wszystko.„
.
Karol opu~c11 ł głow. ę.
wier~ąc, że s.tosunki jej z Zaryszem aą zu- kwiatami w krainę najcudniejszych błoW t a kilm razie przepa dl 1ś my.I - W przeciwnym bowiem razie mielibyś·
,
pełnie platoniczne.
gOSC!„.
lektorki
Kresińska, otrzymawszy posadę
my ją już dawno na karku
- - odparl grobowo.
u niejakiej Rudeńskiej, wyjeżdża z nią do - - - - - - - Niby racja - mruk~at Marek.
Zapanowało posępne milczenie.
Wiednia. Wysiana przez nią do Krakowa W tym samym czas~e Karol Ornicz
- Narazue organa śledcze mogą wieooz~aie taiemniczego dżentelmena: Karola znajdował się w składzie aptecznym, a . - Fatalna sprawa - .sykn::i.t wres~raczej w przylegającym do niego pokoju. cie prze~ zęby Marek i ~ac1ągną! się dzieć chyba tyle, że Kresińska orzemyOrmcza.
9bok siedział mocno zachmurzony ~o~n?, Jakgdyby pragnął się oszołomić ca transporty kokainy z Wiednia i <loJakiś czas odpędzała od siebie pakustarcza je Orniczowi... Mam .iednak wra
cięzkim dyi;nem cy,gara. .
,
sy, denerwując się coraz bardziej. Wresz męzczyzna, palący cygaro. .
Nagle cis~ę póznego .wieczoru prze- żenie, że na tern też kończą się jej wia- Tak, ~arku - ~ówił Ormcz --;--cie ,nie wytrzymała i, rozw.inąwszy padomości, że nie potrafiła ona wyśledził,
piere1k, wciągnęła w nozdrza szczyptę v:s~pa nasza ~e~t ~ał'kowi~a„. I przyzn~Ję rwało pukanie do drz~i fron.towych.
c1, ze dawno JUZ me przezywa!em takie- . B{1.o on? ta~ . energ1~~n~ t włagcze, komu skolei Ornicz przekazuie .swój tobiałego narkotyku.
ze ~ aJ męzczyzm ze_rwa l się na r w~e war, Tak więc my pozoshuli .bylibyśmy
.
Zaraz potem ogarnęła ją niewypo- go wstrząsu, }a_k tera:z!
0
~6g~. na twarzach lCh odmalowała s.ię be~pi1eczni: !).a liście proskrepcyjnej zn:ij
fr
dykłąb
~arek p~scił ~ ust potęzny
wiedziana błogość. W zakamarkach jej
1 zaopmJowa ·
·K
duJą się dotychczas tylko om·
mu
'b
•
·t
icz ~ re- Czyżby poliicja? - jęiknął Ornicz. sińska .
- Ta Kresińska jest skończoną gapą!
m Ó.z~ paczę_ł Y wyk wi a~ - n~ Y czaro.
·
.
··
Pukanie rozległo się znowu. Marek,
~aibardzieJ f~nt.a- Co do mnie, zaraz w pierwszej chwili
dzieJskie kwiaty. styczne obra.zy 1 btogie, cudne maJaki. bylem przectwny, ażeby takie nic nie wsłuchawszy się w rytm uderzeń, ode- tr cSki~r.ował spoJrzerne swo:ch chyhs1ch oczu w strone m1lczącego
Y
. . Porwała Ją ,n~ swe skrzydła ekstaza wiedzące cielę używano do transporto- tchnął z ulgą:
.
- Zdenerwowaliśmy się zupełnie Ormcza.
1 oderwała od swiata realnych zmysłów. wania naszego przemytu. I pokazało się,
. - Pan'. pam.e Karolu, z~uszony bęOtoczyły ją postacie jej najbliższych. że miałem rację. Trzeba naprawdę być niepotrzebnie!... Słyszysz trzy krótkie
.Tylko, że byty one jakieś Iep'sze i pięk- skończoną kretynką, ażeby pozwolić pukania i jedno długie: nasz znak, nasz dzie op~ścić - 1. t? natychf!111ast ---: K~a:
ków. az~?Y zwiac. za~ramce .. ~a1lep1e1
niejsze ni·ż w rzeczywistości. Także i sobie wydrzeć z rąk tak cenny bagaż! człowiek.
Otworzywszy drzwi sklepu wpuścił ~o Austrii„ ?r?amza~Ja udzieli panu
Strzepnął z cygara popiół i ciągnął da
Staszek, którego kształt wył onit się z l
do środka małego rudzJelca o chytrych, s~odków p1e111ę~;w~h. t paszportu„. A co
chaosu jej marzeń, wygląda! zupełnie i lej z pasją:
.
się tyczy .K1:es11nsk1e1.„
inaczej niż w ostatni ich wieczór, kiedy j - Ostatecznie nie chodzi tu tylko o zda się Hsich spojrzeniach.
Na dzw1ęk tego nazwiska Ornicz
Właściciel aptecznego sktadu chwyto błyskawice miał w oczach, a chmurę Iidącą w tysiące wartość samegJ transpor
·
drgnął. .
na czole. Teraz spoglądał na nią z do- tu. Gorsze jest to, że wpadliśmy przy cil go za ramię.
- Tak, c~ zrobimy z dziewczyną?-I co przynosisz, Kubo? .
brym uśmiechem i wyciąg. ając ku niej tej sposobności sami, że wpadliśmy bez
zGtroszczył s1ę.
Nowoprzybyty machną! ręką~
!ratunku! Nie ma mowy, ażebyśmy mogli
ręce mówit:
<Dalszy ciąg jutro).
.To wszystko zile, lctól'..~ .~fabtio dalej kont:y:nuować swój proce.dei:.„ .· - Nic koolkr_etnego.„ M'ęszy:łem
1
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Napisał specjalnie dla „.Expressu•:

CZŁO ~1EK
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Bogdan Lol.
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STRESZCZENIE POCZATKU POWIESCI
Tak, to był on - nie· miała co do te- 'I prowadzące na podwórze.
ubierając się, wypadła przez te same
Pomiędzy dyrektorem fahryki rur kanalizacyj · g.o najmniejszych wątpliwości...
Niewiadomo dlaczego, strzeliła mu drzwi, co Biruń ...
aych
Alfredem doszło
KrausP.rem
a jego sz ferem
F ak t ten b ar d zo ją zaniepokoi l ... Ta k j do gł owy myś 1, że El ż bieta zamierza teD
nem Rogoszem
do gwałtownej
s<.'l'nyJa·
w
.,ogosz
zosta ł sam, zas Imezony wyl!abinecil' dyrektorskim. Rogosz zost 5 ł wyda· była nim zaabsorbowana, że nie słuchała mi właśnie drzwiami uciec stąd„.
padkami, które rozegrały się w błyskalony z pracy za to, że ujął się krzyw,'
,Jicz· już tego, co opowiadał jej Biruń. błądząc
Rychło jednak odrzucił tę myśl, jako wicznem tempie„.
kowanei przez dyrektora ic,botnicv.
myślami gdzieindziej...
najzupełniej niedorzeczną„. Też głupie
Nie mół zrozumieć, o co poszło ElżNazajutrz wczesnym rankiem przed faoryką
Poco
ttugon
to
zrobił? poco puścił pomysły przychodzą człowiekowi do biecie„. Dlaczego i ona uciekła? „. CzyżKnusera jakaś przechodząca kobieta 1 'knęła
,?
się na trupa mężczyzny ~ odcięt ą !!Iową. w za- sle na takie ryzykowne przedsięwziięcie? łba.
by tak samo bała się policji, jak Birun. „.
mordowanym rozpoznano Alfreda Krausera
To szaleństwo, które mogłoby się
- Słuchajno, Rogosz„. - rzekł, zaToby znaczyło, że„. Nie dokończył
Jan Rogosz został aresztowany a w dwa mie· skończyć dla n.ich obojga katastrofą...
trzymawszy się przy stole. - Słuchajno, tej myśli, bo w tej chwili zdał sobie sprasiące później st11nął przed sądem, który slm:ał go
Czy przynajmniej nic mu się nie sta- Rogosz ... - nachylił się ku niemu i po- wę, że i on musi uniknąć zetknięcia z
na 15 lat więz ' enia za zamordowanie Krcuseia. ło? ... Nie troska o los męża kierowała w czął mówić szeptem: - Pójdziesz już orzeclstawicielami władzy ...
uciekawypuszczenia
z więzienia na dwa tyg"dnie tym momencie Elżbietą, szło jej o to je- sobie do domu, dobra? Jak chcesz, to
Tedy zerwał się z miejsca. kierując
przedRogosz
termineM
go, udaje się do
mie~zkania Walc~aka. którv miał mn wyjawić, dynie, by nierozważny krok tlugona nie możemy się jutro tutaj spotkać, ale te- się ku drzwiom, gdy oto usłyszał ostrzekto był mordercą K.rausera, ale nie dnwiedział pociągnął dla niej przykrych następstw. raz zostaw mnie z tą panią, bo mam z gawczy okrzyk:
się tego, bo Walczak, cho:, na gruźlicę skonał.
Ktoś mógł go przecie zauważyć, jak nią o czemś bardzo ważnem pogadać„.
- Stać, bo strzelam.„ Ręce do góry„.
nie zaążywszy ~dntC,zir. tajemnicy.
wychodził z atelier, nawet - taki Bi- No, zabieraj się prędko ... Jutro będę tuW tej chwili ciężka ręka opadła na
Pani
Elźbieta Wernerowa, żona Hugona Wer·
,
k
,
b
d
d
b
·
'
·
W
·
ł d '
k
·
·
nera. glówm:go akcionai ius:rn fa',ryki s!lrnocho· run, tory go przecie zna ar zo o rze. taJ o osmeJ...
yc1ągną
on rę ę na Jego ramię.
dów pojechała piękną limuzyną na spacer ze
Tymczasem Bi ruń zakończył swoją pożegnanie i dorzucił niecierpliwie: Odwrócił się.
swym nowym kochankiem. szafo· em - Andrze· opowieść. Potem odsapnął i mruknqł nie Serwus!...
Przed nim stał policjant z rewolweiem Łubkowskim.
śmiało:
Rogosz zwrócił przedewszystkiem rem w· prawej dłoni. Na twarzy jego maPoprzedni kochanek Wern!rowel. Jerzy
- Myślę, że teraz tTzeba tego Ro- spojrzenie w stronę Elż,biety, wywnio- !owało się zdumienie, WYWOłane najwiZrębski,
staje
się
orzypadkowo
właścicielem
lisgosza
stąd odstawić, żebyśmy zostali skował bowiem, że to ona polecita Bi- docznieJ· mundurem, który miał na sotów Walczaka, z których dowiaduje się, że
Krauser nie został zamordowany. Po „śm i erci" sami, prawda?...
runiowi załatwić z nim w ten sposób bie Rogosz.
sweJ odebrał p i eniądze. zmieni! nazwiskJ na
:Elżbieta, zajęta swemi myślami, nie sprawę.
Jan zorientował się w lot w sytuacji
Werner I założy! nową fabrykę.
odpowiedziała mu na pytanie, więc je
Wydało mu się to bardzo
dziwne, i postanowił ją wykorzystać dla swego
Zrębski szantażuie Wernera.
powtórzył.
niepojęte poprostu, chciał więc przeko- dobra.
Po
przybyciu
do
zapadłej
wsi
Kurkowa
Sl
h
?
k
l
·
·
nać
s1·ę, czy przypuszczeni· a J·erro
są do- Puśc' mn1'e pan'· ... - zawołał do
Rogosz otrzymuje pracę w tartaku dziedzica
UC am· - OC nę a się wreszcie
6
Nugata.
z zadumy.
prawdy słuszne.
posterunkoweg-o. - Jestem policjantem,
Rogosz uda! się do „Czarciego dworu", aby
Poraz trzeci powiedziiał to samo.
Spojrzenie jego skrzyżowało się z jej nie widzi pan?
wyświetlić jego tajemnicę. W kracie piwnicz· Skinęła
przyzwalająco głową, poczem spojrzeniem. Spoglądała nań wymownie
- Widzę„. - odrzekł tamten niezbyt
negokrzyczał,
okna zauważył
obłąkaną twarz starca, i{tó· d d 1
•
ł
· kamt,· Ja
· k-,' pewnym gtosem.
· ł em W
ry
te zna tajemnicę Krausera. Uczy· O a1a:
I porusza a znacząco
POW!e
- N'1e zauwazy
niło to na Rogoszu olbrzymie wra7enie. Posta- Ale i ja będę musiała zaraz pójść gdyby dawała mu znak, żeby zostawił pierwszej chwili munduru, bo nie jest tu
nowił sprowadzić zaraz policję i uwolnić starca do domu„.
ją samą z Biruniem. ,
zawidno... tlm... Wyście, kolego, cały
' kajdan.
- Szkoda„. - weskhnąl opryszek.
Niechęci ku sobie nie odnalazł w jej czas tu siedzieli? ...
Obląkaniec znikł tednak w taJc:mniczy spo
- Trudno, muszę być w domu o tej wzroku, tedy podniósł się z miejsca, by
- Tak ... - odrzekł Rogosz, ożywiosóbRogosz wyjeżdża z Magdą do warszawy. porze... Spotkamy 'Się jutro, dobrze? ... pożei.rnać się z „dobrą panią" i - jeżeli ny nadzieją ratunku.
A 1, mczasem Wernerowa po morderstwie
Biruń westc1tnąt clężkD I wbił oczy Blruń nie .dosłyszy ..,._ <lowi·edzieć się,
- A nie widzieliście takiego ·draba
Zrębskiego wróciła do męża, który jei wszystko w podłogę. Patrzcie, jak to się nie skła- ,gdzie może jej szukać. .
w jasnym, zniszcwnym płaszczu? Bruprzebaczył.
Zaledwie zrobił J'ednak dwa kroki, ne t, meogo
·
lony, gru be wargi,· WYS taJące
·
,,Czarny Antoś" odeb_rał dwum doliniarzom , da „. .
.
_ „żyletce" i Komkowi _ hst Walczaka, po· ! Juz tak długo marzy o tern, zeby zo- gdy nagle otworzyły się drzwi ad re- kości policzkowe ... Mówił mi właściciel
•tanawiając oddać ten dokument Rogoszowi. - \stać „z piękną panią" sam na sam, w ci- stauracji i do .,gabinetu" wpadł z impe- tej knajpy, że on jest właśnie w tym poRogosz przyie~hal z ~agda do War~zawy . . szy i spokoju, a tu ciągle nic z tego nie tern krępy blondyn o czerwonej, na- koju ... Nie widzieliście go, panie kolego?
„Czarny Antoś uda! się do We:-nera 1 prze-1 wychodzi
brzmiałej twarzy.
To )}odejrzany ptaszek.„
konał się, że Werner jest właśnie Krauserem,
T
t
„.
t
t
·
·
k
ś
_ BirufI ! ...-zawołał do opryszka.~
n
l szybk.o w my śl ac h :
którego rzekomo mia! zamordować Rogosz.
o am o, o owo - zawsze Ja a
i,ogosz
waży
Zapowiedziawszy zemstę, „Czarny Antoś·/ przeszkoda...
Zmykaj, pókiś cały!... Jakiś policaj przy- jeżeli powie, którędy uciekł Biruń, wteodchodzi. Na progu spotkał ElżbiE:tę, ~tóra za-1
Wspomniał o owej pierwszej, cudnej szedł po ciebie.
dy posterunkowy puści się za nim w poprasz~ ~~ !1a wódk~ Pr~ewrotna kobieta chce j przygodzie gdy szedł z Elżbietą ulicą
- Co? - Biruń skoczył ku niemu goń i może go złapać„.
go us1dhc 1 odebrać mu list Walczaka.
.
.
, · '
h
ł
· t?
Poszli na wódkę do knajpy „Kacapa", gdzie gdy ona - ' p1.1Jan~
do mep.rz:>'.'tomnosci- i c wyci go za kl apy. - Oa daJ,· co Jes
·
Niechby go złapał, widocznie Biruń
spotkali Birunia. Antoś wychodzi. zostawiai<:d oparła glowę na Jego ram1emu...
- Niema czasu!... On tu zaraz wej- przeskrobał coś znowu, powinien więc
Elżbietę i Birunia sa~ych. El~bi~ta :prosi prze· 1 P-0ca'1ował ją wtedy w usta...
dzie !... Zmykaj, zmykaj!... Pytał się odpokutować za to ..•
stępcę, ~by '?debrał. list A':1tos~owi. ~iruń, ocza·
Kiedy to się znowu stanie? ..: O ni- o ciebie!...
Ale z B1'run1'em uc1'ekła owa dobra,
rowany 1e1 p1ęknośc1ą, uda1e się ~ siad za An· r
.
. . , .
w teJ. chWdl·1·I bi on dl~n .zauwazy
. ł R
łosiem i zadaje n;u skrytobóczy .cios .noż~m...
I cze?1 w1ęceJ B1run m~ 1!1arzył, tyl~o o
o- cudna pani...
Werner, ulega 1 ąc prośbom p1ękne1 Rity, ko- ~ tak1em samem dotkmęcm wargami pa- gosza. w mun urze po .1cymym. .
Czyż można wydawać ją w ręce pochanki Gastona, finansuje film mający za fabułę I chnących malowanych warg tej wspania . W.1dok ~en przeraził .go tak dalece, licji? Nie, nie, bo ona napewno nie zroznane wY'J)adki sprzed piętnastu laty, gdy Rago· ł · k b' t'
ze uciekł Jakby go gomono
bt
ł
sza uwięziono za rzekomą zbrodnię na Krause- eJ O ie .Y···
.
. , '
.
. :
i a nic Z ego.„
rze. .
Przecie poto, żeby tak właśrue byto, . B1rur: zonentował się, ze sytuacja
Ona nie wygląda na taką, któraby
traf chciał, że Rogosza zaangB;żow~n_o do te· robił wszystko, co mu Elżbieta kazała ... Jest grozna. .
.
. miała czyjąś krzyWdę na swojem sugo filmu. Występował on w roli pohc1~nta ..Dla tej nagmdy a nre dla pieniędzy
Jakiś pohcjan~ pyta o m~go? ... .Nie: Imieniu ... Uciekła? To niczego nie dowoW
chwili Rogosz zrozumiał, co się dZJe· któ
· d '
je ipewnej
przypadłszy do Gastona począł gorączkowo
. re n:iu ona d. awa' ł a...
resz ł ą, mg
y ma co, trzeb a ucie k a ć „. T em1 d rzw1am1, dzi... On, Rogosz, też uciekał przed popytać, gdzie jest Krauser.
.
me chciał przyJ~Ć zapłaty, ale ona zmu- które prowadzą na podwórze...
Jicją.„
ści!lany przez aktorów, którzy myśleli, te szala go, by wzrąL.
Przyszło mu d? głowy, że Wal~k
- No, mówcie, kolego, prędzej -namają do czynienia z wariatem: Ro!!os_z pobi.egł
I teraz sięga do torebki i wyjmuje z (ów blondyn właśme) mógł mu zrobić glił policJ'ant - bo każda minuta J·est
na strych i ukrył się w skrzyni z rekw1zytam1.
. . t
b
ł . k
.
Werner zwiedza atelier filmowe Jest OD na· meJ
rz:v: anknoty s tuz ł ot ?We.
g UPI awa'l po db'1eg ł t e dy ..ku d rZ"'.10~,
droga... Widzieliście tego ptaszka?...
wpół przytomny ze strachu. Stwierdził bowiem,
- Niech pan to weźmie...
prowadzącym do restauracJI, uchylił Je, Czekajcie, a może„. Zaraz. zaraz... że scenariusz filmowy osnuty. jest na WY'Jla~ach
- Ni·e, nie...
poczem - zamknął je szybko spowro- zmienił ton - A to co znaczy? - Mó·
~przed 15 laty, gdy on - w~wczas występu1ący
- Proszę wziąć ... jak rozkaz tern.„
. .
wiąc to, dotknął palcem kołnierzyka
JakoBojąc
Krauser
dokonał zbrodnt.
brznuą.
· JeJ,
· • s l ?Wa.
się odpowiedzalnościl Werner posta. p rz~ d. bu f etem s t a l rzec.zyW1 ś c1e. j a- munduru, który miał na sobie Rogosz.
nowi! podpalić atelier filmowe, aby zniszczyć
Wziął 1 medbale wsunął banknoty do kiś pohcJant w towarzystwie ·dorozka- - Nie rozumiem ... - zmieszał się Jan.
taśmę i w tym celu wszedł w kontakt z Birn- kieszeni.
r~a i WJPY•tyWał. o. coś Kacapa. W .taDomyślił się, że polician t zwrócił
niem.
.
.
.
- Dziękuję ... Ale chciałem pani po- kim razie -. to me zarty - trzeba wiać, uwagę na J'aki'ś nJewłaści'wy szczegół w
Biruń zakradł się pod atelier, ale w pracy
· d · ć ż
·
j k t 0 ó 1l W 1 k
.,
przeszkodzi! mu Rogosz, przebrany za pali- wie zie ··· e... ze„.
. .
a
m ":11
ae ·
.
mundurze. Tak było w istocie: mundur
cjanta. Obydwaj udali się do knajpy „Kacapa",
- że . co? - podchwyciła.
- Co s~ę.stało? - usiłowała .zat.rz?y- Rogosza, służący wytwórni filmowej do
dokąd przyszła także Elżbieta Wernerowa. Bi- Że ja nie zrobiłem tego dla forsy ... mać ~o :Elżlbieta. -:- Dokąd ;pan idzie .. „ zdjęć, pochodził sprzed kilkunastu laty
runiowi. poleciła, aby podpalił _atelier, a sama
- Rozumiem, rozumiem... Ale mim-0
Nie szedł! ale biegł..
_
i na oko nie różnił się niczem od obecudala s1ę z Rogoszem do ~abmetu..
. .
to, pieniądze przydadzą się panu„.
Ody otwierał drzwi, prowadzące na nych.
zakradł się do atehe_r, st~~~dz\ł i~- z którego pan k·omisarJ'atu? - za-_
nak,Biruń
że nie ma zapałek. W teJ chwili 1a'k1ś me. No • tak···· - westchnął · -A kiedy podwórze, zawołał do Ro. gosz.a:
znajomy rzucił zapałkę na polane ~enzyn~ de- my Się spotka!Ily?.:.
- Ty,. tylko sprobuJ J'!1Ilłe w.SY'PaĆ pytał policjant, przypatrując się badawkoracje. Biruń wy$koczył oknem ~ zra~~wszy
- Pomówimy Jeszcze o tern ... Nara- prze.d sw01m kolegą, będziesz miał za czo Rogoszowi.
dozorcę udał się do knajpy „Kacapa' ' g~zie cze- ' zie trzeba tak zrobić żeby Rogosz stąd SWO Je.„
.
.
.
.
- z czwartego.:. - pow1·e·dz1'ał na
kalaPrzestępca
na niego Eliibieta.
' dl ... dN'1e~ h pan' t O zda~
ł t WJ„.
· Al
C
t
ł
B
ń?
d
dł
opowiada jej o za.&złych wypad- poszdet
t· e
,- . ~ Się S a O, 1ru „. opa a chybił trafił.
kach.
prze em owie stę pan, g zie on m e- don Elz.bi~ta.
.
.
- To w czwórce noszą inne munauszka„.
-:- P?hcja. przyszła. po n:ime !... - od- ry, niż w całej policji? - ironkznie
- Dobrze ... - skinął Biruń głową po:wied~iał Jej pośpieszme. - Muszę uśmiechnął się posterunkoWY.
Ody wspomniał o owym człowiek~,
który, kryjąc się w ciemnościach, rzucił i skierował się ku stolikowi.
ucieka~„„
. . . .
_ Niby dlaczego? ...
Po drodze układał sobie plan roz- . ~O~Jentowała się, .z7 1 d.la meJ zezapałkę, Elżbieta nie potrafiła pows.trzyDorożkarz, który wszedł do „gabimać się od wydania okrzyku zdum1ema, mowy z Rogoszem. No, cóż. nie będzie tk~1ęcie z przedstaw1c!elam1 władzy. w netu" razem z policjantem i przez cą.ły
się z nim patyczkował i powie mu, że teJ spel~nce, nie będ~ie rzecz~ ~lłą. czas stał cicho na uboczu. odezwał się
graniczącego z przerażeniem.
Co to ma znaczyć? Kto to był?.„ chce zostać z tą kobietą sam na sam ... Za~zną Ją wyip:v:tywać._ a C? ~am za Jed- przez nikogo nieproszony: _
Biruń nie umiał odpowiedzieć jej na to Rogosz powinien to zrozumieć i pójść na. a skąd pam zna B1ruma. (Napewno
_No, tak. .. Panowie władza nie nopytanie, ona jednak doszła po chwili do sobie.„ Chociażby przez wdzięczność za ktoś powie, że siedziała w towarzystwie szą numerów na kołnierzykach. ale na
opryszka).. .
.d .d
przekonania, iż był to nikt inny, tylko to, że jadł i pił za jego pieniądze...
. k_
czap kac h...
Powziąwszy to postanowienie, zer k-,
- T o I_Ja ucie am 1.. „ - z ecy owaHugon„. Bo komu Jeszcze moJ?iłO za!eżeć
_
(D I
i
ł
na puszczeniu z dymem atelter ftlmo- nął na :Elżbietę, która stała ciągle w ką- ta się w okamgnieniu:
cie za szafą. Tu obok szafy były drzwi, Złapała futro z łóżlfa; lfapelusz i, nłe
8 SZV C ąg O
~ego?.„
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.Poc~ęte . pasy
ponucone przez
Lódź,

Poszukiwany bezrobotny spndkobierca

złodziei

15 kwietnia.

(gr) Przed domerri przy uL Kilińskie
go 36 znalazł posterunkowy 8-go komisarjatu P. P. kawały pociętych pasów,
które, jak się okazało, pochodziły z kradzieży.

Policjant zaniósł porzucone pasy do
lokalu komisarjatu.
W czasie ·dochodzenia ustalono, że no
cy ubiegłej dokonano w sąsiedniej nieruchomości większej kradzieży i złodzieje,
z r:ieustalonych dotąd przyczyn, ctęść
tupu porzucili. Za złoczyńcami wdrożono
poszukiwania.

Dziś, w śroJ;,A!~z~Ia~ł;: i piąteik 0 go·
syna, F~liksa,
starał się we dzlnie 8.30 wieczorem komedja Fodora „Ma·
(v) Konsulat generalny
litej Polskiej w Lille (Francja) komuni- 1Francji o pracę. Nie znalazłszy pracy! tura", która, dzięki swej frapującej treści, hu·
kuje, że W dniu 1 marca 1935 roku! Feliks Szkudlarek, wyjechał jako bez· morowi i barwnej akcji jak. ~ brawurowe grze
całego zespołu zdobyła z m1e1sca pełny suk~es.
p I ki
!
'i A
w próbach pod reiysęrją J. Kochanowicza
niela SzkuJlarek, robotny do o s •
zmar Ia we FranCJ
Ponieważ miejsce pobytu, względ- frapująca sztuka H. Bernsteina „Intruz'' z Edwar
urodzona 27 grudnia 1863 roku w Czajkowie, powiatu gostyńskiego, córka nie zamieszkania Feliksa Szkudlarka clem żyteckim w roli głównej.
. .TEATR DLA ~ZIECI. . d . T t
l nie jest znane, przeto osoby, któreby
Idziego i Katarzyny Kubiak.
W niedzielę o goclz. 12-eJ w po 1 u me " ea r
k"
d
bł'·
ł
· d k
ił
· ·
W
1zszy a r~s poszu, 1wanego, dla dzieci'' pod kier. Zofii Molińskiej daje uro, _Ymten.~ona P?Zostaw a spa e . war zna y
tosc1 5.452 irankow francuskich t. J. oko proszone są o podanie szczegotów Cen- cze przedstawienie dla dzieci, złożone z trzec~
trali Syndykatu Emigracyjnego w War częśc~ , a to: komedyjk~ z -tańcami, i ś'Pi~walll;!
Io 1.900 złotych.
Miejscowe wladze francuskie które szawie, ul. Króla Alberta l-go ' Nr. 7, „Lalki' I .obrazek sce1? 1,czny „Wśrod kwiatów
S d 1 t E • oraz Tamec marynartsk1• .
dd · łó
·
'
·
·
ł
·
TEATR POPULARNY.
Z<1;mteresowaty się spad~1em r.ozost~- wzglę?me o z1at V>( „ yn Y rn u ... m1.
(Ogrodowa t8l.
w10eym przez zmarłą, wiedzą, ze Arne gracyJnego na prowincn.
Lódź,

uł. Długosza 43
Lódź, 15 kwietnia.
(gr) We fabryce filców firmy „Wi·
le1iski" przy ul. Długosza 43 miat miejsce wczoraj nieszczęśliwy wypadek
przy pracy. Obslugujący centryfugę 53letni Wincenty Michałowski (Zawiszy
32), wskutek wtasnej nieostrożności podszedł do maszyny tak blisko, że odrzucony zostal · silą rozpędu na przeciwle-

filców przy

ia Szkudlarek .posiada
.Rzeczpospo- 1który przez dluzszy czas

Lódź, · 15 kwietnia.

(k) Referat karny przy okręgowej
inspekcji pracy rozpatrywał wczoraj
szereg spraw przeciwko pracodawcom,
oskarżonym o niehonorowanie umowy
zbiorowej, lamanie ustawy o czasie pracy i t. d.
Za obniżanie stawek robotniczych
ukarani zostali: Sztama Naiman właści·
ciel tkalni przy ul. Pabianickiej 36, 500złotową grzywną z zamianą na miesiąc
aresztu, właściciele tkalni Holobln i Natanowicz przy uI. Kilińskiego 100 grzywnami po 100 zł., pozatem na grzywny
100-ztotowe skazani zostali: Werdiger,
wlaściciel tkalni prz.y ul. Franciszkań
skiej 7 oraz kilkunastu pracodawców za
niewykonywanie zarządzeń " inspek_cii.
rsacy.
ff

su•
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LEKARZ • DENTYSTA

B. NUSBAUMO\YA
przyjmuej od 4-8

1))

poi.

Piotrkowska 511d~~2s

F.

„Queen Mary"
(sb) .W Anglji czynione są przygoto-1 dja". W ten sposób z.aładorwanyich wsta· ~
wa:niia. do p~, eirwszei pOd.róży olbrzymie- nie 60.000 sztuk ptactwa. 200 tonn mięsa g
1

wmn.o

F1ałkows>kiego

p. t. 11 Gorąca krew .

g.•„„.••...~···········~~IB

zawierają śpiżarnie

Co

go statku „Queen .Mary". Xi/. związku z
tem, oidbywaiją się obecnie g·oirą.ozkQlwc
pr.zY'g<>fowania nrud zaipewnie111iem utrzy
mania 2.000 pasażerów, którzy wezmą
udział w tej podróży.
Dniem i n<»cą odbywa się ładorwanie
głe< ścianę.
na .s.taitek olbrz~e,j il.ości artykułów
Michałowski doznat kontuzji pleców
spozywczych. Pmuewiatż trudno było usta
i ran policzka. Pogotowie Czerwonego Hć, ile po,żywienia trzeiba na zaspoilwje·
I<rzyża przewiozło go do domu na kuni~ apetytu ws~ys~ldch gości, postano•
rację.
wzorowac się na sfatku „Norman·

Ukarc-ni pracodawcy

osta~~iśw;st;;d~t~dy~t~~aw{V~ter~i:~dk~~~d~

Zo'ądek Olbrzyma Oceanów

w fabryce

Wypadek

1

15 kwietnia.

wołowe11<>, 700.000 jajek, 55 to,nn ryb, 28 9.
tonn masła, 215 ton.n kartofli i przeszło ~
5,000 skrzynek owoców. W czasie krót· ~

PARCEi E

~

~

BUDOWLANE
n

0

~
~

§

0
przy ul. Krze.mlenler.kleJ
kotrwałei pierwszei podróży, pasażera~:
Retkińskiei do siirzedania. 0
wie „Queen Ma.ry" wypiją półtora miljo- r 0
:
Zgloszenla: Piotrkowska 40,
na litrów piwa, 130.000 Haszek wina, 25 ~
·
Zarząd spadkobierców I. K.
ty~ięcy flaszek szampana, 8.000 flas~ek
Poznańskiego, w dni powhk1eru, 38.000 flaszek wodv sodowe1, z . 0
szednie od 10-12 I od 4 0
dymem pójdzie 27.000 paczek tytoniu faj
~
do 6 pouolud::i~u.
ko'!ego,, 15.000 cyf;Iar, 125.000 pudełek
~~•o•••••••••••••••••
pap1erosow. .

I&
8

g

&

wł~!nem ~owo~rnnin ~~ !!~e~~ :Z!~i~~::k~c~
o
mnie '~n~owat
Kai'J:X~l~~U
ban~!!?n~
po~.no.i ~·inj~ ~łos~e.eo 1ęf:!~
1

14 kwiefoia.
.
, .
„;' 1 k' Bo h"'·"' It
(PAT) M' .
Ogolnie przy1ął się pogląd, ze czł-ow1ek 11wieśc , zaw1er.a1ącym całosc mteresu·
c
1 · k'ss h......od
an:i;:;1e s h'
is1ona.rz
b ez po-1 . . .
·
· . · p. t . " Dz1ewc~yna
· pow1esc1
·
· t b ez.si·1.ny wo·b ee z ł eł!o 1o:su, wob ee 1ące1
b dyt··
1es1
1
ie Jest
b~
! sagu" pióra K. Osmałowskiegu i szereg l W1~~~1~'. •krzef934an
spotykaiących go nieszczęść. '
0
z iec.
yr. z
Tak nie jest. Osławiony pe-eh wogó- dodatków specjalnych: m<>da, kosme·t y-l paz z.ien~i ~
1
le nie istnieje. Człowiek ma.że mieć ~ ka, wskazania gospodairs.kie, a nadto _ 1on oczekiw;i.ny w ttn-an • ou.
Dy~ury apteK.
wpływ na bieg jego losów. WJnien tyl-!humo.r, rady pani lvy, ro•z rvwki z nagroDziś w nocy dyturują na&tępujące a.p>łeki:
ko poiznać dobrze linję zycia, poznać . dami.
C. T. P. jest do nabycia u każdego . M. Kasperkiewicza :- Zgierska 54, A. Rych!era
:
sw.oie dobre i złe dni.
1.
i B. ł.obody - 11 Listopada 86, J. Zundelew1cza
C
k •
ł
•
d
· · • •.1. t
Sz.czeg?'ł owe.dob';1asmem.a,
en-a _ Piotrkowska 25, s. Bojarskiego i w. Sehatza
ra1u.
lil.~S rowaine 1 sprze a.wcy p1sm w ca ym
_ Przejazd 19, Cz. Rytela· - Kopernika 26, M.
wyk ·res·Mm, zn.a1 u1emy w na1nows·z ym 3O ~r.
Lipca - Piotrkowska 193, W. Kłopotowskiego
numerze (149-ym) „Co Tydzień Po„
·
i S-ki - Rzgowska 147,

dlTl

!

I

„Kurka ·radowa" na
Niezwykła instalatja

łóżku

pacienta

,

przy kuracii radem

(sb) Niezwykłe.go wynalazku dokona- l wielkie ilości raidu zamknięte w szkla!'*
no o .s tafoio z·agranłcą. Wynaleziono apa- ! nej igiełce wkłada się chOiremu w ranę,
rart, kitórv znrulazł szeroade zasfos-oiwanie 1 lub inne mfojsic-e z,a.p·a lne, po·czem usu.wa
1, się. Naświetilony promieniami ohoiry, po·
w · szp.italach.
.
Jak wiadomo1, w wielkich szipitala.c h ; wraca s;zybko do zdrorwfa.
st·01Su.ie się dziś na szeroką skalę kurację l Nie zawsze jedna1k odbywa się wszyst~
przy pomocy ciał radfoaldywnych. Nie- i k.o ta;k łatwo. Często iJ,!iełki z radem gi-

ną. Znalez.ien.ie ich iest wręcz niemożll· .
we. Obe.cnie wynaleziono aparat, który
utn4)żliwia odszukanie is!iełki z radem.
Skł<tda s·ię on z rurki neoowwej i
i ·głośnika. Pod wpływem pl'loroieni radjo
aktywnych, rurka ne·oiilJOwa zapala się, a
z głośnika radjowego rozlel!ają się dźwię
ki podobne do gdakania kury. Z te.g o też
powodu a.pa.rai zo1s1tał na:zwany „kurką
radową".

„„„„„„lilllimlllllillllllllllll.\llll„1111„1111m111!1111111„„„„11.1111111111illmlllli„111„„„„„„„11111111111„„„„...111mm„„~iiiillliiiiii'lillllml4Mlll!•m111!l!!l!lor..e:aatl<imm~m1111~~~~1!21,~i'""'

Dr. KL Inli ERP.!~.!r:z„~~H~~~ ~=:· ,!'~!.~~!1!.~~! I ~LA CH~RYCH n~
I seksualnych
Nr. teL 194·0.ł.
.SPEC. chor. SEKSUALNYCH
wenerycznych I skórnych (włosów) . c,11oroby s;. ł,rne i w_ooery.::.~ne
•.
'
i
przyimule kobiety I dzieci od 12.45
.ANDRZEJA 2, telefon 132-28.
od 8-12 i od 4-9 w nlenz. I święta od 9-1
do Z.15 i od 6-8-eJ.
orzvimuie od 9-11 t od 6-8 wiecz.

(egi"elnJ.ilna 11 tel 238-02

ci owska H• KRAUSKOP FS + Kryil•k9
-1
f/11
F• Kop
r{fV'HECE
AKUSZER JA I
Przvimuie od 9-3-eJ.
CHOROBY SK~RNE ~~NERYCZNE I
tel.
15 113-47
Zg1· e' rs1za
ODA~SKA 37, tel. 232-55
{kobiety I dz1ec1)
ll
od 4 - 7-ei w Lecznicy,
SIENKIEWICZA 34, telefon
Przyjmuje od 8.30-10 zrana'. 4-8
PTOTRl<OWSKA 294.. tel. 122-89.
poi.
od 3-4
:;vimuie od
DOKTOR
Doktór TREPMAN -·
WINS. Kl
specJalista chorób wenerycznych, H. SZlllllGChttr m~d. S. 6A
CHOROBY SKÓRNE WENfRYCZNf
skórnych. moczopłciowych
Dr. MED·

OR. MED.

LEKARZ-DENTYSTA

CłIORO"' "

i

146-10

w

11-1 i

i

tel.
234-12

6
Z a WR-! a. d--4Z 6-k awlecz.
9
2 2
LE c·z N 1. c A OMEGA

PIOTRl\OWSKA 56. tel. 148-62.
Od. 9-1. od 5--9 pp,
w niedziele I ~wieta Qd 10-J.

li'

DR.

M~D.

.

r' '"

j
u
n • KOPPIQ\VSt

PO

położnictwo I choroby kobiece
Teł· 148-80
BAŁUCKI RYNEK 3
przyjmule.•Jd 4_ 7,

m~d.

Dr. Rundsztein
AKUSZER GINEKOLOG

M.

GL.AZER

CHOROBY SKORNE I WENERYCZNI:

Po!adnia Wenerologiczna

Piotrkowska 46, tel. 147-44

char. skórnych 1 sek~uaJnych.
. A 7" Telefon Zachodnia 64 ' teł • 185·49 Lecz.Czynna
od 9 rano do 9 wiec.z.
4
7
8
POMORSK
1
Kobieta hik, od 12-1 i od 5-7
przyJmufe od 12-2 i od 7-8.30 wiec.z.
2 '· 4-8
Przvirnuie od

8~10

r.

1

·e1·

w

niedzie,le I

świeta od 10-12 wnol

.:ptury

większym skutkiem wstrzymują naizastarzals:te i nainiebezpieczniejsze ruptury u mężczyzn, kobiet I dzieci. Specjalne bandaże ortop. na ruptury powrotne po operac!i
oraz spec. bandaże brzuszne po operacji ślepej kiszki na
żolądlrn. wnętrzności, obwisłe brzuchy i t. P·
obniżenie
Dla cierpiących na skrzywienie kręgosłupa (garby). gruź·
llcę kości l paraliże ortopedyczne. - Specj1lne gorsety .
I aparaty ortoped. różnych systemów. Sztuczne nogi i ręce aluminiowe (protezy) dla amputowanych. Na płaskie bolesne stooy (pla tius)
specjalne wkładki ortopedyczne podlug form
gipsowych z najszlachetniejszego metalu
Specjalne pończochy gumowe „Idea!" dla cierpiących na żylaki oraz formatorY gum. na grube
nogi z 2 letnią gwarancia·
Specjalny Zakład Ortopedyczny

J. RAPAPORT

I
·

L.::wa

ZAWADZKA 8 (dawn. Wókzańska 10)
CENY PRZYSTĘPNE.
Tel, m-77.
Liczne podziękowania!
Dla U~ezp. w Ubez~. SpoŁódi.

U\Vaga I•

łecznc.J

znaczne ulgi!

PODZIĘKOWANIE.
,
Dla WP. J. R.apaporta, właściciela zakładu ortop. w Łodzi, Zawadzka 8. Za wykonany I założony mi spec. ortoped. pas rupturowy
który pod każdym względem spełnił swe zadanie i by! bardzo skuteczny, składam WPanu gorące pub!. podviękowanie i zauważam że
nigdzie tak celowego bandaża na moją rupturę nabyć nie mogłe~.
Bętkowski Stanlstaw, Łódź, Gołębia 1.

PORADA 3 ZL.

~r. GUSTAW.KOHN Dr. Kłaczkowa Dr. HENRY~O\!ISKI

(prze~ukli!'ę), s::Zyw::

w w nie kręgosłupa I rózne kalect•»a !
Wykonuję specjalne bandaże ortopedyczne, które z nai-

ZIOMKOWSKI

spec. chor. wenerycznych, skórnych,
te!. 142-42
9,
wlos•~W I moczopłciowych
PrzyJmula lekarze we wszystkich spe
6-go SIERPNIA ;;:, tel. 11s.33.
Analizy. Roentgen. Qdaiiska 37 tel 232-55
cJalnościach. Przyjmuje od 9-lZ i 3-9 w nledz. I
'
'
Kwarc. Gabinet dentystyczny czynny.
św!eta od 9-12·
orzyjmuJe od 7-8-eJ wiecz.
Porada a zł

G t. Ó W N A

1

••
· •

• DOKTó.R

Mikołaj

•

Bornsteln

a

TREMA -

e....,

LUSTRA

Fab:yok:enachSfaozrycznLych plo1eFca "
"
luster
akuszeria, choroby kobiece
akUSZ@f-Qł111tkOIOCI
weneryczne i dróg moczowych kobiet, 78 Kiliiiskiego 78, tel. 158-37
2
2
99
_ __
138-66: odTS~l~~~°w~!i~d~; śt:iaęt~~d 9~f3o Gabinet ilzykalneJ terapji ginekoło- · --~
P~OT_RKOdWSKdA10 • l~e!·5
UL. Pił.~CBSKIEGO 51, tel. 170-03.
w1ecz
~ 1
orzv1mu1e co 7.. o
Przvimuie 8-10 i 4-8 w.
gicznei. (dla termia, naświetlania i l d.) 2 PLACE do sprzedania w Rudzie Paul. Piotrkowska nr. 292 bjanickiej. Wi.a,domość: Rzgowska 17,
Or. Med. WŁODZIM1ERZ
LECZNICA PIOTRKOWSKA 294
19
- - - - - - - - - - - - - m. 8.
przy przyst. tramw. pa!)jan.
ZAOINĄL pies foxterjerek biały czarne
.
.
,
2 razy dziennie przyjm. lekarz~ we
latki. Odprowadzić za wynagrodze- UWAGA! Nowootworzona wypożycza!
Spec)allsta chorób
CHOR. WENERYCZNE i SI<ORNE.
wszystkich speci a l n o śc acl1. •
niem, wj.eś Doły, \li. Torowa 11, Bryl- nia najelegantszych sukien ślubnych,
1,1szu. nosa, gardła I krtani
Przeprowadził s : ę na ul.
GABiNET DENT°VSTYCZNY
baloW'Ych, smokingów i fraków, Odail„
t6di, PIOTRKOWSKA 164, tel. 125-26 ski·
PIERACKIEGO 5.
od 11 rano do 8 wiecz
.
kil 64. . '
_„ -2i! ""
PrzvimuJe od 4 do 8 wlecz.
Przyjmuje od 12-1 i od 5,30 do 8 w
PORADA 3 Złspeciallsta

POŁOŻNICTWO 1 CHOROBY
KOBIECE.

or.

l!
li.

EKK ERT

Specjalista chorob skorgych,
wenerycznych I seksualnych

łADZ!EWIC:Z
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Przygotowania bokserów
do menu z Po:.slcą
rumuński~h
Rumuński Zwią.zek Bokserski ro.z po-

1

"'

-czął przyl!otowania do meczu z P·o.lską,

,

"

uczestn1kow ·mistrzostw bokserskich Polski

który ma .się odb;vć dnia 1 c·z~rwca .w
Bukares1z.c1e. Związek zaan~azował kil: ku bokserów za:wodowych, kitórzy za·i mują się treiningiem pięśda.r:zy, p•r z.ewi.dzianych do reprez~nta•cii. Rumuni po. dohno zriajdują się w bardzo dobrej formie.

xm

I

mistrzostwa
biletów w kolekturie Cianciara, ulica steśmy przekonani, że
łóDl 15 kwietnia.
Godnem zak?ńc..zeniem teJ;toroczneJ!o · Piotrkowska 91, przyjęta została przez Polski przyniosą obok dobrych wyników
entuzjastycznie. spońowych duży sukces kasowy, który
sezonu bok_serskielfo będą XIII mis.trzo-1 miłośników · boksu
stwa Po~sk1, ~d którvch dzieli na'l ju.7. l Znaczna iloŚć biletów rozchwytana zo- poważnie zasili kasy naszych zubożałych
tylko dziesięc dni. Najdalej za tydzień 1 stała w ciągu pierwszej!o dnia, to też je- zwią.zków bokserskich.
·
zjeżdżać się zaczną do Lodzi czołowi pię- !
ż
ściarze krajowi,. by na 2runcie łódzkim
We
trzydniowy bój o zaszczytny tyPierwsza rakieta Świata Anglik Frei
tuł mistrza Polski.
Perry, który niespodziewanie przeg.ra:ł
Czy okręl! łódzki, kt6remu pon.z
w Amsterdamie z Timmerem, zrewanpolskich na turnie.t u tenisowym w Atenach.
pierwszy w historji boksu polskieg-o prz;
, żował się już następnego dnia w HadLe.
Aleny, 15 kwietnia. l Mainzor.o glou 6:3, 5:7, 6:3.
padł w udziale zaszczyt urządzenia
W grze mieszamej para Jędrzejowsk:i. Timmeir zosfał polkonany w czterosetoW da.lszych rozJ!rywkach tenisowych I
strzostw krajowych zda ei!zamin O•r ga1
nizacyjny_? JesteŚID;Y peWni, że !ak, a 1 w .Ale1f-ach.?1~si teni>iści uizyska;li nastę- -: Hebda pokonafa pa1rę Gall·a y -Xy- , wej.walce 0:6,_7:5.' ~:4, 6:3. Pr~eb~e~ i
wymk mecz.u me sw1a·dozy byna1mrue1 o
dis 6:0, 6:2. .
do wielkiego optymizmu upoważma nas 1 pu1ącę wynUti;
V( ~rz.e p01dwójneij panó~ ~a:ra jug~- i dobrej formie Anglika.
W g~ze. lJ'C!d~dyńcze.j pań Jędrzeio;v~pał i eneria.a,_ z. jak~ zabrały się łódz-1
Nikie władze pięsc1arsk1e do prac przygo- 1ska w cwiercfma:le pokonała Bairbrnr · słow1ansko - grecka Kukuliev1c I co1Laides pokonała pMę p.01l<Ską Spytowawctych, które zresztłJ w tej chwili 6:3, 6:2.
~unięte są b. daleko, tak że Łódf. dzi-I W grze p<>qedyńczej panów He·b da chała -Tłoczyńs:ki 6:4, 6:1. Para polkolarskiego W Łodzi
Sperling prz:-1
sko - duńska Hebda siaj go-towa jest do przyjęcia wielltiei wyelimionQ1wał Nioolaidesa 6:0, 6:2.
Gen- i . ~V najbliższą. niedzielę, 14 bm._ o-0.bę<lzie si~
1W. turnieju o -puhar króla Jerzego Tło gl'ała z pairą francuską Journu armji bokserów pÓlskich. A prz.ecież
oficialne otwarcie sezon~ kola.~sk1ego V: Łod:ra.
należy wz;„ć pod uwat(ę że ok d t' ..J-'1,i 1 czyński wywl"lał z Estratidesem 6:4 6:0 tie.n 5:7 1 :6.
O godz. 7.30 rano nastą<p1 na bo.isku Ra<p1du przy
'
' d'
.
..
h ł
S
rę„ O~.n
•
, K '
~
, -r
,
ul. Bandurskiego s zibiórka kluMw i sekcyj ko·
odnl<>sł zwycięstwo na
przyJmUJąc na s1eb1e powazny obowtą· a pyc ·a a

I

Ud

·oalsze sukcesy ten1·s1•sto'w

stoczyć

I

an

y

re a
n

Pe ego
rr

mi-[

1

I

Otwarcie sezonu

l
I

I

I

!il:, ~:~r~:;:~~;c~br;~:e~;;:;~~:~~ ZJ BdDOCZODB Bar KochbiJ 53 (2 O) 1 ~~~!c-hna~~~2h.:teń~s~~~d<l~a~~ś~t~ł!1M:~~Yia:~:
0

• • •
d ~ przez~c.1ęzenta ~e~eg
przeszkód, ze wymienuny choc1azby
wykończenie budującej się w Lodzi hali
sportowej Po doprowadzeniu jej dzięki

wawczy~ h

U
Ok rl
r.zę:
wy b1 nemu poparciu . rę,,,o~e.go
'Ł

•

'

w.

F. do stanu uzvwalnosci, wys1łk1
du
ŁOZB skierowane zostały w kierunku
zapewnienia uczestnikom mistrzostw
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Jda , na1Wepszycl warun OW Po Y ~ W Ohote U Savoy, it&1e um1eszkają
zi.
uczestnicy mistrzostw, koncentrować
się będzie cały ruch związany z or ani.
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Po nabozeństw1e kolarze uda·

11 dzą się pochodem przez ulice miasta na zwie·

I

dzenie gmachu YMCA.
.., d •
k'
•tk
Następnie 'PO odczytaoh kolarze pojadą roars 1 w ~o Zł
pl
Towarzyski mecz piłkarski między powyższe· nego z faworytów mistrzostw kl. B zawiódł na 1 werami na start wyścigu p. n. „Pierwszy krok
mi drużynami stał si~ nieoczekiwanie imprezą całej linji bramkarz. Z taikim goalkeperem, któ- 'i kolarski•' (końcowy przystanek tramwajowy na
bardzo ciekawą. Przyczyniła się do tego głów· I ry fatalnie puszcza najładniejsze piłki, nie bę- . ul. Brzezińskiej), gdzie na nowej autostradzie
nie dobra gora drużyny żydowskiej, która po ca· ł dzie mogło Zjednoczone wygrywać, to też naj· I Łódź - Stryków zostanie rozegrany 25-kilomełym łańcuchu niepowodzeń, zmieniła się wczoraj wyższy czas, by zapełnić lukę po P.jjanowskim. J trowy wyścig, dostępny dla zawodni!ków posia·
n!~dopoznania.. Odnosi gi~ io szc~ególnie. do I!· 1 Para obrońców: Jav.:~rski-:-Niewiadomski - l dająty~h. karty wyści~owe, którzy jednak _nie
n1i nrupadu, ktora poczyna1ąc od p1erwsze1 chw1· 1dobra, pomocy zarzucie mozna grę bru t.alną , zdobyli zadnych nagrnd w zawodach kolar61kich.
Zapisy do wyścigu na starcie. Zdobywcy
li meczu ładnie kombinowała, a choć nie zawsze . (Fiszer 1), napastnikom zaś skłonność do hy·p er· '
trzech pierwszych miejsc otrzymają srebrne że.·
celnie to jednak bardzo czę&to strzelała na 1 kombinacji,
Bram1ki dla zwycięzców zdobyli: Matrończyk tony, zaś następnych 7-miu kolarzy otrzyma że·
bramkę. Dobrze również wywiązała się ze swe· 1
g~ zadania porno~ z niezmordo~anym Kuchc.i· 2, Sikorski ~ .i Zych. Dla pokonanych _ Wy- tony. pamia,1~owe. P.o ukończeniu ~yścigu. i wrę
czeruu nagrod zwycięzcom, nastąip1 rozwiązanie
k1em na czele, meipewne natomiast było tno, goda 2 i Safian z ka•mego.
I St>,-:lziował bez zarzutu znany piłkarz Union· uroc:i:ystości i kolarze powrócą do miasta klu.,.
olbronne: Kuchcik II, Słobodzki, Libe.rman.
I bami. Na uroczystości otwarci.a sezonu zarzą9
W drużynie faibryc:tnej, kt6ra uchocfzi za jed· Touringu - świętosławsk,i.
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zawody narciarskie !~~~~y::::t;ków't~:::i::.lmy •"mmonyoR
Anglik Eaton

dla

wyrównał rekord Nurmiego
odbyły się we wtorek w Zakopanem
zmwodników. lnowacja, wprowadzona
Pierwsze miejsce zajął Maier (Austrja) z noZakopane, 15 kwietnia.
przez LOZB przyjęta zostanie niewątW poniedziałek w Birmingham osiągnął an·
We wtorek odbył się w Za·kopanem or.gani· tą 117 2/5, na drugiem miejscu sklasy!f~kował się
...~..Jnik'
dn.!!,..;„
1' •
OW, zowany przez polski związek narciarski wiosen· Orlewicz Marjan z notą 119 1/5, trzecie miejsce gl}k Eaton, Z';\'Y~ięzca w biE.1'gu naprzełaj 6 n1t.ro·
Z~w!':"'
1> 1 ~. Z ra · -~ przez
Jak JUZ swel!O czasu wspomruebsmy uda ny slalom, do 'którego na zgłoszonych 63 zawod· zajął austrjak Roehrl z notą 122 1/5 przed Ka- do.w, sensacy1ny cza& w biegu na 6 mil ang1el·
.
.
.
ło się łódzkim władzom bokserskitn ze- 1niików stanęło 35, sklasyfikowanych zaś zostało rolem Zajoncem (SNPTTJ i Bochen'kiem (Wisła). skich. .
Bronisław Czech odstąopił od drugiego sta.rtu I Anghk osią,g;ią! wynik 29;~6,4, wyrównuiąc
brać b. dużą ilość cennych naf!ród dla 16-tu.. Warunk~ na trasie dzi~ki wspa1?-iałej ełol słynny .rekord sw1atowy Nu;m1ego, u~talony w
IUczesit ników mistrzostw. Naórodzeni necznei .P?\!odz1e d.ob;e .. Trasa długośc~ ~OO mtr. i temsamem wycofał się z konkursu.

Zarząd kolejki linowej udzielił o11ganizatorom ' L?;i~yme przed 6 laty. Wynik„ Ea tona i est oczy·
przy róznrcy wznies1ema 250 m., nai~ona 44
„ ":' •
•. „
,
zostaną Oprocz mJ.słrZoW rowniez za- bramkami, prowadziła ze szczytu Beskidu do Ko· slalomu wyda-tnej pomocy przy p'l'zewozie na ' wiscie nowym rekordem Angl1 1·
'
sklasyfikowani na dalszych tła Kasprowego i była w całości widoczna <przez Kasprowy organizatorów oraz ufundowanie 3-ch
wodnicy
1
Błyskawiczny
miejscach, gdyż lista nal!ród pOwiększa liczn!e z:g:romadzoną na szczycie Kasprowe.go nagród.

się i.at:l:r:::::i!· mistrzostwami prze-
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pBubbcznotsc.

turniej
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-kl asowyc hI .szczvp1orniaka

nadc~odz.ącą sobotę i niedziel.ę ~i; 18i 19
bm. odbędzie się na boisku Makkab1 s10demkoZe
wy błyskawiczny turniej szczypiorniaka.
.
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ł,
•
p l ·k i t ł
t
• t
względu na udział najsilniejszych zespo!ów Kra
S ę W nadchodzącą n1edz1elę
rozpoczyna
s a Y • st~ f! ownym
mis rzos wa, 0 · s
Ostatnie przygotowania do rozpoczynającej watne zastrzeżenia budzi jedynie wyni!k meczu: kowa zawody te zapowiadają się niez:"'Ykle irt.
tematem drua, a ws,zvst~e inne sprawy
Forma. I teresuJąco. W ubiegłym roku w turme1u btyssię w niedzielę batalii d·rużyn B-klasowych zo- Zjednoczone _ Konstantynowski KS.
.
sportowe zeszły na dru1!1 plan.
Ro.Z.!)Oczęta we wtorek p.rzedsprzedaż stały. ukończ.on~. Podczas świą~ odbyły się o· Zjedno~zonych n.ie 'Pl'z~dstawia. ob~cnie nic do ~aw~cznym .szczypiorniak~ P!erwsze. n,iiejsce zastatme spa!'nng1: TUR grał z Widzewem, Hako· życzenia, trudno natomiast powiedzieć coś kon· Jęła Cracovia, która r6wmeż I do turmeiu wystą.
•
ah z palbjanicikim Sokołem, Zjednoczone z Bar- kremego o drużynie prowincjonalnej, która nie pi w najsilniejszym składzie.
Kochbą. Na narbliższą niedzielę przypadają zagrała jeszcze w bieżącym sezonie żadnego po·
pierws.ze spotkania o punkty. Dotycb.cza.sowy wa.żnego spotkania. Przyp11&zczalnie jednak K.
BJeg naprzełal o mistrzostwo leader
·
tabeli Huragan mieć będzie za przeciw· K. S. nruporu Zjednoczonych nie wytrzyma i wyokręgu
nika drużynę Hakoahu. Tegoroczne wynilki bia- jedzie z Łodzi z utratą 2 puniktów.
Europy
rekord
znowu
Szczegółowy stan taibeli po zamknięciu rundy
W niedzielę, 19-~o b. m., odbędzie się z ło-niebieskich (1 :5 z Ma·kabi i 1:4 z Sokołem) a
Budapeszt, 14 kwietnia.
boiska Wimy przy ubcy Rokicińskiej o godzi- przedewszystkiem płynność w zestawieniu skła- jesiennej i w obliczu pierwszych tegorocznych
Na zawodach pływackich w Buda.peszcie Fe·
nie 10·ej rano bieg naprzełaJ na 5 kim. dla męż~ du świadczą, że do formy choćby 9?-rzed ro'ku spotkań jest nast~ujący:
Gry, Pkit. St. br. renc Csik ustalił nowy rekord Europy na 100
Klub
czyzn o mistrzostwo okręgu. W roku ubiegłym Hakoahowi jeszcze daleko i dlatego osłaibiony
mtr. stylem dowolnym, uzyskując czas 57,4 sek.
3
1) Huragan
8:2
nawet Hura,gan uporać się z nim p-0winien bez
6
.
tytuł mistrza zdobył Kurpessa.
rekor·d należał również do Csika i
Dotychczas
8:S
3
Zjednoczone
5
2)
.
trudu.
niedzielę odbędą
Również w nadchodzącą
wynosił 57.8 sek. Na 200 mtr. st. dow. Csik uzy9;7
3
R.
U.
T.
3)
\)ierwszel
fawMytem
4
zdecydowanym
D.rugim
się w lodzi w parku Helenowa biegł elimina·
!lkał czas 2:13.4, bijąc rekord węgierski.
6:2
2
4) Hako~h
3
cyjne przed biegami Narodowemi w dniu 3-go niedzieli walik o miskz. kl. B jest TUR. Po aeft•
5:6'
3
S.
K.
K.
5)
2
BarMKochWidlewem
nad
zwycięełwie
'
sacyjnem
Maja, organizowane przez Rozgłośnię Łódzką
o 5:12
3
6) Sok6ł (Zglerzi
ba nie powinna mieć w tem spotkaniu nic do po· 1
Polskiego Radja.
o 1:8
3
7) Bar-Kochba
wiedzenia, zwłaszcza, te drutyna rO<botnicu
Niedzielne mecze w klasie A i B spotkanie to rozgrywa na włamem boisku. PoPodajemy szereg ciekawych wyników me•
W nadchodzącą niedzielę, 19-go b. m. odczów piłkars.kich rozegranych zagranicą w czru;ie
świąt Wielkanocy: we Wiedniu: Rapid-Sparta
'I
będa się w lodzi dalsze mecze o mistrzostwo
klasr „A". Pozatem rozpoczyna również walki
5:1,. Austria-~ungaria 5:3, Austria--;-Spa:ta 1;~·
!ań l"igowych
Spotk <Sii ,
Rap1d.-Hungana 3:3. W P.radze: V1ctona-Żiz·
io mistrzostwo klasa „8'' o mistrzostwo kl. „A"
udziału olimpiJczyk6w na ml·
w Lodzi o godz. U-ej graią: ŁKS Ib - Widzew
na.jblizszą niedzielę t'IOZegirane zo- kov- WAC 3:1. W Mo,n,achjum: 04 .SchalkeW
,
strzostwach Polskl
i Makabi - W.K.S., zaś o godz. 16-ej: S.K.S. staną następuiąice me~e 0 mdistr.zoistwio , Bayern 5;4. W Palestynie (w Tel-Av1v): Bokay
Z pięściarzy, wyznaczonyoh do obozu olim- •tł·'.
j (Wę.gry) - Reprezentacja Palestyny 3:0. W. Am:
L.TS.G. i Wima - Union Tourilig.
L
sterdamie: Vienna-Ayaks 4:0, V1enna-U1pesh
•
,
lgi.
W Pabjanicach o godz. 11-ej od1będą się na pijskie.go, Kajnar i Rotholc nie zo•tali wyznacze·
1
.W Wa.risizaW1e na bo 1sku Wairsza- 11:0. W Belgradzie: Beegradsky S. C. - Hatkoah
boisku Sokoła „derby'• lokalne - mecz Burza- ni puez swe okręgi do &tartowania w mistrzo·
stwach Polski. Sporawa udziału tych zawodn.ilków, wialtl!ki o gooz.
16-teij Wal"szawian:ka: (Wiedeń) 2:1, Oradea-Slavia (Budaipeszt) 2:0.
P. T. C.
O mistrzostwo klasy „B" odbędą się mecze którzy kil.kakrotn.ie bronili barw polski, zajmie wa:Lczy z War:tą„. Sędzią zawodów bę-1'
następujące~ Tur - Bar Kochba, Hakoah - Hu- się zarząd polskiego związku bokse1;1kiego na
. ł
•
dz1e p. Rutkows1k1.
ragan i Zjednoczone - KonstantynoW5ki Klub posiedzeniu w środę, dnia 15 bm. 'I
,W; Kraikoiwie Garbarnia spQ<tka się z i
SPortowy.
Pływacy
Treningi sekcji Jekkoatle!ycznej i reaktywo.
Ruchem. Sę~z,ia p. Hausman.
We Lwowie Pogo·ń gra z Ł. K. S. Sę-! wanei sekcji piłki ręcznej AZS. odbywają się· w
zaproszeni do Berlina
hali Ośrodka WP. i PW. przy ul. Zwierzyn;eckici
Mecl piłkarski Warszawa-Ł6df Deutsche Studente.nschaft zwróciło się do dzł·a p. Schneider.
w środy i soboty od godz. 18~19.30.
26,
z
z
mec•
z:egra
ro1
Dąb
Katowicach
W
W cfoiu 1 maja rozegrany zostanie w War- sekej.i pływa.ekiej AZS Warsuwa z propozycją
*.* .
Skry międzymias.towy mecz · AZS War&zawa z propozyej~ rozegrania w Ber". Wisłą. Sędzia p. W ardęszkiewicz.
szę.wie na boisku
W Świętochłowicach $ląsik walczy z . 151~by sp~rt.owe . w Ruzomber~u . n.a ?l?w~piłkarski pomiędzy reprezentacjami ro.botnicze-1 liJ1ie meczu pływackiego w dniach 10 i 11 maja
cz.yzme, zwroc1ly się do podhalansk1e1 L1g1 p1ł
.
. '",
mi Warsiawy i Łodzi. Reprezentacja Lodzi. bę- rb. Spotkanie te będzie miało chankter rewan·
dzie się składać l!ł6wnie z ł!raczy :Widzewa i żowy za zeszłoroczny m•e1 :w'lf'9z.1,w~Berlia łe~1ą w anzawską. Sę.diz.1a P· Gumpilo· 1 karskiej w N. Targu, z propozycją rozegrat\ia
U·ll?c ;--x-~ ~ et..~: bi""*e,Cetio ~~on11.
wte.z.
w Ciechocinku.
Turu.
chcdzi nasze

najśmielsze

. oczekiwania.

Już dziś w łódzkim światku sp<>rtowym
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Z boisk zagranicznych
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Sadzlow1·e niedzielnych
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Alojzy lubi opowiadać różne wyhuJane hł
storje. Wczoraj naprzykład, opowiedział nutę·
pującą historyjkę w pewnem towarzystwie:
- Opowiem wam o pewnem wydarzeniu,
o którem czytałem w gazecie, Działo się to
w New Yorku, Na oknie dwudziestego piętra
stała pewna służąca i czyściła szyby. Nagle do·
stała zawrotu głowy i spadła z parapeetu.„ Ale
lla szczęście nic jej się nie stało, tylko podra·
pała sobie nieco twarz.„
- Opowiadaj pan innym takie bujdy„. wtrącił ktoś.

To nie bujda, panie„. Ta slqżąca miała
- ona spadła nie na bruk, lecz na

-

szcz~ście:
podłogę.„

••

*
Ojciec poucza synka:
- Pamiętaj, synku, jeżeli się chce do czelfoś dojść w życiu, trzeba oszczędzać i lokować
pieniądze w różne przedsiębiorstwa, które daję
zyski„. Coś ty naprzykład zrobił z tą złotówką,
którą dostałeś na święta od wufka?„.
- Ulokowałem ją w tym czekoladowym in·
teresie na rogu.„

••

p:Uę Stefcią

l Akropolis w Atenach jest miejscem piet„

I

Hieronim siedzi z
w' saloniku.
Chwila przedwieczornej zadumy. Nagle pan lite·
ronim zwraca się do. Panny Stefci:
- Dałbym sto złotych, żeby wiedzieć o czem
pani teraz myśli!.„

grzymek turystów z całego świata. ........
Wspaniałe zachowane mury świadczą o
Zdjęcie nasze przedstawia króla Belgów Leopolda III·go, przyjmującego rewię potędze Grecji w czasach starożytnycl!wojsk belgijskich.

m•mmm•••••••.iiiiiimmiililiillllll~~-11!'-----~--Na~1ka śpiewu

w Hollywood

- Sto złotych?„. To nie warte tyle?„. odpowiada panna Stefcia.
- Doprawdy?„. Więc o czem pani myśli?„.
- O panu.„

••

* Feluś wybrał się z
Niedziela popołudniu.
panną Marysią do parku. Siedzą na ławce. Fe·
luś chce sprawić przyjemność sw~j lubej, więc
powiada: .
- Pani ma śliczne zęby.„
- To po matce„. - odpowiada skromnie
Marysia,
- Patrz pani!„. I Jak dobrze pasują!.„

**

Pan Kleofas posłał * wybrance swego serca
kou z kwiat1UDl oraz flakonik perfum, załącza
jąc jednocześnie ·kartkę z następującym dopiskiem:
- ,,.Kwiaty dla pani przyjemności, perfumydla mojej".

Na zdjęciu widzimy angielskiego mini„
spraw zagraniczncyh _ Edena (na
L::~=;;.....;...._..;;;;;;;...~~-_::_-------~-------------'.------· . stra
prawo) w rozmowie z przewodniczącym
Sir Thomas, nauczyciel śpiewu w Hollywood, wprowadził ?rygmalne ćwiczema komitetu „13-tu" Madiaragą podczas roz„
dla kształcących się śpiewaczek. Ćwiczenia wstępne polega1ą na długodystanso- Jmowy na temat likwidacji konfliktu :wio·
wych biegach, które pono mają wzmacniać siłę głosu.
sko • abisyńskiego.

Codzienna nowelka „Exoressu"

leką krewną.

Nl.ebezp1·eczna kob1·eta

opowiadała.

Dużo
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ć ż

Dlaczego więc '.Alfred sorzenfewierzyl się swym zasadom życiowym?
Szc.zególn~e. że ta dama podo'bno nawet
.
wbrzydka.
tern wszystkiem musiala się kryć
jakaś
.
Alf zagadka.
d rzyjąl Pallena bardzo
ser
re P
decO~ye. się nacieszyli soba. Alfred ob-

była

Pani Kren urwała na2'le. Chciała
d d
t k. ·
zapewne
o a • syna.
e 0 a reJ par t"11 marzyla
dla
swego
P
· poznaJe,
· prawd a, pame
· nr"ł a maJą
· t ek, któ ry j eJ· pozos t al PO Pe
I rLaura Withan ".ochodzila
ze starego,
an mme
"
inżynierze? pow~edziata siwa, dy- . wszym mężu i obecnie znajduje się po- bogatego rodu. Jej ojciec byt skoligastyngowana dama, wyciągając dłoń.
dobno niemal bez środków do życia. eony z jednym z ministrów. Dzięki t~In:~ynier Piotr Pallen poznał ją na- Nie mogę zupełnie zrozumieć Alfreda. mu małżeństwu Pallen mógt zrobić
tychmiast. To była Elżbieta Kren, mat- Wszyscy twierdzą, że ta dama nie Jest wiielką karjerę.
jąl czule starego przyjaciela i spyta1 go
ka Alfreda, jego najiepszego przyjaciela. nawet przystojna. Czy pan zdaje sobie
- Kiedy pan będzie mógł wyje- z uśmiechem:
W okresie studiów Pa11en bywał 1sprawę, jakie skutkL pociągnie za sobą chać? - spytała po chwili.
~ A teraz powied~ mi, d~ogi Pioczęstym gościem w majątku Krenów.1 to małżeństwo? Mój mąż już zagr·ozil
- Jutro - odparł. - W ciągu dzi- trze,. pocoś wtaśdwre P.rzyJechał do
Pani Elżbieta lubiła go i n~eraz dawała A1fredowi, że go wydziedziczy. Pacho- siejszego dnia przygotuję sie do podró- Rygi?
.
. .
mu dowody wzruszającej troskliwości. dzimy ze znanej rod"Ziny. Mój mąż w ży .. Muszę również por-ozurnieć się z
Pal~~~ ~~~~~f~~~ę ~iezca~ołat Alfred
Od tego czasu minęło już prawie "pięć. żaden sposób nie zgodzi sie na taki me- mo1ą narzeczo~ą.
_ .
wesoło, nie pozwalając mu do.iść do głolat. Alfred bawił obecnie w Rydze, zaljans. Alfred chce ożenić sie wbrew
- Roz~awr.atai;i z nia tiziiś ran.o -- su. _ To moja matka ciebie przystała.
gdzie, jako architekt, cieszył stę wiel-j jego woli. Trzeb.a ratować n~eszczęs- odezwał~ się mew1asta..- Qna m1 sa- Ona ma do ciebie duże zaufanie. Sądzi,
kiem uznaniem.
nego chłopca.
ma radziła, abym zwróc1ta. s.re do pana. że potrafisz na mnie wpłynąć, bym zreInżynier Pallen wskazał krzesło
_ Nie mogę tego wszystkiego pojąć ~aura bardz? pana. kocha I Jest pewna, zygnowal z małżeństwa.
swemu gościowi.
- odezwa! się Pallen. - Alfred byt za- ze pa~ uratUJe Alfreda.
.
_ Czy ty rzeczyw~ście zamierzasz
_ Umyślnie przyjechałam do pana wsze bardzo rozsądny. Twierdził, że
Wieczorem. Pall en ?dbył Jeszcze Je- się ożenić? _ spytał Pallen, spoglądarozpoczęła niewiasta, oddychając jeśli się ożeni, to z kobieta z naszej sfe- dną konferencię .z parną Kre?, tym ra- jąc uważnie na przyjaciela.
ciężko. _ Od wielu lat nie ruszam stę ry, która będzie mu pomocna w pracy zem w obe~nośc1 narzeczone1. Opr~coAlfred momentalnie spoważniał.
z mego majątku. Lekarze kategorycz- i wniesie mu pewi1en kapitał. umoż!Ji- wali w trójkę doktadny plan dzLatama.
_ Tak jest. To jest moja niezłomna
nie zabraniają mi wszelkich podróży. wiai,ący realizację jego ambitnvch piaNazajutrz obie niewiasty odprowa- decyzja _ rzekł. _ Wiem. że mnie nie
Zdaję sobie zresztą sprawę, że to się nów budowlanych.
dzily go na dworzec. .
potrafisz zrozumieć. Ta kobieta istotni.e
oc:tbija na mojem zdrowiu. Ale tym :.-a=- Wiem że tal( zawsze mówit ·- Wrócę za parę dni - że.gnat czu- nie cieszy się zbyt dobrą opinią. Zapezem musiałam przyjechać. Jeśli pan mi westchnęła Elżbieta Kren. - Ale stało Je narzeczoną. - Postaram sle przy- wne powiedziano ci o nie.i już wszystn~e pomoże, wszystko bedzie stracone. się inaczej. Alfred zupełnie stracił gto- wieźć Alfreda.
ko. Wiesz chyba również. że n!1e jest
- Czy stało się coś poważnego? -·· wę. Pan jest jedynym człowiek~m. z
Podróż zmęczyła Pallena.
_ .
ładna. A jednak zostanie moią żoną.
spytał z niepokojem.
. .
którego zdaniem zawsze się liczył. Są.Całą noc spędził sam w przedziale Chciałbym, abyś ją poznał. Zabiorę cię
- Jeszcze nie - odpow1edz1ata mu. dzę, że gdyby pan pojechał do }\yg1, pierwszej ki1asy. Nie mógł spać. Po- do kawiarni. Ona pewno już tam cze- Alfreda jeszcze można uratować. Za zdołałby pan go uratować.
czątkowo ·czytał pisma, pózniej odłożył ka na mnie.
parę ty~odni b~dzie ~apójno. Czy pan
Inżynier Pallen milczał przez parę je il począł myśleć o Alfredzie.
W ten sposób Piotr Pallen poznał
otrzymuie od mego listy r
chwi:I. Miał wiele pracy i nagly wyNie mógł zrozumieć jego postępowa- Ritę.
- Dość rz.adk?.
.
.
jazd zagranicę byt mu bardzo nie na r.e- nia. Alfred zawsze trzeźwo spoglądał
Alfred miał sluszność. Riita nie by:
- A czy me pisał panu, ze zamierza kę. Ale nie mógł przedeż . odmówić. na życie i nie można go było posądzić ta ładna. A jednak miała w sobie coś tak:
się ożenić?
Alfred byt jego wieloletnim, wypróbo- o lekkomyślność. W czasie studiów pociągającego, że ~ Pallen jej ulel!t.
- Ni.e.
.
.
t wanym przyjacielem.
miewał nieraz romantyczne przejścia, Pani Kren nie zawiodła się na nim.
- Trzyma to w taiemmcv - wes p · d
kt
ale nigdy nie posunął się zadaleko.
Uratował jej syna.
chneta niewiasta. - To prawdziwe nie- . oia ę -, r~e ·
Stosunek Pallena do kob~et był taki
W parę dni później Pallen uciekł z
szcŻęście. Niech pan sobie wyobrazi,
Pam ~re~ uscis~ęta mu !e~e.
·6 sam. On również nie bvt kochliwy.
Ritą
do Egiptu i tam pojąt ją za żonę.
że Alfred zakochał się w oewnei damie, . - Wied_zi a ł~m, ze pan mr me odm Oświadczyt się Laurze. ponieważ
która w R:vdze cieszv sic bardzo zta w1 - pow1edz1ata wzruszona. ,- Tyl: zdawat sobie sprawę, że uczvnit wtaDol.
opinją. Jest to rozwódka, starsza odi, dobrego slvszabm ? nanu„ Pans~a n~ ściwy wybór.
0
ni.ego prawie
dziesięć lat. Roztrwo- rzecz ona, Laura W1than, 1est moJą da- -------------:--:--:-------------~--....,,,
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