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1500 OSOB ARESZTOWANO WE LWO IE

60 komunistów odesłano do Berezy Kartuzkiej.-Nowe demonstracje be~robotnych w Poznaniu
1

Lwów, 22 kwietnia.
W czasie dochodzeń, prowadzonych
w związku z ostatniemi zajściami we
Lwowie, policja dokonała masowych
aresztowań .wśród miejscowych działa
czy komunistycznych. Ogółem zatrzymano 1500 osób, które brały udział w
zajściach, ustawiały barykady na uli-

plądrowały

wybijały

szyli w kierunku Górnej :Wildy. Policja bili kam"ieniami szyby w tramwaijadi ~i
22 kwietnia.
wezwała demonstrantów do rozejścia nji nr. 4 i 8 i usiłowali wywrócić wóz
W dtniu wczora~szym doszło do no- się, a wówczas z tłumu posypały się ka- tramwajowy. Na ul, św. Marcina wywych za.iść w Poznaniu. Przed biurem mienie. Bezrobo.tni poczęli się wdzie- bito szyby w wielu sklepach, między inFunduszu Pracy zgromadziło się około rać na Rynek Wildecki, $!dzie handlarze nemi w kawiarni Kamińskieao i Mecwal2000 ooób, które zażądały od Funduszu poczęli szybko zwijać stragany. Do zajść da, w kilku składach rzeźnickich i t. d.
Pracy wydania pełny<:h racyj zimowych. doszło również na ul. Szwajcarskiej i na j Policja wszędzie likwidowała zajścia.
Demonstranci uformowali pochód i ru- Wildzie. Po dr.odzi demonstra111ci wy-1
Poznań,

Kto wywołał ostatn1·e za1·s„c1·a wPolsce

składy. Niezależnie
oraztego aresztoszyby. od
cach,
wano prowodyrów zajść. Zatrzymano
najbardziej czynnych
kilkudziesięciu
agitatorów komunistycznych. 60 z pośród nich odstawiono do obozu odosobnistyczna.-Domagają się
nienia w Berezie Kartuzkiej. Pozostane jaczejki. Walka z komunizmem w ten
Lódź, 22 kwietnia.
łych umieszczono w aresztach i więziew związku z ostatniemi wypadkami sposób została niesłychanie utrudniona.
niach we I:w~wie, oraz w kilku miaw Krakowie, Lwowie, Częstochowie i Dziennik domaga się wobec tego tępie•
stach pr~wmcJonalnych.
Na ul!cach Lwowa istnle1ą jeszcze Poznanj_u „Kurjer Codzienny" zwraca u- nia tego ukrytego komunizmu. PrzytaPrzedewszystkiem rzuca wagę na wzmagające się w kraju nastro- ·.:za przykłady pism skrajnie radykałślady zaJść.
się w oczy fakt, że w sklepach, które je lewicowe. W szczególności wyjaśnia: nych, redagowanych przez urzędników
Wypadki lwowskie i krakowskie nie ministerstw. "Nie można bezkarnie druzdemolowano, nie wprawiono dotycb-1
mogły być przez opinję publiczną prze- kować, propagować i rozpowszechniać
czas szyb.
• • • • • • • • • • • • • • - widziane g-dyż w Krakowie wogóle jest dziesiątki tysięcy numerów legalnych
1 któr~ zachwycają się
rajem so1 by o zawsze niewrelu bezrobotnych, 1„1
a Lwów równi~ż ~ie jest mi~stem prze- wieckim i podrywają wszystkie autory:mysfowem. Cóz więc stało się przyczy- tety moralne· i spoteczne w naszym wtaGrodno, 22 kwietnia.
ną główną tych zaburzeń? Dziennik snym ustroju".
Miat miejsce tutaj niezwykły wypa- dopatruje się przyczyn przedewszyst„Dziennik zapędza się jeszcze dalej
dek, ilustrujący dosadnie rozprzężenie kiem w tern, że w ostatnich czasach acz- i żąda sankcji karnych przeciwko „cawśród młodzieży szkolnej:
kolwiek partja komunistvczna skurczyła lej literaturze podważającej etykę i
Miesięcznik „Organ Kola Miłośników sil;' do minimum, jednakże jej członko- opartej na tej etyce instytucji rodziny
Literatury" przy gimnazjum miejskiem wie wniknęli do rozmaitych organizacyj i społeczeństwa".
w Grodnie, wydawany przez młodzież robotniczych i tam tworzą komunistyczW myśl jakich kryterjów pragnie
starszych klas gimnazjalnych, został
skonfiskowany. Pierwsze strony tegoMlisma zawierały artykuły i wiersze o
Marsz. Pi·lsudskim i jego ideologii, napornografię w
stępne zaś stronice.„ uaj~orszym gatunku.

Wzrost nastrojów lewicow.ych.-Agitacja komu·
cenzury książek

._

.

zd ZICZBDIB

więc

dziennik

krakowski przeprowa-

dzić selekcję literatury.

Dziennik wypowiada się przeciwko
zmianie personalji na stanowisku wo.
jewody krakowskiego.
„Jesteśmy wprawdzie przekonani,
że pomiędzy żądaniami przywódców
socjalistycznych a decyzją rządu niema związku, ale pozory Jakie mog:t powstać sa poJitycznie szkodliwe„. Stoł·
my wobec szeroko zorganizowane) akcji o charakterze politycznym, podjętej
przez czynniki legalnej lewicy i wobec
akcji wywrotowej podjętej przez żyStwarzanie wszelkich
wioły skrajne.
pozorów jakoby drogą ,lwantur ulicznych można uzyskiwać sukcesy palityczne, jest rzeczą niepożądaną zarówno dla państwa jak i dla samego rządu"
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Koncentracia woisk angielskich wPalestynie

KARUZEL

Władze obawiają się nowych rozruchów. - Arabowie
chcą wywołać wojnę domową
wość związek antyżydowskieJ propa· bliżu miasta, dla ewentualnef;!o burzenia
Tel Awiw, 22 kwietnia.

I

I

Mimo iż angielski komunikat oficjal- gandy arabskiej z kołami hitlerowskie· barykad. Ruch kołowy w dai1szym cią
ny stara się przedstawić ostatnie wy- mi zarówno w Palestynie jak i w Egip· gu jest przerrwainy. Zostaiła przerwana
Chwilowe przerwanie zaburzeń kcnnunikacja telefoniczna -między Tel
padki w ten sposób, jakoby zostały one cie.
już zahamowane i miało nastąpić uspo- wyzyskiwane jest przez arabów dla Awiwem a Jerozolimą, którą jednak po
Dotychkojenie - sytuacja przedstawia się nie- przygotowania nastrojów mających u- kilku godzinach naiprawiono.
Tygodnik przygód
ciekawych i wesołych co odmiennie. Wśród arabów prowa- Jatwić generalny atak na osiedla żydowi czas do ataku ani do poważnych zajść
dzona jest z wielkiern nasileniem duża skie. W ten sposób arabowie chcą po-1 w koloniach żydowskich nie doszło, nie
agitacja za nieprzerwaniem „działalno- stawić władze angielskie w obliczu jest jednaik wykluczooe, że w bliskim
W
czasie r.ozruchy przemiosą się na prowin
ści bojowej". Emisarjusze obcy przy- wojny domowej w Palestynie.
.
.
. .
.
,W:o1skoiwe władze ainJ,!ieLskie skon- c.ję. byli z. Egiptu ze znacznym zapasem
W, roołach zvdowsk1ch twterdzą, ze
d materiału propagandowego. Rozparzą- centrowały znaczną ilość wojska którad .
.
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charakte
. atak ow1. 'a1ra1b.ow zaiburzenia
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.
. . sumami,. p Iacąc by przeciwstawi
kt ory Juz u aza 1 się w sprze azy, prze - d .
. ;, prz ei' ,
'4 '
. .1'e..l<nak
. ma1'ą
. .
a się
om. duzem1
stawi się Sz. Czytelniczkom i Czytelni- Zają
1
agitatorom i mówcom, wędrującym od. na dzielnicę żydowską w Je:--0zolimie. sc10wy wym~a1ą ~ obce.i a.j!ifao11. ~dy
kom nowy bohater
wsi do wsi i podburzających arabów dol Po wszystkich drogach palestyńskich by wła;dze. ang1el~k!e, kióre prz,ed _kilku
ostatecznego rozprawienia się z żyda- krążą samochody panceme. Oddziały ~ygodm~i były 1uz _uprzedzone .o g~tu~walarz
~otrus'
mi. Stwierdzono ponad wszelką wątpił- !~kkich tanków skoncentrowano w po- J_ącyc~ się zaibUJrzema;h, przedsięwzięły
U
ll
osr-0dki ochronne
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Ponadto w numerze:
stanu. - me doszłoby do
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PAT i PATACHON
•

zażywają kąpieli

FERDEK
walczy z

nie będzie zmiany polityki walutowel

Babą-Jagą

.PLUMPEK
walczy na sz1i:idy

OS I OLEK. - WE SOLE K

I Kofi

Pułkownik Gnoiński
WARSZAW A, 22 kwietnia,
(PAT) Ministerstwo skarbu komunikuje oficjalnie: W związku z rozsiewa- nowym wojewodą krakowskim
nemi ostatnio p~łoskami o rzekomej zmianie p0lityki walutowej przez dewaWarszawa, 22 lCwietnia .
luację złotef;!o, rząd oświadcza z całym naciskiem, że J>Oi!Ołoski te są nawskroś
Na mieisce dymisionorwanego wojebezpodstawne i szkodliwe dla państwa.
wody krakorwsłciej!o, dr. Śwlifa.lsikiego,
woijewodą miainowany z.ostał pułk. Gnoiński, dowódca s!Zkoły podchorążych airtyjerji w Toruniu.

~c:~::i,~E~,~=fr·~Y1_~!~!~ Poseł

cunów"
W dzikich puszczach Brazylji

niemiecki w Egipcie

Poszukiwania w pustyni nie

dały

zaginął

rezultatu

Kurs walut

Kair, 22 kwietnia. Im.leżących do członków kolonij niemieŁódź, 22 kwietnia.
(PAT) Poszukiwania zaginionego po- ckiej i egipskiego klubu automobilowego. I
d. c. przygód egzotycznych Jasia
(gr) - Dziś w obrotach prywatnycn
st.i niemieckiego von Stohrera nie przy- Prócz tego, w ciągu całego dnia latało
Wyścig&i ślimaków
nowa a rcvcie!n wa ?;ra towarzyska . ninsły dotychczas żadnego rezultatl.l, nad pustynią 24 samoloty, przeszukuj;w notowano następujące kursy walut:
Dolar amer. 5.35, dolar złoty - 9.25,
Część z pośród 20 prywatnych samo- v,; szystkie zakątki. W poszukiwaniach
cl.oJów, które brały udział w poszuki- v·:n Stohrera mają również wziąć udział rubel złoty 4.90, frank francuski - 3535.10, fraink szwa,icar-ski 1.73 - 1.74,
waniach, powróciła do Kairu. Wyjechała snmola,ty z Palestyny,
1mairka niemiecka - 1.40 - 1.42„
• natomiast następna partja samochodów,
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L1sa an y ae o oro ny ang1e s 1e1 ~~~·:.:~~~=E~1:e;~ ~;::
•1WOLNA TRYBUNA 0

...
szczeiólnie wówczas, gdy chodZj. o kwestje ma•
terfalue. Tell zimny stosunek Pui narzeczonego do N'9f niezbyt mi •ię podoba, albowiem
6wiadczy oa, że z tem gor4cem uczuciem, o któ·

Arystokratyczne córy Albionu czekają na decyzję Edwarda VIII.
"'
• k t orą
· k na I a d y L etycJa,
• d a p1ę
• • • szans posta
„111aJw1ęceJ
naro• d
angielski pragnie skojarzyć z monarchą
·

(z) - Anglja bardizio interesuje się,
kogo nowY król poprowiadzd do of<tarza.
Prasa wymienia:ta oały szereg ksLężnicżek królewskiej krwi, wchodzących w
.
rachubę dla Edwardia :VIII.
AnghLcy w~erzą jednak, że icll król
poślubi Angielkę. ~owilnna oina p.osiadać
urodę, szlachetnosć charakteru ł być
sportsmenką. Czy ~ędzie blondyn/ką czy
.
.
bmne1lką - to oboJętne.

bury, pi!erwszego hrabiego Anglj!. Gdyby
wybór króla padł na tę kandydatkę,
spotkałby s~ę z dużem uznaniem Angli'ków. Wesoła, żywa blondynka w wicl{u
okolo 25-ciłu I.at, ta młoda dziewczyna
posiada typową angielską urodę. Interesuj~ się. literatur~, nile gard.li jednak
by1rnaJmnliieJ sportami.. Król poznał lady
Letycję przed paru m~esiącami i w swo ·

me
Alb1oou
.córłady
Kandyda!ek.
Ann HoaSię m. !III.
Wym1emaw~ród
brak.J'
pe, corkę no":ego wicekróla lndyJ. Liczy
ona 22 Iata, Jest brunetką, zamiłow!lną
amazonką i zawziętą amatorką tanca.
,T ak san_io jak ·~ról, pO'święc.a 'Yie!e czaFama głio·s1, ze gdy
Sill na iMantropJę.
król uda się na korooocję do Delhi, wówczas w cz.asie uroczystorśch nastąpi spotkanie jego z córką wicekróla.
Wedł'ug dlooyich pogłosek, oapowiednią kandydatką na kirólowę jest również
córka księcia Westminsteru, 26-letnia
lady Mary Grownaw. Przed czterema
Iaty brata ona udział w p.olowaniu na
lwY w Kenji z narażeniem ŻY.Cia dokonała kilku zdjęć królów puszczy.
Mówi się też o lady Angeli Montague
Duglas-Scott. Jest 1cma, taik samo jak jej
. iada barko"!l~uren tlm, brunetką, lecz pos
dz1eJ ekscentryczną urodę. Ta kandydatlka Hczy około 30 lat
Wreszcie ostatnią na tej liście jest
lady Letycja Cooper, córlm hr. Shaftes-,

Sygnały

im czasie bardzo często i chętnie z nią
tańczył. Krążą pogłosk~, że jej właśnie
król Ang!ji zamierza oddać pierwszetl ·
·
stwo.
Ponieważ ni~diawn-0, podcz.as układa·
nia swej listy cywilnej, nowy król prosit
o powiększenie. jej na wypade~ m~łień ·
stw:a, naród wierzy, ie w naJbl.i1ższym
czasie dostanie młodą królowe.

s. o. s... z podro'z·ypos'lubne1·

zastąpi nieżyjących

Jej rodziców.
wypadku Pani, który jest jeszcze
nym
bardzo
Ze maJomym
młodym chłopcem i może nawet lekkomyślnym,
Ządny emocjonujących przyg6d młody małlonek osiągnął sw6j cel należy poważnie porozmawiać. Gdyby ao Pani
Die kochała tak bardzo, Jak to ma mleftce, ra·
_
(s?) - Przed dw.oma tyg:odniami od~ oKa.rz.ało siię, że samolot wpadł na Alasce dziłabym wogóle nie załatwiać tych spraw na
był się w Nowym Jorlku ślub Alberta Al- w burzę śniegową. Lotnik zmuszony był,· płas~czyźnie materjalnej ale czekać aż znajomy
Pani odbędzie służbę w~jskową. Jest zbyt mło
mossi'no z pewną 18-letinią dzi·ewczyną. lądować, a aparat rozbił się.
Lotnikom nie pozostało nic innego dy 1 zbyt niedojrzały do małżeństwa, a zwi!łlki
Mł-odziJ dłuższy czas zastanawiali się nad
tern, gdz.Je spędzić mi·odowy miesiąc. Al- jak wzywać pomocy przy pomocy apa- zawarte w tldt młodym wieku, szczególnie, gdy
mossino, który jest świetnym lotnikiem, ratu radjowego. Znaki SOS usłyszal!o miody jest mężczyzna, niezawsze •• trwałe i

I

zapr-0ponował

swej narzeczonej, by po w

ślubie udali się na Alaskę. Panują tam
obecnie wnelkie mrozy, w.ięc spewnością
spotka;ją wiele przygód, które pozostaną
w ich pamhęci na dłtliii1e lata.

Mimo sprzeciwu znajomych i r.odziny
młody małżOIIlek zdolal przekonać
swą żonę. Po zawarciu ślubu, wsiedli na
samolot i ~lecl~I! w kie~u~ku półnc;>C·
nym. Od teJ chw1h wsrz,elk1 siad po mch
zaginął. Dop1iJero po dwuch tygodniach
-

Prłnces

Bai,

skąd wysłano

ekspedyc1e1 szczęśliwe.

„STALA CZYTELNICZKA" z LUBLINA:
ratunkową. Samolot odnaleziono. Mał-1
żon.llwwJe byH w stanie zupełnego wy- Rozumiem Pant 4 doskonale i rozumiem i to, i•
czerpania. Nieprzytomnych odWiieziono współżycie z mężem gra<:zem, który zapomina
saniamv do pobliskieg-0 fortu, gdzie wkrót 0 swoich obowi'IZkach, o domu, żonie i dziec.ku,
który odezwał się, że sprzedałby ż011ę i dziecko,
ce odzyskali siły.
Do diomu wrócą nowożeńcy statkiem. ażeby mieć na grę _ nie należy do łatwych.
Tak więc Almossino osiągnął swój c.el Powinna Pani jednak wyczerpać wszelkie środ·
~rzeżycia p~d~9żf poślu?n~j p.ozosta- ki porozumienia. prowadzące do ziody. Niech
ną 1m w pam1ęc1 rnewatohw~·e na całe Pani porozmawJa poważnie z mężem w chwili,
gdy nie będzie opaowany pasJ4 gry, w chwili
ży'Cie.„.
spokojniejszeJ i zapyta go Jakie ma zamiary na
•
,
,

J-

Odciski palców maturzystow amerykansk1ch ~:~o~w:~e d~:~:aż:

•
•
PARYŻU.
Orygmalne zarządzenie władz szkolnych w
1937 na Wystawie Międzynarodowej w'
(sb) - Wielkie poruszenie wywołala śliwYCh. Po sporządzeni.u odcisków dakParyżu odbędzie się szereg kongresów, zJazd6w,
jn~ ~o zwykle bywa w takich raz~ch. Jednym z wśród studentów amerykańskich w iado- tyloskopjjnych studenci nie będą mogli
?a!ciekawszych kongresów ~ędzie anonsowany mość, że władze noszą się z zamiarem więcej dokuczać profesorom.
Pwjekt ten został ze szczególnym
1uz ko~~res bud!stów, w ktor!m wezm,, udZiał sporządzenia odcisków daktyloskopijkai:ła~ 1 lamo~ie z Indyj! Chin, Japonii. Sen- nych wszysfflch uczniów. Ten popular- entuzjazmem przyjęty przez komisje egsacią ie.dnak melada będzie obecność na tym P.Y środek dlo waliki z przestępcami z,o- .zaminacyjne. :Egizamiiny końcowe odbykongresie mni~ha z kl_asztoru .tybetańskiego, Ta· stan1e zastosowany równi.ei wobec ucz- wają silę przed komirsją, która z ucznia•hi X~ang. Hsih, ~wazan~o 1 czczonego przez ntów szkół w Stanach Zjedlnoczonych, mi stY'ka się po raz pierwszy. Często
budystow,. Jako reinka~ac1.a Buddhy. żywy Bud- którzy dopuszczają się szeregu wykro- zdarzają się wypadk1i" że celujący UCZ•
nlowie składają za opłatą egzaminy za
dha uda się w otoczeDJU licznych lamów do Pa· czeń wobec nauczycieli
Projeikt takiej rejest~acji studentów swych bogatych ale mniej zdolnych koryża, gdzie wygłosić ma przemówienie na kou·
gresie. Ponieważ buddyzm ma też zwoleDDików wysz·edł z pewnego gimnazjum w któ- legów. Obecruie {tym nadużyciom zostaswoich. wir~d intel~tualistó.w Zachodu,_ spo~e- rem uczniowie dali się rnauc~ycielom nie położony kres, ponieważ po każdym
':1~ny iest li.c~ny. ziazd wybitnych osobistości ze szczególnie we znaki. Pl1ataH onii im ty- egzaminie student zfoży na swych dokuswiata nauki 1 literatury na kongres buddystów. siące fDglów, nilek.iedy nawet bardzo zło- mentach odcisik~ SwYCh palców.
żYWY BUDDHA NA WYSTAWIE -

rem znajomy J4 zapewn?ał, coś Jednak Die fe•t
w pOl'z4dku. Pozatem mepodoba mi się to na·
ł•bywaie 0 piezll4dZe: Rzeczywiście malazła
•'4 Pant w trudnem położeniu, zostawszy w tak
młodym Meku sama Jedna bez rodziców rodze6stwa l żadnef opieki. Ponieważ Jednak po·
ałada Paul krewnych, powi.una się Pani do nich
zwrócić 1 wybrać sobie osobę godn 4 zaufania,
ażeby pomogła Pani w tt udnych chwilach żY·
cia. Przedewszystkiem pieniądze powinny być
wręczone narzeczonemu w przeddzień ślubu i to
pnez kotfoś ze starszych krewnych, kto w da·

u.s.A.

I
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To bardzo przykre,

oc2~zwałem

r;:iiw::::a:;
Jest przecież ojcem i czy ta świadomość nie
daje mu żadnego bodźca do przezwyciężenia demona frr, który go opętał~.„ Jeże~ rozmowa
nie da -1eżyteg~ ełektu ~~e Paul. 1 ma
prawo do tego, azeby op~~1ć męża 1 zacz4ć zr·
cie od po~zęłku, oczy~iscie j.ednak zabieral'IC
ze sob4 dziecko. Malenstwo li.ie może być po·
zoetawlone pod opiek4 m~żczyzny ł to nadomł~
męź~zyzn! tak bardzo meobowłązkowe.go. ~ 4~
Pan~ mu~i płacić alimenty na wychow1.111e dziec
ka 1 moze Pani w tym względzie nzys~ać wyrok
sędowy, zas~zaJ4cy atał4 kwotę młes1ęuą. Co
się zaś tyczy planów dalszych, 0 których. Pani
wspomniała, to nie wolno Jej tego czynić ze
względ~ na ~iecko, chyba, że uzyska Pani ro~·
więzame mal~eństwa 1. bęai:le mogła ponownie
'W'Sl1tpłć w zwiiµkł małzeńskic.

pe!ne

-

Jaki wyrok?

- Miałam karę śmierci, ale zcsta·
się, nadejdzie czas, a pożałuje pani s~ eMIECZYSŁAW L. KIT TA Y go czynu. Slepota to największe tiie- łam ułaskawiona na bezterminowe wlę
~-------------- szczęście! Nie ma nic tragiczrneisL~~o. zienie - odpowiada łagodnym głosem i

I -

Bo proszę pana, wszystkiemu są patrz.y mi prosto w oczy.
- To było napewno morderstwo z
chłopi winni. Chłop jest wpra-w Jzie ładny, ale nic nie wart. Ja wiem dvbrze, 7.e chęci zysku?
- Tak jest proszę łaska·~ ei;o
on nic nie wart - ale dużo tah.ich wa- zamordowatam z wsi.iólnikarnt
pana
n.
.
k0cha1a
ich
ja
i
się
mi
łam podobali
wi11zień
Reportaż
trzech braci Stumberg. Jeden z moich
go.
km„hamy
a
stworzenie,
to
Niedobre
lf
li
w~ó~lków zo~ał pow~szony.
- P~i przesadz~ n~ kst tak !~.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~u~~~~~~~~~~
- Proszę pana, mam męża, ale móJ • - Długo pani tuż sLedzi?
- Tak jest, jestem B„.„„.„. a, ledwo kami, skośne maleńkie oczy, obwisłe
- O pJ:ioszę pana, już 14 lat. Ka wat
żyję proszę pana. Strasznie mnie ręka boli, wargi, cera nieczysta wydatnie wą&ra- mąż też nic nie wart. Ma wielkie stanopan sobie nie może wyobrazić takich mi znaczona, krótkie grube i czerwone wisko, jest wysokim urzędnikwm w ~a- czasu - g1łos jej załamał siię. Od pierwcierpi eń, jakie ja z moją ręką przeży- palce z poodgryzanemi paznokciami wy- morządzie, teraz gdy mnie niema, to on szej chwilli., gdy się staf.o to nieszczęście,
do dn~a dzisiiejszego, nie mogę sobie znasobie życia użyje.
giądają jak parówki.
w am.
Smieje się szelmowsko, ale ia r. zu- leźć miejsca. I do końca meg-0 marnego
- Owszem - kłamię celowo - jest
- A co stwierdził lekarz, reumatyzm
pani na fotografji również prz.ystomą. miem jej męża doskonale i ŻYC.lf,. mu te- życia będzie mi żal tych niewinnych braczy artretyzm
- Gdzie taJIJ. Lekarz powiada, że nic Cieszę się bardzo, ii udało mi się panią ~o „używania" podczas nieobe:..noś ,;! je- ci. To były trzy życia, proszę pana,
mi nie jest. Co zresztą taki doktór potra- rozweselić. Przez cały cz.as,, I?O~CL:~S go ohydnej żoneczki jaknajdłufoj. D,;lsza trzy młode życia. Będę pokutować,
fi? On do środka ręki nie zajrzy. Widzi gdy z panią rozmawiałem, sm1eJe się „konwersacja" z tą obskurnq h~krą pragnę jedynie zmiłowania Bożego!
Biedna kobieci.na. Przez jeden jedypani radośnie i zachowuje się tak, jak 'sprawia mi przykrość. NajbarJ.z.iej niepan, ja nawet nie mogę ruszyć ręką.
znośny i najpodlejszy typ w tern więzie- ny niewzważny krok, stracił1a całe żyPróbuje poruszać ręką. Nie udaje się. każda zadowolona oso.ba.
- Ja też jestem zadowolona z for- ni u. Uciekam z celi i jestem n,;. drughn cie. Przez wspólników, których namowie
B ior ę się na sposób i apeluję do jej próż<ionu. Zresztą zostałam tu przeniesiona !\ońcu korytarza. W tern dotiiega do uległa. Czart ją skusił - jak sama móności.
nmie B ..... „„„ a w szlafroku, uśmiecha się mi - ale jestem pewny, że gdyby jakimś
- Pani tak dobrźe wy.gtąda, twarz na wlasną prośbę.
cudem odzyskała dzisiaj wolrność, bQdzie
- Ale ręka już zdrowa, mówię, wi- zalotnie i prosi:
taka zdrowa, oczy błyszczą się ładnie.
- Niech pan będzie taki dolny 1 m~- ona spokorjnym i dobrym człoWli·ekiem.
cala buzia świeża, rumiana - proszę le- dzi pani, nie trzeba myśleć o tern, że
ona może dokuczać, lecz wręcz prze- go męża dobrze w dziennikach Ol'isze; Ta kobieta nie•wyrządzi już nigdy nikopiej o tej rę ce zapomnieć.
1
- Eh pan nie wie jak ja przedtem ciwnie: ręka jest zdrowa. Ból momental- tu jest łobuz, drań i powinien pcsadę ·mu krzywdy. I tak nie pozostało jej
wyglą d ałam. Ale pokażę panu mój por- nie znika. Najlepszym tego dowo ~em :;tracić, bo mu tego życzę. Bar\izo pana jjuż wiele lat żyda. Zmęczona i sterana
kohiecLna. UcieszyJbym się, gdybym
tret, mam akuratnie tutaj jedno z ostat- jest fakt, że pani ciężką waliz.kę uniosła o to proszę.
Podała mi imię, nazwisko męża, miał możność z·obaczenia kiedyś tej koz pod łóżka, położyła na kolanach. nanich moich zdjęć.
l jakgdyby nie egz.ystowal ból w rę- stępnie cały ten zabieg powtórzyła, a zawód jego, miasto i instytucj~ w której bi•ety na wolnośc.i Berezowska ma obecku - podnosi głowę z poduszki, przyj- ebecnie wywija pani ręką i i.,ywo nią mąż pracuje. Odpowiedziałem jej, że te- nie lat sześćdziesiąt i kilka. Życzę jej
go nie zrobię, bo ml nie wolno rnMć wszystkiego najlepszego.
:i1uje pozycję siedzącą, schyla się, chwy gestykuluje. Już nie boli, co?
Otwii.erają celę Mallszowei. Niema
- Nie, naprawdę nie boli. Ale t'Y ~ ko przykrości osobie, którą los I tak już
ta z pod łózka właśnie tą chorą rQką
v;alizkę, otwiera ją, wyjmuje swój por- dl~teg?, bo pan tak ł11!d:nie do i"?nie ~;ó- podobną toną Jak ona tak bardzo c.let- jej. Jest w biurze. zresztą przyszliśmy
. . . nie do niej, tylko do towarzyszki )ej celi.
.
.
t rc~ i pokazuje mi go z uśmiechniętą w1. ~ ~a lubię chłopców - dodata koK1e~ li.o ukara~.
KolaCJa„ Otwierają dr.zw1 .. do ... eh. Na Jechnem z łóżek siedzi w własnym
. teryime.
twarzą .
\yychyla się ręka i tnenazką. ~t~r:. kJ- stroju starsza pani, lat około ss. Na pierw
~ A P~tll f!Ia większy Wytok? ,
- Widz.i pan, wte?y byłam przystoj- Taki sobie - 8 latek. W tym r::.Ku L.eta w zgrzebłym mundurze w1ęz1en- szy rzut oka widać pochodzenie z lepsżej
na, prawda, ale to jUz rok przeszedł od
hyru. Ręk.a jej drza.ca; zupa o 1~1afo nie lsfery. Siw e włosy, twarz zmęczona,
_
. zaczęłam karę.
.
tego cz~asu.
wyle'Ya ~1ę„1rnłYSżąc się u brzc„ów bla- zzielenli..ała, oCż:V podkrążone.
- Za morde,~stwo, zabóistwo? .
- Spoglądam na fotos i kons. tatuJę,
„Niestety nie - wypantam o.o- szanei m1sk1 .
te wygląda zup e łnie tak samo Jak w ży- i
(Dalszy ciąt Jutro~.
- Jak się pani nazywa?
.::iu. OdrażaJąca twarz, małe 1 niskie {c:-hankowl oczy. Już świata nie .zobaciy
,..
- Anda Bemowska.
c zo ł o pofałdowane glębokiemt zmarsicz- - dodała z przekąsem. Dobrze mu tt'.k„.
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by'ta Magda - pierwszy raz w życiu wi 1pręty i poto pewno to dosiałem.„ Niikt Magda - w skromnym ptaszciu i beredyrektorem fahryki rur kanalizacyj ' dział tę dziewczynę na oczy.
inny nie mógł mi tego przysłać, tylko„. ciku„.
aych
Allredem
Krau~erem
a
jego
sz ferem Ja·
NaJ'wiidoczni.eJ·
1'akieś
niep:..irozumielim.„
Ale samo przepiłowanie krat nie
Czy to lepieJ·, czy gorzeJ·, - zastananem Rogoszem rloszło do gwałtownej st'eny w
gabinecie dyrektorskim. Rogosz został wyda· nie. Chcial powiedzieć o tern dozorcy, wystarczy, żeby wydostać się na wol- wial się - że została w Warszawh~?„.
lony z pracv za to, że ujął się ~rzyw ''
. . Jicz· który byl z urzędu obecny podczas po- ność„. Przecie nie zeskoczę z trzedego
Lepiej, lepiej, bo w Kurkowie nie
kowane1. pr7.ez dyrektora ic.bctnicv.
dobnego „widzenia", w tym jednak mo- piętra na ulicę, wprost w objęcia war- czekało ją nic przyjemnego„. Siedz i ałaNaza1ut.rz ~czesnym rankiem ~rzed faoryką I men cie dziewczyna rzuciła mu się na 1 to wnika który stoi pod samem mojem by napewno w więzieniu, tak samo, jak
Knusera
1akas przechodząca kobieta 1 ' knęła
· .
t
t
Ć
t
·
·
si~ na trupa mężczyzny l odcięt ą głową. w za- I szyJę I poczę1a ca ·o wa
go po po I'1cz-,I ok nem. '
on, g dy b y t y lk o po k aza1a
się w teJ przemordowanym rozpoznano Alfreda Krausera . kach. Czyniła ~o w ten .s~osób, że dlonią 1 Med;ytują~ nad tern, ~rzyjrzał się ar- klętej dziurze.
Jan Rogosz został aresztowany a w dwa m1e- zamknęła mu Jednoczesme usta.
h:uszow1 papieru, w ktory był zapakoŻelaz1ak byłby ją wsypał bez litości.
aiące później. stnn~ł przed sądem, któ.ry s}i&-zał go
Jasiu!.. Jasiu!.„ - wolała. - Wca . wany chleb i wydal stłumiony okrzyk, zemściłby się 'na niej, że ulatwila jego
na IS lat wt ę ~ ema za. za.mo_rdowame Krcuser~. I::! nve cieszysz się, że mnie widzi.siz?.„ I zauważywszy kil.ka S·lów, skreślonych wrogowi ucieczkę„.
uc!ekawypuszczenia
z w1ęz1ema na dwa tygodnie
DoZOfC~ OdWr ÓCl·r Slę
· dYS k re tn'te dO.I n :, ewprawną rę k ą.
C'ek
J. k b' t
h k
d ·
przedRo!!osz
terminero
go, udaje się do I
V awe, a SO te a za U ana ziew
mieszkania Walczaka, który miał .mu w~jaw.ić, okna, b~ me ~rępować „narz~czonych".1
Pełen ciekawości przeczytał:
czyna wiejska dala radę w wielki·ej War
k.to był mordercą Krnusera, ale me .dnw1edz1ał
- Niech się tam wygadają„. - poPrzepiłuj kraty i czekaj na mnie Bę szawie, której bala się panicznie.„
~: t;J~iy~~z~~~cr:~~i.t~~JJ111~fc!rużlicę skonał, myśla1t~yczliwAi~, k bo ~zul hdioć Rt og~szah dę ~ ciebie około trzeciej w nocy. •
Dzielna dziewucha, niema co!..
.
.
.
sympa Ję. Ja maJą c ę , o mec i
Bi
Skolei przez wyobraźnię Jana
Pani Elźb1eta Wernerowa, zona Hugona Wer- · ·
•
·
T
R
·
t
k
·
I
r.
p
· · t
·1
t
·
· ·
nera, glównt!gO akcjona1 jusza (a\ryki Sllmocho- się .1 p_oca1UJą„. en o~osz J~S spo OJw·1 c . And '? Bi 'kt rzesuwaJą się e m1 S'Ze, e przy1emmeJ
dów pojechala piękną limuzyną na spacer ze ny I mgdy kłopotu z nim mema„. Po-1.
.ęk TIBI~ , rzeJ.
r.
uo m sze fragmenty z jego pobytu w Kurko'wyrn nowym kochankiem, szo!e· em - Andrze- rządny chłop„.
!inny, Ja
1run„.
.
.
. wie, owe chwile, spędzane w towarzy~m Łubkuwskim.
z nieuwagi doZJorcy skoliZystała p-0- ~ Co .mu ?· ~głowy strzeblo? LN1~ um~al stwi1e Magdy podczas nłeobecności MaPop.rzed~ 1 .kochanek Wern !rowe!.. Jer~y choipniie owa dziewczyna: przyłożyła , odpow1edz1ec sobie na to PYLame, me- czugi„.
trębsk1, staJe się orzyp<tdkowo w.laśc ~c1el~m hs- palec do ust i· zna·cząco mru n •
. rI mniej
z
Czy dane mu będzi•e przeżyć k1'edytów Walczaka, z których dow.aduie :Hę, że
.
.
. . '
g ęia powied jednak
. ' „ postanowił , skorzystać
..
Krauser nie został zamordowany. Po „śm i erci~ kami, uśw1adam1aJąc w ten sposób Jana, I na arzaJąceJ się spo,sobnosc1 1 odzyskać kol wiek jesz·cze raz takie ciche, spokojswei odebrał pi eni ądze, zmienił nazwisk.:> Daj by milczał i - nic więcej.
wo1ność.
ne szczęście ?„.
Werner i. założy! ~o:-vą fabrvke.
Zrobi! z.c!Jziwioną minę, jakby pytał . . B.o ~a oo może liczyć, siedząc w
To przecie nie tak dużo - inni Iud'zie
~~ę~s~iyb~~~~t~~ui~a!1f~er~~i _ Kurkowa ! c~ to :wszyst!ko znaczy, na co ona odpo~ więziemu?„.
.
. .
. mają większe wymagania od życia, a to,
Rogosz otrzymuje pracę w tartaku dziedzica 1 w1edziala mu tak samo mim:cmie, że . Pr~c~s sądowy me wyka~~ Jego .n~e- czego on pragnie - to bardzo maq•o: spoNuga ta.
nie może mu nk powiedzieć, bo dozorca wmnosc1 - t~zeba same~u, JeJ ~o:w1esć. koju i szczerej, prawdziwej miłości„.
l~ogosz ud a ł się do „Czarciego dwon(. aby mógłby us'lyszeć.
A by to zrob!'ć, trz:eba m1ec mm1malną
Spokój osiągnie wtedy, gdy zetrze ~
wyświetlić iego tajemnicę. w kracie p1wniczW
ska
ała
t
.
ki
choćby
swobodę
działania
Więc
ucie
l
. t
b d t
.
nego okna zauważył obłąkaną twarz @tarca, ttl6z . przy em ocz:ami na pacz ' k ć
. k ć
.
swego czo a p1ę
no z ro n arza, a mlry krzyczał , że zna tajemnicę Krausera. Uczy- które przym.osła ze siobą 1 znowu mrug-1 a ' UCH~ a „.
. .
.
..
.
lość - da mu Magda.
niło . to na Rog~szu olbrzy~i~ ~rażenie: Posta- nę la znacząco.
. - Z~czeka~ az się ściemm : iab~orę 1 Nikt iamy, tylko ona właśnie. Ani Ernow1~ sprowadzić zaraz pohc1ę l uwolnić starca'
Jan byt zaintrygowany tern wszyst- Się do p1f.owama krat... - postanowił. na Szigetti ani ta pani którą po.znal w
z ka1dan
k'iem do naJwyższego
.
. . I'iwo ŚCi'.
k l
d „ .
'
'
Obtąkaniec znikł Jednak w taJcmn!czy spo
stopnia. Co to ma
.Z mec1erp
ą cze a na eJsc1a knajpi·e „Kacapa". Magda, Magda,.
sób.
znaczyć?
zmterzchu. .
prosta, niezepsuta dziewczyna„.
. Rogosz wyjeżdża z Magdą do Warszawy.
Kim jest ta dziewczyna i czemu zaGdy było _JUŻ zupe'lnie ciemno, podsuRozmyślając tak zapadl: w niespo- A t.}mczasem. Wemer~wa ?O .m.orderstwie cho wuje się tak tajei;nniczo ?„. Pomyłka? nął st'Olik a.o okn'a, slanąt na nim i zabrał kojny sen, z którego wyrwał go jakiśu
Zrębbk1egł wróciła do męza, ktory ie1 wszyslko Nie, to zupełnie niemożliwe: przecie ona się do roboty. Poszło mu nadspodziewa- szelest dochodzący od okienka.
ff
pcz~C~~~~Y Antoś" odebrał dwum doliniarzom n!e ~est ślepa i widzi, z kim ma do czy-I nie łatwo, tela~o nie. byto zbyt grube,
Ot~orzyl oczy i spojrzał w tamtą
„żyletce" i Kom.kowi - list Walczaka, po- mema„.
a ponadto przezarla Je glębolw rdza.
stronę. Cziyżby to już była godzina trzetJtanawiając odd~ć ten dokument Rogoszowi. Jakby w odpow.iedzi na te wątpliBo upływie pól godztny byt gotów ze cia?„.
Rogosz
z Magda do Warszawy. . · · dz'
, · hnę ta się
. ko- wszystki·em ·
·1· rozległ się
·
„Czarny przyiechal
Antoś" udał się do we~nera i prze- v.:osc1, .. 11e:wczyna usm1ec
.
.
. S ze lest usta,l po ch w11
konał się, że Werner jest właśnie Krauserem, k1etery1me 1 rzekła:
T~r~z trzeba. tylk? .czekać g~dzm~ Jednak znowu„.
którego ~zek~mo miał zamordować Rogosz. •
-. No, Jasiu, nic mi nie powi.esz? trz,ecueJ, bo -O teJ podz.m1~ ma przyJ~ć ~1
Z bidącem sercem czeka~ Rogosz na
Zapo:"1edz1awszy zemstę, '!C~arny Antoś Jak c~ tu jest, jak ci się żyje?„. Tęsknisz run„. Ja:k on to zrobi, Jak dtostame Się to, oo mia~o nastąpić„. Rychło- jasny
odchodzi. Na progu
Elzb1etę, która za- za mn ?
tutaj?
t k t ~n. ł ·
· ·
prasza go na wódkę.. spotkał
Przewrotna kobieta
chce
' ą· .
.
.
· „. .
pro•SI O· ą lJll\Ila przesuną
Się C!e<me!Il.
go usidlić i odebrać mu list Walczaka.
- Bo Ja W11em„. - odirzekt nrezde- Ctek~:ve„.
.
.
- Rogosz? - ustys~ał Jan na1wyPoszli na wódkę do knajpy „Kacapa", gdzie cydowanie. - Jakoś się żyje„. Jak to w
Dla zab1c1a czasu pdtozyt się na pry- raźni·ej przyttumiony szept.
spot~ali ~ir1:1nia: Antoś wycho.d~i, zost~w;aią.:: y;ięzieniu„.
czy, łudząc się, że potrafi zasnąć. Gdzie
Zerwał się z pryczy i podbiegł ku
Elżbietę i Btruma san;iych. El~b1~ta ~rosi prze_ To i dobrze _odrzekła·
d
·
tam - OCZ!U nawet n~e zmrużył na chwi oknu
stępcę, aby odebrał hst Antos10w1. Biruń, ocza- .
.
. „. .
1 po mo l
.
b'
.
h
.
rowany jej pięknością, udaje się ~ ślad za An· sła się z il.awk1. - PóJdę już, bo mi śpie- ę, ma.tąc oczy w ite.meruc omo w pro- Ja!„.
tosiem i zadaje ~u skrytobóczy .cios .noż~m„.
szno„. Serwus.
stokątny otwór oktenny, pozbaw10ny
- Czekaj, zaraz wlizę do ciebi'ę„.
W~rner, ulega1.ąc pr?śb~m pi~neJ Rity, koSp·okziata w stronę dozorcy a wi- prętów.
.
Poznał gtos Birunia. Twarzy nie diochank1
Gastona 'sprzed
fmansuie
film ma1ący za fabułę d
.
. I
'
Tyle
· t O mewy
·
~n.· i .
znane wypadki
piętnastu la.ty, gdy Rogo- . ząc, ~e te? ciąg e wyględa pr.zez okno,
. godz'n
. 1 w.~cze '.ki'i.IW an!a,
strzieg,l ..b O Ul\leilU\.Q
bylo przesi~oi;ięte.
sza uwięziono za rzekomą zbrodnię na Krause- nachyhla się d'O ucha Rogosza l wyszep- slow!JOna męka, Jaka Jest Jednak na to Po chw1h przez otwór wsunęła Się do
rze._.
tata:
rada?„
celi jakaś po-stać. Jan wytężył wzrok.
~raf chciał, że Rogosza zaang11;tow~n.o do te_ Tylko mnie pan nte wsyp JePo nLejakim czasie mi·ał już dosyć te_ Brruń?„
go filmu. Występował on w roh pohc1anta. - t
.
,
l ż ·
·
· ·
l
w
pewnej chwili Rogosz zrozumiał,_ co się dzie· SI em. mby
panska narzeczona i.„ ·"
go e OO la pad'Ili·Ós t . się.
więc l ~ozpoczą
- Tsss.„ J a„.
je i przypadłszy do Gastona począt gorączkowo
Nie do:k•ończyta, bo w tej chwilli do- przechadzkę. ":zdłuz śc1any .celt.„ .
- Co to wszystlfo zna·c zy?„.
pytać, gdzie jest Krauser.
.
z?rca chrząknął znacząco i odwrócił . G!owę, c1ę:ziką od . m~śh, opuś, c1ł na
- Tss„. Cicho, gł'upr.„ Ani mru-mru.
ścigany przez aktorów, którzy myśleli, . fe się od oikna.
~
p1ers1, ręce w tyt zatozyit 1 tak wędrował
Wskazał ręką na zwilsający za okmają do c.zynienia .z wariatem: Rogos;Z pob1.egł
_ No to serwus Jasiu _ podała dokiota, dokoła, jak koń w kieracie„.
nem
s:zinur.
na strych 1 ukrył się w skrzym z rekw1zytam1.
'
•
„.
.
Werner zwiedza atelier filmowe Jest on na· mu rękę. -:- Ser~us„.
. Raiz .P'O raz spoglą~at na ~o~bawi.on.e
- ~e, Rogiosz, uważaj.OC
wpół przytomny ze strachu. Stwierdził bowiem,
- Dow1dzema„.
krat ohenko, ludząc St·ę nadzieJą, że B1- No?
że spenarjusz filmowy osnuty jest na wy<pa~ach
P-0catowala go i poszła. Rogosz wró- ruń wcz.eśniej może przyjdzie, a nie o
- Widzisz ten powróz?
~przed 15 laty, gdy on - ;~wczas występu1ący cit do celi, prz,ejęty do głębi niezwykłem trzeciej w nocy?.„
- Widzę.„
1ako ~rause.r do:ona~ ~br~ n~ .. W
t „widzeniem".
Byty chwile, iii wątprl, czy wog.óle
- Potrafisz wleźć po tym powroziie
ę,oią~d s~1ićo ~t~~~~ {~~~~~1 ab~n~~i~z~~;Ć
Napróżno ustl·o wat rozwiĄzać tę za- przyjdzie„. Bo nie mógł tego zro:zumieć, na dach?„.
r~ś"%:ę WP tym celu wszedł W kontakt z Biru- gadik:ę-pirzypuszczenia, które przy cho- by ten pOtllUry dJrab zechciał na~ażaĆ Się
- J es.zezem nigdiy taki•ch Sztuk nde
niem:
.
.
.
. .
dzi~ly mu do gl·o wy, były absurdalne tak poważnie dla niego„.
próbował, ale myślę, że potrafię„.
Bi~uó. .zakradł się do atehe;. st~.e~dzi.ł ii:d: i me trzymały się kupy.
Ani przyjaciółmi nie byli„ ani Biruń
- No, to wlat„.
nak
ze me
ma zapałek. W te1 chwili Jakiś nie
W pewneJ· .ch WJ.11. przypomm.a1
. t sobie mem
.
Ó l . ć
· „
· J an Z
zna{omy
rzucił zapałkę na polane benzyną deg m1e W tern naJmme)Szego
i•.n te- C z.ek a j .„ - ni e k W'.3-Pl'l się
koracje. Biom wyskoczył oknem i zraniwszy o paczkach z zywnością, które przynio- resu„. Poooby mu to byi!'o?„.
wykanamem tego polecenia. - AI.e.„
dozorcę u?ał się .d~ knajpy „Kacapa•', gdzie cze- sła mu rzekoma narzeczona. Pomyślał:
I nie wykluczone, że ta c!Iziewczyna
Bi.ru~ przer~ał ostro:
kałR~;o~egzoos~~~b1~~~~ztowany. Któregoś dnia,
- A może w tern coś jest?
pomyliła ~i~: . P'OPr01Stu . miała wręczyć W źCłcho„. Nie czas teraz na gadanie.
gdy stal w oknie swe! celi, zauważł"ł Magdę.
Rozwinęł jedną · paczkę krążek chleb z p1lnilk1em komu mnemu, którego
Y a „.
.
Po chwili wszedł dozorca i powiedział, że .do · kielbasy. w drugiej byił' chleb. Teraz ctio- tak samo nie znała„.
. I pchną~. R?gosz~ .w s.tronę ok.na. Za~ogosza przyszła narzeczona. Jan ze zdum1e- prero stwierdził, że bochenek jest wv_ w tak'im razie ku~pski mój los.:.- ~~o:vując s~ę 1akna)C1szeJ, Jan .wgramoma otworzył oczy„.
. film
. żk'·
doszedił Rogosz do wniosku. _ Jak tu ht s1ę na stół, poczem, uchwyciwszy sio
- No, taik, mówię przeci,e wyraźnie, Ją _wOocia lt~ho? - pomyślal.
.tutro. doz·o rca przyjdz~e i zobac~y, c~ par~petu, pods~oczyf _i - .ot? b~ł już w.
że narzeczona„. Dzisraj są wiJzenia„. Chciał przełamać ch1·eb w pół, ale zrob1t z ~ratą, ~ędę m1at ~a swoJe„. Nie- ~~~.~~i~i~~~ s!~ ~~oo 11 złap.al
sznu~.
Ja:k władza pozwala, to co to niby pana bezskutecznie. Wtedy, przekonany już, pot:zebme pospieszyłem SJ.ę z tern ws~y.d
h .
ą g ową 1 szepnąl
a. z ł ap s1ę
. powroru ob'1ema rę
Obcho·d·zi'?. „. Chodź pan prędzei.• bo szko że
. w . chlebie znajduje się rnzwiązanie. ta. stłk1em: . trzeba byto zaczekać do trzecreJ.
.
. mu - oTuceraz
da czasu„.
J~mmcy, począł odtupywać ostrozn1e
Znuzony prz·echadzką, połozył się kami i winduj siię na da'Ch.„ 1 pamiętaj,
- To Magda, Magda„„ - byl. prze- ciasto.
..
.
.
znowu na prycz.y.„
.
nre patrz na dół, bo c1 się we łbie zakr konany. _ Skąd ona się tu wzięta?.„
_Po c~":1h ocz.om Jego ukaz~ł się po- . Któr~ ~o mo~e .być god~m~? C.nyba ci... Jak będziesz na dachu, to nie chodt
Magda„. Magda„.
.
k~z~y pilm'k, sluzący do przep1łowywa- me daleJ, }a~ ~z1es1ąta, a moze Jest I Jesz nigdzie, tylko czekaj na mnie„. No r dPrz ejęty do glęb1, wyszedł za do- ma zelaza.
.
.
cze "Yc.ze.smeJ„.
. .
. . ko, prędlko!...
'P ę
z.orcą. Gdy po chwili zn al azł s~ ę w m~~ lim„. zastanowił s1.ę. - Dla
~1ę~k1e westch?reme wy_dobyt~ się 1 Jan splunął w garść„.
tym pokoiku, w którym odbywał ~ się rnme to prz~znaczone? Kto m1 t.o przy- , z p1ers1 Rogo~za: ~1edy skonczy się tal ·
ta:k zwane widzenia, z ł awki podmosła s!at? I co Ja mam z tern zrobić?„. - męka wyczektwarna?„.
(D I
f
się jakaś dzie wczyna i podbi1egta do ni1 ~- , Mi?1.owoli skierował .wzrok n~ kratę wj ~tarał się myśleć o cze~~ innem, bya SZV ~ ąg .1Ułro)
go z okrzykiem: „Jasiu„ Jasiu" .„ T-0 me okienku. - Tem moma orzewło.w__ać te. le me o tem„. Przed oczan:u 1e2:0 stane•t•'
STRESZCZENIE POCZATKU POWlfSCI
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Dr• Kl.~aCZ

LECZNICA

przys~e'ir!:::9 pabjan.

PIOTRKOWSKA 294

Dr. K11I„ Inli au RIgnacy

DR. MED.

•

.

Margolas

przy
OKULISTA
SPEC. cbor. SEKSUALNYCH
2 razy dziennie przyjm. lekarze we
PIOTRKOWSKA 113, tel. 165-17,
wenerycznych I skórnych (wlosów)
wszystkich specjalnośc ; ach.
KOBlECf..
przyimuei od 1-2 i od 5-7 pp.
~NDRZEJA Z, telefon 132-28..
GABINET DENTYS'J;YCZNY
PIOT;RKOWSKA 99, te!· 213-66:
przyimuje od 9-11 i od 6-8 w1ecz.
od 11 rano do 8 w1ecz .
przyJmuie codz. od 10-12 1 5-8 w1ecz
--D-r.-M-ed. WLODZIMlERZ
PORADA a ZL.
DOKTOR
POŁOŻNICTWO I CHOROBY

c!!:oa~~~N~!~~~. Dr. J. NA DEL
teł. 148-62.
n~~~i~I-;~· ś~ie~~l~0-1.

PIOTRKOWSKA 56,
w

ANDRZEJA 4

Poradnia

tel.147-44
Lecz. chor. skórnych i seksµalnych.
Czynna od 9 rano do 9 wiecz.
. Kobieta lt'\k. .od 12-1 i od 5-7
PORADA 3 z1..
.....

ITDIUIE llEDlł D

B NUSBAUMOWA s
•

Piotrkowska 51

+

F. Kopcaorw ska · HENRYKOWSKI
LEKARZ-~ENTYStA

Or

,, k
•yn•
Dr. MED.

Dr. W. BAL

ICKA

SIENKIEW~~~:L ~9~-~~~g Nawrotu)

Choroby st t,roe i wefleryc.:ne
~ przyjmuje kobiety i dzieci od 12.45
do 2.15 i od 6-8-ej.
U
f/ll!J
li
-121:2a cttoRoBY sKORNE 1 WENERYCZNE
~kowysk"'1
Or.
(kobiety i dzieci)
.
.U
SIENKIEWICZA 34~ telefon 146-10 1 med.
~uje od 11-1 ł od 3-4 po~· spec. chor.. wenerycznych. skórnych

.
.
przYJlnuei od 4-8 lJ') potel

•

Lódź, 0ifoTRKo'wg~K~a iJ4,k~!t 12s-26
·--~i:_yJmu2e ~~~wie~-01

OO BOLD GlOWYZE
ZNAKIEM aaRvcz· •

Wenerologiczna-LEKARZ _ DENTYSTA

Piotrkowska 45,

łA~_!.!~!!~CZ

11

T~l:~~S2 RO/lYCH PRO/ZKI

przyjm. od 10-12 Jod 4-8 w.

- - .- ·--·

•

-

AKUSZER- Cil N EKOLOG

;1rw

s 6AwNsKl

Wo

CHÓR. WENERYCZNE I Sl(óRNE.
Przeprowadzi! s ' ę na ul.
PIERACKIEOO 5 (Ewangelicka).
Przyjmuje od 12-1 i od 5,30 do 8 w

------ - - - - - ---

Dr. JAłł PObl\K.
CHOROBY WEWNĘTRZNE
i ALLf.RGICZNE.
Gabinet Elektro- i światloleczniczy

ul. NAWROT N2 7
odz.

Tel. 164-21.
przyjęć S-7.

AKUSZERKA przyjmuje chorych od
3-5. Dyskrecja . AT. Kośc i uszk i 41, pr.
of. parter, tel. 170-18.
-----'------MISTERNIE zszywam i ~ztopuję wsze!
kie zdarcia materiałów, Piramowicza
-22
5. front. m. 11.

.---i seksualnych
Specjataata chorób skórnych,
wenerycznych 1 seksualnych Dr.
od 8-12 i od 4-9 w niedz. i święta od 9-1 la lekcji gry fortepianowej oraz jęz.
•
TRAUGUTTA 9, tel. 262·98. med.
francuskiego po kilk_ule.tnlm pobycie w
położnictwo i choroby kobiece
od 8-ll i 6-9 w, nie dz. i ś wlęta od 9-12.30
Paryżu; O. liurw1cz · Sztyllerowa
Dr.
148-80
Tel.
3.
RYNEK
BALUCKI
DR. MED.
N
Poludniowa 23, m. 9.
. med.
przyjmuje IJd 4-7.
„
I~
.
spec. ebor. wenel'ycznych, skórnych,
ANGIELSKI, francuski gruntowme u.
włos•)W I moczoplciowycb
'lk zaginął Up-aszam zawiaPIES
U
· •
speclahsta cboróti w!n~r~z~cb,
dzielam. Konwersacja, handlowa kores
6-go SlERP'.'llA :.::, tel. 118-33· d - ~ za wynagrod
. w1
skórnych, moczop c10„.Y~
;e3!4. 12 Qdaflska. 37, tel. 232-55 ~~~~~~ubLe~n~rrowZa~l~~dnia 64, teief. Przyjmuje od 9-12 i 3-9 w niedz. i pondencja. Zglo~zen!a telef. 262-70 w
lr
15
" godz. 2-3 codz1enme.
święta od 9-12·
' - '
.- n

Przyjmuje od 9-3-eJ,
37, tel. 232•55
od 4 _ 7-el w Lecznicy,
~TRKOWSKA 294. fe!. 122-89.
.
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DZIS I DNI NASTĘPNYCH!
arcydzieło niesamowitości i ~~ozy__ ~:_t._

sfilmowane całkowicie w NATURALNYCH
KOLORACłl.

„ ••

Dodatek tygodniowy Pata i Paramountu.

Trzy dni' temu wyśledz5!tem, iż udaje
~~~~~~~~~~~~~~~~~.~· poczęsiowawszy detektywa papierosem,
się on na dworzec główny.
~' zgodzi! si'ę z n'im:

•

os' c'
.
.
.
I[h PIerWSZa mI

fi-.Jl n dr~ ej

% Oń S ~ i~

Inrtuicja mówiła mi, że „akademik"
- Ma p.an rzeczywiści1 e rację! Ni'e
ma sensu próbować ucieczki. .. Proszę, spotka Slię tam z kimś, kt·O przywiezie z
racz.ej opowiedzTeć, w jaki sposób zdo-1 zagranj'c y nowy towar.
I
I rzeczywiści'e zauważ,yl1 em, że śle.
.
łat nas paill nakryć?
De~·ektyw ogl~dmąl dokła~me papie- dzony przystępuje d10 jed!11ej z pasiaż~rek
.
t10sa .<1,~kgdyby się bal, ~zy me zawieraj i odbiera od niej bagaż, aieby oddac go
'Ił usypia1ących substa;ncy~), poczen; za- ct·o przechowalni.
57)
Postawsizy towarzyszącego mi agenpal.rl go i, razwal iwszy się wygo~me nal
Powieść spółczesna
1
ślad za pasaż~rką, sam z3.inte.res:o:
w
ta
opo-1
swoJą
ąl
z
o·c·
rozp
fotelu,
klubowym
watem się mtodziencem w akademick1eJ
Danuta Kresińska, ekspedjent.1.ia w ma- grę: jest pan detektywem, a równacze- wieść.
. czapce, i gdy ów pro kilku mfamtach p·o.
gazynie bławatnym Jana Zarysza zostaje śnie hersztem bandy przemytników ko\ djąl spow.rotem z prz.echowalni bagaż,
t
d
?
·
k
zre<lukowana.
~ozdział trzy z1esty czwar 'i*ainy · ···
Nie mogąc znaleźć pracy - mając na
przyareszt• owałem g;o. PrzeprowadziwLINWICZ WYJAŚNIA
Unwicz ukazał W -śmiechu wszystlde
, utrzymaniu ojca - przyjmuje poin.oc Za~ysarjiac•i1e diokladną . rewizję
Już od dluższeg;o czasu władze na- szy w komi1
sza i od czasu do czasu spclyka się z ntm. zęby:
Padl pia n ofiiarą mistyfikacji, kio- sze zostały alarmowane wzmożeniem si1ę kufrów, odkryłem to, czego się sp·odzieO spotkaniach tych dowiaduje si.ę. na- l
~~;ft~~n~a~~!~fe 5!~;~~a~ ~~~h~~~. i ~~ j chany panie.! J.estem ~l~o ge;ektywtem. handlu narkotykami.. Podwo·]o.no czuj~ wałem:1 oto mialy 01ne podwójne ścianki,
wie r ząc, że stosunki 1ei z Zaryszem aą zu-1 Natomiast me Jestem a: me Y;em cz on- no·ŚĆ na granicach, a·ż.eby pochwycić na z pom iędzy których sypać się p·ocząI
gorącym uczynku prrz•e mytn:ików - nie- biały, podejrzany proszek.
. 1 kiem żadnej bandy przemytmków.
pełnie platoniczne.
u f~f:k~~ikR,ud!~1'.1fer~~i~d~~d\ 1 :~0 1~ j - Jakto? -. j~kal s·ię coraz bardziej mniej bez skutku. Sami pańs·two wiecie, Przyaresztowany, wzięty w podwój
Wiednia. Wysiana przez nią do Krakowa , Kairoi. - Przec1ez w t~ charakterze jak łatwo można przeszmuglować kilo- ny ogień, pr.zyznat sdę do kawału, jaki
poznaje tajemniczego dżentelmena: Karola , poznałem pa.n a w skliadlzi1e aptecznym gr.am, a n1awet i więcej niew'innego prosz u.rządzi! kontk urencyjnej szajce, odbierając jej kurnorce przemycony towar.
ku.
i Marka„.
Ornicza.
Tak wiięc przypadkowo wpadl1em na
Ustalono tyl'ko tyle, że centrum hanDetektyw opuścił z udaną skromA nieznajomy przyglądając mu się :
dlu kokailuą ir morfiną stal się, cbok sto- trop i drugvej organi'zacji, ponieważ
.
; nośdą oczy:
.
bacznie, ci'ągnął z fl ęgmą:
. . a~ent, ~Y;S:lan;Y za Kresińską, powiado.
. . .
- ~rzykrio m1 ogromni~, że przyla- Hey, Kraków.
_ Jest pan romaintyki em, pa~1e Or~ i
Podczas gdy mrn (rne w1.em z Jakim mit mrne, 1'z sledz.ona udalia s~ę bezponicz. Sfochając pa,na, przypo mmala mi , p!I mn'1•e pan na klamstw1~.„ O~alem
się mimowoH skrucha zbójcy i mic'.kie - wówczas paskudną . komedJę; chc1ale~ skutk1i•em) . rozpoczęli- obs erwacje w sto- średnio z dworca do niejaki-ego Karola
wiczowskiego „Powriotu taty" „. „Kup- 1 v:ra·S po pr·os~u podeJiŚĆ, co tez udato mu .licy, ja cłesygnowany zostałem tu, do Ornicza, . mieszkającegu w hotelu „Tatrz;ańskim".
Krakowa.
, . .
cze jedź w miastQ; j,a do lasu muszę".„ ! się doskoinale!
Kazałem z mi·ejsca zamlmąć wszystZe wstydem przyznam, że początko- M~s~ę panu przyz~ac, ze Jest pan
Ty Danuto wróć do uczciw eg;o życia, ja, ~
niestety, muszę pozostać w bagienku, w rzeczy~iścre graczem.,melada - skinąt wo ~ie szło n:ti zupel?i'e. Wsz~lkie dowo-, k!ch. czlonk?w (a by!ro i•ch siedmiu) .szajl1~ ~znarn1e.m głową Orrncz. A r?wnio.cze- dy 1 poszlaki pr.zecrekaly mi przez rę-l' k1 p1erwsze1, poczem zabrałem się do
którem ugrzązłem.„
zlikwi'dowania drugiej.
KaDol Ornicz nie spuszczał z mówią- 1sme rzucił t~k. znaczące spi.o;r!'eme w ce, niby plrynna woda. .
Niemn:Uej ustali!e1p. nia podstawiie bli~- . Wyśledziliśmy bez trud~ośd, iż .Or. . l s1tronę d~wJ, ,z~ detekty~1ow1 m!etrudno]
.
cego oc·zu.
szych obserwacyJ, ze dz11atają na tuteJ- mcz (to znaczy pan) kiomumk:;wat się z
Wdąż jeszcze ni•e rozum~al, kim Jest I było p1rzei-rzec Jiego myśli.
Sizym terenie dwie przemytnicze organ1- właśctci'elem sktadu apteczneg.o Ma['szeroko,
więc
się
Uśmiechnąwszy
ten cz~owkk, nonszalancko uśmiiechnię-1
kiem, podejrzanym już od!dawna o upra
'zaoje.
ty, lekkió drwiący, a przytem nie nie- rzucił ostrz.eżenie:
Zawarłem z'llai1omość z jakimś nalo- wianie zaka·z anego handlu narkotykami.
fa
nie
przypadkiem
pan
się
Ni'ech
sympatyczny.
1
Ni·etrudno mi więc byl·o wywn'i1 osko- Przepraszam bardZ'O - przerwat i tyguj'e próbą ucieczki!... Loioalnie ostrze- gowym kiotkaiinistą (naw1asem mówic
mu - ale chciałbym wie dzie ć z kim\ gam pania, że trzech agentów strzieże te- człowie1dem nader poważnym i zajmu- wać, jalde was łączą stosunki..
Móg!bym przyaresztować was obysfanowisko),
'!go domu tak, że w żaden sposób nie zdo- j•ącym bardzio wysokie
właściwi1e· mam p rzyjemność mówić?
Os,obnik w kaszkiecie skrzywił się. łalby się pan wyśHzgnąć„. Zresztą pod- który poinformował mnie, u kogo zao- dwuch, lecz tym sposob em miałbym w
s łuchałem przypad'kO·WrO pańską rozmo- patruie się w narkotyki. Od ni,ego też rękach tylko dwuch cz łonków waszej
trochę szydercw :
w ę i d'owiedzialem się, że j.est pan mni·ei otrzymałem liist polecaJący do pewnego organizacii, bo ni e byl10 pewności, czy
eprż
nie
panie,
drogi
pan,
Niech
_
zechceciE: wydać innych towarzys·z ów.
sadza. Wprawdzie staropolskie przyslo- w inien, an iżeli przypuszcrzafom. .Jakio drobnego detalisty.
Począłem tego ostatniego pilnie śle- 1 Nie namyślając się wiele, przybytem
wie pow~ada : „G oś ć w dom, Bóg w cfiara szantażystów 1 swego własnego
dom", ale w tym wpadku trudr10 bę d ziit~, n ałogu, będzi1e pan mógł ni'ejedno przy- dzić i po dłuższej obserwacH odkrytem 1 do sktadu aptecznego Marka, gdzi1e podałem jakobym byl czl-on'kiem konku•
panu mówić o „ p rzyjemności'" jestem toczyć na swoj: ą · ob1.1onę i sąd znaifilie ogn isko zla.
: dla niego wiele cikol1iC'rności łagodzą- . Przedewszystkiem deptałem po pię- 1 r encyjnej szajkr przemytniczej, która
Linwicz, tajn y agen t polic),i.
· t2 c~ pcwnemu - ~ks- ak~dcf!Ii~«0wi, odgrylp~zeięla .tow:ar, przeszmugl·owany ostat. .
. ~
Omicz ni e mó gł się j.cszcze p1 ołapaćłcych,
Przekonany Ormcz . usiadł spowro- waJącemu w teJ orgamzaql Jdną z naJ- nio z W1ednrn.
w sytuacji.
' <Dalszy ciąg jutro),
.
-:::- A zatem prowadzi pan podwójną tern na krześle. Wyjął papi·erośnicę, a glQwnieJszych ról.
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na rozdrożu

Szereg zabawnych epizodów I peł
nych dramatycznego nnrięcla scen.
Oryginalny
Niezwykłe powikłania.
epilog.
Ponadto

„[o IJ~lień ~owie~f·

Nr. 150
przynosi dodatki specjalne;
z dziedziny mody,
kosmetyki
gospodarstwa domowego.
Rady praktyczne. - Rozrywki z nagrodami. - Humor. - Rady pani lyy

NotCJtnik
W sali VI-el sądu okręgowego, n.a której
odbywają się rozpra~ ~działu cywilnego, zasłabł wczoraj nagle 70-letni kupiec, Hipolit Wolberg, zamieszkały przy ul. Sienkiewicza Nr. 33,
Rozprawa
pogotowia
serca..

została przerwana. Przybyły
stwierdził śmierć wskutek

lekarz
ataku

skazany
1

został Michał Smołaga
r9botnłka Karola Eiera

za oblanie żrącym
i Jego narzeczonej

Akt oskarżenia zarzucał ujętemu i
Łódź, 22 kwietnia. I
(gr) - .W! dniu wczoraiszym odbyła rozpoznanemu po dwuch dniach b. dosię ro.z.p rawa w sąd.zie <O!kręgowym prze· zorcy, spOwodowanie ciężkie1to uszkociwloo Michałowi Smoład.ze, b. dozorcy dzenia ciała. Na pl'\Zewodzie sądowym
okazało się również, że oskarżony Sm<>domu przy ul. Słowiańskiej 25.
Jak i~ wcz01rai ohszemie donosiliś- łajla jest członkiem Stronnictwa Narodo
my, 52-letni Smoła~a oskarż,oiny był o wego, Istniało poważne podejrzenie, iż
oblanie żrącym płynem przeche><kącego Smoła~a oblał swe ofiary żrącym pły·
ulicą Napiórkowskiego, tuż przy Słowiań nem w mniemaniu, że ma przed sobą żyl skiej, Karola Eiera i jeifo narzeczonej, dów. - Traf chciał. że oska.rżany nie
1Erny Rohr. Oboje ohlani zostali znie- rozpoznał swych ofiar: oboje są bowiem
' na.eka przez ja!kie~oś mężczyznę, który czysto aryjskiel!<> p<>chodzenia.
Oskarżony nie przyznał się do inkry·
i na1ychmiast po dokonaniu szaileńczego
minowanego mu czynu. Ośw~adczył sączynu - zbiesił.
Do po.szkodowa111vch wezwano pogo- dowi, że znalazł się na ławie oskarżotowie ratunkowe. Eier odniósł poważne nych przez zwykłą pomyłkę, <> żadnej na
uszkodzenie wzroku i przez miesiąc gro paści na przechodniów nic nie wie i kry
ziła mu ślepOta. Ponadto Eier odniósł tycznego dnia znaidował się zupełnie w
Tany tw,a,r,zy, które po dziś dzień poz.o- innem mieiscu.
Swiadkowie, powołani do sprawy,
stawiły ślaidy w positaci dużych blizn.

I

!

l

płynem

którzy byli przy napaści na Eiern i Rolistwierdzili, iż właśnie
Smołaga był owym usobnikiem, który wy
lał na twarz p0szkodowane20 jakiś płyn.
Również znaleziona butelka z resztami

równę, z~odnie

płynu, którą

przechowywał

podsądny

pod poduszką w swoiem mieszkaniu, dobitnie świa·dczyła o jego winie.
Ekspertyza wykazała, że płyn, znaleziony w mieszkaniu Smołagi. powodokał identyczne uszkodzeni.a, co i płyn,
wylany na Eiera.
Sąd, mając niezbite dowody winy
cskarżonego, skazał I!<> na 2 i pół roku
więzienia.

Powództwo cywilne, które wnosił
apl. adw. Emil Amster w imieniu poszkodowa.nego, zost·ało przyznane.
Rozprawie prz.ewodniczył wiceprezes
Illinicz.

obliczu egzekucji.
w
List bohatera
straconego przez siepaczy carskich ucznia

Ostatnie pożegnanie
szkoły radomskiej.-W 30-lecie krwawych
Radom,

, W pierws~ch dniach

u

•

w1ęz1en1a

a1

Matrymonialne kłopoty ~tarego \"tllka
morskiego - oto fabula najnowszej
powieści C. T. P. pod tytułem:

.„

•

Str. 3

Tegoroczny obchód *święta narodowego 3 .go się w Radomm obchód
Maja przeprowadzony będzie pod hasłem two- 30-lecia istnienia dawnej

szkoły łączy się

zmagań

o

szkołę polską

ściśle r w

ramach wielkiego zja,zdu b. wychowan
Hisio1rja tej
22 kwietnia.
m~1a. odbędzie z ~ziejami wa)~ .nie.pcfdle~łościowy.ch, w k?w szkoły.' obecnie zaj~ujących .wyso;1ubileuszo•w y ktorych młodziez riadomska brała za- kie stanowiska w służbie pubhczneJ,
„Handlówki'' szczytny udział.
1wyróżnionych w pracy obywatelskiej i

I

ws~
~~~~hl~~~~~~~~•o•b•e•oo•i•e-~.·~-u-~8m-•im•.•C•h•a•~•b•im~•s•k•~•g•om.•••J•u•b•il•e•m•z•'•'H•a•n•d•l•~•k•r···-o•b•c•h•o•dz•o•n•y1nap~~~c~m.~~~Y
nie zobrazowaniu dziejów szkoły na Ue
Iłach, miasteczkach, osiedlach oraz wsiach. Na
terenie Lodzi akcję zbiórkową przeprowadzą
organizacje kulturalne i społeczne, które zosta• •
do p-acy przez komitet obchodu.
D• wciągnięte

••*•

Za kilka dni rozpoczyna

się

• ro b o t n Iczy m
N a f ro n c Ie
e

zmagań Nairodu Polskiego o wolność.

Szczególny wyraz na jubileuS1Zowym

z1' eździe zna1· cizie kult dla bohaterskie~
e-

·

st rajk

pobór rocznika

1915. W związku z tem komisje poborowe przypominają, że zgłaszający się do przeglądu lekar-

ucznia VII klasy „Handlówki", Stanisłat
·
•
wa Wernera, który w 11rudniu 1906 roku
rwa. - D Zł"ś
w f !1 b ry k ac b t. asiem.
o k upacy1ny
stracony został na Kapturze przez .l\fo.
kooferenc1a z koton1arzam1
Lódź, 22 kwietnia. I kręgowego inspektora pracy - p. insp.~ skali.

I

I

W archiwum szkoły znajduje się re(k). - W okręgowej inspekcji pracy Kakowski.
skiego muszą być bezwzględnie trzeźwi i mieć odbyła się wczoraj konferencja w :.;prabędą ~ produkcja listu Stanisława Wernera do
dzisiejszych
obrad
Tematem
oa sobie czyst• bieliznę i ubranie. Brudas! bę· wie zawarcia umowy zbiorowej w prze 1trzy zasadnicze postulaty kotoniarzy: I matki, napisany przed straceniem w
dą karani.
myśle metalowym. Pertraktacje trwały przedłużenie umowy zbiorowej, uzupet-1 więzieniu radomskiem.
41
kilka godzin, ale nie dfl.łY rezultatu, gdyż nienłe Jej I utworzenie instytucji delega- 1 WiJruszający ten list brzmi:
Więzienie radomskie 20 grudnia
żaden z punktów umowy nie został uz-·,~ łów fabrycznych w przemyśle kotono- 1
.!Jl
1906 rok~.
dwa popierwsze
wiadomo,
Jak
wym.
godniony.
Lódź, 22 kwietnia.
Mamusiu!
Dro2a
przedna
uwzględnione
już
były
stulały
zokonferencja
tern
z
zwiazku
W
(gr) w mieszkaniu własnem przy ul. Lip'JKiedy list ten otrzymasz, nie będę
wej 42 targnęła się na życie 43-letnia Stefania stała odroczona do przyszłego tygo- 1 ostatniej konferencji, później jednak nad
Skalska. Pogotowie Czerwonego Krzvła stwier- dnia, do środy.
sprawami ~emi wywiązały się ponowne już żył - wczoraj wieczorem sąd pałodziło otrucie sublimatem. Po przepłukaniu despertraktacJe i wylonity się nowe trud- wy skazał mię na karę śmierci przez
*,..*
peratce żołądka, przewieziono ją do szpitala im.
•
• •
ności, gdy~ stowarzY:~zenie. fabryk~n- r<>zstrze!anie.
tafabrykach
w
okupacyjny
Strajk
Prez. Mościckiego.
Skalska pila ostatnio nałogowo alkohol i to śiem bawełnianych w Lodzi trwa w dal tów ;vyraziło d~leg~~Jl. sweJ votum meZi;>biłem t~ dla dr<>s!ie1 Mamy 1 wyprzyczyniło się do depresji duchowej.
szym ciągu. Robotnicy nie opuszczają ufr:osc1, zarzucaJąc JeJ, ze poszła na zbytj sp?'WladałeJ?l s!ę P.rzed k~. Kopydłow·
s~. Zda1e się, ze będzie on u Ma**
murów fabrycznych, czekając aż postu- duze ustępstwa.
musi.
*
·
d
·
·
h
·
la t y 1c , zm1erza3ące o zawarcia urno-~- , t
o·J~, r~ens
,
ftl't • ,(
Pros
• I
b hł t "k k
.
W
wo,
zę r~e"!iac
czoraJ .wy uc s rai • o upacy1ny
wy zbiorowej, zostaną uwzględnione.
Lódź, 22 kwietnia.
(gr) W szkole powszechnej przy ul. CegielNarazie zaledwie jeden przemyslo- w przędz!1l~1 P·. t: z.a~adzk1 i Hochberg k~ewnych, Dziu01ę,. znaJO~vch 1 w_szrstnianej 60, w czasie bójki pomiędzy kolegami, wiec podpisał deklarację
k!c~. Przez trzv dni oczekiwałem sm1er0 umowie zbio przy u!. Srodmie3sk1e3 98.
padł na kant ławki 16-letni Stanisław Stajuda,
rowej. w przyszłym tygodniu ma zo- . Powodem ~trajku jest niehonorowa- . Ci:b:łMai!~1:lny - teraz mi tylko
rozbijając sobie głowę.
• •
·
•.
•
me umowy zb10rowej.
Rannemu młodzieńcowi udzielił pierwszej stać zwołana ponowna konferencj~Ze2arek mech Mama da Kaziowi,
~i.*
pomocy lekarz pogótowia miejskiego. Chłopca
Wczoraj odbyła· się w inspekcji pra- książki te co mówiłem Rysiowi i jesz*.*
przewieziono do domu rodzicielskiego.
Dziś w inspekcji pracy odbędzie się cy konferencja dotycząca zatargu w fir- cze wstęl? do fizjologji porównawczej i
konferencja, celem zlikwidowania długo- mie Mazur przy ul. Legjonów 13, gdzie psy~hol?gJę. R~sztę proszę zachować
RESTAURACJA
•
trwałego strajku kotoniarzy, którzy po- od kilku tygodni trwa strajk okupacyjny Kazi<?wi na panu,tkę. • .
~tech .Ma~ust!l p<>w_le, ze ~nuerałe?D
rzucili pracę już przed siedmioma tygo- na tle zwolnienia z pracy delegata. KonDA N CING· BAR
dniami. Konferencji dzisiejszej przewod-} ferencja nie data rezultatu ~ zatarg -:- nte bojąc si~ s.m.ierc1. Życia mi nte
,• •
•
zal -; tyl~o Ciebie.
niczyć będzie spowodu nieobecności o- trwa.
''
Nie wtem, dlaczel!O me zl!Od.zill stę,
ł
„ ~
Zupełna zmiana atrakcyjnego programu,
żebym Ciebie prz';d śmierci~. zoJ;>aczył
na czele: rewelacyjna orkiestra węgierska
wi tr~~· !egna1, Mamo, JUZ Się tu
~u
'b
ęcp~ , edzz01?acz1:my. •
do C:grku 5-faniewskich
z fenomenalną skrzypaczką CLAIRE łlEOEDUS
JCU, ze unueram z pros a1
rwie
J
światowej sławy iluzjonista CORODINI,
Rewelacyjny p·ro!!ram Cyrku Sta- ska Tribollo i Smiles to faktvcznie dru- aby mi przebaczył. śmierć maże
Diseuse MAGDA ENGEL. SISTERS fRY.
Babkę uściskaj.
niewskich dostarczył mieszkańcom Ło- gie wydaine Flipa i Fla.pa, zaś wyczyny
Codziennie five z pefnym programem.
Tylko Ciebie mi żal.
to
d:U miłej rozrywki. Stali bywalcy tego amerykańskie~o trio Mironescu,
STACH.
sympatycznego cyrku nie przypominają szczyt precyzji. Wsiponmieć iesżcze naK~itet Obchodu 30-lecia szkoły
S {ÓW sobie od naidawniei-szych czasów, tak leży świetną tresurę koni, lwów morO
7. n
ogłosi wkrótce bogaty materiał histodoskonałych artystów, jacy występują w skich oraz 20 papu!!.
Szanowny Panie Redaktorze!
W1obec tego, że kupony nasze do Cyr- ryczny w specjalnej publikacji.
obecnym pTogramie. Oprócz całego sze·
,W dzienniku Pańskim przeczytałem
regu wybitnych międzynarodowych sił ku cieszą się niebywałem wzięciem, zaartykuł o pochodzie dnia 1 Maia. Dowie
a.rtystycmych, clou obecnego programu lecamy wszystkim wcześniejsze zaopa- •
dojdziałem się, że po•chód maijowy nie
PIERWSZA POLSKA
stanowi demoniczna piękność, greczyn- trzenie się w bilety, by zao,szczędzić sodzie tym razem na Polesie Konstanty- ka Kasfikis, której brawurowe popisy są bie stawania w ogonku przy kasach
POWIE„..., SPORTOWA
nowskie, ale skończy się na Placu Wol- codziennie owacvinie witane i nagra- Cyrku.
ALEKSArlDRA REKSZY
noś ci.
I MARJArlA STRZELECKIEGO
dzane brawami. Swietna para amerykań
Od wielu lat tra•dycyjnie, pochód majowy zmierzał na J!roby bohaterów ro·
botniczej Łodzi, którzy w w~lce swej o
Niepodległość, padli z ręki moskiewskiej
wyszła z druku 1 jest do nabycia we
wszystkich wlększych księgarniach.
Dlaczego w roku bieżącym ma być ina·
„Expressu•• do Cyrku Staniewskich
czej? Przecież nie zagraża to be~pie
(przy ul. Traugutta I Kiiińskiego)
czeństwu publicznemu, ani nie zmieni
charaikteru roboitnicze~o pochodu! MyDyżury aptek
1
ślę, że czas jest jeszcze naprawić tę spra
Nocy dzisiejszej dyżurują następujące apteki: S. Kona i S-ki (Plac Kościelny 8), A. Cha.wę i spowodować, abv władze zezwoliKupon niniejszy uprawnia przy kupnie biletu do wprowadzenia
remzy (Pomorska 12), W. Wagnera i S-ki (Piotrły na doiprowadzenie pochodu 1 Maja aż
kowska 67), J. Zajączikiewicza i S-ki (Plac Boer•
drugiej osoby na ana'ogiczne miejsce bezpłatnie.
na Pole.•,;e.
nera), .z. Gorczyckiego (Przejazd 59), M. Epsztaj•
wiecz.
8.30
godz.
kwietnia
22.
środę
w
dziś
tylko
Ważny
Z poważaniet?:
na (Piotrkowska 225), Z. Szymańskiego (Prze•
dzalniana 7.'\l.
ST ARY ROBOCIAR7..
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-DALSZE KREDYTY NA ROBOTY WŁODZI
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staraniom p. wojewody miasto uzyskało ćwierć miljona zł. dola r~ji

Wielki ruch wprzemyśle budowlanym.-Liczba zatrudnionych zwieksza sie zkażdym dniem
le robotników wynosi po kilkadziesiąt niach uwijają się robotnicy, którzy tyn·
kują, bielą, malują, murują, łatają, repe·
osób dziennie,
rują i... mają zatrudnienie.
•:
Rygorystyczne zarządzenia inspekcji 1 W przzmyśle budowlany~ w okresie
budow1anei w kierunku nadania miastu i• letnim, ilość bezrobotnych nie była zbyt
naszemu wyglądu estetycznego i czyste- wysoka, o.hecnie istnieje nadzieja, że w
go p0krywają się całkowicie z zagadnie- roku bieżącym w związku ze wzmoże·
Ruch w niem robót budowlanych w przemyśle
niem zwalczania bezrobocia.
pierwszy od szeregu lat,
przemyśle budowlanym iest w roku bie- tym, poraz
cie rozwiązane, niemniej iednaJk
żącym bardzo duży. Roboty budow~ane nie będzie woJ!óle bezrobntnych w sewzrastała..
stało być kwestiją palącą.
większych obiektów już się rozpoczęły zonie letnim.
*.*
1W dniu wczorajoszym naideszła do ŁoPonieważ isfoieją nadzieje na dalsze
Prz. emysł włókienniczy, a zwłaszcza i CO!raz 'większa ilość budowlarzy znajdzi odpowiedź na starania p. wojewody 1
ciągu duje zatrudnienie. W sukurs robotnikom uzyskanie kredytów i dalsze zatrudniemiastu os.tat.nio odzieżowy, w d·alszvm
Hauke Nowaka, przyznająca
dalszych 240.000 zł. kredytów dotacyj- przyjmuje robotników za pośrednictwem przyszły zairządzenia władz miejskich w nie bezrobotnych, t'lobotnicy żywią n~
nych na roboty publiczne prowadz·one Funduszu Prac:v. Zatrudnienie znaidują. kierunku u.porządkowania Łodzi i rezi;l- dzieij~, że teJ:!oroczny sezo,1;1 pncy me
przez Fundusz Pracy. Jest to iuż druga, tkacze, wykońc.zalnicy i robotnicy pa-ze·, tait jest ten, że wzdłuż ulic Piotrkowskiej l będzie J!Orszy od sezonu z r0ku ub1egłe
w ciągu krótkie.go okresu czasu, uzyska- mysłu odzieżoweJ!o. W dalszym ciągu Głównej, Kilińskiego i wielu innych wy-li go, który zaznaczył się wyjąrtkowem nana pożyczka dla Łodzi wskutek starań p. ilość skierowanych do pracy w przemyś· rósł LAS RUSZTOWAŃ'. Na rusztowa- sileniem zatrudnieni·a.
wojewody. Pierwsza pożyc:tJka w post·aci
ł..ódź1 22 kwietnia.
(v) Zaitrudnienie bezrobotnych w Łodzi odbywa się ostaitnio w s.zvbkim te.ropie, częśdowo dzięki enerjlicznym posunięciom władz, częściorwo zaś wskiu·
«>żywienia w
tek nadspodziewanego
Zagadnienie bezrobocia wl
przemyśle.
Łodzi, aczkolwiek nie zostało całkowi-

nleckiego, podczas wiosennych roztopów
była całkowicie zalana.
Obeonie odbywa się w dalszym ciągu zapośredniczanie robotników do robót se~onowych, przyczem obliczono, że
do końca kwietnia na rohotaich sezonowych zatrudnionych zostanie 1500 osób,
pr,zyczem, począwszy od maja, ilość zadalszym ciągu
prze· trudnionych będzie w

~.Óestó~~ :o~~~~a~=~liła w~k-~: N

o cny ~I~-. r m n a p I ac u. Wo I n os' c,.

'"1'i
~·
-przy robozaotrudnienie bezrobortnych :aa
tach inwestycyjnych, ·obecne kredyty dozbudziły całą dzielnicę.
tacyjne pozw0i1ą na dalsze zmniejszenie
stanu bezrobocia na terenie wojewódzi ciszę w
władz
mieszkańców
twa łódzkiego,
.
Akcja idąca w kiernnku 'Przyznania
. ł..ó~ź. 22 ,kwiefoia. ka:zy w sprawie zakłócania nocnego spo nocnych była niemal pozbawiooa ruchu
nie
Łodzi dailszych ieszc.ze kredytów,
została zaniechana i istnieije duża nadzie- . (v) Nocy on~J:!daąszei .ul. P1?trk,orwska koju, pędził po ulicy Piotrkowskiej, nie ulicznego, niezwykły automobilista nie
przestawał tr~bić.
ja na to, że dalsze kwoty zostaną Łodzi 1 Plac Wolnoś;1 były ,w,i-~owmą niezwy- przestając wydawać przeraźliwych
Sygnały te wzrosły do piekielnej kakłych wybrykow _włam:1c1ela prywatne- nałów klaksOnem i trąbką.
przyznane,
Mimo, że 11.lica w późnych godzinach l kafonji na Placu WolnoŚci i wywołały
Pierwsza rarta no1Wej pożyczki ·d ota· go samochodu, ktory me bacząc n,\ za·
· masowe otwieranie okien frontowych
cyjnej wpłynie w ciągu najbliższych dni
przez przebudzonych ze snu mieszkań.
i pozwoli na zwiększenie ilości zatru•:=~~aalarmowanych niezwykłym hadnionych na robota.c;,~ publicznych.

Dzikie harce automobilisty
do
Petycja

nocy

o spokój

I

syg-1

• ze szczurami•
I Jut ro-woina

DO'~ tej piekielnej wrzawy, czynioo.ei
Trutki będSI rozłożone w okresie trzech doi
Robofy sezono;e: prowadzone przea:
automobilistę, przyłączył się jeszprzez
ki
~
t
•
•
b'
Za~z~d Miej~ k i przy •~ra1ą na in ensyw-r
L6dź. 22 kwietnia. chach i w piwnicach, usuwając reszt ' cze gwizd sygnału policjanta, który za
(v) Wi dniu jutrzejs.zym, poświęconym pożywienia. Tak .samo winnv być '!")wszelką cenę usiłował niezwvkł~ auto
n~sc1. V/.( ~tu wozora1szym P· prezyde?t
~uc:sta mz. W. Głazek, w t·~airzystw~e walce z gryzoniami, we wszystkic4 do- przeddzień uprzątnięte śmietniki, a śmie: mobilistę zatrzymać i wyle2itymować,
I Wysiłki stróża bezpieczeństwa speł·
mz., Stolc~an-a ~zep.row.adZ1ł . lustra~Ję mach łódzkich ro.złożone zostaną· trutki «i wywiezione.
Trutki winny być po:rozkładane we zły jednak na niczem, szofer dodał gazu~
robot dro~owych .1• zwiedził m. t~n. uh~e , na szczury. ,Sprzedaż , trut.e k w dozo·
Borową! ~ą 1 Czarnec~el! ' .gdZlej rach sanitarnych · wskazała na to, że zro wszystkich kątach nieruchomoś~i, i:ia pu \zatrąbił jeszcze przeraź.liwiei i umknął,
odbywai1ą się pr?'ce ~rukarskie. Ulice te zumienie społeczeństwa iest duże i, że stych placach, w ogrodach, piwnicach, ażeby ponowić swe dzikie harce na ul.
akc1'a walki ze szczurami wyda w roku 'strychach i komól'kach i wi'nny leżeć p·10 t r k ows k'ie1.·
by. ły-< zabrukowawogole
dotychczas
d ·
1 ·yt
· d ł rue
· ·
0 d
Mimo, że samochodu nie udało się
przez trzy dni. Przez cały ten czas niewo me- bieżącym pozytywne rezultaty.
n~ 1 me poisia a Y nai eiz e~o
Władze sanitairoe przypominaią raz ruchomości winny być starannie uprzą- zatrzymać, władze wszczęły w tej spra·
ma wskutek czego, zwłaszcza ul. Cza·r·
ieszc;ze, że przed r·ozłożeniem trutek na tane z resztek pożywienia i odpaidków. wie dochodzenie, albowiem policjant za
szczury, należy dobrze uprzątnąć nieru- Tylko bowiem w ten sposób rozłożona notował numer samochodu - 82006. Samochód stanorwi własność prywatną.
chomaść i wszystkie zakamarki na stry· trucizna odnie·sie swói sikutek.

I

I

śRODA,

22 kwietnia 1936 r.
12.15-12.35 „Radjo w świetlicy wiej&kiej, fa·
brycznej i żołnierskiej". 12.35-13.10 Zespół Ste·
fana Rachonia. 13.10-13.15 Chwilka gospodar·
stwa domowego. 13.15-14.15 „Od menueta do
krakowiaka" (płyta za płytą). 14.15-15.12 Przerwa.
·
15.12-15.15: - Przegląd giełdowy łódzki.
15.15-15.20: Wiadomości o eksporcie polskim.
15.20-15.30: Przegląd giełdowy warszawski.
15.30-16.00 Koncert w wykonaniu Orkiestry 57
p. p. pod dyr. por. A. Szałkowskiego (z Po·
znania). Tra_nsmisja z placu publicznego.
16.00-16.25 „Historja o drewnianym żołnierzu•'
- Januszewskiej. Słuchowisko dla dzieci.
16.25-17.00. Zagadka muzyczna.
17.00-17.20. „Dyskutujmy•' - J,Co to jest kultura•' - dr. Bohdan Suchoctolski.
17.20-19.20. Konced Reprezenłacyjny Rozgłośni
Warszawskiej. Wykonawcy: Zofja Rabcewi·
czowa (fortepian), Lucyna Szczepańska 'śpiew), Janina Wysocka. • Ochle~ska ~for·
tepian), Aleksander M1chałowsk1 (śpiew)
oraz Kwartet Polski (I. Dubiska, Tadeusz
.'.>chlewski, M. Szaleski, Zofja Adamska).
19.20-19.35. Muzyka - płyty.
19.35-19.40 Pro.gram na jutro.
19.40-19.45. Wiadomości sportowe lodc.alne.
19.45-20.00. Koncert reklamowy.
20.00-20.05. Wiadomości śportowe ogólna;
20.05-20.14. Pogadanka aktualna.
20.14-20.15. „Co mówią o radjo?''·
20.15-20.45. „Raz na widelec" - sZOP'ka r~djo·
wa w opracowaniu Tadeusza Strzetelsk1ego.
20.45-20.55. Dziennik radjowy.
20.55-21.00. Wywiad z Tadeuszem Bocheńskim.
21.00-21.40. 33-cia au.dycja z c)'lklu „Twórczość
Fryderyika Chopina". W opTacowaniu Zdz!·
sława Jachimeckiego. Wylkonawca: Stant·
sław Szpinalski.
21.40-21.55. „Miniatury poetyokiie" - w opra·
cowaniu Tadeusza Makowieckiego.
21.55-22.15. 11 0<l.głosy anten'• ·_ Słuchowisko
techniczne.
22.15-23.25. ,,To są wspomnienia"„.
23.25-23.30. Wiadomości meteorologiczne dla
żeglugi powietrznej.
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Staruszka skazana za sp 't0 dzenie

w~i~~~~r,c~:ócKl°!r~
ko;s~~ict~r:~
płodu do
władz z prośbą o zapobieżenie tego

sobą boaatą przeszłość sądową
'
~
. .
, ,
Lódz, 22 kw1etma. ł natychmiastowa pomoc lekarska, prze(gr). - W dniu wczor~dszym zasia- niosłaby się na tamten świat.
Wladze policyjne, powiadomione o
dla na lawie oskarżonych w sądzie okrę
gowym w Łodzi 71 ·letnia Paulina Pe-1 niedozwolonej operacji, pociągnęły do
w·~
. d ' I ś . b' k b'
.
•.zaseh.eIo:wa, znana w ł a dzom są dowym ~ o.dpow1e z1a n? c1 o 1e o 1ety:
pohcymym ~e swych praktyk akuszerki s1.e dochodzenia sprawę przeciwko pa-. amatorki .. Peschel?wa karana bo- CJentce umorzono.
P_eschelowa pr~yznała się do ~P~w1em był~ k~lk~krotme, przyczem prze,była_ w w1ęz1emu przez ą~res 4-roletm. dze~Ia płodu: C?świ.a~czyła sądowi! ze
1 ym_ razem znów zabieg,. dokonany pos1.ada w t~J dzied~ime medycyny. w1elo
na osobie Pauliny I(ociakowe1, nie po· letme ~ośw1a.dczeme, . ~a.biegów. Je?n~k
. P? ods1edze!JIU ostat!lieJ kary w1ęz1ema
wiódł s.ię.
Koc1akowa, będąc w t;zwartym mie- me wykonuJe, data się tym razem namó
siącu ciąży zwrócila się do protegowa- wić i, jej zdaniem, wszystko się udało.
Staruszka prosiła sa,d o łagodny wynej jej „akuszerki'', Peschelowej, która
w mieszkani~ własne~ przy ul. Zofjł 2 miar karr. Sąd, biora,c pod uwagę. jej

7{,.letnia akuszerka" ma za
"

przeprowadziła operacJę.

poprzedmą karalność,

skazał

sędziwą

Skutki zabiegu były fatalne. Kociak „akuszerkę" na 2 lata więzienia.
rozchorowała się na dobre i gdyby nie

• p o b•1on1c
Z• "1~ c:1e

Chacuła Józef; zastępcy 'PIP· KasStanisław,
OGRóDKI DZIAŁKOWE.
Bronecki Wincenty.
Stanisław,
przak
W niedzielę, dnia 19-go b. m., o godz. 19-el
Zaznaczyć należy, :!:e Pabjanice dopiero obec·
w lokalu Związ;ku Legjonistów przy ulicy Koś·
cius1lki Nr. 14 odbyło się organizacyjne zebranie nie zdobyły się na urządzenie ogródków dział
kowych, które w innych miastach od szeregu
członków Tow. O~rodniików Działkowych.
Posiedzenie za~aił :prezydent miasta p. B. lat pomyślnie się rozwijają.
Jest nadzieja, że z wiosną roku :pr.zyszłego
Futyma, następnie wygłosił ll'eiferat ln!trukJtor
ilość ogródków w Pabjanicach dziesięciokirotnie
okręgowy z Ło·dzi IP• Góroż Felika.
Odczytano i zrutwierdzono statut towarzy· &ię powiększy.
stwa.
Wreszcie iprzez tajne głosowanie wybrane AWANTURA W BIURZE FUNDUSZU PRACY.
Za wywołanie awantury w biu.r ze Funduszu
zostały władze towarzystwa, a mianowicie: za·
preze&, Pracy przy ulicy Pomorskiej Nr. 7, pocią,gnięto
rzą.d stanowią pp.: Janecki Wacław Raszka Antoni - wiceprezes, Poleski Jan - do odpowiedzialności Bednarka Józefa, zamieszNAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE. sekretarz, Klich Edmund - skarbnik, Domagała kałego przy ulicy św. Rocha Nr. 19.
1
17.30 ~OSKWA (Kom.) . .Koncert Beethovenow-1 Józef _ ławnik-gospodarz. Zast~cy: Marciniak
REPERTTUAR KIN.
opera Ludwik, Błoch Franciszek, Frankiewicz Tomasz.
Hugonoci''
19 ;kWIEżA EIFFLA.
Komisja rewizyjna pp. Wankiewicz Franci- OśWIATOWEi - „Bal w Savoyu''; popołu·dniu
j
·
"
' Meyerbeera.
szek, Mik Ignacy, Dąbrowska Marja; zast~cy: 1 11 Bez nazwiska".
20.10 PRAGA. Koncert chóru nauck
NOWOśCI· - 11 Żywy Zastaw''.
Urbaniak Józef Brykowsilci Zy>gmunt.
20.55 RZYM. „Mefistofeles'' - opera.
iv_
' 'l'ILu--·-L LUNA
R
•
' .
22.15 MEDJOLAN. Muzyka taneczna.
: - ~ --·'n',nl:'Wl nczr!owe 1
. · ~ koleteĆ\!k1: pip„ Pa1e1na oman, n!J'WS&
22,45 RAIDIO PARIS. Muzyka ta~

5
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„

rodzaju nocnym alarmom. nieodpcwiedzialnych lub pijanych automobilistów,
które zbudziły ze snu całą. dzielnicę
•
. b
M' k •
n~ przył .;esz ;ncy :~~~·z aize
. b ,adrzą . el~ie, moane . .
szą okst.
orei;O po1lC)anct ę ą mte l prawo
c
spisywania protokułów w każdym w _
padku zakłócania spokoju nadużyw!.
niem syJ!nałów ostrze1tawczych, zainstaiowanych przy samochodach w godzi·
.nach noicnych, w dobie zmniejszonego
ruchu uliczne.go.
Jak s1ę dowia1dujemy, peitycja mie·szkańców zostanie uwzJZlędniona i w najbliższym czasie zbyt hałaśliwi aut-oimohiliści będą kClJ;ani.
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22 I<WIECIES 1936 R.
W dniu dzisiejszym z powodzeniem możemy załatwiać interesy bankowe i wekslowe i
starać się o pracę. Koło godz. 9-ej 1 ano działają pomyślne wpływy dla wszelkich nowych
poczynań oraz dla spraw, które powinny pozostać ~ ukryciu. Następny okres do południa
sprzyia nauce i 3ztuce i przyniesie zainteresowanie życiem społecznem. Godz. 13-ta nadaje
się do zawierania trwałych związków miłos
nych i przyjaznych. Podczas następnych godzin panuje sytuacja niejasna i narażeni jesteś
my na większe straty i nieporozumienia z prze
łożonymi i wspótpracownikami. Do godz. 16-ej
nie należy wdawać się w żadne 3pekulacje ani
zaprowadzać zmian. Od godz. 16-ej do godz.
19-ej jest odpowiednia pora do nawiązywania
stosunków z osobami na wybitnych stanowiskach. Pomyślny obrót w tym czasie wezmą
sprawy sercowe. O godz. 20-ej i 21-ej. ocze.
kuje nas powodzenie w zwi ązku ze sztuką, PO·
dróża!11i i zabawami. Wieczór zapowiada się
gorzei .
. Dziecko dziś urodzone - ambitne, 7,ywe, goścmne, posiada zdolności w różnych kierunkach, lubi rozrywki i zabawy, zmy5! piękna
·
silnio rozwinięty.

IIJJ fi\"
Orzełówna nle przenos1
się

do Warszawy

Orzełówna,
rekordzisit ka Polski w
wzwyż, zrezy~nowała z prze.niesię do Wanzawy, gdyż otr,zymał.a
posadę w Dyrekcji Ko1
lei,owei w Kato·wicach. Orzełówna prawdopodobnie zmie•
Łódź, 22 kwietnia.
Jcach na terenie huty Ludwików. Klub ten zgło· zamiast mistrza okręgu Matuszczyka, wyJechać ni barwy klubowe i zaisili sekcję lekkoJuż tylko dwa dni dzieli nas od mistrzostw . sił nilstrza okręgu lubelskiego w wadze lekkiej ma do Lodzi Pinta z IKB, który w meczu o mi- .atletyczną KPW. w Katowicach.

skoku
sienia

poszcze--

bokserskich Polski. Meldunki, !akie napływają Barga, który na mistrzostwach okrę2owych poz poszczególnych ośrodków bokserskich dowo- konał wszystkich swych przeciwników przez
dzą Jak wielką wagę przykładają okręgi do te· k. ·o.
gorocznych mistrzostw. Nasz korespondent po·
Sprawa dopuszczenJa tego zawodnika będzie
znańskl (Z) pisze:
rozstrzygnięta Jednocześnie ze sprawą zawod·
„Przygotowania zawodników, którzy trenu- nlków z KSZO.
Ją pod okiem swych trenerów klubowych pp.
• * •
Szydły, Majchrzyckiego i Kotkowskiego dobleJak Już donosiliśmy najstaranniej 1>rzygoto·
gają końca; Zaobserwowaliśmy niemal u wsz.vst wuJe się do mistrzostw okręg śląski, który sko·
kich zawodników dobrą formę. Rewelacyjnie szarował wszystkich zawodników wvznaczo·
zapowlada się RataJak mistrz okręgu poznań· ; nych do mistrzostw w Lodzi. W orzewidzia-,
sklego w wadze lekkieJ. Jest to pięściarz tech· nym składzie drużyny Jaka wyJedzle do Lodzi
nlcznle wysoko zaawansowany, posiadający zajdzie zmiana w wadze piórkowej, w której
szybki refleks i niezawodny cios. Dobrze zapowiadają się również mistrzowie Polski Sobkowiak i Szymura, którzy zyskall na szybkości I
precyzji uderzenia.
Z przyJemnością należy stwierdzić. że na o·
statnich treningach wykazał Szymura wielką
r1,1chliwość ł Jak na wagę półciężką doskonałą
pracę nóg. Mislurewlcz, który prawdopodobnie
bronić będzie tytułu mistrza w wadze półśred
nie), pracuje nad sobą ostatnio b. intensywnie.
Majchrzycki gorliwie opiekuje się .Tanowczy·
klem, po którym dużo obiecuje sobie na ml·
strzostwach. Kllmeckl i Adamczyk odbywają po
winność wojskową tak, że o formie tych zawod·
nlków nic konkretnego powiedzieć nie można.
Sipińskl, Rogalski, Wirski l Koziołek odbyli w
dniu wczoraJszym ostatni sparring, wykazując
zadawalaJącą formę, Zresztą zawodnicy ci małą
luż w pięściarstwie polsklem ustalona markę I
o ich sukcesy na mistrzostwach Polski !est Po·
znań zupełnie spokojny.

strzostwo drużynowe Polski pokonał w świę Przygotowania do wyścigu kolar·
tochłowicach Spodenkiewicza.
Walka ta była początkowo zweryfikowana skiego naprzeła( o mistrzostwo
Jako walkower dla Spodenkiewicza soowodu noPel >ki
szenia pierścionka przez ślazaka. PótnleJ le·
W związku z organizowaniem przez LoZK w
dnak PZB unieważniło decyzje komlsll śląskiej
nadchodzącą niedzielę w Lodzi kolarskiego wyi przyznało zwycięstwo Pincie.
ścigu napnełaj
(cyklo-pedestre), dowiadujemy
* * *
się następujących szczegółów: start do wyścigu
Większość okręgów zapowiedział Już przy. odbędzie
o god2. 11-ej przed południem aa
jazd swój drużyn w dniu Jutrzelszym w godzi- Bałuckim się
Rynku, a meta znajdować się będzie
nach wieczorowych. Ślązacy podali dokładny na torze w Hele11owie.
czas przyJazdu, który nastąpi o godz. 22:01 na
· Wyścig rozegrany zostanie na przestrzeni .28,3
dworzec fabryczny.
kim. po trasie wyznaczonej przez komisję sę
dziowską l oznaczone) chorąłtlewkaml, lub wysypanej papierkami. W wyścigu wzi.S mol(ą Jedynie udział zawodnicy, posiadający licencje
PZTK na rok 1936.
Zwycięzca otnyma koszulkę mistrzowską,
dyplom i żeton złoty, zaś następnych dziewięciu
kolarzy - żetony. Wejście na metę wyścigu 11a
tor w Helenowie za biletami po 50 gr. Zgło
szenia zawodników do 25 bm. przyjmuje sekret~
rjat LOZK (M. Karpiński, Zachodnia 18). Sęchfą
głównym wyścigu będzie p. Artur Thiele, zaś
starterami pp. W. Szymański i C. Sztark.

Czortek (Skoda)

*

sprowadza Zw. Strzelecki
WARSZAW A, 22 liwletula.
Strzelecki, który kieruje przygoto·
waniami ollmplJskleml naszych piechurów, spro•
wadza w maju do Polski Jednego z naJlepszych
piechurów świata łotysza Dahlinsa, który stoczy
specjalny pojedynek z polskimi kandydatami
ołlmplJsklml. Pojedynek ten pozwoli sit: zorJen·
tować w obecnych możliwościach nasr.ych nal·
lepszych piechurów.
Związek

•

*
Nasz warszawski korespodnet (L) telefonuje:
·
We wtorek odbył sfę ostatni trening plęścia·
rzy stołecznych, którzy Jadą do Lodzi na mi·
strzostwa Polski.
W obozie Skody panule nastrój bardzo optymistyczny, Wspaniałą formę wykaz I Czartek,
który w dniu wczorajszym trenował z Bąkow
skim l Seweryniakiem. Zwłaszcza ostatni spar·
ring wypadł dla Czortka rewelacyJnle. W do·
brei formie znajduje się również Pisarski, któ·
ry w rozmowie z nami oświadczył, że aczkol·
wiek ceni sobie wysoce Chmielewskiego, nie za·
mierza zrezygnować z energiczne! z nim walki
o tytuł mistrza. To samo tyczy Bąkowskigo,
który chociaż widzi w Woźniakiewiczu nader
groźnego przeciwnika, nie uważa sie za pozba·
wlonego szans. Obaj reprezentanci Warszawy
wagi piórkowej Polus i Kowalski sa również do·
brei myśli. Kowalski, Jeden z nalwlekszych talentów stolicy, widzi w Polusie zdecydowanego
faworyta na mistrza.
Drużyna warszawska wyjeżdża do Lodzi w
czwartek o godzinie 4.30 popołudniu i przyjedzie na dworzec Kaliski o godzlnle 7.30 wie·
czo rem.
NaJprawdopodobnieJ Czartek, Bakowski I Pisarski wyjadą później, chcąc czwartkowy dzień
spędzić w fabryce. Trólka ta wraz z kierowni·
kiem sekcji bokserskie! Skody p. Żywocklm
oraz całym sztabem pomocników wybiera się
do Lodzi .w piątek.
Sekundantem drużyny warszawskie) będzie
p. Eugeniusz Cendrowski. Do Lodzi wybiera się
również trener Stamm, który opiekować się bę·
dzie zawodnikami Legli,
Zainteresowanie mistrzostwami w Warsza·
wie jest b. duże. Cały szereg osób Interpeluje
redakcje pism stołecznych, dopytując, czy niema zwła szcza na niedzielę, pociągu popularne·
go do Łodzi.
Wczoraj odbyło się it lokalu WOZB uroczyste rozdanie nagród mistrzom bokserskim Warszawy oraz odprawa zawodników na mistrzostwa Polski, na które! otrzymali oni cały szereg speclalnych wska1tówek.

Nieszczęśliwy wypadek
kolarza w Poznaniu
W Poznaniu odbyły się zorganizowane przez
okręgowy związek kolarskie wyścigi o Jnlstrzo·

strzo klubowe na dystansie 100 kim. (Poznań
Pniewy-Poznań).
Tytuły mistrzów uzyskali:
Galela (HCP),
który przebył tra&ę w c;:asle
3:29:02 sek., Magdziarz Edwm·d (PTC) I Jankowiak (Zw. Strzelecki). Ogółem startowało 28 ko·
Jarzy.
W czasie wyścigu wydarzył &lę nieszczęśłl·
wy wypadek. Jeden z zawodników PTC. Ra·
taJczak spadł tak fatalnie z roweru, że doznał
złamania 2 żeber, oraz dotkliwego poranienia
nogi, · RataJczaka przewieziono do itZpitala.

Rekordowa niedziela w

Łodzi
Niedziela, dnia 26 bm. będzie swego rodzaju
rekordowa.
Tego dnia odbędą się bowiem w Lodzi dwie
imprezy o mistrzostwo Polski: 13-te mistrzostwa
bokserskie· · (półfinały i finały) oraz kolarski bieg

jeden z najpoważniejszych kandydatów do tytułu mistrza w

Ds„rodek dla torowca'
• d

Ob e C ny S kl 8 d naro d OWeJ

wadze

Pozatem odbędzie się ciekawa Impreza pły·
wacka: mecz .Warszawa-Gliwice i ł..6di-War•
szawa. Jedne40 dnia bęcftziemy mieli zatem· w

koguciej.
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faodzi•
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Lista bokserów wileńskich, zldoszóna na mi·
strzostwa p o większona zo stała w dniu wczorajszym o Jeszcze jednego zawodnika. Jak nam
donoszą z Wilna, pięściarze tamtelsl kończą
przygotowania do mlstrzostw w środę, a wyjazd do Lodzi nastqpi w czwartek w KOdzinach
rz.nnych.
Polskiego •Zwhtzku Bokserskiego
zwrócił się telegraficznie do okr0rtu lubelskieio 1 prośbą o potwir,;ir dzenie z1doszonych przez
klub KSZO z Ostrowca. Zarząd PZB chce bowiem iawodnlków tych do mlsttzostw dópu•
ścić.
i
'. I
W dniu wczorajszym wpłynęło też leszcze
iedno zgłoszenie terenu okręgu lubelskiego. •=
Zgłosił Je klub Ludwików lst111e111w. )v. Klei•

pływaków, przyczem pierwszy raz uJrzyrównież znanych pływaków zagranicznych.
Uzupełnieniem programu będzie mecz ligowy

1LKS-śląsk i mecze o mistrzostwo klasy A.
•
SZOSOW0J
Sportowcy łódzcy nie będą się mogli uskar-

Warszawa, 21 kwietnia
1 27 września). I tutaj zawodnicy przejdą przez żaó tym razem na brak urozmaicenia.
Na niedzielnem walnem zebraniu PZTK w! kilka biegów eliminaeyjnych, a mianowicie:
Warszawie omówiono sprawę przygotowań . 11 czerwca w Krakowie 180 km. 26. 6. - 2. 7.
- .Wydział SS przy LOZPN-ie powiększa się
przedolimpijskich kolarzy. Projektowane !'ąj' wyścig do morza, 26. 7. WYŚCig dookoła Łodzi z tygodnia na tydzień, gdyż nadal odbywafą się
przygotowania dla szosowców i dla drużyny 210 km. 3-15 sieronia wyścig dookoła Polski, egzaminy dla kandydatów kursu na sedzlów pił
torowej na 4000 mtr. Dla torowców Noiekto- 29-30 sierpnia wyśscig dookoła Wielkopolski, karskich. Dotychczas przeegzaminowano blisko
wane jest stworzenie dwuch ośrodków, jednego 6. 9. Kraków - Katowice 160 km.
20 kandydatów.
w Łodzi i jednego w Warszawie, poczem od·
byłby się obóz treningowy.
Dla szosowców
projektowane
minacyjne,
a mianowicie:
10 maja są120biegi
km. eliw
Katowicach, 24 maja 105 km. w Warszawie,
14 czerwca 100 km. w Poznaniu, 28 czerwca
Sta t YstYka ilościowa związków sportQwycb
100 km. w Radomiu, 5 lipca 120 km. w Warsza
wie, 19 lipca 100 km. w Bydgoszczy i 2 sierpnia
Sprawozdanie zarządu Zw. Pol. Zw. Sporto-1
Boks: 139 kl., 4978 zawodników, 435 zawo110 km. w Bielsku. Bieg szosowy na Olimpia- wych zawiera cały szereg ciekawych danych dów, 233 instruktorów.
dzie odbędzie się na dy.;tansie 100 km. 10-go . odnośnie poszczególnych związków sportowych
Gry sportowe: 491 kl., 8988 zawodników,
sierpnia.
Statystyka ta przedstawia się następuiąi.:o:
3950 zawodów, 14 kursów, J instr.
W skład narodowej drużyny szMowei wcho
Piłka nożna: - 906 kl„ 79.122 zawodni
Żeglarstwo: 19 klubów.
dzą obecnie: Bober, Duda, Galeia, Ignaczak, J. ków, 14.200 zawodów, 419 boisk, 19 kursów i
Hokei lodowy: 87 kl., 2469 zawodników, 14
Kapiak, Konopczyf1ski, Lipiński, Michalak, Na- obozów, 22 instruktorów.
zawodów, 1 kurs, 1 in~tr.
piera!a Olecki, Rurański, Starzyński, TargońLekka atletyka: - 225 klubów, 11.674 zawocl Hokei na trawle: 7 kl., 392 zawodników, 67 zaski, Wa.>ilewski, Zieliński. Z drużyny tej wy- ników, 630 zawodów, 200 boisk,· 6 kursów, 78 wodów.
łączeni zostali Igo, M. Kapiak, Kolodzielcwk, . instruktorów.
Jeidziectwo: 28 kl., 4657 zawodników, 52
Kudlak, Maj, Sobol, Więcek i Zagórski.
Wioślarstwo: - 70 klubów, 6500 z:twodntk6w zawody.
Jednocześnie prowadzone są takze przygo- 15 zawodów, 78 przystani, 3 kursy, 22 instrukKalli.kl: 104 kl., 210 zawodników, 56 zawotowania do wyś cigu Berlin - Warszawa (20- torów.
dów, 118 stanic, 143 kursy, 23 mstr.
Narciarstwo: 202 kluby, 1253 zawodników, 50
Lucznlctwo: 187 kl., 3200 zawo<lnik0w, 81
Grudzlqdz, 22 kwiettJia.
zawodów, 27 skoczni, 276 kursów, 1670 !nstruk- zawodów, 187 torów, 22 kurs6w, 100 in~tr.
W Orudzlądtu odbyły się wczorał t1 enin!tó• ' torów.
TehiS stołowy: 145 kl„ 4 tOO zawod11ików1 17
we :lllwody lekko:\tletycznu. W C.tasle ziiwod6w l
Tenis: ~ 84 kluhy, 2732 zawodnlków, 283 zawodów.
Jeden z zawodników rzucił tiszczep:m1 tall. nie• korty,
Sport głucho1tłemyoh: 6 klubów, 108 z~wod·
szczęśliwie, że ·ugodził nim 22-letni<lgo frauciszŁyżwiarstwo: 30 klubów, .. 423 zawoJaików, ników.
ka Bilińskiego z taką siłą, t e ostrz.; o;,zczepu 4 zawody, .32 locl ow\ska, 3 kursy, 14 in >truk.
Związki rnotccyklowsr, SokM, ko!a.r.~ki,
prtebiło szyję na wylot. Biliński po11iósl bttticrć
P!ywanle: 88 kl., 4434 zawodników, 73 ~a" l ~trzelectw~ sportowego i 1ttl~ryt!:~n y i1ie nadena mielscu.
wodow, l kurs, 96 nt str.
: "laty wogol~ dtuiycn, Il ltllk1 mnycl\ Z\\11Uków
Na miejsce wypadku przybyła irnm!!l]a sądo•
Szermierka: 2.3 kl., 514 zawodnik6,v. B2 za- ; d a ło . dane nie~omplet:1e, skutltiem er.ego ~ta.ty~
wo-1eh:1t1ki, ctltm przeprowad2:ęnht ao~hod~eń. wody, 14 sal, a kurs;Y, 13 lnsh.
st:vka ta nie iest :tUJ'cifn!l.

c1· eka we

• •

odbyli we wtorek lekki tre•
ning kondycyjny. Bardzo dobrą formę wykazują
Popielaty, Spodenkiewicz, Woźniakiewicz l
Chmielewski. Dużo kłopotu ma ooiekun drużyny
łódzki el inż. W olczyński z Gotfrydem, który ma
wcl~t, nadwagę I strenowanie dwuch kilo przychcd:d mu z trudnością. W wypadku gdyby
Gotfryd nie mógł do czwartku zrobić wagi reprezentować będzie Łódź w wadze kogucie! Au·
gustowlcz z klubu Geyer.

• „

nap1'12:ełaj.

...$·······················~~················
\V ·· ...········•••·· ł.od74
larzy irewje na1lepszych w Polsce pięściarzy, ko-
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MANIFESTACJA J\\LODZI.EzY FA•
SZYSTOWSKIEJ.

~
A to pan zna?
Pewien Szkot, szef poważnego przedsiębior
stwa, wysłał swego syna na objazd prowincjonalnych o~iałów, wręczając mu na wydatki 20
lunitów.
l
- De pieniędzy przywiozłeś spowrotem?„.- r
zapytał Szkot po powrocie syna.
- Nic, ojcze„,
- Nic? ... Dlaczego?
- Sama kolej kosztowała 10 funtów.
- 10 funtów, dobrze ... A co się stało z pozosiałemi dziesięcioma funtami?
- 5 funtów wydałem na hotele.„
- Zostało jeszcze pięć ...
- Z tego tr.zy funty wydałem na wikt.
- A dwa pozostałe?
,._ Jeden funt wydałem n.a pranie bielizny,„
,_ Mimo to Jeszcze pozostał funt.
-- 10 szylingów papierosy...

I

-

co je
-

Spowodu poboru we Włoszech rekru~a
1
)rocznika 1915, odbyła się w Rz)mtt
A po;i:ostałe dziesięć szylingów?
'Z okazJ·i 47 eJ· rocznicy urodzin kanclerza Hitlera, w Niemczech odbyły się wielka manifestacja młodych entuzja.
Siedem wł'lałem na tramwaje,„
·
• •
uroczystosol wofskowe. Na zd·jęciu widzimy Hitlera, przejeżdżającego przed stów służby wojskowej, którzy z transWiięc zostały ci jeszcze trzy szyllnigi... Na
frontem odddalu czołgów.
parentami w pochodzie przeszli przei
wydałeś?„.
ml as to.
PnewB'Żinie na hulanki, ojcze„
.

I

l

**

Pewien Anglik był * jako gość u pewnego
Niemca i przez nieostrożność przeW\1'6clł stojącą i
Da stole szklankę.
·
.
- Czy u was jest taki zwyczaj przewracania .
szklanek? - zapytał Niemiec.
- Nie„ - odparł Anglik. - Ale gdy komuś
zdarzy się co9 podobnego, n&t u nas na to nie
zwraca uwagk

REKORDZISTKA AUTOMOBILOWA
ANOLJI.

I
l
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zakładu dla umysłowo najwyższym szczeblu drabiny ł

Pacjent

chocych stoi
maluje sufit,
Nagle otwierają słę d!rzwł, wchodzi drugi pacjent, przygląda się pierwuemu przez chwilę I
powiada i
- Pa-nie kolego, trzymajcie się mocniej tego
pędzla, bo ja zabieram na chwilę dnbin.ęi .

na

"'*

"' teatralnej:
Rozmowa w garderobie
- Stacha, słyszałaś?„. Maryśka ma kochanl:a!
- Kt6ź to taki?
- Ten strażak, kt6ry słoi u nas za kulsamit
. -::_Co ty _m9wisz?.„ A zdradza go?...
- Głupia, w ja.ki sposób? ... Przecie każdego
...teczoiu jest Inn~ ·

W wolnych chwilach na froncie air~ kań skim żołnierze włoscy urządzają zawo·
dy w piłkę nożną, ktcirym z zalnteresowaniem przypatrują się tubyky.

- To wszystko jest doorawdy barWreszcie, gdy ją ogarnęlo zmęczedzo dziwne zarumieniła sie dziew- nie, usia.dła na tej samei ławce. co przed

Codzienna nowelka „Expressu"

'Ioje Ilin i CZU •••i I joner
·

W Londynie odbyły się zawody automobllowe o mlstrzostwo dla pań. Pierw·
sze m:lejsce zdobyła pani G. Briggs.

c~yn~. Pr~y~naję, że w .te~ ~posób, n~kt pol~~ni~Uku

się

me osw1adcza w m1tosc1 - usm1echnąl się nieznajomy. - 'Ale przyjaciel
doprawdy jest trochę inny, niż wszyscy. Czyby pani nie zgodzila s~e przyjŚć
tu jutro w poludnie? Będe tu z nim czekał w parku.
- Ja ..• ja.„ doprawdy nie wiem ·szepnęła zmieszana.
- Proszę panią, niech pani przyjdzie.
Nieznajomy podniósl s~e ż ławki.
Podał rękę Helenie i wymienił swaje nazwisko, którego jednak nie dostyszata.
Gdy odda.Ul się, Helena również podniosfa się z ławki.
Była bardzo podnilecona. Czy ten
człowiek nie kpił z niej? Czy tajemniczy milioner istotnie zwrócił na nią swą

I

iakiegoś

minutach ujrzala
w średnim wieku. wywierającego wrażenie cudzoziemca.
Helenie mocno zabito serce. To był
spewnością ów milioner.
Gdy przeszedł obok niej, spojrzała
mu odważnie w oczy.
N~eznajomy zawahał sie na chwilę.
Wreszcie cofnął się o parę krok„ów i
zajął miejsce na ławce obok Heleny.
- Jestem cudzoziemcem - powiedział, klaniając się uprzejmie. Nie
znam tu nikogo. Pani wytaczv. że o-

mężczyznę

. Helena Proga~, mto~z~utka nauczy-, :\merykanki nie pocią.g.ają go. Zre.sztą,
cielka, od tygodma bawila na wywcza- Jest on glęiboko przyw:.ązany do oJczysach w miej,scowoki górskiej. Nie zdą- stego kraju i pragnie ożenić sie z rod:iżyła jeszcze z-a.wrzeć żadnyoh znajomo- czką. W tym celu wlaśnie tu przyjeści i codziennie odbywała długie, samo- chat W hotelu podał zmyślone nazwi·
tne przechadzki.
sko. Nie chce, by mu zakłócano spokój.
Pewnego popołudnia udała silę do Muszę zaznaczyć, że mój przy.jaciel jesi
parku. Usia.dła na ławce i się,irnęla po bardzo skromnym człowiekiem. Mim:
książkę, którą zabrala ze s01ba.
wielkiego majątku nie szasta P~eniędzw tej wła'śnie chwiH zajal miejsce ·1 mi, nie znosi oficjalnych wizyt, nie chce
obok niej jakiś mężczyzna w średnim na siebie zwracać uwagi.„
wieku, skromnie, lecz przyzwolicie u-1' , - Ale cóż ja mam z tern wszvstkiern
śmielhlem się przysiąść.
brany. Helena uświadomila sobie, że spolnego? - spytała ttelena.
Helenie serce waJHo, jak młotem.
go już widywala kilkakrotnie w czasie I - Mój przyjaciel od tygodni.a panią
- Pani jest czarująca - odezwał
swych samotnych spacerów. Nie zwra- · obserwuje. Zbierał nawet o pani inforsię znowu.
1
cała nań szczegó'lnej uwagi. Nieznajo- macje. Wczoraj oświadczyl mi, że jest
Helena uśmiechnęła si13.
my natomiast za każdym razem uważ- ! gotów z panią się ożenić!
Nieznafomy zdobył się na odwagę.
nie ją obserwował.
Ze mną? - roześmiała się głośUjął ją za rękę.
Gdy Helena poczęła czytać. nagle no. - Przecież on mnie nawet nie zna! uwagę?
Helena nie broniła sie.
usłyszała jego glos:
- Ale jll!Ż bardzo dużo w~e o pani Helena była ubogą dziewczyną.
Przez chwilę męzczyzna spoglądał
_::Bardzo panilą przepraszam. Chciał- odpowiedział jej z poważna miną.
Czytując romanse, zawsze marzyła o jej czule w oczy.
bym z panią pomówić.
- To wszystko jest dla mnie zupet- wielk~ej, olśniewającej karierze.
W tym. wfaśnie momende przeszedł
Dziewczyna spojrzała nań ze wzi- nie niezrozumiałe. Jeśli mu sie rzeczyCzyżby teraz miały sie ziścić Jej sny obok ich ławki mężczyzna. z którym
wienitm.
wiście podobam, dlaczego sam nie stara o szczęściu?
Helena rozmawiała przed południem.
1
- Nie należę do rzędu tych męż- się mnie poznać - odezwała s~e.
Wyobrażala już sobie pod·roż do AHelena nie spostrzegła g-o nawet. A}e
czyzn, którzy zacz~piaia nieznajome j - Mói . przyjaciel jest nieśmiały wo- meryki, luksusowe mies~kanie w No- on n~t~ch~ias! . ją zauważył. W~dzi.a~
kobiety - odezwał sie znowu. - Zre- b~c kobiet. To trochę dziwne. prawda? wym Jorku, samochody, Jachty, wspa- rówmez, ze JeJ towarzysz catuie JeJ
sztą chodzi mi o mego przyjaciela. Pam Milionerzy zazwyczaj są zupełnie inni. niale przyjęcia.„ A on? Jak on wyglą- dtoń.
musi mr:ie wysłuchać.
Tłumaczylem mu że powinien zawrzeć da? Jego przyjaciel jest wcale przyów rzekomy przyjaciel Amerykani- Pana prz::y jaciela? - spytała nie·· z panią znajomość il sam o wszvstkiem s~ojnym męż.czyzną: Gdyiby Ameryka- na był w rzeczywistośc~ sam ~vm illjośm;ało. ··- Nie wiem, o co panu chodzi... I pomówić. Ale on nie chcial sie na b mn okazał s11ę do mego podobny, byfa- n.erem, o którym opowiadał. .1 nazywał
Nieznajomy milczał przez pare chwH. zgodzić. Dlatego też wtaśnie ośmieli- by bezgraniczni~ szc_ze.śli~a. . .
s~ę Her?ert Bolls. Za.koch~l si.e w ~el7.·_ Przyjadel mój od paru dni 0,awi w · tern się przysiąść do pani.
.
ttel~na wróc1la do .sw7.i will!.
me z pie_r-~vszego v.:eirz~ma ~ nosi~ się
t · m· ·scowości _ powiedzial wresz- l
Helena pragnęła sie dowiedzileć, jak
Spozyła szybko obiad 1 znów wyszła wobe~ meJ z powaznem1 zam1iar~mi ..
~J ~eJJest to Amerykanin. Rodzice je-1 ten tajemniczy mHjoner wygląda. Nie z domu.
Męzczyzna, z którym He.Iena s1edz1a~i· wyemigrowali za ocean, gdy mia! miała jednak odwagi spytać.
. Przechadzając ~i~ pr~ez szereg go- ta na ła~c_e, byt... jego kamerdynen;m.
zaledwie osiiem lat. Obecnie liczy on
Nieznajomy, jakby wyczul o czem dzm po pa.rku, .wc1ąz my.s!ala o tern, że
~azaJutr~ _rano H,e,rbe:t Bolls op~scił
ło czter,dziestkę. Jest wła~cicie- l ona myśli, gdyż odezwal sie:
spotka taJemmczego m1honera. Je.go ~aciszną mieiscowosc gorska. zabieraj:~es~wuch znanych hoteli w Nowym I ~ Mój przyjaciel preze?!uie się s.to- pr~yjacii~l pewno m.u jui z~ążyl powie- nc ze sobą swego . k.amerodynera. . .
Jorku
I sunkowo nieźle. Jest dosc ,w_ysokin:i, dz1e~ o i.eh rozmowie. ~oze te~az. zda- I;Ielena Progan mgdy rue. do~1edzia. Helena ~pogJądała nań z coraz wi ek- [ krzepktm m ę żczyzną. Oczvwiscie, znaJ- b7~zie się na odwagę i pode.idzie do ta się, dlacze ~o ~m~rvkam.n. me przyszem zainteresowaniem.
( dzie pani wielu przystojn~~i~zych od meJ?
,,
.
.
.
.
. był na ~po.tkame 1 me dał ie.i żadnego
_ !Ylói przyjacie~ ciągnął dalej , niego,~ ~le jest to '.zeczvw1sc1e bardzo
Do poznego wieczora kreciła się po znaku zycia,
'Jol.
niezn~omy - Jest Jeszcze kaw~erem. wartos~owy człowiek.
.
~~p-ar_k_u_·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Za wydawce 1 druilr:: WyaaY1.Di.etw:o „ReP-UQłika~ SP.. z ogr. o®. Reaaktor. odpowiedzialny: :Jan Orobelni3L t.Adt. ul. Ei~trkowska: nr.~
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