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Utworzenie·Obozu „Młodej Lewicy Polskiej'.-'

Zjednoczenie Legjonu Młodych, Polskiej Młodziezy Denio~„ :
kratycznej i młodziezy P.P.S. - Wszystkie trzy organiz.acJ.ę „'
wezmą udział w pochodzie pierw·s zomajowym '. ... .· :,.;
zapowla(fa
7. - Państwo Polskie ma być rzą ganizacyj młodzieżowych
WARSZAWA, 1 maja.
produkcji, nastawiony na zysk i zastąpi
(BJ W przededniu 1 maja d°'szło do go gospodarką planową, rządzącą się dzone przez władze, wybierane przez podjęcie iniojatywy zjednoczenia we

zjednoczenia
uwagę
zasługujące.go na
trzech, stojących dotąd zdała od siebie,
a często nawet wrogich, c·rganizacyj
młodzieżowych, ~ mianowicie: Legjonu
Młodych, uważanego do niedawna za

potrzebami i interesami pracujących
mas.„
5. - Twórcą i gospodarzem
ZORGANIZOWANEGO NA NOWYCH
ZASADACH PANSTWA POI.SKIEGOI
prorządową, ma być świat pracy„.
organizację
sztandarową
Związku Polskiej Młodzieży Demokra6. - Człowiek pracy staje się zara·1
tycznej i młodzieży PPS.
zem żołnierzem - obrońcą swego pań·
W dniu dzisiejszym uka,zał się organ stwa i ko.rzysta w Pols.ce z pełni praw„.
Legjonu Młodych, noszący tytuł „Pań-

obywateli w warunkach, wyklucza·
wszeJkie kwestje uboczne, jak
przywilej zamoż1wści, kwestię pochodzenia oraz ich koo.sekwencje„.
8. - Młoda Lewica Polska -zapowiada zniesienie podstaw, na kt6rych O·
piera się obecny krzywdzący i niedający
wyjścia z kryzysu ustrój.„
W zakończeniu deklaracja trzech orjących

froncie Młodej Lewicy Polskiej wszyst'! .
kich organizacyj chłopskich, robotni• :
czych i inteligenckich o analogi<:znycli
założeniach ideowych. Jako· uzewnętrz„
nienie nowej federaicji LegjOn Młodycll
i Związek Polskiej Mł. Demokratycznej ·
WEżMIE UDZIAŁ W POCHODZIE
PIERWSZOMAJOWYM OBOK MLODZIEZY PPS.

66.000 r.obotn1•ko" w pracu1··e·,

;~,~~%",P:~::~n~an~s~:~t! ~=~I~
pod którą
podpisane są wszystkie trzy wymienio-

ną deklarację programową,

na robotach publicznych w miastach ·t. J·. cztery razy
Więcej, nfŻ W tym Samym Okresie roku Ubiegłego ,

ne organizacje młodzieży.
Deklaracja programowa stwierdza
utworzenie ob'ożu Mło,dej Lewicy Polskiej, kt~r~ w przymierzu z zorganizo·
wanym sw1atem pracy
POSTANAWIA DĄżYć DO ZMIANY
USTROJU
··
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Deklarac1a
wszechnego dobrobytu ·
programowa stwierdza, że organizacje
te usta:liły zgodnie pewne zało·żenia ideowo • polityczne o których realizację
'
,
.
będą walczyc.' . .
W uzgodnione) rmędzy Legionem Mło
dych, Zw. Młodz. ·Demokratycznej a
młodzieżą PPS deklaracji czytamy między innemi:
1. - Ustrój liberalno - kapitalistyczfa.sizystowsko - kapitalistyczny
ny i
bankrutuje, nie umiejąc ro1związać pazyc1a. Rozprzężony
lących zagadnień
kapitalistyczny ustrój pogrąża społe· • k łt , t •
kl
cze, t
() uns wte
ns wo w za amaniu ,1
moralnem, kulturalną ciemnotę, materjalną nędzę i fizyczne cherlactwo.„
2. - Siły społeczne dzielą się obec. . .
.
.
me na wyzyskiwany proletariat 1 wielko
kapitalistyczną i obszarniczą burżua·
'
zję„.
3 _ Młoda Lewica Polsika w przy. .
.
. ·
mierzu z zorganizowanym swiatem pracy dążyć będzie do zmiany ustroju„.
4. - Nowy ustrój, o którego realizac;ę będzie walczyć Młoda Lewica
t
. . k· 't l' ty
p 1'k
os a, zniesie ap1 a is czny sys em

Aresztowanie

ogół

Warszawa, 30 kwietnłu. dan~ ; nie ob~jmują robotników, pracuuwagi na ciężki stan rynku ł jących na rob.otach publicznych poza
(B) prncy, Fundusz Pracy w roku bieżą- miastem a w szczególności na robotach
cym przyśpieszył rodział i skierowanie kr-munikacyjnych, drogowych i t ;d.
W najbliższych dniach liczba osób
kredytów na poszczególne tereny, dzięki czemu stan zatrudnienia w okresie zatrudnionych na robotach publicznych,
wiosennym na robotach publicznych jest finansowanych przez Fundusz Pracy
W7rośnie znacznie dzięki uzyskaniu z Ban
stosunkowo wysoki.
Wedle danych na dzień 28 bm. na ~u Polskiego prz:z Fundusz Pracy dorobota.eh prowadzonych przy pomocy oatko.wych 5 mihonów złotych na zatmansow Funduszu Pracy pracowało trndmenie.
Obecny stan zatrudnienia na robo46.300 łudzi, a na innych robotach publicznych w miastach 19.600. Łącznie na tach publicznych przedstawia się znaczrobotach publicznych w miastach pra· nie lepiei niż w tym samym okresie roku
cuje wiec około 66.000 osób, przyczem ubicgłeł!o.

w końcu kwietnia ub.r. pracowało na ro.:

z

b,lt;1ch publicznych 36.200 ÓŚób w tem
około 21.000 na robotach komunikaÓyjnych a tytko 15 '. tys. na robr}tach miejskich.
J::ik wynika z tych cyfr, w roku biei, ;
pracuje na robotach miejskich blisko
cztery razy więcei niż w tym samym
okresie roku ubiegłego.„

Kontrola Inspektoratu Pracy
w nocnych I:>kalach

Łódź 1 maj~ ·''
(v)W związku z zakazem pracy ko~ ·
biet w lokalach z wyszynkiem alkoholu
i w fabrykach o wysokiej temperaturze •
i dużem nasyceniu wilgoci. w najbliż
szych dniach specjalni kontrolerzy {n.
w
STJektoratu pracy Przeproivadza. kontro„
dowych. Stamtąd ruszy pochód ulica- lę zakładów pracy i restauracyj, celem
. Łódź 1 1'.1aja.
.
.,
Główną, Piotrkowską, Placem Wol- stwierdzenia, czy stosują się one do obomi:
trzy
się
odbędą
Dz1s, w dnm 1 maJa,
ności, 11-go Listopada na Polesie Kon- wiązujących przepisów o pracy kobiet l
pochody w następującym czasie=
O godz. 9-ej rano na Al. Kościuszki stantynowskie, gdzie nad mogiłami bo- młodocianych.
przy zbiegu z ul. Andrzeja odbędzie się jowników 1905 roku wygłoszone zostagrożą
zbiórka .~ztonków i. s~mpaty~ów P.~.s. ną przemówienia. Pochód otwierać beb. frakcn rewolucymeJ. W poł godzmy dzie młodzież T.U.R. i czerwoni harceLódź„1 maja. ·
później ruszy stamtąd pochód i przejdzie rze, za nimi postępować będzie ·P. P. S.,
dozcrcy dodowiadujemy,
się
Jak
(k)
związ
„Bund".
socjaliści,
niemieccy
dalej
Placem
ulicami: Andrzeja, Pliotrkowską,
Wolności i 11 Listopada na Polesie Kon- ki klasowe i zamykać pochód będzie mi- mowi w Łodzi, celem poparcia swych'
postulatów, noszą się z zamiarem prokia
stantynowskie, gdzie złożone zostaną licja P.P.S.
Wreszcie o godz. 11-ej przy zbiegu mowania strajku we wszystkkh dornach.
wieńce na mogiłach bojowników z 1905 .
Dozorcy domagają się skontnluwania
ulic Zamenhofa i Kościuszki odbędzie
roku.
łódzkich dla zaliczenia ich do od·
domów
pochód
ruszy
Stamtąd
Z.Z.Z.
zbiórka
się
RynO godz. JO-ei rano. na Wodnym
ku odbędzie się· zbiórka członków P.P. przez ulice Zamenhofa i Piotrkowską na powiedniej kategorji oraz domagają · się
S., niemieckiej partii socjalistycznej, Plac Wolności, pod pomnik Tadeusza honorowania pr.zez właś:.:i.:ieli d.1mów:
orzeczenia nadzwykczajnej kom;sji ·roz.:
Bundu oraz klasowych zwiazków zawo- Kościuszki.
jemczej.

Trzy pochody·odbędą się dzisiaj
zwiqzhu z dniem I mota

Dozorcy

strajkiem

I

I

,

T-rz uR wypadk·1 przy pra· cy

odbędą

sit; ;lwa wielw dniu 10 maja
kie zebrania, na których zapadnie decy„
zJa o strajku.

przy pracy Eleonora Zagórska zam. przy
Łódź, 1 maja.
(gr) - Wczoraj wieczorem wzywa- ul. Skierniewickiej 15. Zagórska odnio- I
u
no trzykrotnie pogotowie Czerwonego sla ogólne obrażenia ciała. Pogotowie ·
W
Lódż, 1 maja, ·
Warszawa, 30 kwietnia /Krzyża do nieszczęśliwych wypadków przewiozło ją do domu, gdzie odbędzie
(gr) - Na ulicy Przędzalnianej, około
•
.
dalszą kur~cję.
(B) - Dziś w przededniu 1 maja, do· przy pracy.
65 targnę1a się na życie 21-letnia .Zonr.
Stemert
firmy
fabryce
we
vVreszc1e
Szweikert
firmie
przy
fabryce
We
aresztoszeregu
Warszawie
w
konano
waii wśród znanych działaczy komu· przy ulicy Wólczańskiej 215 odniósł ra- przy ulicy Piotrkowskiej 276 ranny zo- fja Szambelan, zam. przy ulicy. Abramow
·
nistycznych. Aż do godzin wieczornych ny dłoni Władysław Bara, zam. przy stał czółenkiem 42-letni majster, Jan skiego 33.
Du samobójczyni wezwano pogot.~
policja polityczna nrzy udziale przed· 1ul. Na w rot ll. Lekarz pogotowia udzie- Brodel, zam. w Rudzie Pabianickiej
wie !Iliejskie, którego lekarz, po stwier. .
stawiciela władz P!okura!orskic~ doko· ; lif poszkodowane:nu pierwsz~j pomo~y, p1~zy.., ul. 3-go M.a ja 8.
I-oszkodowanego, po nałozemu mu dzenm otrucia kwasem solnym przeplunywała aresztowan. W ciągu ubiegłych poczem pozostawił go w stame oslab10-1
pogotowie kat,iej żołądek i w stanie groź~vm przcopatrunków, pozostawiło
dwuch dni wysiano z Warszawy do Be- nym na miejscu.
\Vióz;t do szpitala w· RadogoszcŻU.
W 'Y'~~ze~~klej Manufakturze prz~ i Czerwonego Krzyża na miejscu.reiy l(a_rtuzld~l. k!tk~aście osób spośród l
• '
· · ·
·
·
·
znan:rch działaczów komunistycznych. ul. Rok1cm.sk1e1 81 uległa wypadkowi 1
działaczy

komunistycznych
•
W arszawie

Zamach samob"1·cz·.Y

'

I

I

I
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WOLNA TRYBUN A

Ruchome ·„hotele week-end.owe"

Raj mułtimiłjonerów na Floryd zie został udostępniony dla najMasow e
szersz ych warstw społeczeństwa amerykańskiego.
pielgr zymki do najcie kawsz ego zakątka U. S. A.
{z) Wycieczka na Florydę, tego raju
multimiljon erów, dcmiedawna byta przed
sięwzi'ęcilem, niemożliwem do zre:.ilizowan1ia dla zwykłego śmi,ertelniika. Hotele w Miami, Palm Beach i Lnnych luksusowych kąp~eHskiach p.Olłud'nilowych
są dla nie-miUone rów zbyt drogie.
Obecnie jedniak ta krai:na wiie cznej
wi-os<ny na f'lorydzre jest p.oważni'e „zagroiiol!la". Ni1ebezpi'eczeństwo to nioisi na-

ją potrzeby kłopotać się o artykuły żyw jących bairdw skromne dochody, miekolonję szkać może przy nieznaczny m nakładzie
kosztów pod nosem I ku oburzeniu milprzyjmumleczarz, rzeźnik i gazeciarz,
jąc i wykonywuJąc zamówienia w iś~ie jonerów, którzy za te samą przyjemność
płacić muszą bajońskie sumy.
amerykańskiem tempie.
Ruchome domki urlopowe - to ostat
które
kołach,
na
Nie brak nawet kina
n: krzyk mody w krainie wszelki1ch mowyświetla najnowsze filmy.
I oto, dzięki doskonałemu pomysłowi żliwości. Mouoryzacja zatacza w życiu
mr. Barreta, tysiące AmeTykan. p.osiada amerykański1 em coraz szersze kręgi.
nościiowe. Codziennie obJeżdża

~~~~~~\~~~~"!~~r~su"~:t~iw;;~:=~
W odpowDedzi na „ekskluzywność"
górnych dzii1esięciu tysięcy, John Barrit
stworzył ruchome domki „week-endo we". Domki te mogą być przyczepio ne
do każdego auta, a usta'Wiio ne na platformhe 2-kołioiwej, wytrzymują najdalszą
podróż, szczególinie na św:iietnych autostradach ameryikańskiich. Taniość i wygoda - oto ha>sła, któremi kiierują się
twórcy ruchomych domków. Najnowsze
m·ooe1'e posfaidają aierod'yn.anniicz:ne linje
i pod względem wygód niie ustępują bardzo przyzwoiit emu IYolkojQIWł hotelowemu, posiadaj,ąc ponadto tę dog:odn-O·ŚĆ, że

Jak

stenotypistki ekskajzera

pracują

Powinsz owania świąteczne stanowią główną
korespon dencJi w ·Doorn

treść

„CZELADNIK OGRODNICZY" W KRAI<O•
WIE. Jakże Ja mam Panu doradzić małted•
stwo z kobietą starszą od Pana, kiedy Pan
sam nie Jest pewien swych uczuć, Gdyby Pan
czuł, że nawet znaJąc inne, ładnlelsze I młod•
s:r:e dziewczęta - nie przestałby myśleć o SWO•
lei wybrane), radziłabym Panu, żeby nie zwra•
cal uwagi na różnicę wieku i dał na zapowled:r:I.
Narazle Jednak znafoma ma racJę, twlerd:r:ą.:,
że gdy pozna Pan Inną: młodszą i ładnleJszą,
zapomni o Nlel i pozostawi bez skrupułów,
„Wolna Trybuna" nie zafmuje r;ię pośrednic
twem matrymonjalnem, to też prośby Pana nie
Powinien Pan jednak sam
mogę uwzględnić.
W
rozejrzeć się, poszukać sobie znajomości.
cza•
niedzielę Jest Pan wolny I rozporządza
sem. Powinien Pan wybrać się na zabawe,
tańce, do znaJomycłt, na spacer :r: kolegami I tak
Jakoś nawiązać znalomoścl z młodeml dzlew·
to Je
Mężczyźnie nie przychodzi
czętami.
Jeżeli Jednak przekona
specjalną trudnością.
się Pan, znając inne, że żadna Mu nie odpo•
włada tak lak dotychczasow a wybranka, niech
Pan poważnie pomyśli o małżeństwie.

·
.
'.
.
.
. (z) Byla ste:notyp1st'ka. ex-kaJzern lrnezwykle mo1~· otonna. W~lhelm ,n d0 teJ
„P ANI ENKA" W LODZI. Żyle Pani I mlesz
Wrl~el~a . II w ~oorn opub~1ilmw.ała. sv.:e P·? ry ieszczoe m? pr;Y.stąp1:ł do dy~t?wa
pam!'ętnllłk1, z ktorych ~yn~a!, ze zyc1e nia s':"ych pairru;ętrnkow. ~ygn::m1e . . ce- ka w tak wlelklem mieście, gdzie Jest tyle nę·
w Doonn . utrzymane . ~· est sc1sle w ra- ~airsk1 ba~zo wiele dyktuJe, odpowl.ada · dzy i tyle do zrobienia, a Pani pyta, Jak winna
1ą.c ~a kaz~y list, od_resowany do. mego. zdysponować swoim wolnym czasem z korzy.
ma1ch etyik1ety. dwo1rskieJ. .
. Gdy ex-ka11zer wcho1 ~'Z11.do swego ga- L1.stow taikJ.c~ ~x-ka1zer„otrzym~Je . m~ó śclą dla siehle I Innych?„. Mola droga, Jest w
b~etu, V.: którym prncuJą Jiegio sekreta~- stwo, ~zczegol.me z okaizJ1 s~yc.h m~1eni~n! ł.odzi przecież tyle Instytucyj dobroczynnych.
k1, obowiązane są one wstać i przywi-1 na. Sw1ętc; Bozeg:? ~airodzema .' W1ielk1.eJ tyle towan~ystw, tyle kół naJrozmaltszych, za)•
ta~ Wilhelma .trzema głęb<!kiemi ukłona- Nocy. Gtowne zaJ'ęc!1e .1stenotyp1steik .w1.l- mulących się pracą społeczną, że Pani goło•
helma polega .. wlasme na zalatw1amu wość w tym kierunku b~dzle mile widziana I
im, a następme ucałowa.ć 1ego rękę. .
Praca w sekretarjia;o11e w Dooirn Jest I koresponidiencJ1.
chętnie przyJęta. Niech się Pani rozelrzy lak

ć}~~ze~i~. ~ ,a~nej kuchence
-;~~~;~~~a
Kuchma Jest, oczywJJSc1e, ele1ktrycz1

J11a, a wtaiSll1y motorek benzynowy wy- ~airzc;. energię dlo gotowainia i oświetlen.a. Łozka, krzesła ,szafy, stoły i wanna
są automatycz ne, dzięki czemu nde za:wadwją, gdy ni1e są potrzebne.
.
odb
.
.
z naSL1„aimem
ywa się na
wwsny
·
'
d
·
<l
h
s zosac h ameryk a ó..n.·
:m1c pra w z1wa wę
drówka na11odów. Drogami przeciągają
całe smury aut, ci'ągnących za sobą „tra.i
lery", a celem tch jest najcziairowniejs.zy
zrukąteik Stiamów Ziednoczoo ych - Płoryda.
· Koszty, związaine dla właścicieli dom
ków z pobytem na Florydzue nie są bynajmniej w y sokiie. Całe ob~zary ziemi,
nabyte przez sprytnych b~smessmenów,
pr~ez:"aczone są dla. cam~mgu. Czyn~z
?z1 erz.aiW!1~· w zal ezn~ś c1 od pot?zema
1 odl ~gfosc1 <J•d przodu1ących h:Jteh, wawa s ię od 1 do 5 dolarów tygodniowo .
W ydeczkn wi1cze sp ę dzać mogą caty dzi·eń w idykzn ym spokoju. Nie ma-

Ile

kosztowały

15 miljonów dolarów

afera i proces Hauptmana.„

pochłonęły

poszukiw ania kidnapp erów.-

Najtańszą była egzekuc ja.„
·
1· · K
ł
'
l
bi'
( )
. .z Stan New-Jerse y opu. 11kowa op1aca Y ?O I•CJę ·oSIZ~ te raize1!1 wz!ęofLcJalne dane o wydatkach , związanych t~ maczme przekracz.aJą wydatki, pom~prze'Z rząd na tę spr~wę. DyrekcJa
ze sprawą straconego Bruno Hauptmana . s uO'lle.
·-n.·
· · d
·
~· 1 i' 0 db!'1
~cz.a, ~e i;>vem~ ze, J<t1~ 1e poicJlr
Śledztwo pierwiastko•we i proces po-. po
szty na poszuklwam e hdnapperó w w
chłonęły 1.~3~:230 dołar?w~ ~ sumy teJ związku z aferą orwania małe o Undna rzecz poh1cn amer~~anskveJ przypadro bergha Slięgają ofbrzymieJ sumyg 15 mll120.000 ddl., iiaś pohcJa Nowego Jorku jonów 'dolarów. W kwocile tej partycyot~zy!llaiła 200.000 doi. Rząd waszyng- powaiły wkl·dz.e policyjne które zorganil
.
ośc' za klid!l1 '
tonskJ1 wydatkował prócz tego na spra- z·a wal
aw
na
apperami
'
ric~~nek~
sny
Nai·
dolarów.
800.000
w~ tla"uptmaina
b'l "
t
Na spraW."e H
tanszym momentem całej tej afery była
egzek,ucja, która kosztowała tylke 230 urtędy poczti~we t~~l=IC~~~l!lok~lre
zaimkaSiowały 600 OOO dolarów
dolarow.
'
'
wydatki,
jednak
śoo
W rzeczwfrst>0
zwliJązaine ze sprawą Hauptmana , były
znacznie wyższe. Trudno obhczyć dokła.dną cyfrę, poo.i, eważ prócz oficjalnych
kos.z tów, duż,o wydatków poll1i1osiły o~;.o
m
by pryw.atnie, które na swój rachunek

pracu!e Rodzina Urzędnicza, Rodzina Potlcylna,
Radiowa
Rodzina , Wolskowycłt, Rodzina
wreszcie (nie wiem bowiem w Jakim zawodzie
mąż Pani pracuje i do fakiel organlzacll zawo·
doweJ należy) poza tem Związek Pal\ Domu,
Związek Pracy Obywatelsklef Kobiet, naJroz·
maitsze koła oświatowe. Jest w czem wYble·
rać I można wolny swól czas poświęcić dla In•
nych. Niech się Pani tem zalnteresuJe, a pew•
na lestem, że praca tego rodzaJu da Jeł pełnię
zadowolenia I wypełni tę lukę w Jel tyciu, na
którą się Pani skarży. Co się zaś tyczy WY•
chowania dzieci, to niech się Pani zalnteresułe
pedagoglczneml
poważneml wydawnictwami
(polnformuJą Panią w katdeł dużeł ksle1tarnł) a
nabierze Pani włęceJ pewności siebie w roll
Matki.
PANI ZOFJA GR. W KALISZU. Postąpiła
Pani słusznie I nie mam nic do nadmienienia
ponadto, Jak Jedynie zaakceptowani~ JeJ "postę•
powanla I zamiarów na przyszłość. List Pani
sprawił ml wielką radość, a za miłe słowa pod
adi;esem me>Jel pracy serdecznie dzlękuJę.

pan rozumie, ja Jestem z całego ser cy.ch potraw.
specjalnie dla „Expressu" wód,
- Jak się pan nazywa?
ca złodziejem i nie chcę być kimś In-

LU DZ IE
ICRATA~I
ZA
wPolsce
RBPOrf z siedmiu
Napisał

- Stanisław Brodzicz.
nym! MnLe nrl!c ni'e nęci, niaHepiej czuję
- W1hele pan ma lat?
w moyem rzemiośle~ tak z10Sltain:ie do
- SzieśćdziJesrąt ii osiiiem - oidpowialub
dzdś
mnie
WypuSIZ.IC:Zą
końca żyioa.
iutro, ja proS1zę pana wrócę tu z ca.tą da mii pogiodn11ie.
- Wi:ele razy karany?
peWllliośc:iią za dzrlień lub diwa s.powrotem ,
- Pierwsza mola kara, proSIZę taslub
roku,
pót
za
dlopilero
to
uda,
s-iię
a jak
pa!fla. Nile byt•em j1es1z.cze karany.
kawegio
ich
wstanę
sbracą,
niie
Oll1li
Mni1e
za ro!k.
największych więzień
aż
tem 5 lat za zabójstwo, z tego
Otrzyma1
się
Ja
n~ch.
dJo
należę
pasałerem, bo już
20
panu otwarai1e do tego przyznaję i mó- <Jdbyłem już diz·iięki Bogu cztery Jata
i pięć milesięcy; po.z.osta~ efo odsiedzenia
wię prawdę
· - Rozumilem paina dobrzie i przyj-łrzuci,łbym gio na zbiity pysik.
miesięcy. Niie dużo.
7
nietakich
- Dlatego też izoluje się
- Wziiiąwiszy a·rgumen:ty pana pod
mufę te nilezwykle interesujące illlfo,rma- Czem pain jeSlt z zawodu?
zakładzie
w
w
przestępcó
h
poprawnyc
cje fa:chowe do mojej wii,adoimośor Wie- uwagę, Zillala'Ztbym jeszczie drogę wyjMi1aJem własny mlyn i wspólnika
poNa
odrzelkłem.
ych
niepoprawn
dla
rzę, że zawód ten jest wysioce n~1ebez-J ściia.
i1J11teresu. Na tle frnrunsowych ni·e~
tegio
do
pan,
się
słkarżyt
- P11ois1Zę, niiech pan poda talką dro- cząfilru nasizej r01Zt11.~y
pieczny; wymaga on wiielkiiegio nalktadu
, będąc w staniiie silnego
poroizumLeń
więZli'eniJe,
jaik
g10rsz.e
jest
to
że
mówiiJł,
mo~
na
zrohił
ci:erplilwośct, cyw~lniej odwagi, bystrości gę. POWJnedz pia n, ooby p.an
, chwyciłem za dubeltówkę,
wzruszeniia
coby
umyslu, intelliigencji, rutyny i pi1111ośc.i, jem milejs.ou. To będiz!ie dla mn~e reż mila- wiięc oczekuję od paoo. odip~iledizii~
mego wspólnika I pozbawi
do
strzeliłem
gdyby
im,
Paruszewsik
taikiiłtn
z
pan zriobi'ł
gdyż wszysitkii1e wymrendone wtaśrni:e roda1jnem.
Ponieważ byt•o to zwy~zaj
życia.·
go
łem
wyroki.
feruje
który
sęd1.1uą,
tym
byt
pan
wyemlgropirawdę,
p.aI1Ju
- PowiJem
atuty są nLezbędnym wamnktem dła doii'
- Nile odpowi!em pair11u. Każdy z nas ne zabójstwo, ni e z chęci zysku, przeto
n~airza o Ldiealnych kwaMilkacjach. Ale wałbym. Wyjecha.rb ym dlo Ameryiki poegioiistą. Proszę nfi1e żądać, abym pa- wymiierzyl mi· sąd tagóidną karę. Dzl·
jest
zasita!f11awiam s:i·ę nad tern, czy c1.1ł'owielk, łudnrowej, naiprzykład do, Paragwaju,
takli.ich nieszczęśliiiwców życiio- siai żałuję mego czynu, cóż zrobić stało
'kowal
now
ąt
z
za>c·
~
Columbji
lub
który wktiada tyle za,J.et w swoje tak nie Equadaru
si1ę.
pewne rZ1emi1os1fo, nile m6gl1by wyko- wym zaikątlku świlaita, gdZlile mnie ni1e zna wych do witęzilentl1a.
- Jalk j1est z samoj)o·czuci,em? Czupanu
Jestem
odiejść.
już
Muszę
rzystać tych walorów w jalkimś uczci'- ją, nO'Wle życ:i1e.
pan Z1drów?
s1iię
- Panu fiatwo tak mówi'Ć, bo pan nie wdzięcZllly za imteresuj.ącą rozmawę, ży- je
\Vym zawodz:i•e ? Czy nti:e mógłby stać
Mam 68 lat proszę pana. Spowoz:a_patry
l
zmteni1
pan
aby
tyLko,
srę wa-rtości;owym cz:ł.onki1em sµoiłeczeń- zna psychiki złodzieja. Ody zinajdę się w czę sobie
mam częsito różne niedcnnaSiklemzy
du
papoprawi
cms
Może
zawód.
o
wania
z!fla,
nile
nikt
stwa, stworzyć rodziinę ł praioować rze- nowym kraju, gdzie mniile
1
mni1e bol,i i cZIUję s!ę jak
wa
gto
gani:a,
l
telniJe dla dobra swotch dzi1eci, żony t a poliicja me posi1ada W'Ca'le wi,ad'Omości na Wszysfilciuego dobrego.
sfarze·c.
y
sobtelikażd
anli:
paioo
arni
mógł
będę
Nile
o mniie, wtedy ia z całą pewnością nie
swego?
- Starał s-ię pan o prz·edtermi:nowe
ct Zostanie po
Przypuśćmy nawet, że ja chciał- będą szukał pracy, piomi'jając fakt, iż z.robić tej przyjetml'oś
enii1e?
zwCJ1lni1
dodał
być
b'ym i1ść zia wsllmzówkami pana i popra- ;n ie z.nam akuratni'e allllf hi'SZ.pańskiiego ani mojemu. Inaczej nie mryże
mam zaimi:ar obecni1e naWłaś111i·e
odejśaiu
majem
na
się
wi:ć s·i1ę. Praioować uczci'Wlile -- jak pan portugalski ego języka - tylko udam
prośbę. Ci1es·zę Stię
te·rstwa
s
n'i1
mi1
dto
pisać
obserwuję
korytanem
c
Pr.ziechodzą
na
dniu
drugim
lub
pierwszym
w
powiada - patrzeć każdemu prosto w zaraz
obiecał pornaczelrniik
pan
i
opilnją
dabrą
Koci10l
obiad.
ych
-oczy, nie kryć suę pr.zied dkiilem policji i moJą starą robotę. Najtprawdlopordobni1ej więźn1ów, otrzymując
1.
wladzami
przied
m11liie
przieć
na
przystanął
girochówką
smaczną
ze
tym
na
jeszcze
nue zimi,en1vać nrl!eustamue mtejsca pobytu. zn1alazłbym sobiie zaijęcile
- No to w takim raziue wszystko bę
z cel. Ukazuje się w
Nieraz tęs'klniło si'ę do taki1egio prawo~ oikręci1e, który Wlilóz.łby mnie dlo tej pań- chwilę przed je,diną
1
dobrze, pa1J1i1e Bmdzi,cz. Niledługo
dzie
drżącą
więzi~en
i
owa
gł
siwa
h
c
tego żyu1 ca, aile przytem zosta~o. Dobre s1ki1ej C01lumbji. Cala kwesiti'a leży w tern, drzwi\a,
siię pan ntilewątpliiWi 'e na w<Jlzinajdzi1e
0fizj
Cielkawa
mitskę.
nastawia
ręką
się
chce
nie
chęci nie wy,sfarczą. N~ech pan weźmie że nam, starym złodziejom,
painu gorą.oo ży:czę. Do wrcziego
.nośoi,
tego
Idę do celi
pod uwagę: kto ml da pracę? A jeśli mi pracować, choćby była to najlżejsza pra- gnomfa iilnteresuje mniie.
1
dzen~a.
a.
jegomości
da, za tydztileń, za dwa, zia m11esiąc, mów ca i przynosiła wcale ładne zyski. Po- strsziegio
Udaję się do kancela·rji. Aspilrant Cym
- Dzii1eń cllobry panu. Proszę sobile
my już nawet o killlku muesiącach - oo? K~edy nam może silę udlać jedlen jeobiecał P10ikazać mi w jaki siposób
bala
.
dowiedzą się o mnie kim byłem I całajdyny slkiOk i jesteśmy s:z'częślli:wi·. Po- nie P'11Zleszlk:aidizać. Smacz:niego
- Dzi1eń dtobry - odpowiada mi sta-lodbyw a się cenzura listów odchodzących
moJa kariera uczciwego człowieka wali wiem pa:nu sz.cz.erze, robota daje mi taJa .i tak. muszę pocz~Jrnć z je- I przychodzących, gazet i czasopism.
rusziek.
kairu.
nafogiowem
jaik
k,ą samą emocję,
się jak domek z kart. Złodzheja: n~
(Dalszy cia,g jutro),
.wqln'Q ~ gorąbęd:ZJ1e u siliehl.e t~ '..lal .id l!lj ll{lf dairzowii ~ ~ ka·rt.v. Ja kocham m6J za .dzelllkm, bo mtlile.
MIECZYSŁAW

L. KITTAY
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Czy pieczywo

zdrożeje?

Piekarze chcą podnieśt ceny
chleba i bułek

1986

~~~~~~~~~~~ Str. s

cu pod Piotrkowem
Wruinachzostapała
pracy dla
nie

Łódź, l maja.
(k) Cechy piekarzy w Łodzi postanowiły podwyższyć ceny pieczywa w naszem mieście, przyczem podwyżka ta ma
dotyczyć zarówno chleba jak i bułek.
Łódź 1 maja.
W związku z tern onegdaj odbyło się
(v) Donosiliśmy swego czasu o prozebranie piekarzy, na którem wskazano,
że mąka podrożała ostatnio o 20 procent, jekcie budowy przymusowego domu
to też sprzedaż pieczywa po cenach do- pracy dla żebraków w majątku miejtychczasowyc h nie wytrzymuje kalkula- skim Rszewie pod Łodzią. Projekt ten
jest realizowany przez lódzkie towarzycji.
przeciwżebracze, które zbiera na
stwo
·nowy
opracowano
W wyniku obrad
cennik. przewidującv podwyżkę cen pie ten cel fundusze. Jednocześnie toczy się
czywa o 10 procent. 2-kilogramowy bo- akcja walki z żebrakami na terenie cachenek chleba, który kosztuje obecnie lego województwa, w ramach nakreślo50 groszy. ma kosztować 55 gr., a bułki nych ustawami o zwalczaniu żebractwa
również mają. zdroże~ o 10 procent. . które przewidują, że na terenie każde~
No~v cenmk zl-0zo~y został '?' dm.u go województwa winien istnieć dom vrawczoraJszym w wydz.iale aprow1z~CVJ-1 t:y vrzymusowej i dobrowolnej dla żenym sta:ostwa grodzkiego w Łodzi. Ju-1 braków.
J~ealizacją tego planu zajmie się wotro - t. l: w sobotę st~rostwo zadecyduje
czy. cenmk ten zostame WProwadzony w jewódzki zwia,zek mi~dzykomunalny,
który zbierze na ten · cel odpowiednie
życie.

urządzony

żebraków

doDl

z teren u wojew ództw a

w

I

·

fundusze. W Rszewie pod Łodzią znaj-' od Państwa na ur~ądze~ie ta~ domu
dować się będzie jedynie tymczasowa j pracy przymusoweJ dla zebrakow z tezbiornia i przytułek dla żebraków, zaś renu całego województwa.
Akcja zwalczania żebractwa posuwa
dom pracy stanie w maia.tku Wolbórz
w szyb~iem te1:ipie. i do ~omitetu
się
Państwa.
własności
pod Piotrkowem,
Majątek ten stanowił swego czasu iwłas- nadchodza, listy od firm z skler10w z do-

ność biskupią i został przez zaborczy browolnemi sk~ad~ami 01:az deklarac}arzad carski skonfiskowany. Skolei ma- mi członkowskzemi. Komitet opra~owuje
jątek ten przeszedł na własność Pań- obecnie wzór tabliczek dla czlonkow Towarzystwa Przeciwżebraczego, które
stwa.
W Wolborzu znajdują się ruiny wspa- przybite na drzwiach sklepu czy przednialego pałacu, budynki gospodarcze i siębiorstwa będą znakiem d~a żebraków,
szereg zabudowań, które od kilkudzie- że datku tutaj nie otrzymaia.
sięciu lat nieremontowane niszczeją w

j

szybkiem tempie.

Międzykomunalny związek zwalcza-1

nia żebractwa podjątby sie odrestaurowania budynków i uzyskai dzierżawę
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harcom rowerzyst6w
Przeciwko
t u'ą łjdzkie władze
wys t:i> '

Łódź, 1 maja.
władze na·
dowiadujemy,
(k) Jak się
szego miasta postanowiły wystąpić prze•
clwko rowerzystom. wyprawiającym bar
ce na ulicach, a to z tego powodu, że coraz częściej zdarzają się wypadki naJe·
chań i przejecha!l. przez rowery.
Korzystając z ciepłych dni. rowerzyści pedzą przez ulice miasta. często nie

ca.
czerw
• ych Iposiadają sygnałów ostrze~a~czych ant
osk nrzon
ze hamulce
zdarza
I hamulców.
się,

Często

zepsute i w krytycznej c.hwil! odrnai~) Śledztwo przeciwko mordercom' czął obdarzać sympatją sub~okatNke aż !aresztowany również po ujawnieniu m,;r-! sn
posłuszeństwa. co moze m.cć barw:ają
wv:mszczony
więzienia
z
został
derstwa,
I
~em
N:i
kobiet~.
inną
się
zajął
wreszcie
be-,·
w
został
Stam!'ława Kubika, który
następstwa.
tragiczne
Jw
mcrder
bestialskim
przeciwko
Proces
stjalEki sposób zgładzony i poćwiarto- tle właśnie dokonana zostala st~aszl:wa •
aiącv przepisów o ruNieprzestrzei
jest
.oczekiwany
Kubika
robotnika
com
mDrder-j
dokonan!c
przyczem
wany w grudniu r. ub., zostało już zakoń- zbrodnia,

będą po~iagani
czone. Wygotowany został Już także akt 1 stwa przypisuje się Zofjj Biel.::zvkó~.-nie. z wielki em zainteresc,waniem Już daw- chu kołowym rowerzyści
- administrakarno
ości
ctlpowiedzialn
Id.)
bynie
t·1dzi
w
okręgowym
sądzie
w
no
nadal
Wszyscy czworo prze!Jywają
osfrnrienia i ustalono termin tej sensacyj
:·v:ne~.
I
sprawy.
sensacyjnei
tak
ło
Bielc1ykowej,
syn
Drugi
więzieniu.
w
dniu
w
nej ro1prawy. która odbędzie się

l

1
7
~
:.:~f ~~~i:~:;Er;~:~~~,~ ti N1·ezwykła
uesl1alsk1ego mordu. Osobami temi są:
48-letnia Agnieszka Bielczykowa, córka
JeJ. 25·1etnla Zoija, syn Henryk oraz sub-

eksm·s1·a przy ul Blacharsk1;-e1·
r

I

.

1
3
6
~~~~1:a~~~~~ ~~~~ .tl.~ ~i~~!~sk~~i~/a- Lokat orzy silą wprow adzili wyeks mitow anego wraz
z rodziną i rzecza mi do opróżnionego miesz kania
kan~~~1~r~kcÓ~~tp~ff~~~~~7L~~~~~~Ł
p0tem po-

maja. I szka rodzina Pakulskich. Ostatnio Pa- J Gdy wyrok się uprawomocnil, do
(k) Dom przy ul. Blacharskiej 13 byl I kulskiemu zredukowano pensję, to też · mieszkania Pakulskich przybył komornik
wraz z
wczoraj terenem niezwyżłej historji, ma-lnie mógt on na czas wpłacać należności I i wyeksmitował całą rodzinę
ks1·ąz· ~""·
osób
Kilka
.
ruchomościami
wszystkiemi
niewy-:
Przeciwko
komornego.
tytułu
z
loka-1
zubożałych
nędzę
jaskrawo
!ującej
!.'ilUJ
w
głową.
nad
dachu
bez
nagle
pozostało
:
zosta
skierowana
ptacalnemu lokatorowi
(PAT) Dnia 30 kwietnia 1936 r. odbyło się w torów.
Los ich głęboko wzruszył kilku inW domu tym od dłuższego czasu mie- ła skarga do sądu o eksmisję.
PKO czwarte publiczne premiowanie książeczek
lokatorów tego domu którzy wczo
nych
na wkłady oszczędnościowe premiowane Serii III
.<
· b
t · '
k
W pre'.11jowaniu brały udział książeczki, na
r~J wieczorem, or~ys .aJąc z meo .esoo::i.•
które wniesiono wszystkie wkładki za ubiegły
Cl dozorcy, zer~ah ~łodkę z oprózmone·
Przem"s
kwartal ~V terminie do dnia 2 kwietnia 1936 r.
go mieszkania 1 wmeśli tam spowrotem
• U
·
~
1 łow•ec
Premie po zł. 1000 padły na Nr. Nr. 160043.
wszystkie rzeczy Pakulskich. Wyeksmł„
167.019 1~0219 219215.
towana rodzina wróciła do mieszkania•
zarobkow
robotnikom
ame
n1ewypłac
za
na Nr. Nr. 211757
padły
Premie po zł. 500226917
.
.
•
232266 153359 157795
211814 ?13243 217810
Właśckiel domu zawiadomił 0 tem
ale zobowiązania swe~o me dotrzymał,
Łódź, 1 maja.
259309 163095 166908 172434 174575 178344 1795131
która winnych pociągnęła do odpolicję,
;
został?
skierowana
sprawa
czego
(k) Przed reeratem karnym okrc;go-1 wobec
180160 1~0497 IR1759 187986 194130.
i. Narnzie Pakulscy przepowiedziafoośc
I
karnego.
referatu
do
wczosię
rozegrał
pracy
inspekcji
wej
1ąo11:
Nr.
Nr.
Premie po zł. 250 _Padły na
·1 I d
. k .
.
. Jeszcze
. WY_SZ ł o na- I bywaJą
. . rozprawie
Na wczoraJszeJ
. k'1 wy b uc ht
153130 155017 l.:>5286 256502 159869 lt>242.? I raJ. ep1·1 og os t rego za t argu, Ja
w m1esz amu, a e a a
151740
16480l 166752 167257 167661 169916 170234 17108
firm łódz dzień zjawi się komornik i znowu ich wy.
171149 171817 171938 172081 172402 173975 174670 w wykończalni i farbiarni Łykowskiego jaw, że Łykowski zarwał wiele
eksmHuje.
Oświadczył
kwoty.
poważniejsze
na
kich
49,
Pabjanicklej
ul.
przy
180363
279877
178237
175942
174924 174981 175712
•••••••••••••••
•
kiedy
wie,
nie
i
ma
nie
pieniędzy
firmy bon d' że
Kilkudziesięciu robotników tej
186527 186668 188978 191666 191863 i
130719 181650
h
,
.
ó • ..
.
.
. d
193319 197135 198775 199380 203565 2036?9 203728 otr~y~alo w marcu.~· b . wypo~ie
zoswyc
ze
wyw1ązac
się
g1
z.ie
ze1!1~, ę
20334 7 20406 6 205149 206005 211901 212826 219875 1
sądzie
eź
220152 222069 223443 223630 225260 226135 zanim Jednak odrob11i 2 tygoctme. w1asc1· bow1ązan.
Wobec tego referat karny skazał go
I ciel fabryki unieruchomił maszyny i nie
22i802.
Pomysłowy trick złodzcefa
_ Premie po zł. 100 padły ~a Nr. Nr.: 15004J wypłac.ił pracownikom należności w su- na dwa tygodnie bezwzględnego aresztu
Ło'dź. ma~.IC1.... ,
I
ro·
dowiadujemv
się
jak
Jedno"ześnie
5 OOO złotych.'
l.:>3697 154292
l.:>2926 153049
fo0111
1
•
• .. . .
.
156725 mie .
156547 154100
156199 156227
155931 153419
155256 155268
grodzkiego w
sądu
budynku
(k) W
156798 156913 156947 157345 158006 158072 158255 1, .poszko~.owarn robotn~cy z~roc1h się botmcy wystąpili przeciwko Lyko'Ysk!e· Łodzi
dokonana została wczoraj kra·
158637 159549 159790 160472 160540 160626 161871 j do mspekcJ1 pracy z prosbą o mterwen- mu do sądu pracy o wypłatę naleznosci dzież prz
c em ztodziej za.stosował bar
pracownika
każdego
na
wynoszacych
właściciel
konferencji
odbytej
Na
cję.
165461
164895
164479
162104 162273 16?342 163924
trlck.
~rygiii'alny
dzo
I~g§:g :~big~ {~bfZ~ firmy zobO\Viązał się uiścić należności, przecictńie po 250 złotych.
:~~~~~ ~~~;f~ ~~~~~~
Dawid Cyrkus, właściciel domu przy
170574 111199 171226 171484 171575 172043 172115
b
d
ct· d
75
l'
K·1··
1
172601172814 173561173640
172360 172493 172546
u· 1 ~~s (:eg? • przysze 1 o są u. a Y
173666 174184 174245 174387 175466 175470 175551
wpłacie p1emądze na koszta sprawy sąJ
j
175770 176267 176880 177148 177601 178415 178930
Gdy stał przed kasą zauważył jadowej.
eSZ€Ze
e
aO
l'l.aOZOS
.
wskmc
sian1e
Cgr~
182847
178960 179820 180587 181031 181531 182232
osobnika, który liczył bilon. Po
lkiegoś
!
l:adzi
w
nieodwołelnie 3 dni
183229 (po raz drugi) 183987 184:?58 184,143 184821
Łódź 1 maja. I zwolennicy areny cyrkowej m~ią jesz- chwili Cyrkus usłyszał ~rzęk ~padaJ~cej
}~~~~~ ~~~~i~ rn~~~i 1~~~!~ rn~~i~ ~i~g;~ 1~~~~g
Obecny program Cyrku osiągnął re-: cze okazję podziwiać rewelacyJny pro-1 monety i. w tym mom.enc1e.obei~zał s1~.
189653 189812 190042 190163 190633 190859 190880
Os.obmk ów otarł s~ę omeg.o 1 podn.1óst
1911~5 191207 191280 191372 191465 191874 192~76 kordowe powodzenie. Mimo więc zapo-1 gram, składający się z 15-tu pełnowa!monetę szybk·o się oddalił. Dopiero
szy
się
odbędą
Dziś
numerów
1928.:i8 193182 193288 193682 193747 194226 194.::>00 wiedzianego wyjazdu _ wskutek nie- tościowych
1 po kilk_u J?inut~ch Cyrk_us stwierdzit z
poł.
po
4.30
·godz:
o
~~~~;g ~~~~~~ ~~~~n f~Z:ci~ ~gg~i~ ~gg~~~ ~~~i~ bywałej frekwencji - Cyrk pozostaje w 2 przedstawienia,
prz~ra~eme~, ze skra~z10no. mu porte!
200997 201092 201564 201669 201768 201784 201927 naszem mieście jeszcze 3 dni. Tak więc i 8.15 wieczorem.
z pieniędzmi z tylne kieszem. _
203364 204840 205636 206131 206421 206691 206745
Trick z rzucaniem monety jest ostat„
209695
209471
2068.35 206941 207374 207717 207835
·
· d · a· b
t t
210808 211470 212116 212830 213091
210091 210.107
n~o cz~s os osow.any 1 aJe o r.e ~ym213137 213149 214618 215148 216112 216132 216886
się me o·
by
który
cztow1eka,
Niema
k1.
218061 218208 218564 218600 219472221176 221531
bejrzat na dźwiek spadającej monety. A
,,Eapre ssu" do Cyrku Stanie wskich
221931 222052 22.1021 223733 22s102 225181
taki moment jest dla kieszonkowcó w
226163 227360 227867 229444 230256 230416 2ą1326.
dobry.
bardzo
Kmńskieqo)
i
Trauciutta
ul.
(przy
.
zł;
kwotę
łączną
na
premii
277.
padło
Qgółef!l
·
48.000. Zamtl!resowam wkładcy zostaną o powyz
kuwo do córki Bielczykowej,

Łódź, 1

ek P.K.O.
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szem zawiadomieni listownie.
Należy zaznaczyć, ie zasad::i wkładów oszczę
dnościowych premJ. serii III jest stały wzrost liKupon nmieJszy uprawnia przy kupnie biletu do wprowadzen ia
czby premii w miare wzrastania wkładów na
drugiej osoby na ana ogiczne miejsce bezpłatnie.
książeczce nrzyczem po otrzvmaniu pre-n.ii ksią-1
żeczki nie tra. en swej ważności. le~z nadal biorą
Ważny tylko dziś w piątek 1 maja go ti'l.. 8.30 wiecz.
udział w 11° f 11111·ch prcm!owa111ach pod wa- l '
~~~~~~~~~~~~~~*!*~~~·~~!~!!~~~~~~~~~~~~~
runkiem regular11ego oplacania d~uych wkł~ a.i!,;-

I

Kradzf

I

K U p O N

0

··

·

Dyżury

apftek

Nocy dzisiejszej dyżurują następujące apie·
ki: H. Duszkiewiczowa (Zgierska 87). J. Hartman (Brzezińska 24), .1 •• Hiszp a ński (Plac Wolności 2), A. Perelman (Cegielniana 32). J. Cymcr
' (Wólczaf1ska 37), W. Danielecki (Piotrkowska
127) i F. Wójcicki (Napiórkowskiego 27}
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DZIEJE
1-go
·MAJA
W
ŁODZI
Jak prolel·ariat
zwolani& z

łódzki

walczył

o .WY·•
nlewoli moskiewskie i

Bronowska, Ant. Szuman i inni. Wyda-· ko że 1 maja to święto nasze20 wyzwo- wn'.1ckiej przy ul. Przędzalniane i. W czaoj
na odezwa l·maiowa mówiła wyraźnie: lenia.„"
-siie podejmowania tych prób manifesta„
Po raz pierwszy miasto nasze zazna- „Precz z okrutnym carem, żądamy poi·
l
·
cji zginęło 5 manifestantów. oraz 2 ojomione zostało z hasłami świeta robot- sklci1 szkół i polskich sądów. żądamy,
soby przypadkowe. Zgimlł także jeden
niczego w okresie wiosny 1892 roku. -- by nas nie zmuszano mówić obcym ję·
Po tym pierwszym buncie robomi- ze szpicli, który własnych braci MosWówczas to niedobiitki partji„Prolctar- zykiem".
ków w 1892 roku następny wielld 1~b- kalom wydawał, Ksawery Bieniak.
iat", które znalazły się w Łodzi. z .lulw
W zakresie żądań ekonomicznych, chód pierwszomajowy, jako wvraz proStraik robotników rozpoczcty I-go
janem Baltazarem Marchlewskim na wysuwano hasto 8-godzinnego dnia ro-1 testu przeciwko Moskalom, spotykamy maja 1905 r. trwał kilka tygodni. Zrazu
cz~le - przygotowały P.ierwsze w pol- boczego i jaknajostrzej protestowano w dziejach naszego grodu w 1905 r·
spokojne masy robotn.icze oodnos'.!y cosk1m. Manchesterze święto robotmcze przeciwko praktykowanej wtedv stawMożna pJwiedzieć, że 1 mai 1905 r. raz wyżej sztandar wolności. W czccw1 maJa.
t
ce 12 - 14 godzin pracy na dobę. Ten był początkiem rewolucji antyrosyjskiej cu t.:!go roku Łódź bvla iuż widow11ią
Ostr~e święt~ :"~mierzone
b.ez- czas pracy ~ył naiwię~szą bolączką.
na naszych ziemia~h .. Oczvwista o p~- wielkiej masakry, .ial<ici dokonat naicźpośredmo w naJezdzców mosk1e\.\ sk1ch. ·
W okresie od 1 rnaJa do polowy ma- chodach mowy byc me mogło. Partie dźca na robotnikach Łodzi. Z~in11ło wteJakkolw!ek także i hasta ekonomi~zne u- ja trwał w Łodzi strajk niemal pow- 1socjalistyczne proklamowałv wtedy na dy 2'.l czerwca 1905, oonad 150 osób.
wz~lędmone byty w. proklamacia~h 1 szechny, który zakończył sie częśdo- znak protestu przec•.wko niewoli stn.jk. W kilka dni później .M.oskale wprowama1owych 1892 - to Jednak oatriotycz· wem zwyci1ęstwem robotników: nasde- Moskale w odpowiedzi sprowadzili do dziH w Łodzi stan wojenny. Rządy nad
ny charakter tego plerwszeizo w. dzie· nie nielu.dzkiego wyzysku czasu prncy Łodzi tyle wojska, że garnizon łódiki miastem objął gen. Shuttleworth.
iach Lodzi wystąpienia robotmrżego robotnika zostało częściowo ograniczo- składał się wtedy z nieprawdopodobnie
Dzień 1-go maja 1906 r. iakże krawo
był bezspQmy.
ne.
wielkiej liczby pułków: miebśmy wiec i zapisaf się \\\ dziejtłch m[ac;:ta. Mimo staNiedziela była.„ Miasto zamci.rfo w
Odezwa l-ma~9wa 1892 opracovia- na karku 18 batalionów piechoty, 3 p1l-l nu wojenncg-o - lud Lodzi maniiestobezruchu. Podejmowane tu i owdzie na została przez Marchlewskiego, który ki jazdy. kilka sotni kozaków - ogóicm wał przed kościołem św. Krzyża, ś11ie·
próby man~festacyj byty udaremnicne. w przyszłości zajął stanowisko oioniera: około 12 tysięcy woiska.
I wah.Je .oieśni 'latrlotvczn~. Kozacy orzy
A nazajutrz - proklamowany był strnik ruchu komunistycznego. Marchlewski
Strajkiem objętych zostało ponad 30 puścili formalnv szturm do br~.m śwlą.
Strajk udał. się. Trwał jako wyraz ~r?- wtedy pisał: „Precz z samowładnym tysięcy robotników. Dnia 1 maia 190~ r. tvni. Padły lic?"u~ strz~łv. Siady tel
testu przeciwko Moskalom kilkaaasc1e carem! Chcemy sami sobą rządzić! -- podejmowano dwadzieśc;,e kilka prót. 1 strzelaniuv do ctz:~ są widoczne na mu'dni. . . .
..
.
Chcemy polskich szkół I oolskich są· urządzenia pochodów przez miasto. - - rach kościoła świętokrzyskie20.
Oprócz Marchlews~1e~o. maJstra w Idów! Chcemy Po ludzku żyć! żądamy M. in. ważniejsze takie próby podeimoza.ktadach I. K· Pozn~nsk1e~o. V: przy-, polskiego języka! Spędźmy dzień 1 ma· wano na ·wodnym Rynku. na rogu Pogotowaniach do 1 maJa brali udz1~ł Sta- ia na zabawie i w radosnem nastroju, ia· tudniowej i Piotrkowskie.i. na ul. Łagie
W okresie wojny, mimo. iż MosKal~
nistaw Grabski, Feliks Perl. kasier kolejowy Troczewskil, Feliks Siemiątkcw l!!!lllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllUlllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltJlillllllllllllllh w kraju nie było - partie rewolucyjne
nie proklamowały urządzenia święta 1ski, kasjer kolejowy Krasuski. Celina
majowego. PPS oglosita w krakowsl.;:im
„Naprzodzie" deklaracje, że „z powodu 1mienionych warunków woieunycli
nie jest wskazane urządzanie św~ta
odszkodowania za przepracowany okres
•
,A ~~/Ił'
Lódź, 30 kwietnia. sługuje mu odszkodowanie w wysoko· majowego".
•
'(,C,(,Gl U • „
W r. 1916 Polska ParUa Socialisty(k). - Przed Sądem Okręgowym w ści 1-miesięcznej pensji za każdy prze----------„.„~..;.-- f.odzi znajdzie się w dniu 4 maja r. b. pracowany rok. Ponieważ Uhezpieczal- czna manifestowata wraz z cała Łodzią
t>ROGRAM ROZGŁOśNI LóDZKIE.!
sensacyjna sprawa kilku zredukowa· nia Społeczna przejęła agendy b. kasy w nochodzic 3-majowym, w Pierwszym
PIĄTi~~~f:~~o R:~;1936 r.
uych lekarzy Ubezpieczalni Społecznej d10rych, należy uważać okres pracy oochc-:hc 3 maja na ziemiach oolskich.
6.30-6.33: Pieśl'I „Kiedy ranne wstają zo· którzy wystąpili ze skar~ct przeciwko tych lekarzy · za ciągły.
rze"'. 6.33-6.34· Pobudka do gimna&tyki. 6.34- Ubezpieczalni,
domagając się odszko·
Na rozprawie w sadzie ' pr3:cy po6·50 Gimnastyka. 6.50-7.20 Muzyka - płyty. dowania.
wództwo lekarzy zostało oddalone,
7.20-7.30 Dz. poranny. 7.30-7.35 Program na
h 1.
b
d,
•
OJcz:1źn:e
dzieli bieżący. 7.35-7.40 Parę informacyj. 7.40
Zwolnieni lekarze zatrudnieni Y 1 wo ee czego rzecznicy powo ow zio-800: Muzyka (płyty). 8.00--8.10: Audycja dla w łódzkiej Ubezpieczalni prze~ wiele. ryli skargę apelacyjną.
Wyrok w tej
Dopiero w dniu 1 ma.ia 1919 rolru
szkół. 8.10-11.57: Przerwa. 11.57-12.03: Sy- lat, wobec czego stani:li na stanowisku sprawie oczekiwany kst z wielkicm za odbyła się w wolnej już Ojczvźn!.e pierw
gnał 12.03-12.15:
czasu z Warszawy. Hejnał z Krakowa. że ma do nich zastoso•.vanie przepis interesowaniem, gdy.~ posiadać on bę · sza swobodna manifestac.ia 1-ma.iov,;a.
Dziennik południowy.
12.15-12.45: Audycja dla szkół (dla dzieci star- umowy zbiorowej, który mówi, że w dzie znaczenie orecedentalne.
Byto to wielkie święto. Pochód majowy
szych) - _,Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdro- razie zwolnienia lekarza stałego przy·
byl olbrzymi.· Przeszedł w sookoju . i
wie" (artyści polscy na emigracji). 12.45-13.10:
1
przy wielkiej powadze przez miasto. Na
Uczniowie Stanisława Moniuszki (płyty). 13.10z,~--~·
13.15: Chwilka gospodarstwa domowego. 13.15·~-- ._,
!li~
czele szli przywódcy ówcześni ze ś. p.
13.20: Z rynku pracy. 13.20-14.15: „Egzotyczne
Naniórkowskim Stefanem. bohaterem z
obrazki" (płyta za płytą). 144.15-15.12: Przerwa.
PIERWSZY MAJA.
f poczęcie robót regulacyjnych rzeczki Dobrzyn- pod Pf ocka (zaMtv w walkach z bolsze15.12-15.15: - Przegląd giełdowy łódzki.
w dniu dzisiejszym z placu Krusche i MEn ki. Począwszy bodt dnia
4.go maja •b. za trud- \\'t'kami· \" J9_?Q r.). Nad kt'lktttvst'ecznym
15.15-15.20: Wiadomości o eksparcie polskim.
h
bi'
h
· ś ·
.„
15.20-15.30: Przeglod giełdowy warszawski.
der wyruszy pochód ulicami Sienkiewicza,
o- me~ie. przy ro o ac • pu icznyc w uue cie pochodem łopotało
na wietrze moc
...
niuszki Kilińskiego, Zamkową na plac Genera- zna1dz1e ponad 800 osob.
15.30-16.00: Duet fortepianowy Alina Teitel- ła Dąbrowskiego, następnie z powrotem ZamTym sposobem w roku bieżącym prJcować sztandarów związkowych i spótdzielbaumówna i Eugenfa M. Ciechanowska.
k
I 'ć I d
·
k
I
16.00_-1 6.15 : Pogadanka dla chorych w oprac. kową ria ul. B~gatel~.
.
.
będzie wię sza i os u zi mż w ro u ubieg ym czych.
ks. kapelana Michała Rękasa.
W pochodzie udział wezma. O. K.. R. ~· P. zwlasz~za, że. w. niedługim. -:~asie ;eszcze około
A
I•
I
•
16.1 5-1 6.45: Koncert w wyk. zespołu Tadeu&za S., byli więźniowie polit., T. U. R. 1 zw1ązk1 ,100 osob zna1dz1e zatrudmcn1e.
W Cl 1ku at potem także 1 maJa
Seredyl'lskiego (ze Lwowa).
klasowe.
1922 roku na błoniach na Polesiu Kon16.45-17.00: „Przyroda w maju" _ pogadanka
.
TRUC~E SZCZURÓW..
NAJŚCIE NA MIESZKANiE.
stan(yncws.kiem stanął na wiecL:ną pa·
dla dzieci starszych - wygł. S. Sumil'lski.
Dma 11-go maia r. b. na terenie 1!1· PabiaRybiński Stanisław, Cmentarna Nr. 8, za- mi?tke walk robotnika łódzkies.w o wol·
•
17.00-17.15·. ,,Skarby Polskie" _ ,,Chorzo'w i nice będzie przeprowadzone ··- trucie szczu- meldował w komisariacie P. P., /c żona jego
.,_,
n b"
·
~ t an dl a no~ć Polski wspaniały pomnik.
Mościce•' _
wygłosi inż. Tereszczenko _
rów.
'1e l ena ,,y
ms k a w t owarzys t wie
~z
z Katowic.
Właściciele domów m. Pabianic trutki na Józefy, Sztandla Stefana i Ciszewskiego TaCo rok11 w tym kierunku, ood ten
17.15-17.20: „Minuta poezji" - Józef Łobodow- szczury mogą nabywać w biurze Magistrac- deusza wtargnęli do jego mieszkania w celu pomnik podąża w pochodzie robotnicza
ski: „Powrót Alaina Gerbault",
kiem - Wydział Zdrowia Public>nego i Opieki zabrania rzeczy i pobili go do krwi.
policja I Łódź: Pod tyn1 po.mn.ikiem z.bi era s:e i
17.2<>-17.50: Kazimierz Sikorski: Sekstet smycz- Społecznej przy ul. Odariskkj.
Po przeprowadzeniu dochodzenia w are- w mtlcza.cem sl\·11n1en ·,•..t odda1e hołd bokowy op. 6. Wykonawcy: Józef Kamiński.
całą czwórkę napastników 1Jsa<lzila
Zygmunt Lederman, Jan Gornowski, MieFAŁSZYWY ALARM.
szcie.
• haterom walk o Polske.
czysław Szaleski, Marian Neuteich, Rafał
W środę dnia 29-go kwietnia o godz. 21-ej
JAN WO JTYŃSl(J

1 maj 1892

maJ 1905.

I
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I

Lata wojny

• f

Lekarze

I

skarż~

domagając się

Ubezpieczalnie

Społeczn~

1
I

I

1 mai w wolnej

I

„.-e Pob1·on•„
I··

I

Halber.
!7.S0-18.00: Poradnik sportowy.
18.00-18.30: Piosenki w wykonaniu Hanny Brzezińskiej i Tad. Olszy.
·
18.30-18.40: Pogadanka Ł. R. R. - wygłosi red.
Jan Piotrowski.
18.40-18.45: O wszystkiem polroszktt..
18.45-19.10: Muzyka (płyty).
19.10-19.20: Program na jutro.
19.20-19.35: Koncert reklamowy.
19.35-19.40: Wiadomości sportowe łódzkie.
19.40-19. 50: Wiadomości sportowe ogólne.
19.50-20.00: Biuro Studiów rozmawia ze słuchaczami P. R.
20.00-22.30: Koncert symfoniczny z Filharmonii
Warsz. Wykonawcy: Ork. Symf. Filh. Warsz.
pod dyr. Eugenjusza Jochuma i Bolesław
Woytowicz fortepian. Omówienie koncertu symfon. wygł. mag. S. Golachowski.
W przerwie koncertu o ~odz. 20.50 Dziennik wieczorny oraz „Obrazki z Polski współ
cz~snef'.

22.30-22.45: Skrzynka techniczna - wygł. red.
Wacła w Frenkiel.
22.45-22 .50: Wiadom. meteor. dla żeglugi powiefr7nej .
22.Sfl -?1.30: ]'A11zyka taneczna z dancingu CafeClub w Warszawie

Nfl .1r-.,.7 AW-;:7E AUDYC.TF ZAGR.
I7.05. ·\Jn•:\'.:H'.: ,.Pi«''.:iy mai'', Wielki konccr:
rozryv;kow•r.
20.15 • ./\ jl.Tf'T ·T/' ! M:~·r:ńj~ f 1!mowe.
21.30. ME.t .JOJ .AN. R""cihll wiol-0oczelewy.
23.00. RADIO PARIS. Koncert nocnv.

I

wieczorem ryk syren fabrycznych począł rozJegać się nad miastem. W pólnocnci stronie
Pabianic zajaśniała luna; sąd,:ono, że w Widzewie lub Ksawerowie nali s·ę. Straż pożarna niezwłocznie wyjechala, lee:: zawróciła w
połowie drogi. Okazało ~ię howiem, że łuna
, pochodzi od pożaru w fabryce Ceycra w Łodzi. Straż powróciła do ,·emizy.

I

ZAJŚCIA W

BIURZE FUNDUSZU PRACY.
•
•
Zajścia w biurze funduszu Pracy znajduj;i
·----- ----- --------swój epilog w sądach.
t!S*i&)IWiQllMHi!SMf%li*4•i
M
Sąd Grodzki w Pabianicach skazał Serokę
Antoninę, Narutowicza 29 na jeden tyrlzie11 are
sztu z zawieszeniem na lat :l.
Sąd wziął pod uwagc; dotychc,:arnw:i, nie-,
karalność podsądnej i rozdrnżnie11ie, ~powodo- 1
wane warunkami, dlatego też zast():;ował naiy p BLICZNE
··
·
k
1 ••
ROBOT
U
I mzszy wymiar ary,
Zarząd miasta otrzymał ~eLwolenie na roz-1
I MA.T 1936 R•
Wczesny ranek przyniesie różne zawikłania
i nieporozumien:a ze wspólpracownikami i osobami starszemi. Koło :rndz 10-ej nie należy załatwiać interesów wekslow~r ch ani nrzvimow:ić
podwladnych do slu żby . Między ~odz. 11-tą
popełniła
a godz. 14-hi dobrze jest rozpoczvnać nodró i. e
Gdynia, 20 kwietnia. tach, postanowiła mieszkać tam już do morskie oraz nawiqz y wać stosunki z Psoha111i
W Sopotach widywano często prze- śmierci.
1 wyhitnemi. Okres ten nad11 ie s'c rów:i ici: .Jo
·
·
1 · · t . k Ii l
N.
t
·
d
k
·d
.
·c·
·„
J·eJ·
zawierania trwal ych zwiazków m·lorn \·t: li i
1
chodzaJącą się a e1ami s a1usz ę
ee- ,
ie i;iog a !c na
oc.zm .si.,.
przyjaznych. o godz. 15-ei narn i: cni icsteśn1y
nę L.
doczekac, gdyz obecrne popełmła Sa·, na przykre rozczarowania w zwiazkn z roStaruszka była Polką i przebywała mobójstwo, rzucajac się z mola w fale dz~ńst.wem. <?d godz. 16-ei do g-odz. 18··ei
jako pensjonariuszka w jednem ze Bałtyku.
dz1~~a!:i pomy.s !ne. '~pływ~' dla rucl.1u. ko11mn l.~hron1'slr
w
Sopotach.
'
Z
'k
ięc'e
3·e3'
zauważono
w
]Jens3·0-j
k~cii
. 1 przedsięn,.,:iec, maiacy~h zwi azek .z k,.Js "'
'
.
. I
.m n . i .
.
leJ:j I poczt:i. Następne gndz111y 7.a!l0\\'1<: d1 1ą
Przed 10 laty p. L., 50-:etma wow- 1 nacie, gdzie m1~szkata na. kos~t rmasta, się niepomyślnie pod ka;'.dym \H.l(''ede 111, naczas kobieta, przyjechała do Sopot na dopiero onegdaJ. .Po~zulowarna dopro: ! leżJ.'. zaniechać ;vs~ystk!ego .co nie ies~ konieczJetnie mieszkanie. W ciągnięta grą w 1 wadziły do znalez1ema zwłok staruszki ne 1 wystrze.gac s~ę o?ob. nie _zas tn~u!a~ych na
. b k t , egrała w Ka·· a plaży sopockiej gdzie W''rzuciły ią nasze .zaufanie .. W1eczor sprzvia sztuc:! i na.uce.
rn Ie tk ę I a ara a
prz
. n
'
J
Dziecko dziś urodzone - dumne. amb1tae,
synie cały .majątek. Od tego czas~ me- ffł 1 e.
energiczne, o<l.znacza się. talentem organizacyj.
wiasta zdziwaczała. Została "!N, Soponym, skłonne do krytyki, zazdrosne.

JASKINIA 6RY

I

ZWICHNĘŁA

Otiara hazardu w Sopotach

•

JEJ ZYCIE

samobójstwo

:V

I

l

j

I'.'.·.°(;,

Napisał specjalnie dla .Expressu•: Bogdan Lot.
·\

..

CZŁOWIEK SZUKA SPRAWIEDLIWOSCI.„
'

~

.

.

Sensacyjny romans

-

235

współczesny

Ca

'I

i,

li!!-

l-

Poco pan zamyka drzwi, kiedy:
Ale ona nire zmi.eszata się bynajmniej isi'ę na tóżko aż stare żelastwo jęknęto ...
iT~E~ZC!F.N~E POCZATK~ POWlf~CI ·
i ta>k wychodzin'lf? Chce pan coś jeszcze
Po chwili rozległ się jej głos: ·
aych 0 ~1Ifr:JemyrKr!~~:1:1e!ah;yf:g~urs k'f~:hzaj~~ t usiadła na krawdędzi łóżka. Chwilę
- Miał rację Wojtek, jak mówi!, że załatwić?
nem Rogoszem rłoszło do gwałtown!i .~~ny w milczała, poczem zwróciła twarz w iel!"O
- Nłe„.
z pana to typek....
!!abinecie dyrektorskim. Rogosz został wyda· I stronę ji l1lruknęla:
- No to chodźmy„.
- Wojtek? - chciał zapytać nie ro- Dziwny z pana człowi·ek...
Ikony z pracy za to, że ujął się ~zywr1 · olicz•
•
o k•'
.'
·
.
.
.
?
dl
N'b
1 c.botmcv.
dyrektora
przez
owanei
,,~e tSZY to, otworzy1a spowrotem
. zum1e)ąc .w p1erws~ym momencie, ~ k.oI' Y . ac~eg-o „.
Nazajut.rz wczesnym rankiem przed fabryką
~ . A .bp. Ja .wiem„. wzruszy ta .ramio„ go chodz1 .. S:zybkJo Jednak domys.ll'l się, drzwi.
· f\nuser" 1akaś przechO'clząca kobieta 1, _ ~łcnęta
że dziewczyna mówi o Biruniu, któremu · Biruń poruszył się niespokojn1i·e--wysię da trupa mężczyżnv t odciętą ~ową. w za· n<tmi. -- -Wogóle jest pan dziwny„.
glądało to tak„ jakgdyby chc~ctł przeszko
- Możliwe.„ Ale uważam, że o tern był10 Woi'Cie.ch na imię.
, morJaonwRano~~ rozpotzłnano A 1freda rausdera .
' ·
kl~yc h gOSCl•
·
· h mez~y
" · swo1c.
·' WYJ.SC'i'll
· •t1 d zie
. ?.. - zd z1w1
, . on ma d10. mnie
A .coz
d · ,
, .,
. b
tk'
vsz z:os a aresz 1owany a w wa m1e·
aiące"p&źniei. st11nął przed sądem, który skauł go ws~ys iem mozna Y pomow1c w ·z1en . powiedział.
me
nawet
me
Ale
Się. - Nic złego mu me zrobi.tern„.
.
na b lat wręz.enia za zamordowanie Kreme1a.1a me. w noc.y„.
Tylko przez źrenice jego przebiegła
-- .E, tam„. - odkrzyknęła lekcewaRągosz .uc!eka z: więzie~ia na dwa. tyg1>dńie · ___:, Kiedy i' w dzień nie chce pain rozt y lk o opuszcz1one ua b'10 d ra·
·
k aw1ca,
1
· b1ys
' Chc1ado
go uda1e się
wypuszczenia
przed term men
ząco. - S zk oda z pa.nem ga dac„.
mną„.
ze
mawiac
·.
·
któr m·ai
Walczaka
mieszkania
1
jakirś krótki, niezde~ydo
wykonały
n:;ce
na
bo
wrócił,
Wojtek
już
żeby
tabym,
usii
niego
do
biiżej
s~ę
. Przysunęła
kto był mordercą Kr~usera,Y al~ ni~ dri~1~d;i ~i
przy'krzyło mi się już patrzeć ciągle na wany ruch„.
si.ę tej°· bo W11lczak. cho11 na gr.uźlicę skonał, lowal:a mu zarziucić ręce na szyję.
Zachowanie fo uszło uwagi Rogosz~.
· 1 Deliikatnie, ale stanowczo przeszko- pana„. Swiętosze-k, wirdzual go kto!... .
me z ą.żyw_szy zdraclziG taicm.nicv.
1
by~ w tej c~ Willi zw:r~cony tyl~m
który.
ner~a~ll6~~~ ;~a a~c%~~~j:S~~ żf~~r~~ig~:~~h~ r' dz il jej w tych .zamiarach. O~ruszyła się. mów.iła C?ra~ ba-rdziej zap~lczy'."'ie.--Ni- Czegio srę pan tak mmę bo11? · by me m1al Jeszcze z kob1etam1 do czy- do B1ruma, natomiast .Elzb1eta ztow1la
dów pojechała piękn=l limuzyną na spacer 'ze
me boję sie, ale uważam, że n,ie nienia„. Iio, ho, znamy się na takich, co okiem te złowróżbne odruchy.
swym nowym kochankiem. szo1e· em - Andrze·
Nie przestraszyła się ich jednał{,
t·o grzechu niby się boją, a gorsi od dja_
należy tego robić„.
·
jem Łubkowskim.
prz.eciwnie - na wargach jej wykwitł
- A dla<czegio pan tak uważa? - za blów.
Pop_rzed~i .kochanek Wern!row.e!„ Jer~y
' · h p t
·
, · h ·· · "
, ;? - usmt~c
· k a mow.v.
O k'1~ P:~nm
·
k
t •
Zrębsk1, staie stę przyp&dkc>wo wlaśc1c1elem lis- :romczny, 1~ k cew~zący u~miec .. o. em?
~
Walczaka, z. któóch dowiaduje się, że !PY aia prze· orrne.
tów
odpowiedział, nął srę do s11eb1·e. - O mme, czy o B1ru- Jakgdyby mgdy TI,l·C -· skinęła B1rrunJC>.W'l
Krauser nie został zamordowany. Po , „śmierci" . --: Bo to _grzech.,„ gtową i: za'W,ofała:
niu ?.„
_
swej odebrał pieniądze. zmie·nil nazwiskll na aby zby:ć;
- Dowiici'zenia!„.
syknęła ze
- O painu, ,o panu„. Pars:knęla śmiechem.
·
Werne~ I za loży! ~o:-vą fabrvke.
·· I - · od rzek11 z opusz
· k pan •. zna~
· t a k'1, .Ja
' · - W
' '? .p ęknąc' .ze z Iosc1,ą.
Zrębski szantazu1e Wernera.
- D owi'd zema.„.
. ~·J't ek n:e
przybyciu do zapadłej wsi _ ·Kurkowa , .- p an o. grzec h u mow1.
Po
. go dobrze 1 mgdy me powiem o mm me czoną głową.
Rogosz otrzymuje pracę w tartaku dziedzica . sm1echu mozp.a.„
Rogosz, zaskoczony tern wszystkiem,
Nile mia·l ochoty do dyskusji na ten te- złego„. Wolę być dalej jego kobitą, niż
Nugata.
c0 się dokoła niego działo, ni:e wtedział,
Rągo~z !tdal si~ do .„Czarciego d.wor!).". ~by mat, niic więc jej nie odpowiedział... Za- pana„. Ot, co...
·
Aż podsk·oczyl na łóżku, ustyszawszy j<;k się zachawać.
wy.świektlić 1ego ta1embnłicąkę. W kracie piwmcz· borciość Wtad'ki napetnNa F:O niesma•
·
· onentowat
·B Y1• z b't
.
.
t .
d . .
·•
.
o aną twarz &tarca, lttó- k'
o !la zauważył
negokrzyczał,
się
1 Y z tmpu, me
że zna tajemnicę Krausera. Uczy· · iem 1 zrazha go o meJ zupe me, mimo, to wyzname„.. ,
ry
Więc Wlaidka oklamywala go, twier abs,olutniie w sytuacji, wyczuwając tylniło to na Rogoszu olbrzymie wrażenie. Posta- iż dotychczas darzył ją sympatją.
Gdyby nie· to; ·że czul się zobowiąza- dząc, i;ż nie mi1ala rHc wspólnego z I3iru- -ko, że wś zasZ'ło, że to jego osoba .wchonową sprowadzić zara:z policię i uwolnić starca
. . .
. .
z k(]~~kan!ec znikł jednak ·w tajemniczy spo ny w.zględem, tej ~ziewczy~y, która ~o- 1niem·, że. zna go t.yI~o, jaiko sublo~~tora ·dzi tu w. g_rę„.
Czuł suę w obow11ązku podz1ęlfować
mo.gta mu posredn~o w uc~eczce z w1ę- swego 01ca ? .. W Jakim celu było JeJ po·
sób.
Biruniowi za udzielenLe mu kąta. za wyRogosz wyjeżdża z Magda efo Warszawy. zieni:a, byłby zareagował na jej nEe- trzebne· to kłamstwo?„.
Chyba nie poto, by zyskać jego, Ro- pnżyczenie ni'ezbędnych części gardem•
A t~ mczase_m. Werner~wa po !11.orderstwie wczesne zaloty pardziej energiicznie. Po. by, ~a to wres~cie, że uwolnił go z wię. .
.
;;:~b=~:;ł. wrociła do męza, który 1e1 wszystko za tern - ~ył przecie w jej mi~szkaniu. gosza wzgl7dy„„
- -No, 1 co? - pdez\Yat!l się Wlad'ka .•, · ~bu)lz11 to s~ę, w mm nteJaS!i).e._..p{'.).'. ~.eJ".' '.?!en.na, al.e, spo]rzawszy w tym .momen,,Cza·r.ny Antoś" od.ebrał dwum doliniarzom
rzeni~ :którego nieJ>otrafil'by w tej,chwi- .cię_ na 'po..sępną, jak noc jesienna, twarz
-- :„~yJe~i:e" r KontkoWi - hst Walczaka; po- po p.eW1!€i chwilli ll,1ilczen~a, ,
d·raba, postanowi1 ł odlo·żyć · ten ~akt kur·
'
odrzekt obojętnie. -·- Ii sprecyzować„.
- A nic._ Btanaw1a:1l\d oddać ren dokument Rogoszowi. ti~aizji na kiedy.indziej.
spratylko
sobie
l
z,cLawa.
jednego
z
spać„.
trzeba
i
późno
Rogosz przyjechał z Magda do WarszawY. Uważam, że już
Tedy uśmiechnąwszy s~ę jedlyinie żywę: że Wła.dka działała w porozumieniu
· - · Odgania mni e pan od siebie?..
„Cza.rny_ Antoś" udał. się do W~!"nera i prze·
czlliwie do Właidkii, uchylił kape!uszai
- Nie odganiiam.„ - mruknął wymi'- z Birnnirem„.
_kopal· się, ze Wern~r iest wlaśm~ Krauserem,
·
· decy d·owame:
ł ·
,
·
1,tó
·
,
I
·
t
b
ć t
.
Al
.
.
Rogosz.
zamordowac
mtal
rzekomo
ktorego
.
rze a, ·o mna . znow pytame, na " re nne mog zna 1· mru·k ną.ł rn~z
e ze spa
Zapowiedziawsz}' zemstę, ,,Czarny Antoś" }aJąco. - Dz1ękuJę panience za opielkę.
leźć odpowiedzi: do czego zmierzała ta
.
odchodzi. Na. progu spotkał Elżbii.tę, która za· rzecz...
P0rs tęprował tak, jalk:gdyby stąd od clio
zmowa? „.
- Tak się panu· spać chce?
prasz11: ~o ~a wódk~ Pri:ewrotna kobieta chce
0
. Bardzo ~ię !e.m zani·epokoit i .vost~n?- d~ił zupe.lni·e, ~ ni1e wie.dział l?rzecbe, czy;
.
.
- Nawet bardzo„.
go p~~;( ;a !~b;k~ ~ou ~~s;iP~a.~K~~~~a", gdzie
1
spot~ali !Jir~nia: Antoś wychod~i. · zost.:wiającl . -:- N?, no.„.- pokręc1la gtową,, Ja~- ~1,ł przem:-s;rslec Jutro tę sprawę J wysw1e n~e wro,c1.za fo! lka godzm, mo·ze na1wet za
munut.
kil:kanasc1e
Elżbietę I Biruma samych. Elżbieta prosi prze· by mu me dowierzała. - Hm.„ To Ja Się the sytuaC,Ję„.
Znów skierował spojrzenie na .El·
Dręczyło go, by wziąć niezwł·ocznie
stępcę, ~by l?debr~ł. list Ai;itos!owi. ~iruń, ocza· panu wcaile nie podobam?„. Nic a nic?„.
·
h OdJ?<>Wle·
· •
J ·
· · "b' t
·
Wl a dk ę na spy tk'1 l,· k·O;zysta~ą~
· k a:··; .
· pamen
1e1 p1ęknosc1ą, uda,.e się w siad za An·
rowany
Z J·eJ Z ~e ę, SZU rnJąC W ]'eJ OCZ~C
- p ·Od0-b a ł a m1· .Się
Łosiem i zadaje mu skrytobóczy cios nożem„.
Je.dnark
0111a
pyta-ma,
go
dręczące
na
dz1
prawmeJ
od
yc
b
- Podobatam się? A teraz JUZ me? zdenerwowama, wydo.
· Werner, ulegając prośbom pięknej Rity, ko·
dt;., którą przed nim ukrywa·ta, ale pomy- nie kwapiła się jakoś z wyjaśnienrirami.
-- Nie:„
chanki Gaston~, finansuj~ film mający za fabułę
Ruchem przyzwyczajenia prnirawNa
A czemu to? że przyszłam do ślał że lepiej zrobi gdy się przedtem
znane ~Y'l?adki sprzed piętnastu la~y. gdy R.0 &0 •
vy
f utra 1· znowu: ·
• ·
k 01merz
.
'
k'
d'
? „.
Krausena
zbrodmę
rzekomą
za
uw1ęz1ono
sza
.
zastanowi.
iem
wszys~
tern
na
pana.
·
rze..
- Chodźmy, chodźmy.„ - zwróciła
Władka jeszcze C· OŚ tam burczała pod
- Tak.„
traf chciał, że Rogosza zaangażowano do te_
go filmu. _,Wys~ępował on w roµ policj~nt!I . .-:- I Nie _ widział tego, ale , . wyczuł, ze nosem, wreszcie ucichla„. Wi1docznie lsi·ę do Rogosza.
Wyszli wśród ogólnego mhlczenia.
'!' pewne1 chwili Rogosz zrozumiał, c'.' się dz,1e· zmierzyła go gniewnem spojrzeniem. Po za,snęla„. . dl
· b'.1e zesz j'.1 na po dw.Órze,
.· ob10k ,s.1e
Krocząc
·
· l z otwar
1eza
·
A
.
. 1 ·się
ie 1 przypadłszy do Gaslona począł gorączkowo
. oi,ogos.z. ug9 ieszcz~
z 1.1Ó.z k·a 1. pocz lapa. ł a
. . t em po'dmos1~
pytać, gdzie jest Krauser.
się na uhrcy.
.znalezh
po~zem
myslaL,
myslał,
I
oczami
tcm1
ścigany przez aktorów, którzy myśleli, ze do kąta, w ktorym ima,fa sw0:Je postame.
Przed bramą stata znajoma R,ogoszo
Musiała być ohutnie zła, bo rzuciła
mają do c.zynienia .z wariatem: Rogos;t pohi.egł
W;i limuzyna ta Sama którą dobra pan1"'
na &trych I uk.rył Się W .skrzyni Z rekw1zytam1.
· · ·
' · " Z Wręz1ema
· UC1ecz.ce
· go 'PO Jego
Rozdział 195
Werner zwiedza atelier filmowe Jest on na·
OÓWO'ZJła
wpół przytomny ze strachu. Stwierdził bowiem,
eto kryjówki Birunia.
~· • ,&.. • . 4
e_
że scenariusz filmowy osnuty iest na wypadkach f2'
Przez szybkę samochódu dostrzegł
O§~
~przed ts Iaty, gdy on - w~wczas wys~ępujący ~'I
· k.
·
k'
Jan si1edzącego ·
~
1ako Krau~er dokonał zbrodm.
1erow111cy Ja 17PI ~y
. '~
. Bojąc się odpowiedzalnościi Werner ·posta_
· Nazajutrz około godziny piątej po po- wiedzirata tonem rozkazu. -.Biruń, sty- gos starszego męzczyznę. Speszył się
'nowil podpalić atelier filmowe, aby żniszczyć
tem bardzo, zależało mu bowi'em ną tern,
taśmę i .w tym celu wsżedf w kontakt · z ..Biru- tu dniu, gdy Rogqsz siedział przy okni·e szat pan ?„.
by wi'dziato go jak 11ajmni1ej Judzi.
- Tak jest.„
i tępo przygląda·! się zabawie dzieciaków
. . .
.
.
i:iiem: .
- To szofer pani? - zapytat szepJan chci1al się temu sprzeciwić, ale
. Bi~un _zakradł się do atelie;, st~.e~dz 1.ł. l';d· na brudnem ciasnem podwórzu, drzwi
. .
. nak, ze me ma zapałek. W le1 chwi:lt 1ak1s 01eElzb1etę.
tern
roztego
od
go
powstrzymata
Elżbieta
Elżbie
weszła
. znajomy rzucił zapałkę na polane benzyną de- się otworzyły i dro pokoju
- Nire odrzekła z uśmiechem - To
kaizuj.ącym spojrzeniem. Tedy wziął z
koracje. Biruń wyskoczył oknem i zraniwszy ta Wernerowa.
Za nią uk.aza.fa się posępna postać Bi rąk Birunra płaszcz i narzuci'ł go na sie- dozorca tego domu„. W tej dzielni-cy ni·e
:dozorcę u?ał się .d'? knajpy „Kacapa'', gdzie cze·
. k"I,
moz"
.
.kała na mego Elzbieta.
1 - b·1'·e·
1; · Oboie
· na zo·s taw'Ja c' masz~y b ez opie
. .
.
· , . bY1·1 c zem s· b ar dz o po dn'e
Z więzieni run'a
Rogosz został aresztowany.
- Zapłacę c1 za ten płaszcz, Jak 1 za bo hołota wyprułaby z meJ wszystko, co
oswabadza go Biruń który cłzialal z poleceni: cem
Elżbireta zbliżyła si·ę do Rogosza i, nie ubranie, które mi dałeś„. - powiedział można spieniężyć.
Wernerowei. Elżbieta oświadcza swemu mę
- Aha„. - odetchną;! z ulgą. -\Vięc
przywitawszy si,ę z nim, dala mu znak doń.
żowi, że wie, i~ . c2'.yha on ,na Jei żvcie.„. „
Birmi. nic nie odpowiedzirał unikając on pilnuj1e maszyny?
, R~gosz zami.esz~ał u Birun!~· .Przy1ac101ka skini.eni-em głowy by wyszedł z nią z
· ·
·1·'
·
'
k .
B1ruma zachowuie się bardzo dz1wme, co wzl;>U- Tak„
wzroku Rogosza. W teJ chw1 I drzwi Slę
.
'dza podejrzenia Jana. Którejś nocy zjawia si~ PO OJU
Doz·orca, ujrzawszy nadchodzących,
Wbit w ni1ą zdumii0ne spojrzenie, po- znowu otworzyły i do pokoju weszła
·
przy jego łóżku.
opuścił maszynę. Dostat za „fatygę" dwa
czem przeniósł je skolei na Biruni:a. Ni·e Władka.„
·
Wrncala ze sklepiku, do którego ze- złote. Chowając pieniąd1ze do kieszeni,
W świ'etle księżyca dostrzegł pochy- ruszył się z miejsca.
- Niech się pan pośpieszy. --rzekła szła przed kilkunastu. minutami, by kupić wbił natarczywe, petne ciekawości spoj
łającą się kn niemu postać.
coś na kolację. Zdumi1ona stanęła w rienie w twarz Ro go sza, Jrakby go skąd·
Zanim zdołał s:ę zorientować w. sy- doń .Elżb1eta.
tc!ś znat, lecz ni.e mógł sobire przypomdrzwiach i wlepi'ta oczy w Elżbietę.
- A dokąd mam iść„.
tnacji, poczuł na wargach dotyk jej chłod
Tkwi.Ja tak w miejscu, jak urzeczona, nieć skąd.
- Wyprowadzi się pan stąd„.
·
nych ust.
. Mimowoli opuścił Jan głowę i, nieaż Biruń rugną! ją gniewnie:
=-- Dokąd?
Odruchowo cofnął się ku ścianie i gfo
- No, wlaź, właź!.„ Czegoś tak śli- pros'zony przez f:lżbietę, sam rnjąt miej
sem, w którym przebijała nuta mezwykłe ! Pomówimy o tern„. Narazit: niech
• 1sce w sarnoclwdzie.
lpan idzie ze mną.„ Gdzie . ma pain pia wybatuszyła?„
go zdumienia. zawołał~
Z przy zw~·czajcn ia zająt miejsce przy
Wtaclka weszła do pokojn,. za;Jom-1
·
ptaszczz?„.
- Co to ma znaczyć?...
: - Nic mam pl,aszcza„. Ale to nic. nie nlawszy w roztargnieniu zamknąć drzwi„ kierown icy. Wernerowa dala · mu znak
Wladka odparta ze śmiechem:
1 oczami, by si ę o<lsunąl.
- Jeszcze się pan nie domyśla!'„. bi;-clzrc mi ;('mno„. - , odparł, dostrzegt-,za sobą. Uczynił to za nią Rogosz. ·
(D ·ałszv c;ąO" ; lro)
-zdu
na11
spojrzala
E~żbie.ta
Wówczas
.
.
·
..
nczacl1
i
t'
i
:
trnsJ,,~
szy
j~
zb:ć
by
- Nic:„ - odpa.rl twardo;
1
~ JO
I
.
- n f'; r : I' ~iii! SWÓJ plaS7.C2'.„ - po m1onym wzrokiem I mruknęta;
z tropu.
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Łódź-miasto
' po 16 IatachPosiadamy
Zd emaskowano mordercow
Bl.3::~::'!::!~.~
kobiet

• b est•JO ) 8 k•Iej
P O d O k 008010

Krwawa

Z

b rodni, prowadzili bezp I eczny

przeszłość działaczy błtlerowskłch.-Brat

zabójcy

ł

(k.) Niezmiernie ciekawe

są

dane

żywo • statystyczne, dotyczące naszego miasta
zeznał a oparte na wynikach ostatniego spisu
ludności.

Okazuje się, że podczas dckonywania spisu ludności Łódź posiadała 604.629 mieszkańców, w tern przeważa·
jącą liczbę kobiet, których było J26.a6t,
gdy mężczyzn byto tylko 278 ·26S.
Prawie trzecią część mieszkańców
Łodzi stanowią żydzi, których byto
191.720. ,Niemców byto 9 proc., a mianowicie - 53.562.
Bardzo charakterystyczny Jest fakt,
że w mieście naszem jest 17 proc. anatlabetów, nie umiełących ani czytać ani
pisać. Analfabetów tych jest 81.357, na·
tomlast 14.206 osób umie tylko czytać.
Wśród analfabetów przeważają kobiety, których było 54.81, gdy mężczyzn

Da

łozo Śmierci straszną prawdę
Rozpoczęto dochodzenie. Aresztowa·
Gdańsk, 30 kwietnia. na torach kolejowych. Budnowski, któ·
Rzadki w historji kryminalistyki fakt remu Narloch powierzył pieniądze ude· no Sarneckiego, który w obliczu jaw·
~ykrycia ~brodni po 16 latach wydarzył rzył rolnika w głowę laską, a Filbrandt nych dowodów winy, przyznał się do
zbrodni. Dwaj jego spólnicy zostali rów·
zastrzelił go z rewolweru.
się w Gdansku.
Trupa zamordowanego podłożono na nleż znalezieni w Alt-Geseckerbelde,
Mieszkaniec Wolnego Miasta Polak
Narloch sprzedał w kilka lat po wybu- tory kolejowe i przeieżdżaiący pociąg małej wiosce westfalskiej pod miastem
chu wojny europejskiej swój 600 mor- zmasakrował Je na miazgę. Przekonaw· Soest, filbrand, obecnie SS-letni starzec,
gowy mająte w Bytonji i· zamierzał szy się, że zbrodnia została dostatecznie był w tern mieście introligatorem, Bud·
zamaskow<1na samobójstwem mordercy nowski zaś robotnikiem budowlanym.
przenieść się do Polski.
d l1
•
r
·
k
k
?0
Obaj zostaną w tych dniach przeW 19- ro ·u up1 nowe g0spouar- po zie i i się łupem I rozjechali się po
db d . .
k
stwo w Nowejwsi pod Chełmnem, po- Europie. Istotnie na podejrzenie, że doczem udal się do Lisewa, gdzie zamie- konano zbrodni policja gdańska nie wpa- wiezieni do 0 dańs a, gdzie o . ę zie się
rozprawa. Akta przeciw trzem oskarża·
dła i sprawa ucichła.
rzał przekroczyć granicę.
Trzej mordercy, z których jeden nym o dokonanie zabójstwa rabunkoweW karczmie lisewskiej Narloch przy
wódce zwierzył się przypadkowemu l\arok Sarnecki mieszkał w Lisewie, go przed 16 laty sporządził prokurator

kompuow~nuwiskiemAlbrud,żep~ddek~U~b~ud~~orazBernMd s•ą~d•u~g~d•a•ń•~•i•eigo•.••••••••••a•n•~•fa•b•e•t•ów•b~y•f•o•2•4•A•7•~•••••~

siada przy sobie 5.000 marek w srebrze,
które zamierza przemycić. Po chwili
przvsiadlo do niego dwuch osobników
niej. Sarnecki i Budnowski, którzy podjeli się przemytu pieniędzy, za co zażądali 600 marek.
W umyśle trzech osobników zrodził
się tymczasem plan straszliwej zbrodni.
Czasy byty niepewne i niespokojne, ślady zbrodni w ich pojęciu nie zostaną nigdy odnalezione, a po wyjeździe wspól·
ników zbrodni do Niemiec policja nie
wpadnie na trop zabójstwa.
Krwawego czynu dokonano w nocy

Filbrandt i Albert Budnowski, którzy
mieszkali w Westfalii, prowadzili ży.
wot ludzi uczciwych i bogobojnych, a
nawet dwaj ostatni byli członkami or·
ganizacii hitlerowskie).
Los chciał jednak inaczej i po 16-tu
latach dosięgła jednak zbrodniarzy ka-

Jechał

3 dni pod wagonem .towarowym
aby

zobaczyć

polskie morze

Od:vnia, 20 kwietnia.
do Gdyni oryginal11y pasaW ub. miesiącu brat rzeźnika Sarne· I żer. Jest nim 13-letni Józef Chwaszckiego z Lisewa, umierając na gruźlicę ]1 czuk, mieszkaniec miasta Kołomyi w
prosił o wezwanie policji i na łożu Matopolsce Wschodniej.
Chtopłec uciekł z domu, zabierając
smierci zeznał straszną prawdę o zbro·
dni swego brata na niewinnym rolniku, ze sobą kilka zf otych i planował podróż
do Gdyni. Nie mając pi•el1!iędzy na zapodając Jej szczegóły.
rząca ręka sprawiedliwości.

Przybył

placeine biletu, ChwaszczuK w Kołomy)i
pod wagonem towarowym
koło osi i Jechał w ten sposób Jago śle·
py pasażer wzorem amerykatisklch tram
pów przez 3 dni.
Przebył w ten sposób około 1.400
kim., aby zobaczyć morze.„
ulokował się

0
~~~1~~~!~~.!~~· ~!·~~~ ~~.!!.iv! ~.~~.!
Dutsztadt
H.
Or.
Sołowiejczyk
M.
Ir.
.:::~u~ź.!~Y.~.~~~AUS

I seksualnych
wenerycznych i seksualnych
AKUSZER·CilNEKOLOG
specjalista chorób
P O W R 6 C I l.
ANDRZEJ.\ 5, telefon 150-40.
TRAUGUTTA 9, tel. 282·98.
mieszka obecnie
USZU, gardła, ftOSB I krtani
Przyimuie oó 8-9 r. i 4--8 w.
ZACHODNIA ee. Tel. 129·52odS-lli6·9w,nledz.lśwtętaodl)-12.30PrzyJmuJe od s-11 rano I od 5-9.
(Z' I ) T
LEOJONóW
tel.
w nledztele I ~wleta 0-12.
•
przyjm.17 I-le fn~S 1 21640 Prz:vimuie od 9-11 I od 5-7 ~-iec_z.
246•09
n.
·
FOTOORAFICZNV ,fotorl'S'
ZAKLAD
„
!~-:--.---=-.--DR_M_E_D----l---l!!.!:.!.l!.~DR;:,,;!.::..,.,M~E~D.::!....
Al. Kościuszki 22 (Piotr•
Laks,
L.
wł.
ó
tl A 9, tel. 14242 kawska 79). Wykonuje zd!ecla przepiG l.
I
PrzyJmuJą lekarze we .wsiy•tklcb spe sowe do Ubezp. Spoi., matrykuł Itp•
AKUSZER Gl„EKOLOG
CHOROBY SKó.RNE l WENERYCZNE
Anahty. Roentge111 oraz wywołania t kopiowania. Spec.
clalnośclach· n
8/V
Telefon Kwarc. Gabinet dentystyczny czynny. amator<>kie. - Ceny niskie.
• •
'
Gdańska 37 tel 232-55
Porada a zl.
127-84
'
przyjmuJe od 12-2 t od 7-S.30 wlecz.
•
'
DOZORCĘ • SZOFERA z prawem Jaz
Przvirnuie od 8-10 r. I 4-8-ej.
w niedziele 1 ~w!eta od 10-1;? wool
przyjmuje od 7-8·el wiece.
żonatego, poszukule n.i wieś pod
dy,
N
LEKAIU·DENTYSTA
Łodzią. Referencje. Oferty z fotograDOKTÓR
spec)alłsta chorób wenerycznych, fją do Expressu sub „A. K."
ANGIELSKIEGO konwersacji 1 litera•
skórnych. moczopłciowych
CHOR. WENERY~ZN~ I SKÓRNE.
PrzyJmuJe od 9--3-eJ.
CHOl{OBY SKORNE 1 WENtRYC:ZNE
tury udziela rutynowany nauczycleL
tel.
Przeprowadził s' ę na ul.
ODi\rQSKA 37, tel. 232-55
PIOTRKOWSKA 56. te1. 148·62.
234-12 UJ. Zawadzka nr. 21, m S·a. front. co
PIERACKIEGO 5 (Ewangelicka).
od 4 - 7·el w Lecznicy,
Od. 9-l. od 5-9 pp.
ulennie zastać od godz. 4-8 po pot
8-12, i-4. 6-9 wlecz.
Przyjmuje od 12-1 i od 5,30 do 8 w
PIOTRKOWSKA 29ł. tel. 122-89.
~ niedziele ; śwleta od 10-1.
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Wprawdzie od Karola Ornicza nade- stęskniem się trochę za wsilą
listów, w których ów polecał iem.

szło parę

r jej spok<>-

~~~~!~~jł~oa ~e~t~~!t
~~,: ~~~::J~ my~h:~~~
~~~~~~~i~c~~a~;nnai:!f~j
jeszcze serdeczniejszym akcentem otuchy ojcu Danusi.

Danuśka czuła sie wciąż jeszcze onieAle do licytacji niie doszto.
W przeddzień pubHcznej sprzedaży śmieJ.ona. Bądź co bądź był to teraz
' i pan Życki sprzedał Rychtowo z wolnej zwierzchnilk jej ojca i pan całą gębą.
i 66 )
aureoH
majątek dodają
A pienLądze i wybrańoom
M ręki.Tym, który nabył majątek, płacąc szczęśliwym
Powieś~~ sp6łczesna iiil"'
~~==~~~~~~~~~~~
rortuny.
a.
iii;
Jesz~~e ~ardziej. zmi•esza~y był sta·
_ Błogosławteni, którzy mało wy- zań gotówką tr.zysta tysięcy złotych
o.anuta Kresińska, ekspedtenl'n w m~· 1
ry !<·resmsk1, .gdy ui1rzaf Ormcza, wkra·
· gazyme bławatnym Jana Zarysza zosta1e magają: albowiem sp·ełni•one będą iich byt..„ Karol Ormcz.
C2.a,Jącego .do }Cg-O domku.
,
zred~zw~~~·ąc znaleźć pracy _ maj c na marz.enia - uśmiechnął się tajemniczo
- Byliśmy z panną Danuśką na prze
Rozdział trzydziesty dziewiąty
utrzymaniu ojca _ przyjmuje pomoc Zary· Orni·cz.
Kilka tygodni przed licytacją Rychło- ORN.ICZ W, ,SWOJEJ NOWEJ ROLI chadz.ce - za.czą'ł jakgdyby nic Ornicz.
sza i od czasu . do czasu s;iclyKa .się ." nim. I
Wr.adomosc o tern wywołała w dom- Pogoda przepiękna„. A to wrzosowisko
o spotkalllach ~tych o'lw adu1e s1.ę. na· wa Oąiicz postanowił wyjechać do
pod lasem jest naprawdę urocze· tylko
lku Rresińskich ogromną sensację.
·~
.
rzeczony I?anuśk! ::itan.~law Recz:yi~skt 1 1? 0
..
.
.
.
.
.
.
gwałtowne1 sceme zrywa z ukochaną, me m1aS11<1.
mal~wać Jego frolety p'Ob1elane m•tkami·
W
człowieka:
tego
rozumiem
Nie
:-.
tern
o
wiadomość
że
dziwna,
Rzecz
zu•
są
Zaryszem
:!.
iei
stosunki
wierząc, że
zaskoczyła Danuśkę. Nie kochata go. ale 1ak1 sposób doszedł on do tak znacznych babiego liata„.
pełnie platoniczne.
Kresiński był naprawdę zgorszony.
Kre~ińska p~ wielu przygodach poz.nalel ~ swojej ogromnej samotności przyzwy- funduszów? - dziwiła się Danuśka.
- Pani·e dziedzilcu - zaczął - teWidocz,nie mia·ł jeszcze jakieś zatai.emmczeg~ ?dz~nteldmeua:. ~adrolaR}?c1:1~01cw„aa czaiła się trochę do tego oryginała
d t l .
tł
. ł
h .
kt,
b
o meJ o
tery przy1ez za
kgdzie
.urna- ra~, g Y s a. srę pan _obyw~telem ziem- Będziie mi tu smutno bez pana - so Y•. ~ or~~ ~ie wspomma stary Kresii1ski otrzymał posado: kar
azeby pa~ ~nnem1 trochę oczy
czas,
sk1m
powiedzia'ła szczerze. _ Przez tyle ty-, czyt JeJ Kresms.k1, w ~tórego wstąpił. P?bowego.
. . . godni widywaliśmy się dzi,eń w dzień wy. duch. Teraz bo'Y1em, p.o pr~e1sc1u ma spoglądał na w1es: kartomska inte.
. .
- Naturalme, ze nie. ~le ~v d~1s1eJ- t.<Jk że trudno będzie mi się teraz obejść maJą.tku '?' ręce .Ornicz~ •. mógł byc ~ew..: re~·ować go powi•rnny więcej niż wrzoso„
ny, ~e me stra<c1 swo1e1 skromneJ po- w1ska, a st~in ozimin od n~tek babiego
szych czasa,ch t~lko te ma1~tk1 ma1.ą ra- be~ niego.
lata! Jnacz·eJ ni·e długo będzie się pan
sadkt.
. .
.
cJę bytu, ktore me są obdfuzone - 1 któOboje czekali niecierpliwi1e na przy- 1cieszył swojem Rychlowem. W dzisief.
Podmósł JeJ rękę ~'0 ust. .
rych właściciele posiadają pewne rezer- ~ann._o Da~usm. - szepn~t c~cho jazd nowego dziedz&ca, ażeby dowi·e· szych czasa.ch na roli utrzyma się tyllro
wy pien iężne.
ten, kto pośW1łęci jej cały swój czas
_ I cóżby pan zrobH, panie Michale, - i:ow1iedz1ał~ m1 pani bairdZ? me~·1el~, dzieć się z jego ust całej P·rawdy.
i całe swe serce!
Wreszcie doczekali się.
gdybyś jakimś cudem zakupił ten ma- a rown?cześme _duzo! ~ozum1em. ze nie
- Drogi panie Michale - przerwał
Orni1cz przy}echat (tym .razem piękzap.omn~ta pam o, s~o1m ~!lrzeczonym
jątek?
- 1 c.em.ę ~~w.et pam sta!osc. Lecz. za· I!ych samochodem) w taki słoneczny mu Orni·cz - ni.echże mnie pan niie przen1
St
p~wmeme ~e>, z~ 1 dla mme ~nalazł s:ę, ~ październikowy dz.ień, ki•edy białe nitki raża srogiemi morałami, bo i tak mnie
,
.
ary ~apa _ się.
.- .Maiąc tro~hkę kapitałud za~~dR\c~~ Je~ serc~ cichy i dobry kącik, uszczęsh- babiego lata fruwają po ścierniskach i za pan nie przekona! Nie poto kupiłem RY·
czepiają się bezwolnie na przekwitłych cMowo, ażeby ziaha.rowywać się od raz1meml~Srn cba!a ter gospo ar 1· „ nbeJ wia m111el
~zy 11~c1sk potozylby~ łba kaiku1a~\z 0 . ~az jesz~ze ucał?wał jej ręke i odda- ostach. Zostawiwszy wóz we dworze, na do Wiicc~ora. Ja w dalszym ciągu
chcę tu być miieszczuchem na wakacjach
udał się do Kresińskiich.
zoweJ, a, zato upr~wia ym na wię„ ~z~lhf się szybik1m krokiem
Tak się z·~ożyło, -że stary bawH w po- i używać dowali lenistwa wśród pięknej
Po jego odjeździ1e zrobiło się w RYskalę chow bydła 1. trzo.dy. ~rzy dzi~ieJszycht ~cn~c~ hmi~sa 1 ~ks~~~~C:: y~h chłowi1e jeszcze hardzi.ej pusto, tern wię lu a w domu by la tylko Danuśka. Na wi- przyrody wsi, pracę i rozlmsz piracy na
a cej, że poczęły padać pierwsze jesienne dok noweg·o dziiedziica Rychłowa dziew- wsi pozostawi.am już innym!
~wen, ua nosciac me wy ze
1
Stary zachmurzył się:
. !deszcze. ~ównież.i. ~an Mi:cha·ł b~ł n~oc- czyna .zmie~za.la.się mo_cno. On jednak
. .
.
cm z~·:·
- W ten sposób postępując wyjdzie
.. .zw1lz~ł usta tykiem wma 1 melancho-1 no zgnębiony. Zbhza1ący się term1m hcy- przywita! się z mą tak, 1akgdyby rozstata·cji m~jątku napełniat go troską o nie- li się przed kil~~ma godzinami, poczem pan stąd rychtio z torbami. Majątek wy,
Iumc pak1wat gl?:Vą:
maga ustawiczrnego nadzom - łnaczej
zaproponow~ł JeJ, zara~:
.
. .
l'Utro.
pewne
podqhnyc.hj
o
1'.1~rzyc
po_coz
Lecz
- A mozc bysmy się tak przeszli w okradną pa,na i zrujnują.
Czy nowy wlaśc1c1el Rychtowa zecudach? W tcJ chwili byłbym szczęśhwy. gdybym miał d.o śmierci zapewnio-J chce go zatrzymać, czy też wymówi mu stronę olszynki? Pogoda jest przepiękna
(Dalszy cią~ jutro).
i świiat także! I przyznam się pani, ż·e
:;~.adę i ~bi:r.e na iwwa tułaczkę?
ną posa-dę karboweio.
1·
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Zatarg Warszawy z PZB przybiera coraz
Warszawa
LÓDŻ, 1 maja,

zwr~ca

! przednio prezes PZB l(uczyk

•

o

się

ostr~e~szą forinę.
interwenctę do ZZ

proponował oblęcle sportu nle przyjmował dotychczas wogóle żadne

Błyskawiczne tempo
ostatnich wydarzeń w tego stanowiska mJr. Kierzkowskiemu wielce zaPleściarstwie polsklem zaskoczyło wpro.st sfery służonemu działaczowi na polu gier sportowych,
sporto\\'e. Zaledwie cztery dni dzielą nas od za- lecz ten odmówił stanowczo przyjęcia tej misji,
kończenia mistrzostw Polski w boksie, jeszcze
P. Morawski - maior w stanie spoczynku skarbnik nie dokonał dokładnych obliczeń zys- jest w świecie sportowym stolicy osobistością zuków materJalnych z Imprezy, a już w pełni uczy pełnie nieznaną I w pracach orr.anizacyjnych
nić można bilans ze strat sportowych i moralnych. Bo o tern, że mistrzostwa takie właśnie

go udziału. Przed laty był on piłkarzem krakowskiej Wisły, a w ciągu lat ostatnich utrzymywał
ze sportem jedynie luźny kontakt, uczęszczają\.
na Imprezy sportowe. W Warszawie zaJmuJe r>.
Morawski stanowisko komisarza w związku kupców trzody i bydła. Ładne połączenie z boksem.„

e
swych kolegów z

S~dziowi

!ltraty przyniosły nikogo przekonywać nie trzeba. Smutne wystąpienie stolicy spowodowane
nletylko zdenerwowaniem lei przywódców, afo
przedewszystkiem ferowaniem
niesprawiedliwych orzeczeń przez niektórych sędziów, chc11cych się przez to prz11 podobać kierowniczym
władzom zwla.zkowym, spowodowało,
że boks
polski znajduje się obecnie na- wulkanie. Jes"
szczególnie przykre, że znaldujemy się właśnie
w okresie nalinteni.ywnielszych przygotowań
WARSZAWA, 1 maja.
pięściarzy do igrzysk olimpJJskich, na których
W ,czwairtek wieczorem odbyła się w
właśnie winna być skupl?na całkowicie uwaga V/arszawle konferencja sędziów bok~=~z~~!b~~~~zw~~~c~~~~~~~~~ ~~~~t!tir~n~ 1~~: serski~h, z'Y°łana przez wydział spraw
dzl.
l sęd.zmwsk1ch Warszawskiego OkręgoJedną korzyść może z tego wynieść plęśclar- wel!O Zw. Bnkserskiego, Przewodniczył
stwo, że PZB zabierze .s!ę nareszcie energicznie · obradom p. Henryk Piekarski.
do sprawy. sędzlowskle1 1 u~anuJe wresz~!e m~c-,
Zebrani ncwzi„li przez aklamac1'ę nano zabagnione stosunki w swlatku sędz10w p1ę•
ścłarsklch. Jeśli to rzeczywiście da się przepro- stępuJącą uchwałę:
56
wadzić, to nierozważny czyn stołecznych działa- WWWi
.A
w

„

:::·~~l:!i~:~~::;!i~:::~~::~~:2:~tt0!:~: 1 ,
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cJalnego zawiadomienia o mianowaniu go komlsa
rzem, a co zatem idzie również żadnych lnstruk•
cyj.

pl ~tn ują

mistrzostw Polski. -

wczoraj w

„Z uwagi na to, że

poszczególnym
brali uj dział w iudywidualnvch mistrzostwach
· Polski w Lodzi w dniach 24 -- 26 kwietuia r. b., czyniono zarzutv natury etycz
nej, że jedno·zJtodna cpinja ~.portowa
słusznie zarzucała fałszowanie rzeczy'\Vll~lt'-•ch
wyników oraz zważywszy, że
:1
ani wydział spraw sędziowskich P. Z. B.
'bt
2
'W
1

Zapytany przez przci.:~!:J vlciełi prasy o plany
odpowiedział p. Morawsi\i, że cotychczas niema
Jeszcze ża<lnych, gdy ;~ 11:'.l otrzymał wogóle ofl·

stołeczni

uchwała zapadła

I

E

sędziom bokzerskim, którzy

P1· etrza k mo'W1· O SO b1· e

Sensacyjna

~Jarszawie
ani też zarząd PolskieJ!o Związku Bok„
serskic~o z µn..,.,ryższych faktów nie wy„
dąRnął kO·n sckwencyj i przeszedł nad
temi zarzufami do porządku dzienne~o
- chcąc zdecvdawanie odseparować stę
od i,;rcne. dziah·czy i sędziów, którym
za~zi.lty publicznie czvni<l,no uznaje,
iz· dałl'Ze pozo~tawanie na tym odpo„
-t
wiedzia1nym Cd!finku sportcwym za nie„
m<liliwc do czasu ułraranla wh1aych.

że ! p%~::r:~~~ s~~J~i:s~aa ~t;i~~r~
0

nowanlu komisarza, Jako pierwsi podawaliśmy
nia stnrnnkuw należy z !!rena działaczy
też szczegóły z obu naJbardzieJ w tych sprawach •
i s~dziów munać p. Suszczyńskiego,
zainteresowanych
miast
Warszawy
i Poznania.
Wł
• t rz Polsl~i
nie zdecydował
B'lCIevncza,
.
'Ili?
k I
.<
G·OTCZyC
'()zisiaJ
otrzymujemy
od naszych
korespondentów
cem1S
~
,
. s·ę
I
.jeszcze
l•1CZ .;i a1
ende~o,
dalsze niezwykle lnteresnJące szczegóły, toczące?•
do .takiego klubu wstąpi
kie~o i Lcwickie~o, którzy w sposób jasie „wolny'',
Kalisz, 30 kwietnia.
kainam J!o. Na zapytanie co do walki fi- skra.wy narm:zyli zasadę „fair play" w
POZNAŃ', l mają.
U l
b
.
ł .
ł
, p· t k d
. d
M' ł
spi)rcie.
· Wiadomość o zwołaniu przez zarząd wozn
ta entowany okser wagi pó cięż- na owe1 iei rzai o pow1a a: ia em
K.cnforencia sędzio,wska w całej roz.
zebrania przedstawicieli wszystk~ch klubów. sto-1 ldej, Walenty Piefr.zark (KKS) po zda-. poza sobą dwie ciężkie walki, gdy tym- dą~ło:ici "-'t:'•oi.era a?;:cję zarządu War·
łecznych należącl'Ch do związku 1. uchwalemu na byóu. za.szczytne.~o tytułu wicemis•trza czasem Szymura miał tylko jedną przyll'i
.t'
tem zebraniu solidaryzowania się tych klubów 1p i ki- ..J_• I' . i:.
d
.
.
ł
_
b
r) b szaws.hicga O~rftgowego Zwi~zku Bok·
z' wystąpienlem zarządu WOZB na mistr.io· f c~s 1 WA:le i się z naszym sprawoz aw- czem me wa1czy on N so O'tę z
oro ą, ser~kte~c, zmicrza;ącą do naprawy zastwach w L~dzl wywołała w sferach klerow~i- i cą spor~O"NYll~ cieka1wemi
r~żeniami lecz do finału wszedł wal~:o•werem: . Ja ha~nianycb dornnkóVI i w?.ywa sędziów
czych Polskiego Związku Bokserskiego pewne. z ostatnich n:mtrzostw bokserskich Pol- tymczasem spOttkałem s1ę z silnym
'"
•
zdziwienie. Szczegó.lnie łwmentowany jest t~; ski oraz opo·Niada plany .na przyszłość. Szkwarko1wskim (Lwów). Spotkanie fi- inńych ckre.gów
do złożenia pub1iczne·
11
fakt. że WOZB zamierza odwołać się do ZZ 1I
F
. ,_. . . b
.
.d .
ł
ł
, d ,
.
ł
~o prote:;:h\ ,
PUWf, 3 przez to Jak przypuszczają nie zeciice 1
o.r~ę, ·':'1 1a11ue1 się n ecn1e zn.a1 u1ę n'.1 o':'le m?g em ~gra~, ~ yoy ru.? ?s a- M§i44N!mtt
n
W
u
podporządkować się decyzll PZB, rozwiązulącej - mowi Ptelrzak - mogę zawdzięczać I b1eme, da1ące mi su; s1lme we zna.lu w
:tarząd okręgu warszawskiego.
\kierownictwu IKP w Łodzi. I<:ilkumie-, trzeciej rundzie. Wówczais to, świeży
Rozmawialiśmy na. ten temat z przedstawicie- sięczny, pobyt w drużynie łódzkiej wy· j Szymura zadał mi kilka pro1slych 1 co
Jaml prezydium Polskiego Związku Bokserskiego, :
dł
·
d b
d · ki
d
d
ł
·
· J c; d :
którzy wskazują że uchwalenie przez delegatów o.·ze
m1 na c· re, z1ęi . cze::nu stan~- Za' ecy owa o ? ·1e~o zwycięstwie;
J~drzejc\vskiej w Bu:lapeszcle
klubów stołecznych solidaryzowania się z roz- , łern w tym roku nora.z pierwszy do mi- .na:k z tytułu W1cemistrza 1estem rowniez
Budapeszt. 30 kwietnia.
wiązanym zarządem WOZB to Już uietylko nie- sfrzos.tw Pols,ki. Gdybym do tej pory 1za. d owo l c111y.
W dru~(em spothrniu w grze poiedyńczel
su,bo rdył~dacJk~ Jak począt.kowo traktowano wystą siedział w Kal. Kl. Sport. nie mó~łbyml
Obecnie przygoto·wvwać <;ię b~dę do pali 0 naro~owe' mist;·zostwo \Vęgier JędrzeioP en e o z 1e warszawian, a e
rokosz.
k
,
h
· · t • ·
K'
b
d 1·
"
·
NaldzlwnleJszy Jest w tern fakt, zwykły
że na mistrzo- wy azac swyc
unn~1ę ~oset.
1erow- ?' ~:m. prz': o.wpiJs k'1ego, p0częm d o: wska pokonała \\ ·ę~1erke
~fa to 10:8, 6:4.
stwach po wycofaniu drużyny zarząd WOZB i mctwo KK.S-u zupełnie me dba o zawod 1es1em robię przenwę.
•
\
Vf dals~ym ciągu n~1ędzynarodowy~h za.
wystosował do PZB pismo, w którem stwierdza,\ ników, m.aijącvch ja1kiekolwiek warunki
W sezonie letnim uprawiać będę na- wod~w tenisowych o mistrzostwo Wegier ~ę
że zdaje sobie w pełni sprawę ze skutków swego na b0ikseira Klub żąda jedynie zwycię- daJ wioślarstwo w Pol Klubie Sparto- drzeiowska rozegrała dal~zet trzy spotkania,
wystąpienia i gotów jest ponieść jego konsekwen .
. . db
b 1 .
. .
k..
d . t
, b d
odnosząc nowe trzy zwyc1cs wa.
cle. Obecnie uchyla się od tych właśnie kon-1 stwa, .a .m~
a a so utme o tremngi za- wym,, z. torą. to _o.sac ą renowac
ę ę
w grze poiedyiiczej pań Jędrze!owska .P~sekwencyj i przenosi sprawę na tory zz. PZB 0 wodmkow.
rowmez na ohmptadę.
konała Sarkany 6:3, 6:1, a następrne wyelim;zebraniu wa~szawskiem ~Iie ot~zl-'.mał doty~hcz.as 1
Po c~ężkiei p~zepr~wie. w mistrzeDo KKS-u iu.ż nie p~wr.ócę. lecz w nowala lierbst <~.ust:ia), 6:2. 6:3. .
. ·'·
żadnego ollc1alnego zaw1adom1ema, a dowiedział; stwach 1 zdcibvcm wicemistrza nabra- przvszłym sezo1D1e wstąpię do IKP lub
W grz~ podwoinei pan para ools!,o-austna ...
się .otem tyl~o z prasy, tak ~e .w sprawie tej nie . łem dalszei' rutyny i i'estem pewny że wł do Warszawianki.
ka JędrzeJo'7'~ka-Iierbst pokonała parę Baurnmoze oczywista zająć naraz1e zadnego oficjalne- 11
• .
.
'
garten - M1sic 6:1. 6:2.
go stanowiska.
! przyszłosci w spotkaniu z Szymurą po(Z. B.)
Cala prasa węgierska wyraża sie z nalZresztą kluby stołeczne mają interweniować w
j większym uznaniem o grze polskiei mistrzyni,
zz,
tak że PZB zaczeka na wyniki tych interwen;t·
podkreślając jej doskonała forme mimo zrru;cyj, Sprawa zaś potoczy si~ normalnl-'.m trybem.
·
..
•
~ ;- •
czenia ~po;yodowa~1e~o czr~sten:ii rozg.rywkami.
Mianowany przez PZB ·komisarzem mir. Morawl
11
Z w1elkiem napięciem oczekiwane 1est spotski obejmie w najbliższym czasie urzędowauie,j
n~edz~el~
~~«:i: spoikoń
kanie finałowe pomiędzy Jędrzejowską a tteprzyczem w planach PZB nie jest bynafmniej prze i
„
Iena Jacobs.
wldzia1~e, by kierował on ~gendam! ~wiązku. w~r
Nadchodząc;a .niedziela przyn_iesie oię~ ~al- n~ wlasnem ?oisku to 90 procent ~grane_i. -;--:finał gry pojedyf1czej pa_ń,. będący ośrod1
szawsk1ego. P. Morawski zwoła iuz w na1bllz-, szych spotkan ligowych, z ktorvch na1\v1ęk- Nie przepowiadamy tym razem mesoodzia11K1 kiem zainteresowania calev.o sw1ata sportowego
szym czasie walne zebranie klubów stołecznych, sze zainteresowanie budzi me.::z Ruchu ze $Ią- i jesteśmy pewni, że drużyna lwowska wzb'J- odbi;dzie siQ dopiero w niedziele. Finał par.ów
na którem zakomunikuje przedstawicielom tych skiem. Obic drużyny ślaskie nie zr.aidują slę w gaci się o dalsze dwa punktv.
prawdopodobnie odbędzie się w sobote.
klubów o uchwale rozwiazującei stary zarząd i tej chwili w formie, mimo wszystko jednak u·
zawieszeniu, aż do czasu ukończenia dochodzenia ważamy Ruch za zespól znacznie leoszy i dlaprezydjum związku. Wobec powyższego p. tego typujemy drnżynę te jako faworyta meMorawski zarządzi wybory nowych władz okrę·
gu oczywista spośród kandydatów przedstawio- ew.
B:udzo intcre~n.ir:cr. zapowiada sie mecz warnych przez reprezentantów klubów.
szawski m:ędzy Warszawianka a Wisłq. Klub
DCd:ał się do dymlsf I
stnle:/:!y cinwi(iclt w pierwszych :-.natkaniach,
Z~odnie z szeroko z<1Jkroqonym plaWARSZAWA, 1 maja.
ze ::ie zamierz:i w sezonie bież<i:.vm towarzvJak się d~wiadujemy wybrany na od- nem wysizko·l cniowym PZPN-u rozpoSfery pięściarskie ,stolicy oc~ekują z pełn~m szy·~ ~rupie ct:l~:derów. Warszawianka ies~ dziś bytem niedawno walnem zebraniu PZTK czyna1ją się w okręgu.eh z ko11cem biespokolem da.lszego to~u wypadkow w związku z gr'Jź11;1 dla najlcp~ 1e.i drużyny li~owei i di a te· kapitan spońowy związku p. Tkaczyk żące.go miesiąca mistrzostwa piłkarskie
zamlanowa~1em ko!111sarza w W~ZB przez za- ~o '\·y11ik s1:o•J:ania lidera tabeli Wislv z Idu- padał się do dymisji, która prawdopo- 1·un1'0:rów. Do mistrzo•stwa do.nuszczent
r.z:ąd Pol~loego Zw1~z~u _Boksłersk1ego, P_ocząt- rem ~ t•M··~1.nym st 0 i pod znakiem zapvtan'a.
d b • b d •
"
kowe z~enerwowame iak1e da.c: się zau~azyć po 1 Gai barnia, która gości u siebie Dab winna O Die ,ę. zie przvięta.
będą młodcciani pilkat'z.e, urodzeni w
nadelścm z L?~zl plerY'szych. '". 1 adomoś~ 1 0 wyco bez większego wysiłku zdobyć dwa ounkty. ·Na mieysce P .Tl~eczvka wybrany ma 1 lata.eh 1919 i 1920 i dobrze zaawnnso·
fanlu. sle drunny zmkńęło 1u~ zupełm.e PO ze Mimo odniesionego zwyciestwa nad Warta :iie być n. Ja.n){owski (WTC).
wani fizycznie z r. 1921.
braJ?IU ~OZB z udziałem kl~bo~v na kto~em sze- wierzymy, by Dąb odegrał w rozgrywkach liN' d • 1
·
k k k
•
Iowie elnpy poda)! pow?dy, 1ak1e nimi luerowały gowych większą rolę. Chyba, żeby oowtórzyl
•• i.e zie ny pierwszy r~
· W ołkręgu łódzkim zainteresowanie
przy wycofywaniu druzyny z mlstr~ostY'.
się w niedzielę cud poznański, ale na to byn<'.j- zatnicJO·w any • prz~z. ruchhwy
arzą
tftlstrzos.t wami iest b. duże. Jak nas in·
Sfery
przyznają otwarcie, ze postę- mme1
. . me
.
. się
.
LOZK wzbudził
nyrh
ko f
k
kl u b ów z.g· ł o•si ł a po
· stołeczne
• wsrod
• t m\odoc
·1
"'
pek łódzki
był niesnortowy, ale wywołany zo; , . zanosi
'
. · .
, .
·
·
• , J
lb
t t •• ·nrm1u1'ą \lilię· ·szość
·c·„
\Vczyscy
podkreślają
wyraźI
C1ęzkie
zadame
czeka
v.
rnedz1ele
ligowcov.
arzv
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rzvm.1~
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eres<l·
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,e'l'
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więcei'
drużyn.
Ostaiteczn'' termin
st ał kon Iecznos 1"
k' I "K~ · d ·e do Wa1·ty kt)ra orzed 1y„
es'
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0
nie. że bardziej niesportowe jest postępowanie l'd
~ . 1c 1. ,, · :1e "-i.
. ·: l
,
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!:Jl cd z 1.ewnnv
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• 1 ZQłosz•
1 u·-u lywa w dniu 12 maja.
nlektóry~b scdziów i sprawa ta winna by~ raz l':Ocmem strac~!a ~ 1 ~.oc~ekiwanie punktv. z d~· adentow sporb~ ltolarslne,fo.
I Gllill"l!B!S8111Bl!!'J!!Zl:mi::illi'li!lll!lllmlElllimm•
wreszcie załatwiona. Z dużem zainteresowaniem he~11 • Rzecz~. amhic.ii P!łkarzy poznańskich ~ ... Prezes LOZK n. Wacia
Szymski
0<:zekiwane jest tu !akie stanowisko zalrną na- i dzie z;e~abihtowan.ic si~ za prze~rana ze ś~~~ uda1'e się w przyszłym ty~odqłu do WarW ~obotę, dnia 2 m:i1·a rb. na boisku Unionczelne władze sportu polsl~iego, a wlec przede- zak am1 • dlatego oczekiwać nalezv ze stro .,
• •
s ystk·em zz i PUWf
I za wodnikó w Warty duże~o wvsilku.
f!Zawy n~ !':oec1alnte zwołane zebr~ nie: Touringu ? godzinie 16-~J odbSd;1 1'ię zawody
w Szcz~ir.ólnie du:te zai~teresowanie budzi sta- 1 Czy ŁKS będzie mó;:d przeciwstawić się Zt>rzędt.t PZTK, nr> któn'lm ;.a.pf'l~~ m<'l h I towarzY'.sk(1e "~ ~il!ię .1101.ną. rr11r.dzy drnżrnami
nowlslrn PUWf, ~dy;~ mlnn•.nvanv przez PZR Im- ~ il '.'ei dn!żynie poznJńskicj zohnczvnw w n:e- ,bnin~łe decy;:;e f":i,...:--<rie rqif,.i;żsT.• -;'.~ f•. t'1l:k::ib1 P:ib•:in1c"" i Nort\1 J.
misarzem p. Morawski został właśnie na to sta ' dzirlc. . .
.
.· I n.Janów n"'s~vch władz ;·1arsl•1'cL
'
Po'.\'<~.:c . ::a\•.-ody "°~~:1111 poprzedzone
·
1° r• "'
I p r~c L:1 . ! -.::r-~ c111 roze<>rll1P·m
nrzez Bar • Kochb"'
nowisko polecony przez mlr. W ojciec howsloei;o
. .f' • ' ·- „, !::'!~~ rozegr~ny zosta
. 111 e we I , '"O"
v
" ~·i
• "' - .
/ ' ~·
„
~ Jedną z czołowych osobistości w PUWf. U· między Pogo111ą a Legią. Kazdy mecz Pogor.. •
,.r· r"
(iunjor?JY) i Nordję }iun1orzy).
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Humorek

'l rzy Iata służyła Marysia u państwa .n.upściów i po trzech latach straciła miejsce. A wiadcmo jak dziś trudno o nową posadę. Chodziła
do rajfurek, do koleżanek - nic nie pomagało,
'Aż dnia pewnego wpadła na wspaniały pomysł.
Oto podała do pism ogłoszenie następujęcej
treści:

- Młoda, zdrowa, silna dziewczyna do
wszystkiego, umiejąca szybko i bez hałasu wyrzucać za drzwi zbyt natarczywych wierzycieli,
znająca różne sposoby na robienie długów w
sklepikach i u piekarza - szuka odpowie.dniego miejsca.
Tego samego dnia otrzymała sto ofert.

**
*
zamierza

poślubić KsawePani Agnieszka
Ale przedtem zbiera o nim informacje od
z1 "!jomych. Właśnie rozmawia w tej chwili z koleżką pana .Ksawerego:
- Czy on jest dobry?„.
- O, bardzo, proszę pani„,
- A czy nie jest przypadkiem nerwowy?„.
- O, gdzie tam!.„ On wcale nerwów nie mal
- A czy delikatny?
- Bardzo?„. Wystarczy chyba, Jeśli pani
s:owiem, że on w nocy chodzi po parku na palcuch!
- Dlaczego?

Pc _;o.

-

Jaklo dlaczego?„. żeby nie zbudzić śpią-

c ~i naturyr

ł•

Po raz pierwszy od wielu lat Grecja
obchodziła w sposób niezwykle uroczy.
sty dzień urodzin króla greckiego Jerzego n, który przerodził się w Święto
~arodowe i hołd obywateli złożony monarsze. - Zdjęcie nasze przedstawia
manifestacje ku czci jadącego w samo·
króla Jerzego II na ulicach Aten.
chodzie
ucz
dla
Jak już doniosły depesze, robotnicy Państwowej Wytwórni Uzbrojenia,
·czenia pamięci Marszałka Piłsudskiego, ofiaro'IJali armii polskiej 100 karabinów
maszynowych. Na zdjęciu widzimy fragmew uroczystości - w głębi Prezy.
dent Rzeczypospolitej prof. Mościcki w rozmowie z generalnym inspektorem
armii gen. Rydzem·$migłym.
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można powiedzieć, aby pan Filip był
człowiekiem bardzo rozmownym: hołduje on bo-

Nie

v,; em zasadzie, że mowa jest wprawdzie srebrem,
lecz milczenie złotem. Nic więc dziwnego, że
panna Weronika nudzi się śmiertelnie w jego
Właśnie siedzą razem w salołc warzys t wie.
niku od• gcdziny, a Filip nie wyrzekł jeszcze
ani sło wa. Siedzi i milczy, tylko od czasu do
c;:;asu porusza nogą, jakby miał drgawki.
- Co panu jest? - pyta panna Weronika.
- Nie wiem„, Noga mi zasnęła„. Nie rozumiem dlaczego moje nogi tak często zasypiają„.
- Nic dziwnego - są w pańskiem towarzys!wie.„ - odparał Weronika.

**

*
I. -cknrz powiada do pacjenta:
- - ~ , m panu pigułki, ale musi ie pan zaty·
wa~ Hel wodzie.„
- To b~dzie niemożliwe ...
-- Dlaczego?„
- Bo teraz Jeszcze w wodzie za zimno!

Londynu zbudowano specjalną rozgłośnię radiową dla użytku
licji w walce z przestępcaini. Na zdjęciu widzimy budynki rozgłośni.

pobliżu

Król egipski Fuad I, zmarł. Bawiący WI
Londynie na studiach egipski następctt
tronu, ks. Farouk wyJeohał niezwłocznie
do swego kraju. Według konstytucji ·
egipskiej do czasu pełnoletności nowego
króla, który llczy obecnie 16 lat, 1·ząd~
sprawować będzie rada ret!encyjna. ....:.
po- Na zdjęciu reprodukujemy podobizn~.
,
ks. F arouka.

maitszeml projektami reklamoweml. z zarządem fabryki.
- Doskonale. Chciałbym jeszcze do- Pomysł Wellingtona byt bezkonkuren-.
dać, że gotów jestem, w formie oewne- cyJny. Nowa maszyna wstępnym bo-c
4
go za~ezpie,czenia; po_z~stawić do dys- jem zdobędzie sobie popularność nietyl„
pozyCJ1 panow znaczmeiszą sume. Ody- ko w Ameryce, ale i w całe.i Europie.
.
O godzinie trzeciej po południu Bras~
Lord Edgar Wellington orosi o l rektora, że osiągnę szybkość. o jaklci by samolot uległ uszkodzeniu, ookryic
zameldo.wał Jammesow), jeszc~e nikt nie marzył. Gdy "'.'ylą<lui.ę straty z własnej kieszen~. Pozatem mu- odbył konferencję z zarządem zakła
przyjęci ~ Bras~ o ~1, dyrektorowi zn~nvch, a.rne-1 w Chicago w rekordowym cza~!1e, napi- szę zaznaczyć, że muszę podjąć lot już dów lotniczych. Gdy Brass oświadczyf
rykansk1ch zakładów lotmczvch Jego szą o tern wszystkie gazety. P1sm:i be:- jutro rano, jednocześnie z tym inżynie- członkom zarządu, że Wemngton sam
zaproponował złożenie kaucji pieniężnej
dą musiały wówczas przyznać. że ża- 1 rem.
osobisty sekretarz.
- Lord Wellington? - mruknął pod den inny samolot nie osiągnąłby takiej · - Czy pan już dawno bawi w na~ niezwykły projekt został szybko zaak„
ceptowany.
nosem dyrektor. - Nie znam go. Niech szybkości. Zdaję sobie sprawe. że mo- szym kraju? --..:... spytał go dyrektor.
Nazajut.-z 0 świcie zainscenizowano
po
oodróż
obecnie
Odbywam
Nie·
zorn:anizow~1ć
wszystko
byto
żnaby
\.Vcidzi e !
Po chwili w gabinede z;awił sic wr- znacznie prościej. Gdybym, ni.e krad- całej · Ameryce. Dla całkowitego wy ja- kradzież. Wellington złożył w fabryce
tworny mężczyzna w średnim wieku. nąc maszyny, wystartował z hangaru i śnienia sprawy, przedstawię panu iesz- 20 tysięcy dolarów i odleciał w kiierunku
Chicago
Pr ze d s tawił się z godnością dyrektorn- osiągnął rekordową szybkość. fabryka cze moje dowody osobiste.
l'k
· .
Bras~ spod .
Wellington wyjąt z kieszeni olik pawi Brassowi i zajął wskazany mu fotel. również miałaby duże korzvści. Ale
kz~ewa 1ds~ę, zte an~ 1. przy
b d . t
- Słyszałem, że panowie wypusz- przecież u was w Ameryce o wszyst- pie rów.
ę zie am o 010 go zmy
.
Dyrektor B rass rzuci'ł okiem
i 1 Dl a t eg-o t ez·
· sensac.a.
• o- k'iem decy duie
· na ryne k nowy t yp samo 1Olu,
· rzec1e3 po po
na do- ludn·u
czacie
1
dl . B
.
·
w· go dzmę
s',1gaią cego rekordową szybkość - ruz- sądzę, że mój projekt nie jest do pogDr- kumenty i szybko je odłożył.
po Jego o ocie. rass
T0
kl
D· k .
d · 1
·
·r
,
z kt' ·1 11·
Władze
ras
zu- zaalarmował
zię UJę panu - rze · zema · .
począ ·
t or:: .~
- Tak - uśmiechn.ąt sie dyrektor pełnie zbyteczne. Chciatbym tvlko spy- fabr ka sam~otó~ utrz ·
- Tak jest. Od dwUL:h tygodni piy;ywa ~ sc:iit I
sle srosunk'
szą o tern wszystkie fachowe oisma -- Brass. - Pomysł jest n~ezly, Ale chci;.;J. · tać pana o stały pański adres.
byn: j~szcze spytać, co p~n~ skta~ia io . Lord Wellington mieszkał w Londy-J dzi 0 impr~~:or~~1 :::~~ei We~ii~~/h~
potwie rdził dyreRtor. zakładu .. 1
0
·,na
nie nale. . . ,
- Ta sprawa mme bardzo mtere~u- pod Jęcia tego lotu? Przec1ez nara za się me.
1
ocze . ,
Óii~~ g0ac~faremn·e
. Dyre~tor Brass ~anoto:w~ł adres. ·
je. Jestem lotnikiem. .w ~zasie woin.y pan na pewne pr~yk_rości, a oozat~n~
1
ki\\ ano
p ełn iłem bardzo od~ow1edz!t1ln~ funkcJeJ impreza, s~czególme~ ze ?a~ chce wz1~c . -:-: Kiedy mam s11ę zfąos1ć po oupo- przybycia lot;ika.
. .
.
,
.
.
.
wywi adowcze - ciągnął dale1 arysto- bardzo duzą szybkosć, me Jest zupeh~1e wiedz? - . spytał go anglik.
1 Dop~ero wieczorem WYJa.smło s1e.
ze
( - O czwartej po południu.
kra ta angielski. - Chciałbvm wypró- bezpieczna.
prawdziwy I.ord ~dgar W~l11Jwtop przePożegnali się.
- Chętnie panu wyjaśnie. Niie cheb ować waszą nową maszyne. Mam pe-I
Gdy dyr. Brass został sam w gab!- bywa w ~alifornJI. C~low1ek. ktory ·pod
wien pl an, któryby przyniósł fabryce dzi mi zupełn '1e o korzyść matefr1lną.
Jestem człowiekiem zamożnym. posia· necie, połączył się telefonicznie z hote- szywał si.ę pod na~w:.sko zn„'rnego arybardzo duże korzyści.
Dyrektor Brass spoglądał nań z .:o- dam duży majątek ziemski w Szkodi. Iem „Atlantic". Powi1edziano mu. że lord s1; 0 kraty 1 skradł Jego dokumentj~ .0soPragnę tylko porachować się z pewnym Wellington istotnie przybył dooiero o- biste, był zn.a~ym p~z~stępcą, stoiącym
raz wiekszem zainteresowaniem.
- Projekt mól jest następujący - angielsk!im inżynierem - konstruktorem, negdaj. żadnych bliższych informacyj na czele szaiki złodz.1e1 brvlantów.
W nocy przed wyprawa lotni~zą„
m ó w i1ł dalej Wellington. oo chwilowej którego uważam za mego zacickleg'.l dotyczących jego soby dyrekc.ia hotezr~bowat on z pałacu Johna Mi1Jera,
przerwie. - Zainscenizujemy kradzież wroga. Inżynier ów, zatrudnionv w a11- lu nie mogła mu udzielić.
Brass skolei zatelefonował do Con- krola amerykańskiego przemysłu staJo.
iej fabi;yce samolotów. zbudował
samolotu. Jutro o świcie przyjóę do ·
hangaru, obezwładnię dozorców i o~- rów ~ nowy typ aeroplanu. który ma. dynu, do znanego biura wywiadow- ~ego brylanty, wartości około 800 tys1ęcy dolarów.
c ę waszym nowym samolotem. Pai:o- osiągać 'eszcze większą szybkość, niż czego.
Obawiając się, że władze unii;mo„
Biuro to udfr~liło mu dokładnych
sz:vna. Jutro rano podeim;e on
wi e, o c zy wiście. zaalarmuiecie wiad1~e. wasza
a przedewszystkiem prase. P~ wauiie próbny I · Zależy mi na tern. by po- danych. Wellington istotnie bvł dosko- żl!iwią mu ucieczkę ze Stanów Ziecb~
~1111o lotu. szcze~61nie tego ~nie uei- krzyżować jego olany. Jeśli .ia osiągnę nałym lotnikiem i w czasie woiny du- czonych, zwrócił się do dyrekc.i-i. fab-ry„
, 1
wcgo tvou, o którym tyle pisano. m·1si większą s ybkość i zareklamuie wasza sfużyl się do rangi majora. Posiadał ki lotniczej.
Zamiast do Chicago odleciał 00
wy w ot:::ić w ielką sensac.i~ w całej Ame- fabrykę,. ~n człowiek bardzo boleśnie znaczny m~i~tek i cieszył s~,e nieposzlaAustralii.
kowaną opm1a.
rvce. Ut oże z panam~ doktadną tra«€;'. to odczU)e.
Władze nie zdołały go oanaletć ·
Dyrektor Brass zacierał rece z zadoMogę polecieć. ieśli panowie te~rn sol•ie , - Już \,zumiem - powiedział dyD<i
Oczywiście nie mc~ę wolenia.
ż v c zą n a or z ykład do Chica1ro. .Jcsfrrn rektor Bras~ ·"l~
Od wielu dni głowił sie nad nafr.)zdobry'm pilotem i za'Dewniam oana dy- panu jeszcze l:t<l.zj_elić odoowi1edzi. Muszę
C r!':l·ir: nna nowelka
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się porozumieć
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