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Nowy gabinet gen. Sławoj-Składkows

Zmiany nastąpiły w resortach spraw
wewnętrznych, sprawiedliwości oraz p·rzemysłu i handlu. -W skład
nowego rządu weszli m.inn„ ,prok. Cirabowski oraz · amb. Roman.
B„ premjer Kościałkowski ministrem opieki społecznej

obejmie dziś urzędowanie. -

Warszawa, 16 maja.
Nowy rząd generała SJawoj-Skład·
kowskiego już dziś przed południem o·
be)mie urzędowanie. Skład nowego gabinetu jest następujący:
Prezes rady ministrów i minister
spraw wewnętrznych :_ gen. dyw. dr.
flelicjan Sławoj-Składkowski.
Wicepremier i minister skarbu inż. Eugeniusz Kwiatkowski,
Mluister spraw zagranicznych - Jó·
.
zeł Beck,
Minister spraw wojskowych - gen·
Tadeusz Kasprzycki,
. Minister sprawiedliwości - prokurator Witold Grabowski,
Minister wyznań religijnych I oświecenia publicznego - prof. Wojciech
Swiętosławski,

średnio przed ogłoszeniem nowej listy strów, a mianowicie pp. Jaszczołt, dr.
gabinetu, w kołach politycznych War- Górecki oraz Raczkiewicz. B. minister
szawy krążyły najrozmaitsze pogłoski dr. Górecki spowrotem ma objąć preze·
na temat domniemanych ministrów. Lan- snrę Banku Gosp. Kraiowego.
Zmiany w rządzie pociągną za sobą
sowano, między innemi, nazwisko generała Norwid-Neugebauera, jako domnie· 1szereg zmian na wyższych stanowiskach
roanego ministra przemysłu i handlu. Na w administracji. Mówi slę o zdecydowastanowisko ministra sprawiedliwości spo nem ja~oby ustąpieniu podsekretarza
dziewano się powołania dyrektora de- ~t.-.nu Vł prezydium rady ministrów dr.
partamentu M. S. Wojsk. Marescha, IGrzybowskiego, który ma objąć stano·
w~· mieniano również osobę ministra Ja- wisko ambasadora polskiego w Rzymie.
1
szczołta· Z rządu ustąpiło trzech mini- Podsekretarzem stanu w prezydjum ra-

dy ministrów ma być mianowany red.
Wojciech Stpiczyński. B. min. spr. wewn.
Haczkiewicz objąć ma natomiast stanowisko ambasadora polskiego w Paryżu,
na miejsce ambasadora Chłapowskiego,
kf'óry przeohodzi w stan spoczynku· Wi1.:eministrem spraw wojskowych na stanGwisko opróżnione przez premiera
Składkowskiego ma być mianowany generał dywizji Norwid-Neugebauer. Mói się ' również o· ustąpieniu wiceministra
spraw wewnętrznych Kaweckiego.
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b~dzie dewaluacji
Nie
Prezes Banku Polskiego, dr. Syrka zapewnia,

złotego

że pełna

wartos'c'

złotego będzie utrzymana
Minister rolnictwa i reform rolnych.
•
•
.
·
Juljusz Poniatowski,
me.na powodu Jei przeprowadzenia. - wolą - prezes Byrka odpowiedziaf.
Warszawa, 16 maJa:.
Minister przemysłu I handlu - do-1
-Co się tyczy inflacii to wobec rów
Nowy prezes Banku Polskiego dr. DEWALUACJA NIE JEST BRANA pod
tycltczasowy podse·kretarz stanu minibudżetowej i stałych choć nienowagi
WTE
NA
NAJMNIEJSZEJ
W
UWAGĘ
dzien
z
sterstwa spraw zagraniczuyob Antoni Byrka udzielit wywiadu jednemu
wielkich nadwyżek dochodów nad wy·
.
nrkarzy, w którym sprecyzowat swoją MIERZe.
Roman,
Prezes Byrka zapewni.a, że czynniki d~tkami nie wchodzi ona wcale w raMinister komunikacji - płk. dypl. opinię na temat dalszych losów waluty.
- Moja orjentacja dotychczasowa-- mi1arodajne stoją niezachwianie NA chubę. Budżet mamy zrównoważony
Ju!jusz Ulrych,
• Minister <?P!eki społecznej - Marjau o~wiadczyt dr. ~yrka - w żadnym ~a- GRUNCIE UTRZYMANIA DOTYiCH- nietylko teoretycznie, ale praktycznie.
Prezes dr. Byrka w zakończeniu
Zyn~f~i:t!o~~~~~ois~~iegrafów - inż. kl~iśnlde~il~~:.e~l~~os~~~~~s~~:st~~;I CZASOWEJ PELNEJ WARTOŚCI stwierdzi1t kategorycznie, że wszelkie
rachuby na zniżkę złotego są absolutnie
w oparciu o zagraniczne przykłady. - ZŁOTEGO.
Emil Kaliński.
Na pytanie czy nie grozi nam infla- bezpodstawne.
W składzie personalnym, iak widać, Polska jednak nie wyciągnęłaby żad-1
uastąpiły zmiany. W resorcie minister- nych korzyści z dewaluacji i dlatego cia spontaniczna, wynikająca poza naszą
stwa sprawiedliwości, opieki społecznej,
spraw wewnętrznych, oraz przemysłu
i handlu.
W ciągu dnia wczorajszego, bezpo.
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Ponowne aresztowanie skazanych bombiarzy
Sąd

Krwawa bójka
w obronie wyeksmitowanego
Lódź, 16 maja.
ubiegłej około godziny

12
(gr) Nocy
do masowej bójki w domu przy
ul. Smoczej 28 pomiędzy rodzina jednego z lokatorów a rodziną wtaściiciela do
mu.
Do poszkodowanyd:Jl wezwano pogotowie Czerwonego Krzyża. Lekarz
opatrzyt: 41-letniego Wladystawa Borowskiego, żonę jego, 33-letnia Helenę,
córkę 12-letn?ą Wladystawę, 45-letniego Jana Wolniaka oraz córkę jego, 16doszło

apelacyjny nakazał osadzenie w
kich, którzy znajdują się na

ŁODż, 16 maja.
(gr) Jak wiadomo, sąd okręgowy
skazał sprawców zamachów bombowych
na sklepy łódzkie na kary więzienia,
przyczem trzej przywódcy boiówek terorystycznych, a mianowicie Sie1t1aszko,

„ ...•..••....•..•..............•.•...••...............•....•..

Prancia buduje lo-1niska woJskowe
w pobliżu większych ośrodków przemysłowych

Lille, 16 maja.
(PAT) W północnei Francji, przySitą~
letnią Reginę.
piono do rozbudowv sieci lotnisk wojJak się okaza1o, z domu przy uL Smo skowych, urząd.zooych przy większych
czej 28 wyeksmitowany zostat jeden z ośrodkach przemysłowych, w sposób
lokatorów . Borowsiki zaopiekował si1ę najbardziej nowoczesny.
nieszczęśliwą rodziną i pozwolił na uLotniska te maią służyć j8'ke> punkt
mieszczenie jego ruchomości w swem oparcia nawet dla s·amolotów najcięż·
miesz:kaniu. Na tern tle doszło .wczoraj
do awantury. Krwawą bójkę zlikwidowala poli1cja.
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Dziś

o godz. 3-ej po południu
ukaże się Specjalne

iot~ryjne wy~~nie „f x~rnnu„
zawierająr.e połną tabelę wygra ny~h 8-go dnia r,iągn ien ia
IV-ej kiasy Loterji Pafi.
stwowej

Zwierzewicz i Ogórek skazani zostali po
cztery lata więzienia, foni za~ po trzy i
dwa lata. Lwia część oskarżonych,
których ogółem było 22, skazano po jednym roku więzienia.
W odniesieniu do tych 17 osób sąd

szego typu. Równocześnie zaś, specjałnie powołane organizacje przystąpiły do
akcji przysposobienia -przeciwgazowego,
odbywając ćwiczenia i urządz.a.iąc odczyty i pokazy próbne d.la na.iszerszych
mas społeczeństwa, jak to miało miejs·ce
os!atnio w Lille. Roubaix i t. p,

więzieniu
wolności

wszyst-

iako środek zapo·
biegawczy dozór policji, z obowiązkiem
meldowania się raz w tygodniu. Wszystkich 17 skazanych zwolniono z wię
zienia natychmiast po oJ!łoszeniu wy·
·,
roku.
Od decyzji tej apelował prokurator.
W tych dniach s~d apelacyjny w W arszawie · uwzględniając wniosek prokuratora Komorowskiego, uchylił decyzję
sądu okrę2owe20 i
NAKAZAL ARESZTOWANIE WSZY·
STKICH BOMBIARZY, SKAZANYCH
NA ROK WIĘZIENIA,
którzy dotychczas przebywali na wolności. W ciągu ubiegłej nocy policja
dokonała aresztowań. Wszystkich osadzono w więzieniu przy ul. Szterlinga
tż do rozprawy w sądzie a11>elacyjnym.
okręgowy zastosował

1ne1 ~olili~ ilara~iDJ manJDowe ~ifEi;~j~fl~~f~~~~f

Edward Wiśniewski, Bronisław Murawa,
Józef Fornalczyk, Alojzy Czarnecki,
~zyn~we. i przez 11!-dn~ść mi~sta. Mu~z'ł'.:~ Antoni Dybilas, Bolesław Wawrzyniak,
1 1eg~ ~1ostra pos1ada1ą,c Większą tlosc Zenon Przybylski, Paweł Zeliger Jó'
amun1c11 podtrzymywali bez przerwy zef Stasiak
ogień, nie pozwalając policji zbliżyć się
·
-I
do oblel!anego domu.
Po ki~k?go~zinnei. strzelaninie jedne·
„.
mu z pohc1antow, ktory pełzał na brzuBerlin, 16 maja.
chu, nie bacząc na strzały udało się pod'
(PAT} Według doniesień NSK (parpalić de>m murzyna, Wkrótce potem w
01~nie ukazała się jego siostra, która pa· tyjnej korespondencji praisowei) wzrosło
przedsię·
dła zabita na miejscu kulą jednego z po- r w ·Niemczech, zwłaszcza w
!i~jantów. Ten s~m lo~ spotkał wkrótcej hiorstwa?h ~rednich zaipotrzebowaiuie na
·
steootyp~
1e1 brata. Zwłoki zabitych spłonęły.

Policja podpaliła dom, w którym spłonęły dwie osoby

Nowy Jork, 16 maja.
(PAT) Małe miasteczko Gordohsvi\le
w stanie Virginii było widownią krwawych zajść, które trwały kilka godzin i
zakończyły s·ię śmiercią dwojga murzynów.
W czorai po południu ro.zeszła się w
mieście wiadomość, iż miejscowy szeryf
został zabity przez murzyna, który wraz
ze swą siostrą schronił się i zabatykado
1 wał w swvm domu.
Miszkanie murzyna
w ciągu 6-ciu J!odzin było oblegan
przez policję, uzbrojoną w karabiny ma·
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Pomnik 12-letnlego.bohatera wTuluzie

______________ ___

......,
WOLNA TRYBUNA

„NAD PRZEP AśCI.!\" (mlelsc<Jwoś~ 111'11 PO•
dana), Droga mola, !est Pani ddetnll dzlewcl:Yn•
ką I wierzę w to, te Wasz los zmieni siei ry•
chło na lepsze, te I do W as sht tycio uśmloch•
nie. Napisała ml Pani wiele, al• nie napl5ała
czy nalwatnłelszel: ozem się zalmulecte, skąd
Niezwykła
czerpiecie skromne środki na utrzymanie?.~ Po
chwały
żołnierza, któr)ł poległ
winna Pani, lako starsza 1lostra I opiekunka,
zwrócić uwagę na to, teby siostra nauczyła się
(sb~ W TuluzLe we rancjlt ~dbyly sie odwagą. Rażony wielu kulami padł ł stawiali go żołnierzom !a wzór.
W uznaniu jego zasług nazwano Je- lakłegoś fachu, ateby sobie w tyciu mogła da4
wspaniale uroczystośc1. Na wielkim nla~ wreszcie nieżywy.
Naczelne dowództwo armji francus- den z placów miejskich w Tuluzi.e jego radę nie była ledynle skazana na łaskę Innych
cu w centrum miasta dolmnano odsło·
nięcia pomnika Dezyderiusza Blanco, kdej na WS'chodzi•e urządziło dla mlodocia ·imieniem i postawiono pi~kny pomMk, JHt lei to tembardzlel potrzebne, ponlewa~ leśt
który został wzniesiony na placu, nosz«ł • n ego boba.tera pogrzeb z honorami wo)- d.zieł• o artysty Oulzota. W poświęceniu ładna I powinna być zabezpieczona przed poku
cym również jego ltnię. Pomnik zbudo~ skowentl. Nazwisko chłopca wymlenlo- ' pomnika wzięli ud~Lal przed~tawidele uml uwodzicieli, którzy Jel urodę :r.echc:i w
wan~ ~·ostarł w kształci1 e piramidy, wy- no w raporcie dziennym, a w czasie po- · w~adz, 64-letni ojciec bohaterskiego niecnych celach wykorzystać. Co się tlcZy
zmiany religii, to można to uczynić Jedynie
sc.k?sc~ tr~ech metrów. Na szczycie j~j grzebu generałowie sławili jego męstwo chłopca i jego rodzeństwo.
wówczas, Jetell potrzeba ta wypływa z gł~bo•
z,naJduJ·e Sillę
kiego przekonania. Nie wyłuszczyła ml Pani
popiersie bohatera.
taddych powodów !akie Was skłanlalą do ta•
kl•l decyzU. Wspomina Pani co' leszcze o do•
111
U
kumentach. Powinna się Pani dowiedzle6 w
kilkanaście lat. Bianco Jest naJmłodszylfl
wydziale ewldencll 1J1aglstratu na Jakle! podała·
Zmudne wysiłki uczonych angielskich celem stworzenia
bohaterem nar<?<1owym francuskim z c1a
wie slottra Padł Je1t zameldowana. Albowl•m
mleka
idealnego
w
się
sów w~Jny światowej. Urodził
. ·
.
.
.
. .
,.
Jakaś metryka musi Istnieć, tylko zapewne Pa·
MarsylJ!. Gdy wybuchła wojna światopobhzu mreJscowoścl. Reading a~mg bę~zie mus!at praco:wać jeszcze ni o nie) nic nie wiadomo. Siostra !est z t>•W•
(sb)
wa, Uczył on zaledwie 12 lat. Pewnego
'dn1a znikł on z domu rodzicielskiego. w AnglJI utwor~ona została mezwykła 1k1lkaniaśc1e l.~t, mm wyniik1 ie~o prac~ nością zameldowana, a przy wstępowaniu do
Rodzice czynili rozpaczliwe wysiłki, nim pl~cówka dośw1adcz~lna. Jest, to olbrzy- będ~ wre_s~c1e podane do w1ad1omośc1 szkoły musiała równie! metrykę zlotyć•
mua t.arm~, na któreJ pasą s1q krowy. publ!·czineJ ~ wprowadi one w tycie.
.wresziai·e odnaleźH go.
Nie wiem
Jak ciężka jest praca ucz.onych moż PANI „LOLA 499" w PRZEMYŚLU.
Codz1en!11e rano uc~e~i. b~daJą ~teko
się
Okażaf<o się, że Bianco przy!ączył
przychylną, albo·
odpowtedt
Pani
otrzyma
czy
do oddziału kawalerii i udał się na front. tych zw1.er~ąt. W~s1tk1 ich 1~ią \V k1erun- na sob łe wyobrazić choćby z tego, że w wiem prosi Pani b speclalne względy I sprawy
Wladize odesł<1J11Y go jednak spowrotem ku wy~l:1mm?·warna. szkodhw_Ych ~ub- skład mleka wchodzi 108 rozmaitych te nie podlegalą przecież ładnym przeplaom.
do domu. Rodzice kHka dni mogli tylko sta111cyJ i zw1ększeme elementow pozyw związków chemicznych. Celem uczonych
jest wynalezienie takiego systemu od- Będzie tak, lak załatwi podanie ministerstwo.
utrzymać chłopca w domu. Potem Żnikl nych.
W laborntorjum tego instytutu pra- żywiania krów, pod wpływem którego Powinna Pani, a racze! Jol znajomy złoty~ Po
on ponownie. Rodzice wi,edzieli już
gdztl1e mają szukać swego syna. Pono\l.:n:e cuje 31 uczonych. Są oni zajęci przez ca- mleko byloby najsmacznl•ejsze a zara- danie do Ministerstwa Spraw W•wnętrznych z
prośbą o przywrócenie koncesll, a do mln. Srira
odesłano go do domu. Starano s:ę rMne- ły dz.leń, a rezultaty przez nich osiągnię- zem najzdrowsze.
wledllwołcl o wykreślenie kary z releatru
mi spos.ohamł wytłumaiczyć młodemu ro te są bardzo minimalne. Instytut w Re,przed przewidzianym terminem ze względu na
nienaganny tryb tycia l przeszłoAO, Niech Pani
spróbuje. Może się uda. PrzewldzleO Jednak
nie można.
niczego
I I
1.
· I k
ł d ł
• l k.
h
ł
manko przyrzekł, że więcej nie
PAN W, W. w LESZNIE. Dziękujemy za ml
ucieknie. Mimo to po 'kJi,Lku dniach znów mar y monarc a angae s 1 pos a a na.i w ę szą na 11\V ee e
le słowa uznania dla naszego pisma. Co się ty.
kolekcję znaczków pocztowych
zoi,kt z domu rod!zicieS'kiego. Znów rozpo(sb) Król angielski postanowit, że Ików, Karol Nissen. W ciągu 25 lat zaj- czy Pańskiego rękopisu to nie nadawał tlę do
czętJo poszukiwania, na fronci•e, ale chtop
ca ni1e można byto odnaleźć. Bianco, wi- wspaniiałe zbiory znacZ:ków po~ztowych Imowa! się on tylko dlostarczani•em znacz druku. Wyszczególniane I drukowane były tył•
dząc, że wftadze z frontu odsyłają go pozo.s·tawione po jego ojcu nie b<::dą sprze ków dla króla. Spwwadzał on najrzad- ko te prace, które były cie1<awsze I ornlnal•
spowr.otem do domu, postan1owit zaciąg- dane. Ostatni10 zna1azlo s1ie kilku mi!.io- sze marki ze wszystkiich stroo świata ulejsze. Prac było zresztą bardzo wiele I nie
nąć się do marynarki wojennej. Prze- nerów, którzy chcieli nabyć te najw;ęk- i dzięki niemu p'Owstała właśnie ta wsp'a wszystkie mogły być zamieszczone. W spra·
wach hipotecznych najpewniej poradzi Panu ad·
dosta•ł siiię na oikręt woJenny, udający S·ię szą na świe hcie kolekcję znaczków pacz- niala kolekcja.
Ogółem zgromadził król Jerzy 100 wokat, który musi na mleJscu zbadać zapisy,
do Dardanelów. Wraz z odd!z1alem woj- towych. Zbi1ory te oszacowainc na 750
tysięcr funtów szterlingów. Zajmują one tysięcy znaczków. Mimo tak wie!kiej Co się zaś tfczy sprawy tranzakcJI handloweJ,
ska z,ostal on wyS<ad~ony na ląd.
Wkrótce stal sie młody chłopi1e;: pu- olbrzymią salę w pałacu bu.;kingham- ich liczby zn<t'l je wszystkie na pamię6. kupna, sprzedaży, zamiany I t. d„ to w takich
Obecnie, gdy już król Jerzy nie iyie, sprawach naJteplel zamieścić Jest ogłoszenie w
pHem całego pułku. W ataku na fort skim.
Człowiekiiem, który pomógł królowi lzb1iory te nie będą uzupełniane. Nissen naszym dziale lnseratowym, a otrzyma Pan
Sebul- Bahr prze.szedł Bianco chrzest
bojowy. Wziął on udział w ataku na bag w zgromadzeniu tylu znaczków pocz- otrzyma jednak wynagrodzenie za ~wą wiele ofert z których wybierze naJkorzystnleJ·

Po,dczas wojny światowej trzykrotnie uciekał z domu rod icielodwaga i patrjotyzm mal nicie o
k1ego na front.
na polu
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nety, przyczem
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wielką
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Skarby filatelistyczne króla Jerzego

bwych, Jest

londyński

wieloletnią wi1erną pracę ...

handlarz znacz-

szq,
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To ~e?ług pana, tylko Bidziński s~czegóły nie wni,osą do rzeczy nic poC' ~t-szającego. Gdy z.najdowałem się jeJt:st temu w nmen, czy tak?
On .to zrobii1 z ni1 enawiści, bo byl szcze na wolności, nie pamiętam. aby
MIE CZY SŁ AW L. K ITT A Y
zły człow1,e·~· Z~~ra~ ml żonę ~ wolność. ~rlarz:iłv się chwile, że poddaw:dem .mo·
Je wyczyny krytyce. Nie myślałem
eraz sam s11edz1 1 111uc z tego me ma.
- Jakie oo byty morderstwa, o któ- nad sobą. Dopiero tu, w więzieniu, za·
cząłem czytać książki. Przeczytałem i1ch
, rych zeznawał Biidzii'ńskI?
Zwyczajne, wszystkie 34 z chęci dużo, bardw dużo. Siedzę przecież jedenaście łat! I z tych to książek wyciągną
zysku. . .
nanv1ększych w1ęz1en \V
- Dz11.s11aJ zaiuJe prawie kazdy prze- h~m dla siebie pożyteczne i siko:Hiwe
••
s5
Istepca sweg·o czyoo, oo tu w wręzienilU wnioski. Będąc dojrzałym czł ~rwiek i em.
- Panie aspirancie, mni1e nic złego sującego dowi1e. Uważają mnie za naj- 1ma dość o:kaz)i spokojnie rozmyślać nad mając żonę i troje dzieci dow;eizi.:tlem
s:c z ksiqżek dopiero że' św lat I ludzie
nie uczyn~ą i ja się nikogo nii1e obawiam. go.rszego mordercę w Polsce. Dużo mo- 1konsekwencjami.
Wejdź~y do celi, ~ba,czy pan jak 1~na na, ten ~emat, powted:z.i1 eć •. ale mnie I - Mnie nikogo nie żal. Ale. jestem są zupełnie Inni, aniżeli fe widziałem.
grzeczme ze mną mów1ą ~przestrzegają I 1 talk nilkt me uw11erzy. Opowiem wszy- przez sądy po.krzywdzony, bo siedzę już zmteniłem moje zapatrywania, zrew1do11 lat i 2 mi'eSli~ce, a dożywotnie więzie- wałem p.ogląd na życie, 0 ile go wogóle
stko, co pan zechce, niech parn pyta.
praw g·ościnności. Spróbujmy.
- Wiele pan ma lat i jaki jest wła-,1nie po1Uczyli mi dop.ier-0 od rioku 1934. To posiadałem, zacząłem patrzeć ;nnemi o- A ja pana bard~o proszę zastosozniaczy, że ni•e wl,iczyli mi dl(} wyroku czyma na wszystko, co się wokół nas
wać się chociażby w kU'ku wypadkach ściwy zawód pana?
- Mam lat 41 i z zawodu jestem tyćh 10 lat z,a te napady, do których się dzieje. Nie wokół nas w więz!eniu, ale
do mojej rady. Już będę wi1edział do któ
tam za murami. Gdyby mnie uczono
dobrowolnie przyznalein.
monterem-mechanikiem.
rej celi mogę z panem wejść.
- Pan shedz:i tu na Sw Krzyżu już chodzić do kościoła i spowiedzi, kto wie,
- Pan miał wyrnk śmiierci, czy tak?
- Zgoda. Niech będzie tak,· )a'k pan
może nie znalazłbym się dziś w tym do·
- me Jedien: Łączny wyrok brzmiał: 11 lat?
uważa za ws:kazane..
- Skąd tam? Tu jestem niedługo. mu. Miliony ludzi żyje spokojme'. jeden
Aspirant wchodzi ze mną d!o sali Ośmiokrotna kara śmierci.
Siedziałem już w dziesięciu więzieniach. Idrugiemu nie czyni krzywdy i jakoś ka- Pan Jest żonaty?
szkolnej. Tablica S'Zereg ławek i ka- Mam żonę i troje dzieci, ale nie Bratem czynny ud~iJal w bunoic w wię-1 idy z nich przepycha się bez gw tłtu
tedra. Na ści1a1nach ohraizy Prezydenita
i Marsz.alka. Naid katedrą mapa Polskd. komunikuję się z nimi z różnych pow-0- .z.i.eniu w Grod111iie i p·rz.eniiesiono mnie tu przez to życie. Na tym świecie j,est miejsce dla każdego.
Strażniik przyprowaid!za jednego rosłego dów. Mój wspóLni1k Adam Bidziński, za k.arę.
- Interesowałaby mnie historja pań- Czy pan ndie myśli n:tgdy c tem, że
wi·ęźnia. Staje przed n:amt bez ukłonu. który wstał również sikazany na 8-krot
gdyby sdę pain znalaz,l na wolności, nale- skiej mit-ości, radbym dowi1edzi·eć się
(Wszyscy i1nni więźni1owiie oddają pozdro ną karę śmierci, odebrał mi żonę.
- A co z d!zi1ećmi, kto srę niemi opie- żatoby rozpocząć oormal111y, uczci.w y od pana które ważniejsze według pe:na.
wieniie). Nos1 na sobie prawi'e nowy mun
tryb życba. i utrzymywać się z pracy rąk ciekawsze wrażenia, odniósł pan tak
ciur więz. Lenny. Szeroka klatka piersi·o wa, kuje?
- Mnie to wcale nie interesuje. Nie w swoim zawodzie? Przecież pan jest.mniej więcej do 15 - 16 roku ;~w:a?
wzrost okot·o 1 metra 83 centymetrów,
Mogę się panu wyspowiadać, ale
monterem.
bariczysty. Gt1owa kwaidraotowa, twarz wtem gdz:i:e są i co robią.
- Owsizem, myślało siię o tern. Ale na osobności, bo nie chce aby byli przy
_
- Wi·ele razy byt pan karany?
kanci:aista, cwl'O nisk.ie. Takiej twarzy
- Niie by1 ł1 em nigdy przedtem karany, t10 trudno. Wychowa.tern się w brudnych tem inni.
jeszcze ni1e wiic!Jz:Lałem. NDepo,d obny do
Iwarunkach, w stęchtem środowisku. Od - Ze względu ma regulamin wi,ęzien
11illmgo, Piierwszy, prawdz.Lwy, klasycz- to jest mój p.i1erwszy wyrok.
- Czy pan przyznał się przed sądem dziecka byłem świadkiem takich rzeczy, ny nie mogę uczynić zadość życzeniu pa
ny można powi1edzi1eć, typ lombrozowktóre powinny mi były zostać obce. Zły; na. ale znajdziemy drogę wyjścia. Panie
sik,i,, N~e życzyłbym ndlkomu spotkać się do zarmcanych mu przestępstw?
- Przyznałem się dlO dwuch napa- , przykład działa, wiadomo. Teraz gdy aspirancie - zwracam się do mego prze
ok·o w oiko z tym czl1owiekiem nocą na
dów suchych; napa~y były zbrojne, lecz · już zapó~no, nie ma. nadziei na. p_opr3:~ę: W?dnika - czv: woln? mi będzie zo~ta.
ci·emnej ulicy.
- Pan się nazywa Raczikowsk1? - bez krwawego wymiku, bez teroru. Pakt 1Zin pot1ąga człowieka bardz1eJ amzeh Iwić Raczkowskiemu kilka kartek paJ1eru
ten stanowił dla sądu okoliczność lago- dobro, tembardziej, że jest zakazanem i ołówek?
stawiam pi.erwsze pytalll~e
- Naturalnie, odrzekł arpirant: Racz
dzącą, wskutek czego dostałem całkiem 1przycz yniać się do robiieniia tego ziła dru- !
_ Czesław Raczkowski.
_ Nie jestem prokuratorem, ani sę- sprawiedliwi•e łagodny wyrok, opie w ają- gim. Wychowano mnie w takich oko- , kowski. napiszecie wszystko na tych ardzią. Inte resuję się losami przestępców, , c~ na 10 lait więzien.ia. Ale udowodni?no licznościach, że. nie zdawałem S '.Jbie, ~~ra , kus,za~h .i wręczycie strażnikowi, który
którzy zostali sprowadzeni na błędną Im1 w dodatku ~ ~apa~ów krwawych 1 3.4 wy ~ tego, ~? Jest karygodnem .. B!J·.~s1 z przvmes1e ten manuskrypt do kancelarji.
drogę i pi.sz ę o ni,ch książky· Czy m~gf- , m~:de~stw„ Winuen Jest .temu tylko B1- ~odzmv.ro.b~h pewne rzeczy, w1·~·: uwa- Zgoda?
Dobrze.
hym poprnsić paina udz.~eliic mi na kilka dzmsk1, ktory przyznał si ę do tych zbrod zatem. ze 1 Ja mogę to samo rob!ć.
•
Czv z rodziny pana był ktoś są\ni i z ezn a ł, że we wszys tk ich tych napa
p ytań o d p ow~edzi?
(Dałszv c1ą2 jutro).
. . .
_ Sam lubię czy!ać ksi·~żki i ,P?mogę 1dach oraz. morderstwach brałem z mm dowme k~r~ny?
- MmeJsza o to. Mówię l:lK Jest a
panu. Może si1ę pan 11 o nIDLe cos mtere- raa.em udział.
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Napisał specjalnie dla „Expressu"
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W krzakach skweru na AleliA

Unjł znaleziono wczoraj ppoł. Jakiegoś
młodego chłopca cicho jęczącego.
Przy denacie leżała brzytew, a z
ran u rąk sączyła się k~ew.
. ~ezwan? pogotowie Czerwonego
D~zurny lekarz opatrzył r.a~ne
Krz~za.
1

nłysan1•tarne warunki

• w

panu•ą

łód

:-~eh
· karn1q
.zk•IC h pie

• karsk.ICh
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·
Opieczę
P!„
I unas t u za kł adow
owanie

Łódź, 16 maja. powiedziały bezwzględną walkę ~ruda-1 pomogi z Fundusz;i P.racy. • .
Część produktow zywnosci?wych Ro·
(k) - Stan sanitarny piekarń łódz- som w wyniku tych kontroli zap1eczę-.
kich pozostawia wiele · do życzenia. tow~ły kilkanaście piekarń, polecając ge pobiera, jak inni bezrobofoi, w punk~0. przewiózł go do domu rodziciel- Chleb i bułki, które spożywamy kilka właścicielom ich dokonanie odpowied- tach rozdzielczych Fundu.szu Pracy, narazy dziennie, wypiekane są w str.asz· niego remontu i doprowadzenie zalkła· !omi.ast na. chle~ otrzvmu1e stale. talony.
skiego n~ ul. Ogro~ową 5.8• • •
Z ła·lon~m1 tei;ii Roli~ zgłasza się zawChłopiec przeciął sobie zy~y u rą!< nych warunkach, urą~aijących najprymi· dów do zupełnej czysł·ooci.
Mimo tej enerf!i.cznei walki naszych sze do. p1~k~r~1 EuJten1usza ~ezner!'l przy
w c~lu samobójczym. Po kłótm z .rodzi- tywniejszym wymaf!aniom hi~jeny.
W wyniku ostatnich kontr·oli stwier· władz pieczywo nadal wypiekane jest ul. W~enski~J na Karolewie, ~dzie z~
cami wysze?ł 16-le~ni ~lfred Wisniew·
ski z ?omu I P? dt~sze1 wędrówce do- dzono, że piekarnie są brudne, worki z w antysanitarnych warunkach. Oto ma· okazaniem ich otrzymywał bochenki
.
, .
stał się. do ~1~1 UnJI. Tam wyszukaw- mąką tOi::zone przez robactwo, a dzieże, my do zanotowania następujący, charak· chleba.
.W czora1, '!!dy Roge rozkroił pr~yme
sz~ sobie i;n~eJsca w krz.akach, zdała od z ciastem wystawiane w pobliżu miejsc I terystyczny bardzo wypadek.
Otto Roge, bezrobotnv, za.mieszkały siony z tej piekami chleb, zauwazył W
zgrełku mieJskiego, usiłował odebrać ustępowych i śmietników, pełnych najI w Retkini przy ul. Za~rodniki 75, o· 1środku bochenka dużą żelazną plom~ę z
S?~ie życie. Przeszkodził mu w tern ja- różnorodniejszych zarazków.
Władze administracyjn~, które wy-1 trzymuje od pewnego czasu doraźne za· dW1Udziestocentymetrowvm ~awałk1em
k1s przypadkowy przechodzień.
sznurka, Plomba była zupełnie zardzewiała.
•
Oburzony Roge pobie~ł do piekarza.
Rezner oświadczył mu najspokoiniej w
świecie, że od te~o nikt jeszcze„. nie
do ministerstwa.~Ukaranie pracodawców.- umart.
Protest
Bezwboif:ny udał się ze skar·gą do
•
N
k
d
N
Funduszu Pracy, podając jednocześnie
StraJ• k I• Ok upacyjne
,,ara Y
W fabryce Jarischa (Dąbrowska 17) płacić różnice do stawek. ale zobowią- n'.1-zwiska. ~ilku świ~dków .. k~órzy ?stat:
Łódź, 16 maja.
(k). - W dniu wczorajszym wysto- zatrudniającej około 200 robotników wy- zania tego nie spełnił. Przed kilku dnia- mo znalezh !" chle)ne. z te1 piekarni bru
.
.
mi robotnicy otrzymali wypowiedzenie dne s.zmat.v. 1 '1w~zdz1e:
sawany zos-tal do ministerstwa opieki bucht wczoraj ostry zatarg.
..Właściciel pie~a;m. i:ociąi;!m~ty b~Po ostatnim strajku właściciel firmy pracy i na tern tle wybuchł wczoraj pospołecznej protest przeciwko orzeczeniu
dz1e do odpow1edziamosci karneJ.
nadzwyczajnej komisji rozjemczej, po- zobowiązał się uregulować zarobki i wy- nowny strajk okupacyjny.
wołanej przez radę ministrów dla zlikwi- •••••••••••••••••••••••••. . . ~*ffM••••••••••••••
ł
dowania zatargu w przemyśle budowla·

I

Na froncie r O b O t n •1 c z y m
budowlarzy
•
Ot Onlarzy.

,,owe

j

::r:~~~~:ri~d~i~i~7có~dr~;r::if ~~= Zuchwały

:fa~oe~~. pracowników

Rabuś zerwał

przemystu budo-

w''

I

Monumentalny gmach pocztyf

~s~kdś~f~~~ezłit~~~~zenie grzywną w

Małżonkowie Winter za za"trzymywanie zarobków slużaceJ skazani zostali
JJo 2 tygodnie bezwzględnego aresztu i
po 100 złotych grzywny~

stanie przy Al.

,
• •
.
.
•
Łódz, 16 n;aJa. P.ołozony przy Al, Kosc1uszk1. 5-7 naprze
(k) - Dyrekqa poczty w Łodzi po· ciwko Izby Przem.-Handlowe1. P~ac ten,
wzida w ubiegłvm roku projekt wznie- na którym obecnie znajdują się korty te
. 193 OOO lot h
k
.
'
d .
.
. ·. .
• . z vc •
s~enia w centrum m~asta uzego 1 repre- ntsowe, osztu1e
Jeszcze w roku bieżącym rozp0częzentacyjnego 1i1machu, w którym znałazłabv pomieszczenie centrala poczty ta zostanie budowa nowel!O centralnego
·
łódzkiej,
znacjdująca się obecnie w bu- gmac h u poczty ł ó dz k'ier.· W b u dynk u tym
dy?ku przy zbieJ,!u ulic Przejazd i Kiliń· mieści~ się bę~zie ce~tralnv urząd p<>cz. łowy 1.ako takt, oddział poc~t~·celny
.
. .
sk1e~o. .
Obecnie, .dz1ęk1 enerJlicznym wys1ł· (obecnie 28 P: s. kan.). l!ai;aze 1 tabory
.
kom .naczelnika u~zędu pocztowego w pccztv (obecnie Nowa .37) i t: d.
Łodzi, p. Ma?deckieJl~, s?.r'.1-~a ta wkro- . Vf/. .bu?ynku pr~y zbiel!~ uhc ~r~~Ja~d
czyła w sta?1um reahzac1i i 1uż na.przy·11 KilmskieRo, $!dzie obecnie mie~c1 .s~ę
szły rok miasto nasze otrzyma piękny, centrala uoczty, urządzona będzie filia
poczty.
monumentalny budynek.
Wczorai zakupiony został duży plac:

I

Ł6di, 16 maja.

l

CAPITOL

60 ~r.

NoW)' cennik poczyna obowiązywać
poniedziałku, t. j. e;d

Rewelacyjna zniżka cen
na wszy st ki B seanse I

od najbliższeiO
dnia 18 b. m.
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głodu
Lódź,

16 maja
(gr) - Na Placu Kościelnym znaleziono na chodniku jakąś młodą, nieprzy
tomna kobiete. Wezwano do niej pogo-
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Estera Waldman, bezrobotna i bez da·
chu nad głową, przewieziono do szpita- :
la Zapasowego przy ul. ZakgtneJ.

podro!ało

ny pieczywa w naszem miescie w związ·
ku z podrożeniem mąki. W sprawie tej
w dniu wczorajszym odbyła się w sta·
którei'
·
k nf
t · ,o; ..J k'
o erenc1a.
ros wie ..,ro'>lz iem
przewodniczył p. starosta \V/rona. Cech
. Graliński
to r
· k
wa 1 pp ..
piKe arzy .r~kl?rezen
opczyns 1
i Wskazali-·oni
że ceny za mąkę poszły ostatnio w 1 6rę, to też sprzedaż
ieczywa po . dotychczasowych cenach
~upełnie nie wytrzymuje kalkulacji.
Po długich pertraktacjach ustalony
zoslał nowv cennik chleba i bułek. Cen·
nik ten sprowadza podwyżkę cen w wysokości. 10 procent. 1 kilo~ram chleba
kosztować będzie 28 groszy (dotychczas 25), 2 • kil~ramowy bochenek _
(50). Kil<>i!ram bUłek kosztować
55
będzie 65 groszy, zamiast jak do·tąd _

.

l

~~~~~~ON~~:
~~';~e~t~~~rz~?e!~a~~u'i!a~
szczęśliwą, którą okazała się 28-lctnia

*
Pieczywo

(k) - Jak już ·donosiliśmy, cechy pie·
5-7. - Do budynku tego przeniesiony
karzy w Łodzi postanowi~y .P?dnieść .ce·
będzie Cfntralny urząd pocztowy

Ko~ciuszkl

.

.*._

Z

drogocenne futro

przechodząćei

(gr) -

tego orzeczenia a przedewszystkiem
punkt ustalający nowe stawki płac. Związki proszą, aby cieśla i murarz miał
zagwarantowane place w wysokości zł.
1·15 a robotnik - 6~lr. za godzin~.
Referat karny ;;~zy okrę:gawej in·spekcji pracy rozpatrywał wczoraj szeręg spraw przeciwko pracodawcom, łamiąc~m obowiąz~jące_ ustawy.
Otton Chiler, kierownik fabryki A.
Osser (Kilińskiego 222) ukarany został
za zatrudnianie robotników w godzinach
nadliczbowych 300-zlotowa grzywna. a
Leon Glazer, kierownik firmy B-cia Ma-

.@.
rowe;.
W fabryce K.aszuba przy ul. Pomorsklej 69 wybuchł strajk okupacyjny na
tle niehonorowania umowy zbiorowej.
Powiadomfony o tern inspektor pracy
zwołał konferencję, celem zlikwidowania
zatargu.

z P2.lta

I p•
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Lódź, 16 maja f miał ułatwioną ucieczkę. Kiedy napast-J jest to tylko wybieg ze str~ny wsp?lm•
Na ulicy Piłsudskiego, w bia- · nik znalazł się na długiem podwórzu po,. ków zuchwałego napastnika.. ktorzy
ły dzień, dokonano niezwykle zucbwa- 1 sesji przy ul. Piłsudskiego 63 i za ch~i: pragną za 'Ys.zelką cenę uwolmć pecho.
łego napadu na przechodzącą kobietę. 1 lę miał się znaleźć na ul. Piotrkowsk1e1 wego ztodzieJa.
Wezwano . posterunkowe.go. pobhsJakaś niewiasta, o nieustalonem do- 44 (dom przechodni), przypadkowy
tąd nazwisku, szła ulicą Piłsudskiego w świadek naoczny zajścia podstawi? mu kiego komisan~t~. ~o n~tozemu bezkierunku ul. Narutowicza. Nagle pod- szybko nogę i nieznajomy padt na Óruk, czelnemu zlodz1eJow1 ka1dank~~, zabiegł do niej jakiś młody męiczyzna,l' kalecząc sobie twarz. Manewr przecho- prowadzono go w asystencJI g~upy
który ·szarpnąwszy za ramię, zerwał dnia przyczynił się do ujęcia złoczy1icy przechodniów do lokalu 7-go kom1sarjatu P. P.
szybkim ruchem kołnierz futrzany i jui i odebrania mu kosztownego lisa.
Powstało zbiegowisk.0:-Kilku podej- . Cała szajka przestępców znalazła
po chwili, z lisem w rękach, biegł
rzanych osobników poczęto krzyczeć, się pod kl:iczem. K?szto'Y~e. futro zwró
odwrotnym kierunku.
Rabuś wpadł jak strzała do domu ie „to nie ten, rabuś uciekł na Piotr· cone stame prawe] wlascicielce. ·
•ee '
nr. 63. Dom ten był już prawdopodobnie! kowską".
Przytomniejsi zorjentowali się, że
przez niego upatrzony, gdyż tą drogą
W Łodzr

Związki zawodowe proszą p. ministra
Jaszczołta, aby uchylił niektóre JJUnkty

.
.
.
W 'nadchodzącą medz1elę w lokalu Z.
Z z rzy ul Kirńskiego 105 odbędzie
.
• I.
: • P,
się ogolne zebranie kotoniarzy, celem
omówienia szeregu aktualnych spraw,
·
·1
· wy l omy
I WI'd owanm
po z 1'k
J'akI~ się
.
straJku w przemy~le kotonowym.
Przedewszys!k1em pi:;ówiona I?ędz1e
sprawa pow_olama komis1i fachowe/, k!óra n;a. ustalić trzy spo~e punkty, a mianow1c1e ~pra?"ę ustalenia stawek za artykuly m~ob1ęte.taryfa TJ/ac, sprawę dovuszczan~a uczniów do maszyn i zar>la~y
za vosto1e. Jak dotąd pracodawcy me
kwaJ?i~ s.ię z de~e~ow~n!em swych przed
staw1c1eh do teJ kom1sh.
Poza tern złożone będą sprawozdania
z terenu poszczególnych fabryk kotonowych czy przemysłowcy przestrzegają
warunków umowy i jak są realizowane
poszczególne punkty nowej umowy zhio-

d k•
napa na u • · 1 su s · 1ego..
d

Spór o dwie

zony

Lódi, 16 maja
(gr) - Pomiędzy dwoma lokatorami
domu przy ul. Starosikawskiej 6 powsta
fa w godzinach wieczorowych niezwykła awantura. Jeden z nich pokłócił się
i z 27-letnim Albertem Kellerem o to, że
I żona jego jest znacznie przystojniejsza
I i ma lepszy charakter, aniżeli żona prze
I ciwnika. W kłótni i ferworze na temat
,,moja żona, twoja żona", padły pierw·
sze ciosy.
Bardziej poszkodowany został Kel)
ler, do którego musiano wezwać pogotowie Czerwonego Krzyża. Dyżurny le
karz opatrzył rannego, pozostawiając
go na miejscu ~ opieką troskliwej
~

I
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·Ko·mun1kat.
Nie gałki, le.c z szyszki N ov o p i n do kąpieli, gdyż Je·
dynie szyszki ł"łovopin dają
gwarancję s ku t e cz n oś ci,
wzmacniają org~nizm i odmładzają ciało. Ządajcie tyl·
k~ szyszek Novopin do ką-

pieli.
~ 11
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powinno wyjec haf -na kolbnje letni_P. - Brak · funduszów paraliżuje "akcj'ą K'urat'oryJnego Komitetu Kolonel
Tylko 2.0.00 - dzieci s~orzysta-- · z~ dobrodziejstwa· pobytu na .wsi

Ko}o~j.e letn"e w iiok.u _Meżąc~n:i znaj-I się d~ ~ysłania jeszcze jednego dziecka

Łódź, 16 maja.

(v) Kurato.r yjny Komi1tet Kolonij Le·t - d_owac s1· ę będ_ą w .9 1mę1scowosc1ach, a . na w1es.
nich opraciowal już plan kolonij dla dzie- mi.anowide : Inowłodzu, Kamlinsku, \Vol- I . Wedtug

pr·owiz·o_rycz:nych oblicz~~
ek.i szk•olne, c·o naJci mdziitc ów ni1ezamożnych. Pla111 ten, borzu, Sule]iowi1e: Czamocintle , Przed- c:okonanych prz.ez opi1
szkół powszech•
ze
dzieci
25.000
mnkj
.Rajsku.!
i
e
-nim.i•
e
Burz,
eradizu,
'Si1
borzu,
szczu
dość
, n1iest·ety j1est w miku b.i!eżącym
. SOBQTA, .dnia 16-go m~ja 1936 r.
wyjechać na wieś
powinno
Łodzi
w
nych
'
r
1000
po
12 .1 5- 12.25 Muzyka (płyty]. 12.25-13.10: „1000 pły, a to ze względu na ogra1J11iiczone fun- 'Dzi·eci wyjadą w diwuch turnch
wątłe zdrowie.
swe
ac'
podreperow
az'eby
1 ' az· d„.
o'b
~
-O·
•
roku
w
gdy
Podczas,
. muzyki'• w wykonaniu zespołu Stefana dusze Komi1tetu.
taktów
a.
!\.
·
Ra·choma. 13.10- 13.15: Chwilka gospodarstwa
25.000 dzi1eci - sikromrnie licząc, jest
Na ·ko.I•onje wyj'adą d:zi1eie.i zakwalifi- j
domowego. 13.15-14.25: „Wesele ·w Sieradz- ubi1egłym z letn1i1ego wypoczynk u na konych, anemicznyc h, źle rozwi
niedożywia
więc
a
e,
powszechn
kiem''. (płyty). 14.25- 14.30: Pr~egląd gi ełdowy lonjach korzystało okoJo 3.400 dzieci, w kowane przez szkoły
1
ro~
14 · 30 -~5.00: Polscy ~evellersi (płrty). roku biieżącym Komitet przewiduje wy- w n i1 e-rwszym rzędJz.i e dzieci anemiczne, niętych i podatnych na wszelkiego
ł' b
·
ł~dzki.
·
z
b
h
·
id
·
d
•
h
b
•
•
d
OOO
2
•
d
•
'!CZ ;y:
b.00-15.15: „Pierwszy wschod słońca dziew- ł •
d~1ec1 rodz1cow e1:ro~otny~ , me ozy- i za~u c. oro y. • teJ o.grc.:mneJ
_
czynki" . .---" fragmimt z powieści Ewy Szelburg- . s ame Je ym_e • . , z1ec1.
·
złych WYJedz1e zaledwie 2.000 dzieci.
w
się
zna1d11Jące
domu,
w
wiane
zoch
bezrnbiotny
r10dz11,cow
r
ec1
•
d:z.1
770
!
15.15-15.20:
Zarembiny . p. t. „Ludzie z wosku".
zbyt ma.fa
stanowcz·o
czha
l·h
t·o
Jest
wych
mieszkanio
warunkach
wysłanych
··
i
wa.nych
orsk}"· · 15.20-15.30: Przegląd staui1e i:akwalifiko
„~~sz handel m_
P·OWinny siię przyczynjć d10 tego;
P~erws.za tura dziec.i wyjedz.te już . i w ladze
Pracy, który z.a utrzyma-J
• k.
' t
t
giełd, warszaw~ki. 1?·30-l6.00:. ~oncert Kwar- : przez· Fundusz
'ć
f"
,
d 23 ·czerw~a, ~'as„ n;astęp.i;y 01k res k·101OiTI!J„ 1· .z.a1ro~1110
.
t
.
t h d ·1 . b ę d·z11
spio1 :e-czens wa, Ja ·
o · ra:~no~
krakowsk1e1 (z Krakowa).
tetu Salon. _rozgłośni
1
1
n~
z
p1ao_
e
ec1
z1
yc
e
ma~,1
...
t„
_
francuskiego
tó,GD l h lS Le kcja !ęz v ka
azeby l111czba diwe•ct mogącycl! ko·rzystać
I1 wyzką, oko.Jio 12.000 złotych wpłynie !a- roizpCJczrne s11ę dma 23 hpca.
. IQr L11c1en Rooumy _
z dohrnd!z:iejstw:a kio1loni.j letnkh była
oryjKnrat•
maja
24
dnia
w·n:i:ed1ziielę,
16.15-:16.~5: Teatr Wyobi;aż~i: Słucho_wi~ko dl11; Iw subsydium z Min. Opieki Społecznej,
znacznie wyższa.
e
1 1
organizui1
J.et:nkh
k.al-oni,j
0
Komitet
ny
społeofiarności
cd
·t
P· t. :: kazorfy_snNei królke~i:i- e ślepke1 reszta zaś zależy • • i"
dz~eci
· publiczną zb1orkę na rze·cz pow1ęks.zema
· się
d z1ewczynce
I b ar d zJeJ o 1arna nkaze
, t
o 11 awroc 1e1 z muzy ą czens
Komrntet Kurait•o1ry1111y p1o•czyrn:1 starawa. m
. Seweryna Turela (ze Lwowa).
Kom.itet apeluje do! nd·a o powięks:zeni.e teg.orocizny ch do16.45-17.00: „Cała Polska śpiewa" - audycję Łódź tem więcej dzieci skorzysta z wy- ; fundiuszu kofo,ni.jneg o.
łódzkiego, wska tacyj na fundusz kol:oniijny. Stara-nta te
twa
społeczeńs
'ofiarności
lepsze
i
powietrzu
poczynku na świeżem
170 poprowai(i prof. Br„ ~utkowski.
1
zując na to, że każdy datek przyczynia na.razi1e ni1e odni1osly jeszcze rezultatu.
i~~~;~~~ K\~tj:t B~~~i~0':.s~a K(:Okpor::J: ~~: go odżywiania.
U

- - - - - ·- - -

•

0

•

·

17 ' 3 ~17~~~l.e:.~~~~~i~iil~~owincj
1
- „T,e~t~ i 1
Szymańsk1e1
d1alo;;t Irenv i"

i
na prowmc11 I
prof. Stefana Srebrnego (z Wilna).
17.50-18.00: Pogadanka gospodarcza p, t. „Wo-

r<~ti~~sitcze"
~:~~~~ła':.vTransmisja
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of a r ą prz e s· t ~ p„co' w
Ili

owatc icie1e i suten erzy przed sądem
nieokreślonym bliżej zawodzie, zam. Ii pół roku więzienia.
Łódź, 16 maja ·
M
W drugiej sprawie ·
ozolna praca brygady oby przy ul. Drewnowsk iej 33. .

red.I
wygłosi
Majowego

·

·

·

Nabożeństwo
18.00-18.50:
1
z Ostrej Bramy w Wilnie.
)
(
pra„W
o.t
stnelecka
odpowiadał za
Pogadanka
18.50-18.55:
cy dla Państwa"...:...wygł. red. B. Stefański. . .gr
ę policji śled
wywiadowc
za
się'
podanie
:
odpowie
do
pociągnięto
o
.Rogalskieg
czaJowej wydziału śledczego co pe18.55-19.10: Muzyka (płyty].
ie .się g)Vał:.
dopuszczen
następnie
i
czej
16-let-l
żgwałcenie
.
za
karnej
dzialności
które
rezultaty,
wien okres czasu daje
19.10-19.20 Program na iutro.
e, dziewczyni
niezbicie świadczą o. jej intensywne j niej Zofii M., korzystając z jej niedo- tu na młodej, nieletniej
~~:~~-~~:~~ ~i~~e~~orś~~Ia~~~~;~e łódzkie
30-letni
.
,
Finkelsztajn
Dawid
Chaskiel
·
działalności. Obecnie at trzy sprawy świadczenia i zaufania, jakiem darzyła
19.35-19.4!\ Wiadomości sportowe ol<ólne. ·
kama~znik zamieszkat y przy ul. Wół•
.
sądowe znaiazly się na wokandzie, w podsądnego.
1
1945-19.55 P.og-adanka aktualna..
sądowym czańskiej 43.
przewodzie
na
.Rogalski
·
czysię
ia
dopuszczen
winni
których
19.55-20.00 Pr7erwa.
·~
. s 1\.azany zos t a 1 na 2. µi..·
r·m k e i sz t.am
. cti
. • .
.
1 ł d .
ct nyc h , -z_os_t ~)r .przyf(ta
.
, _m~_r_zą_
„w muzykalnym domu".
20.0-0-20.45:
ą~ę, 1me ·m1a1 m~ _na . swe uspraw1e _ jwienie. ,
now
w.4 5 __._ -20 fi'.'i ' flz relrnik w:eczornv. j Szereg śwJadków, a pr.zec:lewsz yst.kiem, ta i_. 8 miesięcy. więzi'?nia i zar<1:_z .(>'S"d..
ukarani..
20.55-21.00 Obrnz:ki z Po kk i wspÓiczesnei
0
1
Helena _PronkJe=,,
1
śroostatnio zamiesż
21.30-22.00: „Wesoła Syrena" - „Złoty
letni Cze;sław Rogalski, mężczyzna o rz yść Rogalskieg o. Sąd skazał go Jia 31 wicz, panna. robotnica, j 9/11 za czerdek" - audycja w oprac. M. Hemara,
kała ·przy ul. Rokicińskie
w
e
gM#ff±
.
22.00.:_:n.oo: Koncert w wyk. Wielkiej Orkie5!ry

I

2i.o~,V'J;~~~~:~;u'!;ocjP~1~~J_olaków zagranicą, ·

prz~· ~~t~~~m sąrJ;Jdf6Jffęi~\lf:~~ '~j 1: ~fcS~~ !i'bft~f~ ~i:~~.- ~~~vi. ~_Ją 1i~I? r:i~f~~ \·g,z, p~f~~żc1'e ~~~:ret~la ł,

„„

: :~~t::~}~:~:~:!:;;:;~:~:. ·:;;:Urmnt~U iu~iieumwa wamawikie~o Iło~1leia ~~~;:1:fil\~~~~~~~Ę:~~ł~~F.E
Wspaniały bankiet, na który

AUDYCJE ZAGRANICZNE.
18.00. MOSKWA WCSPS. Koncert sol.
1!1.03. RYGA: Wesoły wieczór.

zjechali przed5taw icfe'e

świata

i pracy zdobyć utrzymanie , zawarła
bliższą znajomość z kilku niewiastam i

lekkiego prowadzen i.i się i udzielała im
przerV'Jała policja
i . ie~ przygodnym towarzyszo m schro?ami siedzieli sami . przestępcy.
19.3Q. SZTffKHm_;M: Dawna muzyka.
Warszawa, 16 maija.
za opłatą 40-.50 proc. zarobków.
mema
reprzyczem
1'M0. BUnAFESZT: Muzyka wiosenna.
kilkunastu,
ich
Było
dniu . wczorajszy m zajechało
W
20.00. M.OSKW A Kem.: Operetka.
pewnym czasie dom schadzek
Po
„dzie-1
zych
najrozmaits
z
sję
krutowali
sakilka
Smoczej
przed dom przy ulicy
20.20. WJE'i"F.N: Wesoła audycja.
się w regularnie odwiedzan y
zamienił
nich
z
dzin" fachu zlodzkjskh.- g,:. Wielu
mochodów z polic.:j;_i_ntami .
20.40. MEDJOLAN: Koncert chóru.
domek", w którym nawet zawesoły
„
·
powładze
1
przez
Otoczyli oni szybko dom pod nume- było poszukiwan ych
1
na stałe kobiety, rejestrowa-·
mieszkały
licyjne.
redokonania
rem 55 i przystąpili do
Przeprowad zone dochodzeni e wy- ne w urzędzie obyczajowy m.
: wizji. Jak się okazało, władze śledcze
na
poufną wiadomość, że w do- kazało, że zebrali się oni wszyscy na . Cala sprawa wyszła wreszcie
1 otrzymały
pensjonarju
z
jedna
że
temu,
dz-ięki
Jaw
to
Jest
.
Sztokbanda
' mu tym odbywa się jakieś podejrzane zaproszenie Berka
znieść obelg i
zebranie, w którem biorą udział podej- znany kieszonkow iec i obecnie wtaśnie szek nie mogła dłużej
przez „szefajej
a
traktowani
obchodził 25-lecie swej „działalności". sposobu
rzane indywidua.
16 MAJ 1936 R.
.
również że
ona
doniosła
policji
W
wą"
f
,
I
k
·t
d
kb
t
S
'
k' ,
· ·· b • ·
, .
lt t
.
n
. ·
o egow po a, Już wczesne godziny ranne przyniosą nam
z o an zaprosi
.i,ezu a rew1zJ1 y1 meocze rn any.
różne przykrości i zawiklania. Dziatają ujemne
sp.o
straszhw~
w
były
st.ale
d~iewczęta
niezwy
·ten
uczcić
io
.odpowiedn
by
chu,
kilka
zastano
mieszkań
z
jednem
W
I
wpływy dla kobiet urodzonych w kwietniu i w
Fr?nk1ew.~
prze~
e.
wyzy~kiwan
sob
jubileusz.
pierwszej połowie maja oraz dla woiska. Kolo· stołów zastawiony ch wyszitkane mi po- kły
przerwa- czównę; ktora zabierała im lwią częsc
godziny 10-ej nie należy załatwiać interesów trawami i trunkami. Znaleziono całe 1 Bankiet został oczywiście do are- zarobkow.
odwieziono
w
ó
b~nkowych i . unikać osób, które nam są wro- stosy zakąsek, mięsiwa, konserwów l, ny i. przestępc'
go usposobione. Potudnie zapowiada się lepiej
pm•lllllmBBR•••&mmm•lll!!!ł
i przyniesie powodzenie w miłości. Od godz. oraz butelki wódek, win i piwa„ Za sto- sztów...
13-ej do godz. 15-ei dobrze jest nawiązywać sto
sunki z osobami wpływowemi i starać się o zaLEKARZ-DEN TYSTA
robek. Okres ten nadaje sie także do kupna i
sprzedaży domów i gruntów. Między godz. 15-tą
I
a godz. 18-tą nie należy zaprowadzać · żadnych
Przyjmuje od 9-3-ei.
zmian ani wdawać się w spekulacje. Jest to
ł
GDA!\JSKA 37, tel. ::132-55
także nieodpowiednia pora do wvr.uszania w .dasprzyja nauce
Jekie podróże. Następny okres
w Lecznicy,
7-ei
od 4 - _
przy ul. Krzemieoier.kiel I
kl
· · ·
_29 4.. tel. 122 _89 .
SKA
·
· ·
_ _PIOTRKOW
1 sztuce 1 przyniesie mezwy e idee i pomysły.
RetkińskieJ do sprzedania.
przyniesie
21-ei
Wieczór, począwszy od godz.
· 1·
·
Zgloszenia: Piotrkowska 40,
drobne przeszkody i straty - nie bedzie to ieDOKTÓR
Zarząd spadkobierców r. K.
dnak ·miało większego znaczenia. Koło północy
Poznańskiego, w dni pow~!~i~~ią krytyczne wpfywy dla ruchu i komunit
E
szednie od 10- 12 i od 4
WENERYCZN
i
SKORNE
CHOROBY
Dziecko dziś urodzone - energiczne, nadaI
KA 56, tel. 148-62.
PIOTRKOWS
6 popolud:_,~u..
de
zazdronieufne,
kierujące,
ie się na stanowiska
'
Od. 9-1, od 5-9 DP.
sile, p·osiada dar wymowy, osiągnie to do czeprze!ię n czego,

nieo;::eki ;.vanie
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''nasz wielki program !
Pocz. o

g. 4,

soboty i niedz.

0

g. 12-ej.
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CENY NADAL ZNIŻONE· O

·li • .
Wielki dramat sensacyjny,

·

W .mil głównej ELEANOR POWflL 1· ROBERT TAYLOR.

Pn<plękna m"'yk~ Tw\ool Spl<wl

V ·A N ·. E S SA .
W . rolach ,głó~inych: . HELEN HAYES, ROBERT MONTGOME RY
Mocna treść!. Przepiękna ., gra:t , ·

LEWIS STC>N&

Napisał specjalnie dla .Expressu•:

Bogdan Lol.

CZŁOWIEK SZUKA SPRAWIEDLIWOSCI„. ·11
Sensacyjny

ro~ans współczesny

...J1 .

•===·=
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E, tam ... Ktami.e par....
powtórzy wam to samo ... No, wierzyciel
Już skierował się ku furtce, gdy przy
Pomiędzy dyrektorem fahryki rur kanalizacyj·
- Jeszcze czego? A pocóżbym mi.al mi już, czy nie?...
lszilo mu na myśl, że nie po.winien pokaaych
Al!redem doszło
KrausP.rem
a jego sz ferem
o CZY Starego rozJaS1111y
. , •t S!ę.
•
p Ok"IW<ł!tt zywac, Się
. m"k omu, b O to me
. b ~zp1eczne.
.
nem Rogoszem
do gwałtownej
scenyJa·
w k·tamac' ?. Ni"•e u was przec1·e J·e„tem...
v•
gabinecie dyrektorskim. Rogosz został wyda·
- A właśn~e...
twierdąco głową.
.
Wzbudz1tby sobą zainteresowanie, a
lony z pracy za to, te ujął się krzyw·'
>licz•
- Co: wlaśn~e?...
- Wi.erzę panu„. Jak pain tak mówi, 1to mogłoby pociągnąć za sobą niezbyt
1
kowanej przez dyrektora 1obotnicv.
At
kod
b
d
·
to
w; 1erzę...
·.
1 n.rzyJ·emne '"kutk1
Nazajutrz wczesny!D rankiem przed faoryką
' sz,
a gę y na ga ame...
•
V
"
K;uusera jakaś przechodząca kobieta 1 'knęła A i czasu nie mam ... - zabi·erat się stary
- No, widzi•cie ... I potrzebne to wam 1
Tedy jeszcze ra:z postanrowił zacze11ę na trupa mężczyzny L odciętą głową. w za· do odejścia.
było boczyć się tak na mnie? ... A teraz kać do przyjazdu Elżb.iety, by od niej
mordowanym rozpoznano Alfreda Krausera
Rogosz chwycił go za rami~ i przy- powi1edzci·e mi jedno: jak się ta pani na- 1' dowied'zieć się o wszystkiem.
Janpóźniej
Rogoszstnnął
zostałprzed
aresztowany
a w dwa
· stary ma d o niego Izywa.?
aiące
sądem, który
skiaałmie·
go t rzyma1t W yczu ł , ze
I Dl a za bicia nu d y posze dtt d:o swego
na 15 lat więz:enia za zamordowanie Krcuse1a. jakiś ~onlkretny żal, nie bez powodu.
- Wer ... - zaczął ttieronim, ale w pok·oju i rzuciit się na łóżko z zamiarem
. Rogosz ucieka r więzienia na dwa tygodnie
Ponieważ czut się najzupełni1ej nie- tej chwi\.i przypomni·a:ł sobie, że Elżbieta przespanila k'ilku godzin. Sen przyszedł ·
przed termineM wypu9Zc2enia go, udaję się do wininy, postanowi! wyjaśnić sytua_.cję.
zakazała mu przed odjazdem zdradzić rychfo.
mk iesbzka nia Wd alczakKa, który m iał .mud wriadw!ć ,
meroni·m szarpnął si·ę raz 1. drugi· wi·- jej nazwi·s. lko.
.
Około godziny szóstej rozległ się u
1o y1 mor ercą r::usera, ~ e nie nw1e z1a
•
t ·
· b d·
' k
~-1·
t t bk"
s~ę tego. bo Walczak, cho:.i na gruźlicę skonał, dz.ąc jednak, że nłe da rady z młodszym
. m1esz<l! Słę więc ar zo 1· sc h owat• . s tó p pagor
a .wrzasr. ~wy sy~na~
rą r
1
01e zdążywszy ~dn1dzi~ taicm~icv.
i silniejszym od niego mężczyzną, został oczy.
.
.
.
I sall:1;ochodoweJ. Rogosz obu~z1 ! się odraPani Elżbieta Wernerowa, żona Hugona Wer· na miejscu. Oczy jego silniie j zap!ionęły.
- Czemu me odpowiadacłe? - zu 1, obmywszy twarz z1mną wodą,
nera, gł?wnt:go a~cjona1!us:rn fa'uyki s:unocho_ No, i co? _
nalegał Rogosz. _ zm~szczy! Rogosz brwi. Jak się ta ' zbi1eg~ szybk·O nadó!.
dów poiechala piękną ltmuzyną na spacer ze p
. .
. ..
.
b pam nazywa?...
! Mimo zmroku doistrz.egł ttiemnima
swym nowym kochankiem. szo!e· em - Andrze· ow1ec1e nareszcie, o co was wątro a
W,. ·1, t ·k W, .. k
b t I t .
.
f tk
Jem Łuhkuwskim.
boh?...
OJCill\ ... ~
OJfi' ... - wy e - 1o w.1eraJ~cego ur ę.
.
..
Poprzedni kochanek Wf:rn!rowe!, Jerzy
_ Nie powkm.„
kota! stary nazwisko, ktore przyszło mu 1 Po~ą~y~ w tamtą stmnę l po ch~ą1
Zrębski, staje się orzypadkowo ll'łaścicielem lis- _ To będę was tu trzymał tak długo do gł.owy.
Ischodził JUZ wraz ze starym po wąsk1eJ,
tów Walc~aka, z których dcwiaduie się, ż.e aż powiecie Nie sza•rpcie się t•J na nic
- Ej, po minie waiszej widać, że kła- 1 blioitni.s tej ścieżce. Nie zami:enHi z sobą
Krauser nie został. zamordow.an~. Po „~rnierc1~
·
···
'
'
'
· ··· miecie...
ani sł.owa.
sweJ odebrał p 1 ~niądze, zmienił nazw1sk.l na
?io tych sł'.owac~ panowa!o prziez pe_ Nie kłamię...
Tak zinaleźl"1 siię przy samoch0 dz.i·
Werner I zaroży. nowa fabrvke.
w~en czas m1lczeme. Wres2)ci•e stary wy. .
.
.
.
. .
. .
e.
Po przybyciu do zapadłej wsi - Kurkowa k t s·t·
- Ktam1ec1·e!. .. - zawołał Rogosz ze Drz:w1czik1 otworzyły się 1 Elzbieta opuRogosz otrzymuje pracę w tartaku dziedzica rz u 1N·
b"
b
. złością. - Przdtem mówiliści', że ta pa- ściiła limuzynę.
Nugata.
. -:- ie 1u ~ę pana, 0 pan na m~Je ni nazywa się Wernerowa...
- Dobry w~eczór painu ... - zawołała
Rqgo~z pdal si~ do .„Czarciego d.wori(, !ibY m1eJsce nasta}e ... Wystarczy to panu. „.
_ Tom się pomylił
Wó'cik się na- d·o n 0 g.osz.a
wyśw1etl1ć 1ego ta1emmcę. W kracie p1wn1cz·
Ah
N
·
..
·
····
'
·
J.\.
·
nego okna zauważył obłąkaną twarz &larca, idó·
a...
a.reSZC!<e rozu~iem .... - , zywa...
- Dobry wj.eczór...
ry krzyczał, że zna tajemnicę Krausera. Uczy· odrzekł RO_?:?~Z 1.parskną~ śmiechem. - Nie, nie, nie. Powiecie mi orawdę, 1
Zbliżyła się do nieg.o i spojrzała mu
niło. to na Rog~szu olbrzy~i': v.:rażenie.. Posta· To wy myshc1e, ze przy1echałem tu po czy nie?...
l w 01czy.
nowi!
sprowadzić zaraz pohc1ę 1 uwolnić starca tu '. żeby wam pracę zabrać?
· prawuę...
. .1
1·
·
z kajdan.
.
.
· ··· No • wi.
- K"ed
1 Y mó w.1ę
- J a ko ś pan b ez humoru... żl e się
Obtąkaniec znikł. Jednak w taJcmnlczy spo dz!ici,e, trze~a. mi ~o b~ł.o . odra~u powieRogosz machną•l ręką. Byt poiryto-1pan czuje? ...
sób.
. . .
dz11ec, .to~ysc~1 e me r:i1.eI1 powodu do Iwany uporem starego do najwyższego
- Zupełni1e dobrze, pros.zę pani. ..
Rogosz wyiezdza z Magdą do Warszawy: ma:rt~1ema się .....
wa~ do gł?w~ stopnia. W'iidząc, że nie da sobie z nim
- A jednak? ... Może spotkała pana
A t.1mczasem. Werner~wa po .m.orderstw1e strzehto ... Sl1uchaJc1e, czł.ow1eku: am m1 rady, postanowrt przerwać tę bezcelo- nkaś nieprzyjemność?
Zrębsk1ego wróciła do męza który 1e1 .wszystko tr w mys'l1· z· eby wam pracę zab1"erac'
·
··
·
·
przebaczył.
'
"
.•
.
··· "'.ą rozmowę 1· z.a1cze k a ć d,o przyiazdu
E1z
.Mó w1ąc
to, s k"!ero~at.a spoJrzenie
na
•. Czarny Antoś" odebrał dwum doliniarzom
- To I poco pan tu przyJechał?...
b1ety.
stoJącego obok ttieronruma.
- „Zy~e:ce" i Kmukowi - hsf Walctaka, po·
- Ot, przyjechałem, bo ... bo tak...
Ją Z<ł!pyta wprost o wszystko. Nhech
- Skądże, proszę panł... Wszystko
~tanaw 1 a1ąc oddai\. ten do~ument Rogosz~wi. - wasza pani chciała...
.
mu wyjaśni, co macz.y to i·ow,). Bez sto w porządlku ...
„Czarny
udał się do We:-nera 1 prze·
, k a pam.
·?·•
, .zos t a W1'·1 tt·ieromma
·
·
dl prze,d 1 L:
... l .b" t
· h nę1a
~
· mez
· d ecydokonał
się, żeAntoś
Werner
iest właśnie Krauserem,
- A . czy t o 1· pans
":a
I posz~
z ie a u ś m1ec
s1.ę
którego rzekomo miat zamordować ~ogosz.
- N~e...
s1eb1e. Rozmyślał nad tem1 bądz co bądz wame.
Zapo:viedziawszy zemstę, •:j;;~arny Antoś"
- To skąd ona do tego, żeby coś ka- dziwnemi sprawami.
I - No, dobrze, pomówimy jeszcze o
odchodzi. Na progu spotkał Elzfm.tę, ~fóra za· zala paniu r-obić? ... Widać, ma taki1e praOsoba Elżbiety intrygowała już od I tern ... Narazue chodźmy na górę ... ttieroprasza go na wódk~ Przewrotna kobieta chce
. k
t
• k
. . w·
.
. . 1 h ·1· d . . l I . .
go usidlić i odebrać mu list Walczaka.
wo, a Ja1. ma, ·o. ona pans a pam....
1ę.c pierwsze] m:em~ c .w1 I, g y Ją UJrza w !iim1e ...
Poszli na wódke do knajpy „Kacapa''. gdzie znaczy, ze. pan Jest tym, co to t1 mm p1- towarzyst"'.te B1runia: ęo~aita, elegancko
- Słu~h~m, proszę las'ki panL
sp?t~ali ~ir~nia: Antoś wychod~i. zosta.w1ai::c sat do mme pan Werner...
. . ubrana pam prowad'Z1 Jak11eś konszachty
- Wez~re tę. ~aczkę z samochodu ...
Elzb1et~ I Biruma sa~ych. El~b1i:ta "rosi prze·
- Werner? Okrzyk zdum1ema z notoryCZtlJY111 przestępcą.
teJ chwiJ1, proszę pani ...
stępcę, ~by ~debrał. hst A1:1tos!ow1. B1ruń, ocza· wyrwał się z ust Rogosza
To. już byto dziwne. Potem 'ej zaintePosz1i w górę. Przodem Elżbieta z
rowany 1e1 p1ęknośc1ą, uda1e się w ślad za An·
.
.
·
· ·
n
I
J
•
n
· ·
'
tosiem i zadaje mu skrytobóczy cios nożem...
Stary Jednalk me dosłyszał tego okrzy reso~ame
Jego, J.,ogosza, .'osem. Co Ją
i J.,?goszem~
za rnmr stary sługa. Jan szedł
W~rner, ulegai.ąc pr?śb':m pię~nej Rity, ko· ku i ~iągnąl d'1:lej:
~to.mło eto .te~_o, by .uwolrnć go. z wię~ie 1m1ilczący, Ja'~by zamyślony. Dlugo przychanlu Gaston~, fmansu1? film ma1ący za fabuł~
I J;st tak, Jakem sobue odrazu o tern m~ 1 przyw~1 ezc ~utaJ? Czemu me pow1e-jglądała mu się zboku, wreszcie zagadnę
znane ~YJ?adki sprzed piętnastu la~y. gdy Rogo pomyslał· pan J·est tym administratorem dz.tata mu Jak s11ę doprawdy nazywa? 1la g'O:
sza uw1ęz1ono za rzekomą zbrodmę na Krause·
,
T e 1· tym
'
· zadawał
· ··· I
, pani,e Jarze..
ktory
ma· mni·e stąd wy1rzudc•.. Pan Wer'
podobne pytarna
- O czem pan tak mysli,
1
1
Boiąc się odpowiedzalnoścli Werner posta- ner napisał mi, że tak zrnbi., bo on ni·e sam sobie, ni e mógi! jednalk znaleźć na ni e? ...
nowi! podpalić atelier filmowe, aby znlszc~yć 1jest zadowoloniy z mojej pracy... Niby, żadne z ni·Ch o.dp.owiedzi. Okrążył dokoła
- Bomówimy o tern ...
taśmę 1 w tym celu wszedł w kontakt z B1ru-, że nie dbam 0 ni·c, że nuc nie robię„. A mo teren straszhw~e zapuszczonej willi i
- Aha ... - zmrużyła oczy. - Więc
nle~iruń zakradł się do atelier, stwierdził jed· ja to winia, że 1~obuziaki powydnali drzew lzn:ów ~nala.zł się w milej~cu, .gdzi~ z.osta- jedn~k coś pa~a gnębi...
nak, że nie ma zapałek. W tej chwili jakiś nie· ka owocowe? ... Stary j·estem i n:iie dam wrt Hteronima. Stary b~eduł się teraz
N1·e odpowi1edlz.iat. I ona dała spokój
znajo~y. m~cił zapa.łkę na polane ~enzyn~ de· lim rady ... Alem się spodziewał ,że pan nad r.ozłupani1 em nowego pieńka, ale tym) dalszym ilnidagacj.om. W pew.nym mokoracie. dB 1ru? dwyskkoc.zył oKknem ) ;dra~iwsz: Werner nie będzile taki zty i nie zabierze razem Rogosz nie pośpi1 eszył mu z porno menciie ujęła go pod ramię i przytulilła
ozorcę u a1 się
o na1py „ acapa , 5 zie cze
dkala
·
· d on' Si·1me.
· O c k ną1t saę
· z zadumy i spoj
na niego Elżbieta.
m1. c hl e b a na stare lata, bo on bogaty cą.
) się
Rogosz został aresztowany. z więzieni człowiek i na tych ki!lku drzewkach mu
Przyszt•o mu w pewnej chwi!i do gło- rzał na nią ze zdziwieniem. Niezmieoswabadza .go B!r~ń, który. działał z polecenii chyba nie zależy... I wcz:oraj, jak pani wy, by opuś~ić teren willi i zasięgnąć ję- szana, bynajmniej pokazała mu w uś
:Ver.ne;owe!. ~lzb1eta oświadc_za sw.emu mę Wemerowa z panem przyjechała, tom zyka .u okolicznych miieszkańców. Ktoś miechu równe, białe zęby ... I jeszcze
ZOWI ze w1e, IZ czyha On na Jej ŻYCJe...
· k
· d
' .
. d o niego... Nad
Wernerowa zakochała się w Rogoszu. Zawozi o d ra~u. zm1ar
owa ł ' co Ś pan za le
e.n... tU tprzecueż
f
ś m"ieszik
.1 ' , a w P.O b\'.
d J~Uć;. napewn:o Sl·1 ~leJ
przy.t u.J"ł
l a
Się
~ samochodem do swej posiadłofoi za miastem. Własme...
P? ra i co me c~,s powue ·z,1e o właśc1- światem w1s1ato niebo, roziskrzone
M;iż jej udaie się do knajpy „Kacapa", gdzie
Rogosz słuchał z r-OS'llącem z:dumie- c1·ela-ch „maljątku •
gwiazdami ..•
za.wari znajomość z o~rys~kiem Ali~sz~. ~o kilku niem. Więc ta pani, która go tu przy--~--·
mmutach przysz~dł B1:uń 1 począł s!e zahć przed w~ozta jest żoną ttugona Wernera? TeWernerern na n1ewdz1eczność kobiecą.
'
.
Rozdział 205
Przemysłowiec uśpił Birunia i wyciągnął mu go samego, u którego pracował po WYJz kieszeni list, pisany przez Elżhietę do proku· ściu z wi'ęzi,enia, który następnie wyrzuratc:ra. _Poże~nał sie z „Kacape1?" I u.d~ł sie do ctt go z posad'Y i ck:lradzaił Beskidowi·,
cukierni. g~z1e P?czął .czytać hst 'Elz~iety.
by nie zatrudni.aił czł•owiielka obarczone. .
Następnie złozył wizytę doktorowi Albot.
olk. ? J k .. t
d' .
b"
Elzb1eta rozpakowała paczkę która uczty Czyn·t
c ·
· ·
·
d
1
Gdy do doktora przyszedł Aljosza, podający go ~yr 1e!11. ··· a l<Z O 'z 1wny Z !'eg
"ó ł tt·
. .
ł
'kł d :
·
. ra. zeJ. w_razeme meza o&i.ę za wywiadowcę poli~ji, Werner. zabrał tru· olmhczniośc1...
przym ~ . ieromm. 1 poczę a W,,Y a ac wolon~go, ~n!ecu~rphw10nego. Elżbieta
c1znę. A tymczasem Al10.sza . usypia doktora,
_ To znaczy, że ona mnie zna ... _ na st?ł JeJ smakowitą. zawar!ośc.; ... Była napeJmła k1ehszk1 jarzębiakiem i skiktóremu chce zrabować p1erśc1eń
.
przyszło mu do głowy _ Musiała sty- tam 1 butelka przedmego wma francu- nęła na Jana.
Rogosz przebywa w domku
za
,
.
·. .
.
.
skiego j doskonały J·arzębiak konser
N ··
·
·
miastem. Służący Hierontm radziWernerowe1
mu, ,aby się szeć oos o mme.
Choctiaz moze i me...
'b
. .
'
. - ap1Jmy Się... a pans k,ą pomyslstąd wyniósł.
Swoją dmgą, ciiekawe, że ona mi powie- wy ry. ne 1 mięsne w yuszkach, zna- nosć... .
dz.Lata inne nazwisko ... I nic nie mówiła, lazły się nawet połudmowe owoce.. .
- Dziękuję ... I za pani pomyślność„.
- ttm ... trudno mi wyjechać w tej że ma męża...
Jan patrzał na to wszystko zdz1Podnieśli kieliszki do ust. Ale .Clżchwr!i ... Ale myślę, że ni.edługo tu zabaSpojrzał badawcz10 na Hiierionima. Na wion~mi oczami. Cóż za uczta, z jakiej bieta odstawiła swój spowrotem l powię ... A co wam tak na tern zależy, bym us.ta cisnęły się mu pytania, ale nie za- okazJl? .
.
, łożyła dłoń na ramieniu Jana. Przysu. tu ni1e pozostał? Przes1zkadzam wam w dawał i<:h,· chcąc przedtem zupełnie uspo
. - Z1em~ r~z~m kol~cJę·:· - us- nęła blisko twarz do jego twarzy i zaczemś? Chyba nie...
koić zatrwożonego o swój byt człowieka m1echnęła się Elzb1eta, zdeJmuJąc futro. pytała szeptem:
- Zaraz, zaraz... Co pan powie- i zjednać go dla si1ebie. Tedy głosem, - Niech pan siada, panie Janie ... Cze- Co panu jest, panie Janie? ... Żle
dział? Że pan tu długo nie będzie?...
któremu starnł si~ nadać jaknajpoważniej mu tak daleko? ... Proszę tutaj, bliżej się pan tu czuje? ...
- Tak powi·edzi.ałem...
sze brzmienie, powkdział:
mnie ... Niech pan utworzy puszki i bu- Nie, proszę pani... To nie to •.•
· - No, no, to ciekawe..
- Wierzcie mi, człowieku, iem nie telki. .. Widzi pan, nie zapomniałam o
- A co? ...
- A czemu to?
przyjechał tu po to, żeby zająć się tu gos kieliszkach, talerzach i nakryciu...
- Ot, różne myśli nie dają mi spottieronim otworzył już usta, bv odpo-j podarką, Przyjechałem zupełnie po col . Spełniał jej polecenia, jak bezdusz- koju ...
wi edzieć na pyta·n ie, powstrzymał się jed J ir:ineg.o i, da Bóg, prędko stąd wyjadę .... na maszyna, nie okazując najmniejszeł
niak i mruknął pod nosem:
Zresztą, ta pani tu dzisiaj przyjedzie i ona go zainteresowania dla szykującej ~ię
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Dr. M TAUBENHAusn MS ł
TREPMAN me:KusŻER
uf. • oow1e1czy
•

Doktor

specjalista chorób wenerycznych,
skórnych, moczopłciowych

Zawadzka 6

Publiczne podziekowanie

GlftEKOLOG

P O W R 6 C I l.
Prz~jmuje od 8-9 r. I 4--8t:i:

~3~-12

specjalista chorób

uszu, gardła, nosa ,i krtani

17 (Zielona). TeL
li 2 '4 5.09 LEOJONÓW
Zgierska
przyjm. 1-2 i 5-S w.
•
DR· MED·
or. med. Ni ewi aż ski Poradma Wenerologiczna

8-12. 2-4. 6-9 wlecz.

Na tern miejscu wyrażamy publicznie nasze serdeczne podziękowa-nie WPanu J. Rapaportowi, wlaści
olelowi zakładu ortopedycznego w Lodzi, Zawadzka 8, za
wykonane umiejętnie, misternie i bardzo celowo skon·
struowane ku największemu naszemu zadowoleniu ortope_
dyczne specjalne bandaże rupturowe, gorsety ortop. na
skrzywienie kręgosłu.pa i różne aparaty ortopedyczne.
Widzimy w WPanu największego mistrza ortoped. i konstruktora i sumiennie polecamy Go innym chorym na
rupturę i różne kalectwa. W dowód wi elkiej naszej wdzi ęczności po·
dajemy nasze gorące podziękowanie do publicznej wiadomoś ciTurek Jan. Łódź, rranciszkańska 82,
Marcinkowska fl., Łódź, ul. Sucha 2Karalus Jan, t.ódź, ul. P. Q, W.
Brzez,ińska Br., Łódź, Targowa 39,

216·40

Pl\ULlnA bBWI

Spec). cbor. w~nei :.:czny cb, skórnych Piotrkowska 45, tel. 147-44
Lecz. chor. skórnych I seksualnych.
ANDRZEIJ se~sualnych _
Czynna od 9 rano do 9 wiecz.
1:>9-40.
~ _:,, teh:ton _
. .
Akuszeria I chor. kobiece
Kobieta lr.k. od 12-1 i od s-7
Przyimu1~ o~ 8-1 1 r.ano 1 od 5-9,
Tel. 221·61
GDAiqSKA 117.
PORADA 3 ZL
_ w niedz1~le...!., św1eta 9-12.
przyjmuje •:>d 12-1 I od 4-7 popoł.

LEC

Gr. ó

o
~~~cg~ t~~.~~~ r.

KIBGZ kO\Vil LECZrłlCA

PIOTRKOWSKA_2_9_4
132-89
tel.
POŁOŻNICTWO I CHOROBY
Przyjmują ·lekarze we wszyvtklcb spe
przy P.rzy~t. traQl:v· pabjan.
KOBIECE.
clalnośclacb. - Analizy. Roent en.
2
razy dzietknlmhe prz~Jm. lekarze we
Kwarc. Oablnet dentystyczny czy:ny. PIOTRKOWSKA 99, tel· 213·66·
wszys c speciąlnośc ach.
przyjmuje codz. od 10-12 1 5-8 wiecz
Porada a zł
GABINET DENTYSTYCZNY
.
- - - - - - - -·- - - - - 1 '
od 11 rano do 8 wlecz
PRZYCHODNIA
Dr. med.

p:::::;
STACHOWSKA~~!'~~!~~,~~~~!'!
z.P1g~~K~~~KA'1°rg:.y
t~~b;~~~10. z~y!.~~~~~o 1J!~~~:. Mikolai Bornstei n

Kołodziejczyk, Bełchatów, Zamość

Gołąbek

Or,d.

H HAM MER
• Ak~szer-Olnekolog

ma
w

Od~ńską

no~y ~ejś7ie

Tel. 128-39
12.
przez
w1ecz.
3-7
od
Przyimuie

Dr B RA u
•

•

8 NUSBAUMOWA ~18'i~~~~~ii9 i2~~~·
•

mieszka obecnie

U·go LISTOPADA 32.

CHOROBY KOBIECE I AKUSZERJA,
i dróg moczowych kobiet,
weneryczne
I elcktro-lecznlczy.
Gabinet światło-

PORADA 3 ZLOTE.
LEKARZ • DENTYSTA
·

przyjmuej od 4-8 in poi

P1•otrkowska· 51

w

~~~.dz2iJ:'o~

HENRY KOWSKI
r~

O

0

t el.

121·23

~a

SpecJal1'sta chorób
PIOTRKOWSKA 81. tel. 100·57
Doktór
uszu. nosa, gardła i krtani
Spec. char. skórnych I wenerycznych
Lódf, PIOTRKOWSKA 164, tel. 125-26
i seksualnych
.
SPECJALISTA CHORÓB SKÓRNYCH
Przyjmu ie od 4 do 8 wlecz.
przyimuie od 8-1 i od 4-8 wiecz.
WENERYCZNYCH I SEKSUALNYCH
~~!~1~~~a o~8 s-11 rano T1e\l°~
SIENKIEWICZA 52 (róg Nawrotu) wiecz .. w niedziele I święta od 9-1.
chor. SKóRY,· WLOSóW
Ł
·Nt, teL 194-0J.
I WEftERYCZNE
C~oroby St~lrne I \\lecJeryc;:ne
ftARUTOWICZA 24. Tel. 262-61
•
przyjmuje od 8-11 i od 2.30 do 9 W· przy)muie kobiety I dzieci od 12.45
. specjalista chorób wenetycznych, sek·
do 2.15 I od 6-8-eJ.
w niedz. od 9-4-ej.
sualnych I skórnych.
·
I
(Gabinet
.
DR. MED.
Teleton 181·83.
PlOTRKOWSl(A
6-9 w. w św.10-1.
8-10, t-2.30 I70.
O<l

REJ CHER

Or.

ROJ TER Dr. W. BALICKA

Dr AGUNOWSK
1

.

· KOHN
k• ~r•GUSTAW

"I• KOPCID\Vs232 55I

Gdatiska 37

tel

~
•
'
przyjmuje od 7-8-ef wiecz.

1

3

St., Łódź, Dąbrowska 25,

Dr. J. NA DEL;:~~· c!~e!e~c~!!.~~~1
AKUSZER-GINEKOLOG

I seksualnych

Cegielniana 11, tel. 238-02
ANDRZEJA 4 T~=~~92
od 8-121 od 4-9 nledz. I swięta od 9·1
4--8 w.
przyjm. od 10-12 1 od

N IT EC KI
wELO.DZIM.IE~„ ;::~~~~n.:~h ~=~s;:~~=· ~EC.
N Ili"'ADr.DMe:.l
I
J//lt6
skórnych,
Specjalista chorób
1
9,
od 8-11 i 6·9 w, nledz. I święta od 9-12.30

Warneń c:z1l"P

Grynbaum Fisze!, Łódź, Zgierska 37,
Danciger Kara, Głowno,
Winkler M., Łódź, ul. Aleja 1-go Maja 36,
Szyi Pesa, Łódź, ul. Sródmie!ska 5~.
ttehkł Leokadia, Łódź, (Chojny).

ZL

Przyjm. od 2-3 i od 5-8 popołudniu.

l,

Sarnowska Apolonja, Łódź,(Choiny) ul.
Macowle :Eugen. i Linda, Żabieńce,

OJ

or.

w

Jl\łł

POLAK

CHORóB SKORNYCH, - WENE·
MO
RYCZNYCłl
WEWNETRZNE
. CHOROBY
i ALLERGICZNE.
1 p. Tel. 213·18
NAWROT 32, front CZOPLCIOWYCH
od 8 ?o 9.3.0 ra. no i od 5-9 wiecz. Oabi·net "'lektro- 1• św ·1 atloJoczn i·czy
'
'N~
ł
t o d 9- 12 w po.
W me dz. 1 ś w1ęa

ZIOMKOWSKI

ul- NAWROT
•

7

Tel. 164·21.
iodz. przyjęć s-1.
skórn!•Ch, - - - - - - - - - - - -. chor. weneryczn:vch,
spec. włos6w
I moczopłciowych
6-go SIERP;\llA O:, tel. 118 .33. LOKALU na sklep (z urządzem~m}
Przyjmuje od 9-12 i 3-9 w niedz. i lub sklepu (kolon1alnego) poszukuie.
O~e~ty sub: „~k\ep-gotówka„ do Ad·
święta od 9_ 12.
16.5.
mm1str. Republ!k1.
-Dr.

med.

Ro~Ol){ł:lHl• światłoleczniczy) Dr.-med.ll H.

LU BI cz

WIORY i trocinv. z drzewa do sprz.eSpec. chorób sórnycb, wenerycznych dania, 6-go Sierpnia 47,
--------------• moczopłciowych·
- -- ~
I li t
BIURALISTKA poszukuje zastępstwa CEGIELNIANA Nr. 7, telefon 141-32 ANGIELSKIEGO konwersacji I litera··
spec a s a k I
k
w czasie urlopu. Łaskawe oferty proszę Przyjmuje od g. 8~10, 1.30-3 i 6-8 W· tury udz'lela rutynowany nauczyciel.
il
UL. PIŁSUDSKIEGO 51, tel. 170-03. kierować: Łódź, Kilińskiego 116 Wa- W niedziele i świeta od 9..... 11 rano. UJ. Zawadzka nr. 21, m. 8·a, front. co
dtienn ie zastać od godz. 4-8 PO pał.
-- '
zerówna.
Przyjmuje 8-10 I 4--8 w.

usze1-a1ne o oq
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UWAGA!. !'lim „Dzisle)sze czasy" nie ukaże sie
w źadnem kinie w Łodzi w b· sezonie.
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Na

nem jego :ziaufanDem. Ja~o zaś taki nde
mam zamvaru zdawać n~komu relacyj z.e
swego postępowania. A już wszelki·e
aluzje co do „rozgrabi1enia jego mienia
1 prz.ez niesumiennych ludzi" odpieram z
całą stanQwcziośoi1ą.

1,

Skolei nachmurzy się Iitpi'1it Orn i•cz:
Nire mam zamiiaru wdawać się z
1111
w dyskusję! Raz jeszcze kategopanem
spółczesna
Powieś~
~
żądam, ażeby przedstawH mi pan
e
rycznii1
.
.
.
p
Danuta Kresińska, e.kspedJent.ka w ma·
otrzebna CI opieka. ni,e taka ).Jł~t- bieżące rachunki i zdał raport ze SWO•i1ch
gazynie bławatnym Jana Zarysza zostaje
na. ale serdeczna„ 1!1atczyna. - mow1ła ostatnihch poczynań.
zredukowana.
_ A ja ra:z jeszcz.e odpowiadam, że
.
.
Nie mogąc znaleźć pracy - mając na z łezką w ~ku :t:eh~Ja.
- ~aop1ek~J~ się tobą, Ja~ ro~zonY'.m żadnych rachuruków nie będę ndikomu
~!~z~°!,1t~z:1~ad;-cf:szJi~uJ~y?ao~i~c zz!i~~
O spotkaniach tych d'Jwiadufe się na· bratem. pr~ectez z~wsze - l~ t~ !ko, J~- , przed'kladial, chyba painu Karol·owi, ewen
rzeczony Danuśki Stan.sław Reczyl1ski i po dna z :odzmy - miałam dla c1~b1e duzo tua1nie wyznaczonemu przez niego no·1
'k
l
gwałtownej scenie zrywa z ukochaną, nie serca 1 sentymentu - dowodz1la druga.
d . . , . .
i hardzo weOb
Ornicz, trawiony
zu·
jej z Zaryszem
aJ paniowi•e powie z1eh sob~e Jeszsłaby czas jakiś przyglądał się w miil· I
pełnie platoniczne.
cz,e parę ostrych stów, po1czem riozeszi
.
.
.
.• .
Kresiftska po wielu przygodach poina!e
tajemniczego dżentelmena: Karola Ornicza czemu teJ. sce.me, wreszcie szepmiL . się trzaskając drzwiami
_ Szakaile' _ mru~zał wzburzon
- Dz1ęku~ę w~m za ~~sza t~oskl:który kupi;1e ~ieś Rychło~o.• anit.,iując sta
t 0d 0 1 Y
t
wość, ale obeJdę się bez meJ. Mme naJ· pa M' h t
rego Kresmsk1ego na adm1mstratora.
y,
s stuk
s ro~ę; :zny
w rytm1,
A.~ł ądzaJą~
zupełniej wystarczy· opieka panny Da- s knd
Ornicz podkochuje sie w Danucie.
10 niego
oc ha:ou;za
ą dłC
nusi
L mł101car~i. - Sępy wstrętne i hj.eny!„.
d .
Ób· d
Danuśka zmieniała właśnie kompres
r ke amy prz.eszv!v ziewczYIJ-\ a- Uczuws12:y z.daleka woń trupa zbi1ega to
na rozpalonej głowie chorego, kiedy obie
damy bezceremonjalnie wtargnęły do po· d~~sz:il~~e~n~~~~lme~bie ~ c~~i a~- się ze wszyst~ich stron, ażeb'y uskubać
da .Bóg,
dla .sLebi.e
z
nad Od
ko_ju i w tragicznych pozach
nosiły się do Kresińskiej, zatruwając jej ode~dą z kw11i~11~m. Bo choc1az dro~1 K~.
.
tozem char.ego..
- Dow1edz1atam s1ę, ie jesteś chmy życie ztośliwemi przycinkami i nie- rol 1e·st powazme chory, wygrzebie Slę
jes·z~z,e ze swoje~ biiedy. Zwołamy jesz- patetyc~nie zac~ęła Felicja Orniczov.:a domówi:eniia mi.
DZiień potem przybył do Rychtowa c~e !ed1no konsylJ:Um, z,awezwiemy jesz- wyrzuc1ł~m więc z serc~ ~szystk~e
~z~ Je~nego profesora. PoruSIZYf!lY niebo
·
urazv ~ oto Jest~l.!1 pr~y tob!e· Ja. twoJa stryj Hilpo.J.it.
Ow spodełba przyglądał sit; krząta- 1 z,~emię a utrzymamy go przy zyciu.
s~ara c11otka r:ehqa! a.zeby się tobą zaoW tym samym C'Z.as~e pain.i Felicja,
nln1Le swych krewniaczek, zarnteres·owat
ptekowa9. móJ ty b~edaiku!
ws~dłszy do k<l;nce.Iarji dwoTs,kieJ zau. ~yrwata z r~k Danuśki, ?nieśmielo- się majątkową sytuel!cją Rychtowa.
Przywolawsizy dla s~ebi1 e Kres1ińskie- wazyla tam Hipohta, man1pulu1ącego
neJ 1e1 elokwenqą, kompres l sama pogo oświadczył mu, że zmusz,ony jest ob- kluczami kolo biurlka.
czeta przykładać mu do głowy.
- A, kuzyn co tu wypraw~a? - na. - Niechże ciocia da spokój - syknę- jąć nadzór nad majątkiem.
•
dowodził _ tarta nan ostro.
- Pan sam r·ozumbe la Kazim iera. - Przecież ciotka ni·e ma
obchod:z-i? to
stan biednego Karola jest bez- . .- A.
_ro·
o tern, j!lk
z kan
stary Ormcz 1
to m oia specJal-1 nadzFemy, rodz,ina zmusz,ona jest czub1 k ompresy....
ność ? Ile razv Józio przyjdzie nad ra· wać nad jego mi1 enłem ażeby ni·e zosta- celani. trzaskając - zwyczajem swoim
nem trochę wstawiOny, zawsze stosuję f.o ono rorzgrabiione pr~ez niiesumi1ennych - drzwi.ami.
pod obne kompresy. które przyrosza mu ludzi.
Rozdzałł czterdziesty siódmy,
znakomitą ulgę.„ Nieprawda;;,, Kanlu, Kres•i ński na•s trnszyl się~
SZAKALE.
- Pan darnj.e, lecz bytem i w dalże tak jest lepiej?
trafndie porównał
KresińSki
ł
Michai
pana
~bie. J?~nie poczęły licyto\".ać .~ię w szym c.iąg~ jeste!11 plenipotentem
1
i hjei1. Zbiegł
szakali
clio
Karola Omi cza, c1esza,cym się bezwzględ rodzinę chorego
ustuznosc1 1 w dowodach troskhwoso1.

-

81)

wierząc, że s.Łosunki

gorączką

&ą

!

~e niomo~~m ow~
d. ·

1

stanęły

n~jmnwjszego pojęcia
Okłady

się

k~w.aił ścLerwa.„. Ąle'

tą~ też demonstri'cyjną niecifecią ~d~

że s~o~o

cóż
oruk~~ł Ją

I.

kuzynk~

wyszedł

szy si1ę do Rychłowa, waroiwala onia obok
loża chorego pilnuj·ąc - każdy na wtasną rękę - swych iinteresów. Skoro bo·
\_V1iem Karol nte miał dzi·eci an:i żony,
scheda po nim m~ata mepodzi1elnie przejść
w iich ręce.
Ale w ja;kich częściach? Czy w ró w nych, czy też chory postanowit mianować generalnego .spadik?biercę? .
ta m~polm1.ta krewmaków
1. Zagadka.ządzą
.
I~h oczr.
!'OZp'llata
Podczas gdy obre kob1ety starały s,1 ę
zdo~yć serce chor~go .czułości'.\ ; matkowame.m. mu, pain H1poht {)ostawi! sprawę
.
bardziieJ PO ~ęsku. .
Korzysta1ąc raz z tego, ze sam na
sam znalazł się przy tożu chore o zac t
g '
.
. K
D
1u, zawsze miałem
do
aro
. -:- ~ogi
1
c~ebiie w1 elką słabość, choci:aż hie okazy
wał·em nigdy zbytnio swego przywi ąz.aniia. Ale najlepszym dowodem me 0
1
kl auzu gla,
'
uczucia
· dla .debie '•est pew~a
. k
Ja ą ~a twoJ.ą kor~yść ~ro~1, tem w testa
menc;i·e: czyz bowi.em me Jesteś synem
mojego brata,_ ,najbliższ~m moim krew-

zą

wręcz:

~~re~cF~~s~~~~e·~o~·e: dla~~egóż

PO·

przeJ5Ć w ob. .
1.
\Zą nął, chociaz ~ar?l ni1e ? des.i~ na~et s.tov:em, :no~1t ?'aleJ:

?
c r
e Che· k

J

Ją

a

zwal
- . ~re dznęku!, me dz~ęku~ m1, boć. to
prz.e~L~z byle .moim ob°":'iązk~em! O:mc~
powmi·en. p.oprnrać Ormc~a i P.amiętac
~ t~rp· aze.~~ rodowy maJątek me pr~e~·
(e i w c:u. ze rzce„ .• ~ t~ chyb~ rów~iez
l~n ew~z Jeste Il!Y sm1.ertelm). nai::1sae u re1enta. SWÓJ cyr?'graf.. Nie w1.em,
czk ws~ommateś tam .1 o mme. Ja Jed„ zgóry.'
tw?,im
t k .bym
1
~ ' zi nawet t'J'. me umi,ałbys zrob1c z
,
rneglodlepszedgo uz~tku...
, ugo, _ług? Jeszcze mowi1ł w ten
Wreszde zauważyt,
~es.en pan, ~i.poht.
z~ ~hor'J'.1 SP.1·• Trochę z.t y. podniósł się z
miie Jsca wyszedł z poik:OJU.
'Dalszy ciąJ! jutro},

~~i·afhciałby~ upew,mć ~iię
wło.darz~c ma~ątki~m

.że
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POL SKA-AIJSTRJA •tl\iatwi~:~o~~dpr~~·~::.~naroZH!qcięstwo Hebdq I poraź.ha Tloczqńsleleqo I
dową tede;:!!~. mai~

.
16
nie wykazał swoleJ naJlcpszeJ J>unkcle, tak, że stan meczu brzmi 1 :1.
Międzynarodowy Związek Lekkoatletyczny
, W piątek popołudniu rozpoczął si~ mecz te-1iormy ł itrał ponlżel swolel klasy.
.
Punoeo pokonał czecba Sibę 6:1 1 6:3, 2.:'l, 6:0, ~at:wierd:ilł ostatnio następUJąCe nowe rekordy
n'.l!l?WY P~lska-Austrla o J)uhar Davisa w druMecz rozpoczyna się w bardzo ostrem tem• a Hecht wygrał z Palladą 8:6, 6tl, 2:6, u;2.
I swiata:
1
i:: e1 rundzie,
·
pie. Obal tenisiści atakują I często podcłlodzą
.;,;**
I Dysk - Schttlder 53,10 m. ,
Mecz wywołał bardzo ·dute zainteresowanie do siatki. Przy siatce Baworowski umieJętnlc
OSLO, 16 maja.
100 mtr. - 1013 sek· Peacock 1 Berger,
i. stczelnle wypełnił trybuny p11blicznością• Po wykorzystuje taktyczne błędy polaka, który
Mecż Belgia _ Norwegja wygrała liel!!ia.
110 mtr. płotkl-14,2 sek. Moreau (St. Ziedn.)
p.erwszym dniu stan me~zu brzmi 1 :t„
zresztą wiele piłek umieścił w siatce i wybllał W piątek Lacroix (Belgia) pokonał Gem.sena
20 kim. - 1.'04.:00,2 sek. Zabala,
. W.plerwszem spotk?nm prowadzeme d!a Pol- na aut.
25 mil - 2.26.10.8 sek. - fanell (Włochy),
1;S, 6 :2, ci:ił, tak, że Bebda prowadzi ju.i: J.l.
ski zuobywa Hebda, b1ląc Metaxę w trzec.h seGra była ciekawa I obfitowała w wicie mo**
15 kim. chód - 1 :09104,8 sek· Schwab,
ta~b 6:4, 7:5, 6:4. W pierwszym secie prowa· mentów efektownych.
Baworowski był ptz~
*
,
Oszczep - 76,66 mtr, ,Jaerwinen,
clz1 początkowo Metaxa 2 :O, Hebda Jednall roz- , ciwnlkiem dużej klasy 1 wykazał wiele ofenzyw•
ZUR\ CH, 16 urnJ:i,
Kula oburącz - 28,75 mtr. Zygmunt lłellasz.
i:rywa się szybko, bierze lniciatywę w l>Woic nego temperamentu.
W Montreux tozpoCzął sle mecz Ha111aręce I wygrywa seta bez trudu.
"
SzwaJcarJa. Po pierwszym dniu prowadzi Szwaj I
Mich2łow1cz
Dru"I set pomimo niezwykle ambitne! walki
"
earla 2:0·
I!;
u ~
ru u
austrlaka rówrtleż wygrywa Hebda po grze wyDUESSELDORf, 16 maJa.
Ellmer pokonał Plougmarta 6:1, 6:4, b;l, t·i• !dt ·
d t. d I
tównanel, wykazuJąc wyższość taktyczną szeW płatek rozpoczął .sle w Duesseldorłle mecz scher wyiraz z l(oernerem 6:0, 6:1, 6:0.
·
przyje
lilją . O (!· ! .
1
rc~iem pleknych zagrati.
romlędzy drużynami Niemiec I Wegler. Po pler-1
Szwecla prowadzi 2:1.
Lóllt. 16 lrta!a.
W trzecim secie, wykorzystuJac zmę1.:zenle wszym ~niu pr1>wadzą Niemcy 2:0·
Irlandia prowadzi 2:1 z Szwecja.
W dniach 20 i Zl b. m. odbedzie. się vt r..o•
Metaxy polak wygrywa bez trudu, demoristru·
W p1erwszem spotkaniu Henkel łatwo poktr- •
***
dzi doroczna knnferencja klubów robotniczych
Jąc grę bardzo ładną, wszechstronną I opano- 1rnł Dallosa 6:1, 6:1, 6:2, w drugiem-von Cramm
Dl'BLIN 16 l' aja
zrzeszonych w ŁRSKO.
waną.
wygrał łatwo z Gaborvm 6:3, 6:2, 6:3.
dru~im dniu meczu lrl~ndj~ '- :.,~we~ja
Na porządku dziennym konferencji prócz spra
.Po krótkie! przerwie rozooczął się druit:
i: ara szwedzka Schroeder _ Oestberg Pu~Oiiała · wozdafi z działalności za rok ubiegły i wyb.:Jmecz Tfoczyński - .~aworows~i· Zwyciężył sto- '
ZAGRZEB, 16 maja.
n.wę irlandzką Rogers ,... me. Veigil 3:6, fJ:3, .9.i, rów n~wyc? władz RSKO znajduje sle tet sze•
l>Unkowo łatwo tems1sta austriacki w stosunkll
W pierwszym c!niu meczu Czechosłowacja- i:5. _
reg reteratow z dziedziny sportu robotniczego.
6:4, 6:4, 6:4.
JtJgosławia obie drużyny zdobyły po Ji:.dnym I Po drugim dniu prowadzi Irlandia Z:i, . . Pre.legentami. będą czołowi dzia~acz,e sportu
robotniczego, ktorzy przybędą specialme do Ło
WIEDEŃ, 16 maJa.

Tłoczytiskl
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•zo•u· .„ do·r

I
iit::·zMJ~~~~;~nr~~~~~:~~~~~i~fad~~~~~~:
lowicz z Warszawy (wicepreze1) PZPN), pp.

·

l Wilczyński i Hryniewicz.

·

ru~za. sil~a ek_ipa kolarska WIMY

Nowy ·regulamln

I

Łódz. 16 maia.
bllzszą przyszłosć?
drużynowy na dystansie 100 kim. o nagrodę
•
•
l(olodzlefczyk, Jaskulski, Wólcik, Leśkiewicz
- Przedewszystklem szosowcy nasi podob- ufundowaną przez dyr. Grossera. Każda ze star Panstwowej Odznaki Spo,towe)
Kacprzak, Szyc, Paul, Raab - to czofowa gru· nie zresztą Jak i ~orowcy uczestniczyć będą we tulących drużyn składać się ma z ośmiu zawod
Warsiawa~ 16 rnaJa.
pa z pośród 7'ł kolarzy WIMY, z którymi klub wszystklch powaznle!~zych Imprezach nl~tylko I nlków, z których czasy plerwsz:vch czterech U- I
fa(1stwt•wy Cr.qd W.P. W"ydal ostatnio no·
ten ruszył w roku bletącym ze startu na pod· lokalnych, ale też ogolnopolsktch, oczywista z czone będą ptzy klasyfikowaniu zesoołów. Pro 1 we przepisy 0 przeprowadzaniu prób na Pań
ból szosy I toru.
uwzględnienie!fi bi~g?w
zakwalifikowanych Je~tulemy ro~egranle tego wyśch~u w konkuren ! s!wową Odznakę Sportową na rok 1936-37. We
Pl~rwsze tegoroczne kroki k~larzy WIJ~H' przez PZTI( 1ako ehmmacle lilia ustalenia dru- i cli ogólnokra1owef. To Jest wszystko o Ile cho- J jJu"" 1yd1 przepisów nie wolno doouszczać do
przymosły sekcji Już kilka. powazny~h sukcc• ży~y na•odowe!. ~ami. też zor"anizuiemy w Idz! o nasze plany - o wynikach zadecydują prób kandydatów, którzy nie przeszli zaprawy,
sów w postaci kilku zwy.c1ęstw w P1erwszyc~ biezącym • sezcmle kilka imprez. Poraz oierwszy Już nasi kolarze. a do tych mam pełne zaufanie wszystkie osoby winny być poddane badaniu
lokalnych wyśclg~cb l wicemistrzostwa Polski zamierzamy zorganizować we wrześniu bieg - kończy p. Ulrichs.
(sco)
lekarskiemu, nadto zmieniono nieco listę komiw biegu naprzeła1 zdobytego ~rze7. młodego '
=
•1111& syj, które mogą przeprowadzać próby oraz
niezwykłe obleculacego zawo~mlca ~zyca.
sklad zasadniczy komisji.
Na czele sekcji WIMY stoi od kliku lat zapaleniec kolarski p. Cezary Ulrichs. którego po
~rszawu
święceniu dla sprawy_zawdzlecza WIMA w du.
j
U
żel mierze wspaniały rozwój swej. sekcii I jej
I
Kalendarzyk Imprez sportowychprżo4uJace stanowisko na gruncie tódzli.hn.
organizuje Po ski Związek Motocyklowy
z . okazji
swego 10-lecia '!
.
. . .
.
.
.
Kalendarzyk sportowy na dzień dz!Slejszy 1
·Z p, Ulrlcbsem rozmawialiśmy na tetttat pia
Warszawa, 16 n;aJa.
oJ."~CJaln~ komisie •. które wskażą zaw01111ho~ jutrzejszy przedstawia się w Łodzi nasiępuiąco:
nów sekc!I w rozpoczętym tak szcześllwle seZ okazji 10-lecia Polskiego Związku J\lococv- dt1szy k.1eru_nek ra1du i nasti;p;1y punKt, eiJ K.a- '
SOBOTA.
zonie.
klcwego zorganizowany zostanie w dni·!h.li ,;3 i rcgo maia się ~dać.
,
, .·
Piłka nożna. Boisko Ł.K.S. przy Al. Unji
- Pracę tegoroczną rozpoczęliśmy bardzo <:4 b. m. ogólnopolski itwiaździ:>ty raid i.i\iJuwY •. . i:'o p~zybyc1~ d9 !ego p1mk_,u, . zawo~~1!{ P~- 0 godz. 16.4 5 mecz 0 mistrzostwo kl. A: T1nion·
wcześnle - mówi kierownik sekcll - a właści clv Warszawy.
,\m1en s1e dowiedz.ee od }udn .;śc1 o tr~:sć ro~- Touring . Ł.T.S.G. poprzedzony przedmeczem
wie prowadzi!iśmy fą od zeszłego sezonu bez
Zawody rozpoczna się 23 b. m. o goi.;i. 18-ej l:;;zu podanego przez radjo ze wshZ.ili1em rezerw.
•
przerwy, gdyż przez cały okres zimowy orga- z ch':"ila ';"Ysta_rtowania zawodn!kó"~ z „alei rr•1cjsca, do którego ma nas 0.ępr,ie się u ::i{.
Gry sportowe. Na boiskach w Łodzi dalsze
nlzowallśmy niezależnie od zaprawy gimna- Pols~t do 1edne1 .z nasteo~J~Cych 1!11eiscow~sc1:
Po znaleZ<i·enriu się w tej m i ejscowościi zawod- mecze 0 mistrz. klasy A w szczypiorniaka i ha·
styczne! stałe wycieczki turystyczne, które też ?str?w J'v!~z„ Sior.1czyce, B1a10brzeg1, ~a_wa i\1..tt· ~rk w ~_ne~g i ~zny sposób powini e~ zas;ę;:ną~ in- zenę. Między in. na boisku HKS. mecz między
w .duże) mierze przyczyniły sle do podniesienia tow1cz, Gora 1 Siedlce, ~o któq: eh natez} Pl zy· „~ rmaci1. iak1e. _dalsze dyspozy ~i e zostalv dla mistrzem i wicemistrzem Polski I.K.P. i HKS-em,
kondycll naszych zawodników. Do „boiu" rusza I n.vć 24 h: !l1· 0 god_z. 8-ei rano.
.
. r::ego wydane 1 Jaką trasa ma ~ie udać !iii ·nete Początek gier o godz. 16-ej.
my w roku bieżącym podobnie zreszta Jak I w
W mieiscowościach tych urzedowac beuą do Warszawy.
Lekkoatletyka. Na stadjonie Wimy przy ul.
latach poprzednich z niezwykle silna drużyną
Rokicińskiej od godz. 16-ej mistrzostwa okręgu
szosową. Sllna ona fest nietylko Jakościowo,
dla juniorów.
ale też i liczebnie. Pod tym względem bijemy
Szermierka. W lokalu Tramwajarzy przy
chyba rekord - gdyż dysponujemy w sekcji
''
. ulicy Piotrkowskiej Nt. 211, od godz. 17-ej szer·
74 zawodnikami, a w tei liczbie 24 Jicenclonomiercze mistrzos~wa Łodzi.
wanymi. Szereg! naszych kolarzy rosną przySię
NIEDZIELA.
tern stale, dzięki coraz to nowym zgłoszeniom
"z'
Piłka nożna. Boisko W.K.S„ o godz. 11·ei
młod~ieży, która chętni~ .garnie sie do nasz~!
mecz o mistrzostwo kl. A: S.K.S. _ Widzew.
sekcji. Z tych młodych 1uz teraz wyblfa się kll
I O godz, 16.45 mecz o mistrz. klasy B: Hakoahka talentów, które niewątpliwie niezadługo 5ta
Kraków, 16 maJa.
13.·go i 14-go czerwca - mistrzostwa l;:k-1 Bar Kochba. Na boisku Ł.K.S., o godz. 16.45
nowić będą poważną konkurencie dla swych
W Krakowie odbyło się posiedzenie ~ekcii lrnatletyczne okr. krak. pań i panów kl. A. 1 B., mecz o mistrzostwo klasy A: Ł.K.S. Ib - Bu·
starszych rutynowanych kole11:ów.
~portowej Komitetu Obywatelskiego „Dui Kra- 1
20-24 czerwca - narodowe zawody tucz- rza. Na boisku Wimy, o godz. 16.45 mecz o mi- To chyba wszystko szosowcy, a pozyska kowa", przy udziale przedstawicieii organ1zac.yj • rdcze.
strzostwo kl. A: Wima - Makabi. Na boisku
nie Paula zdale się wskazywać, że panowie s~ortowych i prasy.
i
20 czerwca - zawcxly hippiczne krakowskie- Sokoła w Pabjanicach, o godz. 11-ej mecz o mizamierzalą obecnie poświęcić wiecei uwagi to
Uzgodniony ostatecznie niezwykle c.ekawy gc, klubu jazdy konnej,
&trzostwo kl. A: P.T.C. - W.K.S. Na boisku
rowl?
·
kalendarz imprez przedstawia sie. nasi\',paJ4co:
21 czerwca - mecz piłkarski Kraków - Bia- Widzewa, o godz. 16.45 mecz o mistrz. kl. B:
_ Rzecz oczywista, że posladaiac znakomi
11-go czerwca - mecz międzynarodowy 01ł· !ogród, zawody kajakowe o mistrzostwo Kraka- Zjednoczone - Sokół (Zgierz). Ma boisku Tur
te kadry kolarzy szosowych mushny przede· karski reprezentacji Krakowa z węgierska l:Iun- wa, mecz lekkoatletyczny Pols~a-BeJgja.
przy ul. Letniej, o godz. 16.45: mecz o mistrzo·
wszystkiem uwagę poświęcić tel dyscyplinie, garia lub F. T. C. z Budapesztu i międzrKl:.tbu-i
23 czerwca - „Wpław przez Krakow•· - stwo kl. B: Tur - Konstantynowski K.S.
nie zaniedbamy jednak i ·kolarstwa torowego, we zawody pływackie.
dystans około 4·ch kim.
Mecze o mistrzostwo pop'r zedza przedmecze
poświęcając mu w roku bieżącym znacznie wię
13-go czerwca - mi'ędzymiastowy me ...z ook
Ponadto odbędzie sie szereg imprez ~porto- ! rezerw. Pozatem odbędą si(", w Łodzi i na pro•
cel czasu. Mam.Y teraz w sekcli Paula, Raaba serski Lwów-Kraków, gymkhana krakowskiego 'l.VYCh, przypadających normalnie w powyższym wincii pierwsze mecze o mistrz. kl. C.
i jeszcze kilku młodszych, a pozatem na torze .<\.utomobilklubu i bieg kolarski Legii na trasie okresie, jak np. zawody ligowe i t. d.
Lekkoatletyka. Na stadionie Wimy przy ul.
Rokicińskiej od god:i:. 9-ej rano: dokończenie mit renować też będzie Kołodzielczyk 1 jeszcze Kraków - Wadowice - Kraków.
strzos•tw lekkoatletycznych juniorów,
kilku Innych szosowców. Wykazywali oni W
Szermierka. W lokalu YMCA przy ul, Trau·
tym kierunku dość duże zdolności. tak że WY•
gutta, o godz. 10-ej: finały mistrzostw szermiernikl będą chyba też nienalgorsze.
'czych Łodzi.
- A Jakie są zamierzenia oanów na nal·
jednocześnie
Warszawie
. chciał grat bramkarz Górner
Gry sportowe. Na boiskach w todzi, od godziny 10-ej dalsze mecze o mistrz. klasy A:
I Łodzi
Wydział gier I dyscypliny LOZPN prowadzi w szczypiorniaka i hazenę.
Swięto wychowania f izycznego
LÓDŻ, 16 maJa. obecnie dochodzenie w sprawie wykrytego pod
Kolarstwo. Na autostradzie Łódź-Stryków,
w Łodzi
Jedno z pism łódzkich zamieściło w dniu wólnego podpisania zgłoszenia przez lednego o godz. 9-ej rano start do mistrzostw szosowych
W dniach , 23 i 24 maja na boisku i torze wczorajszym „sensacyJną" wiadomość Jakoby z zawodników. Do ŁOZPN-u wpłynęło donie- klubów okre~u łódzkiego.
w Helenowie, 21w basenie Polskiej YMCA, na mecz Chelsel z reprezentaclą Ligi, który WY• skienie, zó· e grai ącyt wd btarwach Hakboahu bram·
Boks. W sali Hakoahu przy ul. Piotrkow0 rny es 1 en yczny z
ramkarzem skiej 63, o godz. 20-ej międzyklubowe zawody
Zn "'~czony jest do Warszawy na dzi·en' 2"'" b. m. Carz
stad1"onie ŁKS-u, na boiskach s ok oł a i· TF"
ur, od • rozeo-rany
kl asowego Morgens t ernu Oó rnerem.
b ok sers k"·
miał być w tym termlni·e w Lodzi.
ie Mak ab"1.
będzie się doroczne święto W yc h owania
1zycz·
„
nego i Przysp. Wojsk., które jak co roku prze·
W sprawie tej skomunikowaliśmy się z urze·
Dla zmylenia władz piłkarskich oodplsał on
prowadzone zostanie nadzwyczaj uroczyście z duiacym wiceprezesem Zarządu LZOPN-u mgr. do Hakoahu zgłoszenie pod zmlenionem nazw!pl~śCDarskie
udziałem całego sportowego społeczeństwa to- Kalenbachem, który oświadczył nam, że nic mu sklem. Wobec uJawnlenia tel afery Hakoahowl
dzi. „Gwoździem•' święta będą: defilada przy· ule wiadomo o rozegraniu tego sensac:rinego grozi utrata punktów zdobytych w sootkanlacł! ·
w sali I. K. p.
sposobienia wojskowego, harcerzy, szkół po· i;potkanla w Lodzi,
w kt6n'ch uczestniczył Górner.
Lódź.
maja.
wszechnych i średnich, lubów sportowych i toChętnie widzielibyśmy na terenie L_odzi doNajciekawszym w tej sprawie fest fakt, że
w piątek wieczorem odbyły się 16w sali tre·
warzystw _ Czerwonego Krzyża i L.O.P.P., n11;· skonały zespół angielski Chelsea - mowl mgr. Górner był już w zeszłym roku zdyskwaliflko ningowej IKP zawody pięściarskie zorganizo·
stępnie wielka rewja sportu łódzkiego na boi- Kalenbach - ~le sprowadzenie tef ,drużyny na wany przez PZPN" na okres czterech miesięcy
M k b'
•
s.ku Ł.K.S. w dniu 24 maja. Te~oi dnia o godzi- : 2~ b. m. nie Jezy w granicach m_ożhwoścl łódz· za podpisanie zgłoszenia do 1'\akabl. podczas ~ane przez a a 1• W ramach ktorych walczy.
nie 9-ej rano odbP,-:łzie się nabożeństwo w .ka· i· kich władz piłkarskie~ tembardz1e), że do tego gdy hył on zawoclnlkiem Mou;ensternu. Obec- I
'if{eść ~ar.
. (
.
tedrze św. Stanisława Kostki.
rodzaju Imprezy nalezy prZYl!'.Otowywać się co- nie CTIJrner chcąc uniknąć tel przvkrel ewentual . k
wa ze muszel 1:<ozlowsk1 ~w1azda) poHelenowie na torze odbe.dzie się w dniu najmniej przez kilka ty11:odnl·
ności miał podpisać zgłoszenie pod fałszywem ona! ~a punk.ty Stasiak~ (IKP) I Graudenz
Z innego jeszcze źródła dilwledzlellśmy się, nazwisldem
(Makab1) zremisował z S1egertem OKP).
21 maja wyścig kolarski i motocyklowy, nalot
samolotów corso" rowerowe. Dnia 23 maja w że prowadzone były sweito czasu pertraktacje
'
\V wadze koguciej Baumzecer (Makabi) zre
1
b nie ~lsl~iej YMCA odbędą się skoki z tram 1 o sprowackenie zawodowców anscielskich do Lo- Skład ŁKS-u na meci z Ruchem misowa! z Szapirą (Gwiazda) i Weinberg (Taip~ii~v. !wody pływackie i mecz piłki wodnej. dzi, lecz utknęły one na martwym punkcie I
, lun) pokona! na punkty Graudenza II (Makabi).
Na boisku Sokoła odbędą się pokazy sokole, dziś nie może być mowy o tern, by Chelsea graW dniu dzisiejszym Ł.K.S. wyjeżdża do I
W wadze lekkiej Więckowski OKP) nie roz
ćwiczenia obrazowe d2Jiewczą1, zaś na boisku ta w Łodzi w dniu 23 b. Hl• bowiem w tym dniu ; Wielkich Hajdu)< na mecz ligowy z Ruchem w strzygnąl walki z Birnbaumem (Makabi) i Ja•
Tur __ zawody lekkoatletyczne i gier sport~- grają andlcy z całą pewnością przeciwko ro-J następującym składzie: Andrzejewski, Fliegel, błoński (Gwiazda) pokona! na punkty Cymer·
wych. Poszciególne programy na odnośnych bot· prezentacji Ligi na stadionie Wolska · Polskiego Gałecki, Pegza II, Welnic, Tadeusiewicz, Król, mana (Tajfun).
skach podamy w następnych numerach pisma. w Warszawie.
Sowiak, Lewandowski, Wolski i Miller.
I
SędziOW:jl w ri!ił,(U p, .Wiślicki.
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Król zw dzki na m newrach

GRETA GARBO WRÓCIŁA DO
AMERYKI.

Do gabinetu ayrektora banku wchodzi woź·
ny I melduje:
- Panie dyrektorze, przyszedł Jakiś pan,
który chce się koniecznie widzieć z panem dyrektorem„. Powiada, że nazywa się Plęclkowskl
- Nie znam takiego„.
- On mówił, że Jest kolegą szkolnym pana
dyrektora.„
- Jak on wygląda?„
- Wysoki, śniady z czarną bródką ••
- Z czarną bródką?„. Nie przypominam
sobie, żeby u nas w klasie któryś z kolegów
miał bródkę-

••

Pan hrabia wybrał się* na polowanie. W chwlll
gdy przyłożył fuzię do ramienia, by wypalić,
galowy powstrzymał go:
- Panie hrabio, co pan robi? I„. Przecie
pan hrabia celule prosto w psat
- Wiem co robię!.„ Dotychczas Ile razy
celowałem do zaiąca, zawsze trafiałem w psa,
teraz robię odwrotnie więc :iapewno trafię
ł
w zaJącal

Pod Sztokholmem

•.•

obecnie wielkie manewry lotnicze, na których Słynna artystka filmowa Greta Garbo,
która przez dłuższy czas bawiła w;
jest obecny król Gustaw (z lewej).

odbywają się

h~~wu~~u~w~ą•ro~o~l•••·~~~·•••••~•••••••••~•••••••-1s~~~w~~a~~~•H~~~~
Na zdjęciu widzimy ją na pokładzie
,
podczas podróty.
statku, który wiezie ją do Ameryki.
- Był pan w Londynie?„. Panie, Jakle tam

raz pozarJ"A.

Uczn1ow

sklepy!.„ Tam Jest Jeden magazyn na głńw·
nel ullcy,takl ogromny, Jak pół naszego miasta:
Pan tam wszystko dostanie: - od wykałaczki
do słonia!,"
- To nic„. - odpowiada drugi - W New
Yorku Jest dom towarowy, w którym pan może
dostać nawet gotowe ubrania dla braci siam·
sklch.„

są

r

••"'

Godzina trzecia w nocy. W mieszkaniu na·
czelnlczki stacłl telefonów rozlega się ostry
dzwonek a·paratu telefonicznego. Naczelniczka
zrywa się z łóżka:
- Hallo!„. Kto mówi?!„„
- Czy to pani naczelniczka?••
- Tak„. Co się stało?!„.
- Nic ważnego„ - brzmi odpowiedź
Chciałem tylko przekonać panią Jak to przy.
Jemnie, gdy fałszywe połączenie budzi kogo§
w nocy••

W Bukareszcie

••*•

Kapral, przechodząc przez podwórze kosza·
rowe, zatrzymuje Jednego z rekrutów ł powla·
da doń ostrym tonem:
- Jak ty, ofermo, wyglądasz?„. Jeszcze
niema rozbroJenła powszechnego, żebyś cho·
dzlł bez guzika przy mundurze, zrozumiano?!

odbyły się wielkie uro· ,

z dorocznym obchodem narodowego święta rumuńskiego.
W ramach tych uroczystości odbyła
się wielka rewia armii rumuńskiej, którą
Zdjęcie nasze
przyjął król Karol II. przedstawia króla Karola II-go na koniu
w drodze na plac rewjl.
czystości, związane

W Buckinghamshire (w Anglii) sformowano straż
średniej. Na zdjęciu widzimy ćwic.zema

·

Codzienna nowelka „Exoressu"

a40Przg".
JDU szoI er

pożarną

z uczniów

szkoły

młodych strażaków.

ten cały czas nie zna· 1stkę. 'J est
1 -panCzy przezposady?
go. powinna
-

-

Lazł

żadnej

spytałem

Nie. Piiacowałem i znów mnie wy·
rzucono. Sądziłem, że tym razem będę
.
. .
.
.
ł-J" . . d
1 miał na dłuższy okres zapewniony spoKamil Lotrin b ł ·
Y mewą u.,- lWle Je nym zawt~zu1e :omans?.w z mew1astam1, po- ! kój. Mój ostatni chlebodawca liczył oko1
Pr zed ośmiu laty
t nari eipszych paryskich kierowców sa- zosta;1ącem1 w bhzs~ych stosu~kach z ło siedemdziesiątki.
mochodowych. Pozatem zaś odmacz·ał my~m. chleboda~camt. Ale .tak się prz..:-/ stracił żonę i kobiety go już zupełnie nie
się tak niepowszednią uroclj, że wszyst- wazme . .s~łada, ze o?~ mme napastuJą. interesowały. Przez pierwsze trzy ty~~d:i~b~:ty~i:~z względu na sferę, prze- O~z~1s.c1e. trac.ę wowczas posad~. ,Pe· godnie był ze mnie bardzo zadowolony
w1en .m. zymer meda~n? chciał mnie za- j i nawet obiecywał mi podwyżkę . Niested
1 B ł h b•l
nińdzie za- t
Lo trln nie mÓńł
A jednak
za~ r?sny o i ty, pe;wnego .dnia przyjechała j~go !'b:
s rze ~c. Y ~ oro ' iwie
"
"
grzać mi eis ca.
p1erwsze1
od
s~ą .z~nę, ktora narzucała mi się swą strzemca. Dziewczyna
. .
.
z ., . ł .
chwili nie dawała mi spokoju. Pewneńo
ir.:.n.ia c!~gle p')ęady 1 częścteJ szu- m1łoscią.
5
d
· ·
1<a zaqęc1~ ntz prarcował
w garażu zia·
pa:n szuk ac· praco awcy wieczoru gdy siedziałem
. - p owimen
.
· ·
.
•
i
d'.
.
.
.
k.
. ' .
'ł
Gd Y go spoti,..•'em pewnego wieczoru kawalera - roześmiał się
ił 1>0w1e z1a.a:
Kawalera·? To nie o.dńrywa żadne1" 1 ~a s.1ę kmeh-0czeN.1wand1e.
w jednej z restauracyj, był bardzo przyle Z ązy em nawet Je)
a.
OC
1 ze mme
i:.
. '
b'
·tf
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ł t
·
·
d
·
Kt
·
·
d
·
d
1
spewnośto
kawalerem,
jest
Jeśli
roli.
,snę i.ony.
os omos s rusz owi,
. . . o powie z1ec.
.
T d
. "łk
I .
b
b
t
.
.
z
Przybiegł
glllrażu.
w
jest
dziewczyna
że
,
przec1ez
no
ru
ę.
e·z ro oitnv - po-1 etą ma przv1ac10
. - . no~ )es· em
· t em b ez pracv I
· 1es
·
d
mi się i'uż to żyć bez kobiety · .W ostatnich .czasach
wiedział mi - Znudziło
. . ', z yszany, no 1„. znow
. .? ·
.
że powm1enem !
doszedłem do wmosku,
wszyst k o.
angażować się tylko u młodych ludzi. I - Co pan z~terza t~r~.z ~zymc · .
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