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zemółlJienie en. mi eno-

Dr. Władysław BYR_KA
vice • marszałek Seimu,
został mianowany prezesem
Banku Polskiego.

za

do- członków nowego rządu ustala wytyczne polskiej poHIJki
Walka z bezrobociem i

demagogją

wytężonej pracy ąad
Wa·r szawa, 16 maja:
ROZWIAZANIE.l\\ PROBLEMU
(8) Nominacja rządu premiera gen.
BELROBOCIA,
dr. Sławoj • Składkowskiego została
przez Prezydenta Jłzpłitej podpisana a w związku z tem ·rozwiązaniem zadziś we wczesnych godzinach poran· gadnień gospodarcz}·cb wsi i kwestii
nych. O g. 10 rano na Zamku ,:łożył uprzemysłowienia, ważnej nictylko z
rząd w ręce Prezydenta RP. s'lubowa- uwagi na rynek pracy, ale także z punknie, poczem wszyscy ministrowie z pre- tu widzenia technicznej gotowości obmjerem na czele udali się do prezydjum ronnej państwa.
·
·•
rady ministrów, gdzie pod jego prze~olidarnosć łudzi, którzy zdecydo„
wodnictwem . odbyło się posiedzenie
rady „uabi'netowei·. Tuz· przed rozpoczę- wam są wykona~ i urzeczywistni~ te,
·
·
polityczny Marszałka . Piłsud·
ciem rady gabi'n·etoweJ' przybył do pre- si~ment
.
zydjum rady ministrów generalny in· sinego. zdo~a z :ałą pewnością utrzy,
mać siłę i J~dnosć Polski.
spektor sił zbrojnych
fet:
w
streszczonych
:te
wymka
Jak
. GEN. RYDZ - śAUGLY,
powitany u wejścia przez premiera gen. sposób myśli gen. Rydza-śmigłego,
Składkowskiego, wicepremiera Kwiat- rząd gen. Skladiu)wskiego ma Pr:zed sokowskiego i ministra spraw wojsko- bą zadania nakreślone dość wyraźnie.
Wobec zarysowani~ si~ na horywych gen. Kasprzyckiego. Gen. śmigły„
Rydz, po raz pierwszy od chwili obję- zoncie światowym przystosowania gocia urzędowania na stanowisku generał- spodarstw do celów obronnych, - Polnego ispektora sił zbrojnych, wziął ska ma w tym względzie bardzo wiele
udział w posiedzeniu rady gabinetowej do nadrobienia. Zarówno w dziedzinie
i wkrótce po otwarciu posiedzenia wy- przemysłowej jak i technicznego wypogłosił do członków rządu ponad 20 mi-, sażenia obronnego, ma Polska wielkie
niedociągnięcia, a warunki geografi~z·
nut trwające przemówienie.
W zięcie udziału przez gen. Rydza-

Śmigfogo

w posiedzeniu rady gabineto-

~:~::;~:~::;:;,~h·,i:tl~~!:~i
zbliżone rządu,

z·

h ., .

na pierwszym planie

3. -: prowadzenie akcji inwestycyjne i polityczne nie pozwalają 11a zanie-1'
dbywanie tego zagad_nienja, Jest rze- 1 nej zgodnie z planem
BEZ INFLACJI I POMYSŁÓW
czą jasną, że podniesienie stopnia tech·
„SZTUCZNEGO PIENIĄDZA";
nicznego wyposażenia obrony, łączy
4. - kontynuowanie akcji pobudza·
się jaknajściślei ze
WZMOŻONA PRODUKCJA PRZEMY- nia przedsiębiorczości prywatnej, przy·
sL oW A I WZROSTEM
z pomocy- rzą doweJ·
~
ZA TRUD- czem korzysta;ąca
przedsiębiorcżość przemysłowa i rolna
NIENIA,
co jednocześ~e rozwiązuje zagadnienie musi harmonizować swe prace z postulatami podniesienia technicznej gotowo.
• • •
.
d t
os arczenia pracy c?r~z bczmeJ rosną- sci obrony narodowej; - .
•
cym rzeszom, mlodz1ezy przedewszy5· - s t opmowe,
oparte na wzmocł
d
p
ki
•
. .
ona
st dem.
po b udzanie
czynm'k·a zauf ama
. zadaniem memu
.
k to czo owem
detezauryzacyjnych, czyli
procesów
rrzą u gen. ładkowsk1ego Jest
„PO~J~ ~EWNĘTRZ- przywracatiie do _ohroh1 - ka~itałów
UST AU':
• • . „schowanych w ponczochę"';
, . ~ N.Eli · •
•
·6. - prowadzenie nadal akcji . kon·
dziedzime
W
~ ~~zywroc~me zau~ama.
scisle g?sp~dar:zeJ za.dania ~~wego troli cen, a w · szczególno.ści niedopu•
rzą~u, daJą się UJąć w kilka tresciwych szczenie do nieuzasadnionej zwyżki cen
towarów zagranicznych, bądź też wypun tow:
1. - bezwzględne utrzymanie rów- twarzanych z surowców pochodzenia
zagranicznego;
nllwagi budżetowej;
7. - ustalenie wśród społeczeństwa
2. - sprawne zorganizowanie kon·
troił obrotu dewizowego i kontroli han- nastroju spokoju i zaufania oraz wałka
dlu zagranicznego tak, aby gospodar- z plagą plotkarstwa gospodarczego i
stwo społeczne mogło osiągać z tych politycznego drogą czynów, a nie takich czy innych zaprzeczeń.
zarządzeń jaknajwięl<sze korzyści;

1

d . b .

uc wa r napa na ro otnice
S

d prze d f a b ry k

,.,
u )• -O gro d owe1•
przy
!

iak i obserwato-j
do
by
ą
amosą
dzisiejszy,
rzy obiektywni, oceniają
Lódź, 17 maja. I napadnięta zosta~a wychodząca z fabry- porwanych robotnicy. Kiedy poszkodo,.
krok gen. Rydza • Śmigłego jako
(gr) Przed fabr:v.ką I. K. Poz:iat1.s~i ·ki robotnica •. p~zy.czem napastnik, wyr· ł w~~a oddaliła się w kier"unku d~mów fa.
WYRAŻNĄ MANIFESTACJĘ SWEJ
SOLIDARNOŚCI z GABIN.ETEM GEN · przy ul. 02rodoweJ dokonano w dnm wał jej z ręki p1emądze, ktore otrzymała mi!JJnych IKP, a młody napastmk zrezygnowawszy z „zarobku'' zamierzał rów·
·
'1 wczorajszym samosądu nad jakimś mło· za tydzień pra:cy.
SKŁ·ADKOWSKIJ;;'GO
Poszkodowana wszczęta alarm. W nież iść swoją drogą, oburzeni do żvwel dym mężczyzną. Jedynie dzięki inter•
L
• •
•
- Na1widoczmeJ gen. Rydz uznał za wencii kilku · ptzechodn.iów młodzieniec tvm momencie wychodzili z posesii fa- go koledzy napadniętej p-owalHi go na zie
stosowne szczególnie dobitnie podkreś•! uszedt z życiem i powlókł s;ę w kie- hry.;znej inni robotnicy. Wiidz'.\C C·O się mię i dali mu nauczkę za chęć zrabowalić ·s wa rolę zarówno w twt,rzeniu no-' runku ul. Gdańskiej. Po kilh:tt" chwilach śv1ięci, dobiegli do awanturnika i poczęli nia biednej dziewczynie jej całotygodnio·
. okładać go. w niemiłosierny sposób. Prze we go zaro~ku.
wego ;ządu jak i swe żywe zaintereso-1 wszelki ~lad po nim zaginął:
Napastnik cudem wyszedł cato z oil I Jak się o·kazało, wczora.i w połudme dewszystk1em zabrano mu 26. złotych,
•
l't 1 · •
. .
0
presji.
wame 1ego po 1 y,cą 1 pracanu.
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~~:~~ć :~::a ~!~oda~;: _in~::;:;

o'1·czy skok z 1-go
S112 mnb.
U

p1'ętra ·

Krodziez
do członków rządu ·z kilku
wskazanianli na _temat najbliższych za- , 67 letnia kobieta, nieuleczalnie chora, targnęła się na życie•
Łódź, 171maja.
Łódź, 17 maja. \długotrwała choroba nieuleczalna, na któ
dań i celu ogólnego, który winien przy-!
(gr) Michalkiewiczowa, żona.'.. robotni(gi) Dom przy ul. Granitow;.?j 4 był rą Kukuła cierpiala. Niejednokrotnie już
świecać gabihetowi gen. Składkow-1
w g:idzim~rh wiecz?rowych . ter "~nen; dra lz'"'.j.e1:zal':l si~ ?toczen!u, ~e dtużej nie ka f~b~y~znego, za:i-iie'Szkala przy . .ul.
skiego w jego pracach.
. 1 wskaza~ maty..:;zni:.: sceny, Jaka rozegnta się w 1zmes1e c1erp1en. Pomewaz despentka Gdansk1e1 2, udała się wczoraj w połuR d ś . ł
• G
:>"" 1 mieszkan~u ~7.·letniej fran~iszki ~ukuły., żyła w biedzie .i lecz.e~ie na rachunek ,~ry dnie do miasta po sprawunki. K'edy
~~
en. y z: mig y n;iia
d . ·. . b
Po krotk1ei walce w m1eszkanm star i watny było m€mozllwe, zmeczona zy- przyby• P bł. k
p.rzedewszystk1em na komecznosc przt:·i·
, . ś . .d dia o 1s
., , ze sw1a·• ze1sc
•
•
' t o- t ciem
· ua parape
• się
· · k ob.1e ta d os·t a1a
· wewnę t rznego,
.
. . ecno. rneo
· Zl'l1.neJ
. . o go
1rnb·.1e t a pos t anow11a
sza Juz
prowadzema
1
1
rGOSPODARCZEGC• I SOCJALNEGO I )~n_:i i nim zdoran~ zapobie~ ~ieszczę-1 ta •. by nie być dłużej ciężarem dla r.o- d~ ~ • ~mu: UJiza ~ z Przeraz~ruem, ze
izw1 JeJ m1eszkama są otwane. ·
, . ·.
. . .
.
sem, skoczył~ w doł. Do leząceJ ?a bru- 1 dzmy.
NIEMA PAŃ'ffWA,
. Okazato się, że mieszkanie Michalkie
Perswazie dz1ec1 meszczęsliweJ ko\ 1rn desperatki wezwano pogotowie Czeq
. . .
,- .
WZ~OC
· · · · b
!biety i prośby, bv była dobrej myśli, nie wiczo ei· od ·ed .1.
.
a to w obhczu szcze~olme wie1k1ch wr· \vonel/;o Krzyża.
w ś w1
. danego s1m tk u. Ku k u1a po- I nośc· jac
. ty pozą
· dz1·i o.go'l ne po-jo dmos
1e Irnrz s tw1er
·
oyzurny
· I
·
, .·1 a k'1c s1•t om panstwa
. kt,ee
bJeJ. meo
d
Th , z11. dw0 t czasie
~tawrn .
rnagan,
1
1
~mcy,
~~o
ą
.
znam
m
.
Y
dlatego
i
śmierć
przyśpie-szyć
stanowita
wewnGtrzne
zkoc1zeni1
L1s
i
ciała
ttuczenic
vnaromiędz
tuac:ja
sy
skompiiirnw~ma
\vszystk1e
.,d · poczem w stanie groźnym przcwi6zt Ku też wy.skoczyła z okna pierwszc~o pię· rzv zabrah „na pamiątkę
.„ ·
kułę do szpitala im. Prez. l\fościckiego. tra swego mieszkania. Stan denatki jest cenniejsze JHzedrnioty. Straty wynoszą
dowa. Na pierwszy plan pi~c .rzq
przeszl:o 500 zł~ty.ch, .
stawia gen. Rydz··Śmigły komecznosc 1 Powodem rozpaczliwego kroku by-la groźny.

zwrócić się
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Ostatnia podróż nieustraszonego młodzieńca

Rozpieszczony synek bogatych rodziców podczas ulewnych deszczów wdrapywał się na szczyty
wież, aby zahartować si~ przed wyprawą podbiegunową,-Medal Polarny od króla angielskiego

Toje1nn ico kajaka w 1nuzeu1 n

lond_gńskie1n

(s.b) Do muzeum geografkmego w mia,rów. Nazwiisko j1ego stato sic stawne gielskiego na dłuższej audjenc}i, w cza- de Medal Pol~rny, udziela.~Y. tylko najsiie której op, usiał przeMeg swych wypraw bardlż1ej zasluzonym podró.zmkom.
Lond:yni1e spmwad~OOIO obeanie z, dale- w calym kraju.
Od piręćdz.iesięciru lat mld w Anglji
Milmo mfodegio wieku z.astat on czfo1n nauk,oiwych. Za swą pi10t11iers.ką dzd1alalkiej póhmcy .niewielki kajak Umteszczono go n.a jredJnem z cwlowych miejsc ki•em towarzystwa geograficznego. Ma- mość otrzyma1ł mtrody podróżn41k niajwyż doitychczas Illie został. nagro.dz;ony . tym
i umiesz:czr01no pod n~m karteczkę z napi- jąc 25 lcrt ziostal przyjęty przez króla an- sze odznaczerne angielsiktie, a mi1cmowi- medalem. P.osypal ~a.ę na m:go istny
deszcz zaszczytów i odznaczen.
sem: „Gilnio Watkins". Kaj1ak ten, to jeW nłewielltieJ łodzi przebył on sa·
dyn:a pamiątlka, jaka poiziostała po naj1
wybrze·
motnie 600 mil morskich wzdłużniebywa·
p.
· SPOWOdOW"'łY
wi1 ęks1zym p odróżniku okoluc podbi1eguży Grendlanji, co jest rekordem
U
nowych doby powoj1eninej. Watkiins li~
łym. Przed rokiem przedsięwziął on
czyl ni1espelna 30 lat. Byt on synem boczwartą wyprawę. Na.rzecz1ooa odpmwa
Zwierzęta :iniszczyły bu,jną roślinność, zamieniając ongiś
batych rodziców. Dorbflobyt sprawH, że
dzjfa: go do KopenhagJ, skąd okrętem po-urodzajną glebę na pustynię
rnie miał on żadnych zainteresowań w ży
jecha:ł na daleką północ. Była to Jui
.
.
.
.
( )
ci1u, p1 01ni1 eważ wszysttko, cziego zaprag'&b „ Jalk w11 1~d.omo, najw1ększ~ pla~ą kióre sprowa~zdy ~e sobą kozy. Zwierzę ostatnia podróż dzielnego podróżnika. Od
nąf, mógt łatwo orsiiągnrąć. Ni,e in1teres10AuSJtraJ~ są ~ról1J1k1, które rozi:in~zy_ly się ~a te r.ozm11i~,zyly silę w 5'.traszny s~s?b te) pory wszelki ślad po nim zaginął.
wały go sporty ani mzrywką.,
Lrśc1~, jwsizc:z,ęte pos:zuktwanii1a dap,rowadziłY.
Pewnego dnia byl Wartkilll!s wraz ze w ·z.aistr;a~wJ~~Y wpPOst s.prQtsob I mszczą t pocz.ęly mszczyć. m~~lll1lt110ść.
calą r,oslnnnosc tego kiontynenrtu. Władze spadaJące z drzew 1 g:m1Jąca trawa me tylk d odlnale·ziiem.iia ·ieg0 lódki. W ja.
. .1
swym l:~Y1kc1 ele~b~1a odlczyo1e p~ne- \Vypowi1edizialy walkę królik·om, aby u- , użyznva· lY wiięc· ej gruntu, który stał się kicho ()l~~lhaznościiach z~,ia:ląt młody po~
·e taliono
ljrał1owy i wysechł. W ten sposób kozy ó 'lk
go po r9vr11 a po 1.eg~Thowego nes.t- rafować f1orę Australii.
•
W zwi1ąziku z tern wystąpN znany ' zniszczyły olbrzymie połacie urodzalne· r żm - nai us
leya., 91?1s niebezpł7czenstw, Jakie grozą
[
podrozmkom w ~ra]ach pol,ar~ych, wywo .uc:wny dir. Wa1'ter Knl()lch z ni.ezwyktem ·go gruntu, zamleniaiac fe w pustynie.
I '
W
łat ~ Watkłn~a, zyw~ oddzwu~k: Posta- twii'erdiz.entem. Dow.i6dl on, że podobnie Na d!owód: tw~erdzeinia swego, te kozy
_ !król anglrelski' Rys,zard twie Serce
n~:1l on wz~ąc udz:iial w taJk1eJ wypra- jak„te·na.z krółilld n.iszczą. r?ślioooś~ Aust- spowodi?w~ly p~st~1e Sahary uczooy
r:alJJJ, talk przed wJ1ekam1 mne zwierzęta po,wolure s.1ę na fakt, liż na skałach w Sa· ni•e zitfat z:upelndie języka angielskiego •
" · , .. .
bujną roślinność na Saharze. I barze oraz na pomnikach egipskich nal- Byl on wy.chOl\Vany we Pranc!r ~prawie
zniszczyły
nków
o
czlr
z
jednego
. Zwroci:ł saię on di?
"'.YP~awy -bW,ord:iegiod,' Pó~QIS,ząc b~ zabra T_am,. gdizd1e dz,vś r?1zpośderah\ si'ę, go·!e I ;vi~ceJ zna!duiemy rysunków kó~, co całe .s we życire spędtzi'l poza Anglją. Na
me g~ z,e ,s10. ą w P,O r z ~o iiegu~ia. piaski, była umdzaJna gleb.a. Okohce te swiadczy, ze były one wówczas na1bar- terenie swego królestwa przebywał on
\Y' 0~diiet dos~i.adczh ył Jedak, .ze . Wa~1~1S zwabiły wiele szczepów koczowniczych, .dziej rozpowszeclinionemLzwlerzetami. tylko 26 tygodini1. ż,o,nabjego ' Berengaria,
· C
me Je·si osc za .airtowany 1 me zrnesne
z _ którą ~ról ~awarł slu. na WYSPJJe ypr,
.
~ l .w,
trudów prodróży. Wówczas zabrał się
rngdy :i~~~aC~rti~~~w JugosrawJi ~
•
\Yatkins clio. prasy._Po·staniowi:l odpowied
t ś • petn.ia silę wodą jesri, enlią, a .w-i,osną wy.
• d ż .
•
d • k
I
t f
G
mo przyg,otowa~ się clio wyprawy.
aze a enomena nego zN1ec a cieszy s1ę u ą poczy oo e1ą sy,cha ta:k że na dnte jego można s!Jać
~ewne_gio dn11~a wdrapał ~le na szczyt
zboże'.
w ew Jersey
wiezy kosclelneJ w czasie snieżycy I U•
- na florydlz.te znajduje Słlę fort W'()o
(nt) Dziewięcloletni wydawca czaso· , daży ulicznej. Na treść tej nitezwy[dej ga
lew~ego deszczu. Z trudem zd~tał
t~.z,ec n~ s~m szicz~t. ?rzez cal~ z~1mę sy- pisma ł zarazem redaktor tegoż w,'j·z.etki sktadiaiją się postulaty i życzenialjc,nny, zbudowany ca:l!lrowicie z plasku
pirat W,11tJkms ;v le•Kki1,em odll;Demu przy jednej osobie, to nawet na Amerykę oso- trt~odrz,f1 eży. s:z/lmlrtej, wyniilk.i zawodów morskLegr0 ii muszli. Budlowa jego, rozpocitwa·rter:i o~me, shcąc w !e~ sposób za-1 bliwa sensacja. CudOWJJY chliopiec, o któ 1spo1rtowych, kroll!ilka lQlkalna ~. t. p. w ru-1 częta w roiku 1638, trwała przez 118 la.t.
hart~wac s~ę. Rowinio· c~.esme rozpoczął rym mowa, nazywa silę Clai{: Johnso111. j bryce ogit·oszeni101wej 111aczelnie · mi:ejsce Fort WZ;.nosiło sześć pok.ole.ń nlewolnisp~cJal:!1·ą d_J'etę, pole~aJącą na. tern, . że Mieszka on. w sitani,e New Je ey i wyda żajmuie dział wymiany z.naczków pocz· ków. Nie·zwylkła ta budlowła !stnllteje clio
o~zywt;:lł się _ w~łączme samemt łłusz~za je tyglQlcLn„pk Pl'{, „T,rąb.a bulJ owa". ' towyc;h, lcsiążek, motyli, piór wieczoycb,ldnia dz:iiSiejs.zego.
. ~w ciągu ostatntego OOIKU wyaano
Ojci1ec mł1 od.zi1utk.i;egio „ blkysty", żołnierzy ołowianych i t. p.
mi._~ ten ~posob przyg;Qit?Wal Watk!ns
Od pewn1egio cms11.1 mele ttli „redia~- ·w Ameryce milj!On dtolarów na walkę z
swoJ. orgam1zm do pod•rózy w olkohce !który j,est urzędni'ki.em magi1s.h-atu, poma
ga syll!ow1 w rediagowaniu p~sma. Prze- tor" wpro·wadzbl t, zw. „rubrykę towa-lporywacz.ami ludzi'. Na 65 wypadków.
·
podbiregunowe.
1
pisuje o:n telkst na ma.szyn.i1e i odbija n:a I rz:yską". Rubryka ta zawJ:e1ra rozmairte porwaini1a wyświetlOOIO jedinak tl1ko trZYi
zato
mimo
t
a•
choi
Ale Wmdi,e nie
brać Waukilllsa. Wówczas zorganizował pow.ire1ra·c w. Ob.e.crn:ile s1zczyci s.iię Clark ploteczki miie}Slkiie. Smierci króla Jerzego prze1S!tęp'Stwa.
- pj.sownia cłilńsiKa oo.stała osfufolo
on sam wyprawę podbiegunową. Wat- liczbą 23 stailych prenumemtorów, któ- V i objęcia tronu przez Edwarda VID po.ldns liczył zaledwie 21 lat. Spędzirl kilka r:vr re.krutuią St~ę prziewraż.ni1e spośród je- I swięcił redaktor całą szpaltę, a Jeden eg- „zeuropetzowana''. „Ud10sik0111alende" jef
zemplarz gazetki przesłał nawet królowi polegalo n1a wprowad:zen~u kropek, śred·
~at w Orenla1~dj~1, poczrem wrócił clio kra- go kole·gów s:z!kolnych.
ników i- prz.ednków, dotychczas .W. Chii,.
Edwardowi.
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- W i!!Kiem znaczentu? 'Jak nan to
.
myśli, że nie miał pan szcze"ścia?
pan pochodzi?
- W tntere'Sie. Nie szczęściło ml słę
MIECZYSŁAW L. KIT TA Y · - Ze Skierniewic: a:le pracowałem
w tym stopniiu. tak drugim. Przychodzo
w całej Pols·ce.
ja naprzykład w jedno tniejs·ce, ryzykuję
- Czem pan jest z zawoidu?
- Robotnilk1em. Zw-yiklym riobotnfu- życie i stwierdzam. że ludzie forsy nie
kiem dziennym, pracowałem gdzie się mają. Albo gdzieindziej. Wpadamy z
rewolwerami, wołamy o pteniądze, a tu
dalo.
mam tonQ I Córke.
86
wiek sie tylko nadarmo napracował i nic
- Był pan już przedtem karany?
nm
- Rozumie się te bylem. Z tern co z te~ nie miał.
Dałem mu 3 arkusze papieru kan:ela· mieiniu śmierć. 34 osób, pomordnwanych
- Ale niernz zda!rzylo się panu tra·
ryj[lego, ołówek i zapowiedziałem, że przez niego z chę.ci zysku. nie kryje w so o'statnio odbyłem i ra;zem z dotychczaso
na lepszy tup, nie.prawda!?
fić
odsieto
raizem,
ws'Zystko
karami,
wemi
wywołałyby
które
momentów,
bi1e
swego
sptsywan!a
do
się
ma czas zabrać
- Tylko raz jeden. Zabrałem 3 kut>
dzial,em już łącmie 14 lat w więzieniu.
c:uri·culum y,~tae do następnego d!niila. współczucie dla tego przestępcy.
-- Proszę przyprowadzić teraz Mań- Dla mnie to nie nowość. Ja już stary com mllJon złotych, ale nie był to ten
Odprowadzono ·go do celi.
milJon co dziś. W każdym razie i \vte.
Raczkowski przedstawia · typ raso- kowskiego - rzekt a·spiirant do strnżni- więzień.
·- Zaco zóstał pan ostatnio skazarty? dy był to porządny pieniądz.
wego przestępcy. Wystawia się nawet ka. a zwróciwszy się do mnie dodał:
- Ciekaw jestem, co pan z te.mi r:>le- Za drobnostkę - mówi, śmiejąc
d;ość inteligentnie, ale ·w słowach jego - Ten facecik, którego zobaczy pa.n zanj.e znalazłem odrobiny szc.zerośc!. Ma raz. to drugi taki Raczkowski. Ntepo- się swobodnie i ciągnie dalej: udowod„ niedzmi zrobił?
- Przynio1slem ao aomu I 'iialem tosię wrażenie. że czt owiek ten przyczaił prawrny bianidyta. Ma buj[lą przeszf o,ść. niono mi szęrsnaście zbroJinych napadów
nie.
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się i włożył
- Żona !lliDe pyta la piania, skąd clio paaby odwrócić od siebie uwagę. Os::>.IJ.ntk lco dla nas wypaUć papierosa. Jest to się do wszystkieg.o, bo były stuprn-centak duże pieniądze? .
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ten jest wysoce ni:ebezp~reczny i zdolny równireż
- Co_miał~ p~tać: Wielh:łala_, ie fe·
do ;vszyst~jeg,o, Na'Sze społeczeństwo 1czny.ch przestę.pców. Gdyby tak. porli- . - Czy praepmwad:zia.lł ~n te nap3;m01ze smialo odetchnąć z ulga, bo czyć jego wyrnk w latach, to musmłby dy sam, czy w towarzyistw11e wspólm- stem bandytą 1 me me pow1~dziawszy
schowała forsę. Była zadow'Jlon'a i na
WRÓG Ni. 1 strzeżony jest . pilnie w odsiedzieć 102 lata za kratami. Z c·stat- ków?
- Miałem pięciu wspólników. 2-ch tern konie:c. Ona była mądra baba.
nich jego sprawek zostal skazany na czte
wzorowem więzi,eniu na Sw. Krzyżu.
- Więzienie zmienia nieje'dnego czro
Raczkowski wypisał wszystkie wrę- rokrotną karę śmierci. Cztery razy lia ·z nich popełniło samobóJstwo w chwili
grunt1 ow_ni~, kto wie.' może ~iedyś,
wieka
na
rozstrzelano
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a
aresztowa'}ia,
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tak
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bezter~]n~we
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Ranie przyni'oslaby nlk,omu korzyści.
. niie pan i:nnre życie, życie uczciwego czlo
.
Do sali wszedł więzień w t,owarzy- lem ułaskawfony,
c·zej szkodę. Roi się od nieuzasadnionych
- Żona pisuje do pa.na? Posiada pan wieka. Jak pan uważa?
oskarżeń przedwko całemu spoleczeń- sitwj!e strażnika. Sredln1ego wz.mstu, do
- Co ja tam mogę wiedzieć. Mnie się
o niej i o córce?
wiadomości
t.warzy,
prze,eiętnej
o
zbudowany,
brze
n.aihUższemi
i
jego
rodziną
z
wraz
stwu
rnu osobami. Cafy ·ten jego :· reporta,ż i b~z szczególnych zn~k?w: J e~ynie ręce •. - Żona u~narla. mi. Do\viedziałem znow~ wy_daje, że, ~dybym. miał ogzysżyciowy" roi się od kłamstw i wytwo- ! miał trochę przydtugie 1 mezgrabne. Pod · się o tern w w1ęzlemu, a o córce nie mam kać k1edys wolnosc, nie ręczyłbym za
siebie. Mógłbym znowu powtórzyć to
wiadomości już od kilku lat.
rów chorej jego fantazji. Jest to zbiór niosłem głos i zapytałem: . .
- No i jak tam z pańs.kiem sumie- samo żyde i napadać 11.1.adal. Ja już to
- Jak się pan nazvwa?
jawnych sprzeczności, a wS'zystko jest
niem, c-zv nie żal panu tych biednych mam we krwi. Lepiej jest prawdę powie·
- Stefan Matikowski.
podyktowane dążeniem pasowania się na
·
- Pan J.icz.y już ok0il 0 33 - 35 lat, 1udlz.i, którzy pad.Ii ofiarą z waszej ręki'? dzieć.
jakiegoś bohatera niezdrowych '>ensasyj
- Dziękuję panu za szczerość i to
- Ja tam nie zmam się na wvrzutach
i biedną ofiarę losu, którą padl Raczk'Jw prawda?
ski z winy obcych. zupetnie niezna:nych j - O nie, skończyłem już 43 w tym !sumienia. Mnie się ta:kie myśli nie trzy. mi wystarczy. Życzę poprawy.
mu lud:zi. Autobio·grafja teg,o wyrafino- roku - odpowiedział śmiejąc się catą 1 mają głowy. Wiem tylko tyle, że nigdy „
(Dalsz:s.r ciąg jutro!. ·
.wanego zbrodniarza, który ma na su- 1gęba. Ale mnie wszyscy mówią, że WY- ' nie miałem szczęścia...
Napisał

specjalnie dla „Expressu" glądam oardzo mf,odo.
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Prz~ z

objektyw

·fotografa:
r. $WIĘTO NARODOWE BUŁGAR.Jl. - W
dniu św. Jerzego Bułgaria obchodzi swe świę
to narodowe. Na zdjęciu widzimy deilladę garnizonu sofijskiego przed królem Borysem.
2. PROKLAMACJA
IMPER.JUM
RZYM·
SKIEGO. - Na zdjęciu widzimy pochód tysl ącz
nyclt tłumów w Rzymie, po proklamowaniu imperjum r1ymsl\i(go.

3. Z POGRZEBU SERCA MARSZ AŁKA W
WILNIE. - P. Prezydent Rzplitei prof. Ignacy
J\.\o ~c il.'l;.i w za ł obn y m :rnndukcie.
r
I
4. fia ;,;mcnl żałobnego kon<!uktu. W pierwszej parze po st~puje: Generalny lnsocl;tor s::
Zbrojnych gen. Ry c! z· Śm! gły pro,•:a cł zą c st:irszą córk 4 ~~:i rsz•J~:n, w ci ru ;::ici par ze : ~~C!J. I~"
zimicr1: ~; o sn lrn w ~ki z mio dsz ą cór:;;;, w tr:l'~
clej 11arze: płk. Walery Sław e k..

, 5. MANIFESTACJE W MADRYCIE.- Zdię
cle nasze przedstawia moment demonstracyjnej
procesji, urządzonej na ulicach Madrytu, przez
200.000 socjalistów, syndykalistów i komunistów. Manifestacje pozostają w związku z wyborami prezydenta Republiki HfszpańskleJ.
6. LUKSUS W PŁYWAJACYM PAŁACU.
Na zdkciu widzimy wnętrze baru na luksusowym, największym statku pasażerskim angielskim „Queen Mary".

7. UROClYSTE PO WIT ANIE NOWEGO
MONARCHY. - Ludność Kairu entuzlastycznie
powitała now.ego króla egipskieito Farouka I,
który przybył do kraju z Londynu.
-

8. WYSCIGI SAMOCHODOWE W TRY.::10LISIE. - Na zdjęciu fraitmcnt wielkich wyścigów

samochodowych w Trypolisie.

zagraniczny

Po odniesionem zwycięstwie olbrzymie masy bezrobotnych
Fabry kant.,. parasoli chce
chcą jechać do Afryki. w Addis-Abebie wielki skład,

Włochów
otworzyć

W tym samym czasie, gdy na dawniej !Etjopowie maja. uzębienie w fahlnym sta bezdzietnych mafżeństy.r z prośhZl o przys~ym pałacu negusa w Addis Abebie dum nie. wreszcie lekarze i... drukarze, któ- słanie z Abisynji małego „bambino", cenie załopotala chorągiew włoska, mini- rzy nauczyli się już askaryjskiego narze- Iem zaadoptowania. Rodziny te nawet
sterstwo kolonii w Rzvmie zasypane zo- cza i pragną zostać ... wyda wcami na od- zgłaszają gotowość pokrycia kosztów
stalo stosem ofert. Ofert ludzi, którzy ległym kontynencie. Nie brak r6~vnież przejazdu w kwocie 1000 lirów.
Wszystkie oferty mają jedno tylko
pragną usz.częśliwić Abisyńczyków zdo- ofert fotografów. a już prawdziwą weso·
celu: wydobycie od Abisyńczyków
na
fabrypewnego
podanie
wywołało
łość
zapominanie
kultury,
byczami włoskiej
jąc oczywiście o zyskach dla własnej kanta parasoii, który zamierza otw0rzyć jaknajwiększej ilości pieniędzy .z;a zaofia·
w Addis Abebie dużą fabrykę „parasoli rowane im zdobycze kultury europejskiej
kieszeni.
Od kilku tygodni, od ~kresu zwy- paradnych Jak również i chroniących od Nikt jakoś o tern nie pomyślał, ie ludność
tamtejsza niema czem płacić za zaot:arocięstw włoski~h w ,Afryce, na tamach deszczu podczas pory słotnej„.„
jej dobra.„
wane
ofert
ilość
wielka
wywołała
e
Zdumieni·
ogłl"Jsze·
się
pojawiły
pism codziennych
-----------jęnia osób poszu;kującycb ... nauczycieli
zyka askaryjsls:iego i .narzeczy. Sprvtniej

bii.o~~el~~liij
przygotowani. ze~~~i~:~:~i~~d~:i:~ ·
znajomością

języka

tubyków.
Abisynja Je.st obecnie bodaj jed vnym
krajem pod slońcem o dużej konJunkturze. Niema tam nadprodukcji w żadnej
dziedzinie, niema konkurenci;. a mM.Hwo·
ści s·ą olbrzymie. Nie też dziwnego. te
każdv z przedsiębiorczych synów Włoc;h
śpieszy do tego kraju nieoczek!wanych

Tortury wszystk1·ch stopni·

PUNKT WIDZENIA.
- Wiesz. Henio, ·ie ia wolę
na ten vrzykład flet, niż forte·
pian.

za zamach na Ludwika XV-go. - Francuski mieszczanin
przypomina królowi o jego obowiąz k ach„ - Straszne
widowisko na placu paryskim.

Ojciec licznej rodziny, monsieur Da- dynie zwrócić uwagę króla na obowiąz
w oj~zvź.de
iest mu nieco za ciasno, konkurencja dep-J miens z ledwością mógł nakarmić tuzin ki, które spełnić przysięgał, pragnął
cze mu po piętach i trudno jest zarJ11:~. · dzieci, żonę, matkę i siostrę matki„ pod!- wskazać na straszną nędzę ludu.
Ten niewinny i szczery list został
Oferty wplywają w ministerstwi~ na!czas gdy w Wersalu jedna pijatyka godo sądu, jako dowód, że
skierowany
z.byna
a
ustawały,
nie
onHe
drugą,
nila
Abi-,
ręce specjalnej sekretarki do svraw
teczne uroczystości wydawano tysią.ce Damiens jest wodzem band•r spiskowsynjj. Jest icb całe stosy,
Oferty przegląda sie i segreguje. 5ą franków. Pewnego dnia dzielny pan Da- ców. Aresztowano jego żonę, małe dzieKONKURENCI.
więc tam podama o zezwolenie na osie- miens postanowił iść do króla, zwrócić ci, rodziców, wszystkich krewnych bliniebezpiejako
sam,
On
dalekich.
i
skich
Dawaj
Namiętny rybak: dlenie się w nowej wloskiej koionji skla- jego uwagę na niesprawiedliwy stan rze09 tu teg.o robaka.
dane przez elektrotechników, monterów, czy i prosić go, aby sprzeciwiał się po- czny spiskowiec, został skrępowany
inżynierów, stolarzy, ślusarzy, kowa11, stan~ieniom parlamentu, dotyczącym -dwunastoma rzemieniami i przytroc:z;ony
do ściany swej samotnej celi.
zegarmistrzów i wielu innych jeszcze sprawiedliwego rozdziału podatków.
Dochodzenia władz trwały dwa mieDamiens
pan
jak
marzycieli,
Takich
.
przedstawicieli rzemiosla.
sensację
wśród których największą
„Proszę o zezwolenie ua założenie bylo wielu w każdej epoce. Marzyciel siące. Pozostały jednak bez skutku. DaCasanowa.
wzbudzat
stacii benzynowej w Addis Abebie" - pi schował za pas nóż sprężynowy, którego miens działał samodzielnie. Nie poroz-uAwanturnik ten opisał później w
klinga nie była większa od małego pal- miewał się z nikim. Nie miał pomocntsze jakiś dozorca stacji z Werom·.
pamiętnikach cała tę ohydną sce~
swych
przywiązaprzesłuchania
Podczas
ków.
pier„Proszę o wyznaczenie działki gruntu, ca i p-omimo iblagań rodziny wsiadł
mordu.
nę
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i
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w
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uprawnego,
wego i pojechał z Paryża do Wersalu. przypalano pachy, domagając się wskaszą rolnicy ze wszystkich stron !;raju.
„Hiszpaflski bucik"
Kilka dni ukrywał się Damiens w ogro- zania wspólników, Ale Damiens milczat,
wySześciu fi1mowców zgłosiło chP,t
b d 0
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preludjum tlo bestjalskich okrucieństw. wo1.no 1 po P 01 go z~me amiens s ract
okres wyświetlać jedynie propaganc!owe
Po dwuch miesiącach stanął Damiens prłzyto~nośCćh· 9d1Yb Ją. odzy~kćatd pśoćpr? •
Klingą w pierś
f:Jmy wloskie, obrazujące włoską kultu·
c1a ow1em mie o s1 •
si o wmo.
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.
re ażeby dzikusom'' pokaz;:r~ pod i' kie
Był wieczór. Król Ludwik XV-.ty przed sąd~m. Po k1lk? godzm~c bezsku- aby nie krzyczeć. Uparcie twierdził. że
.
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-'no a.:.ie"d·os•ait· • ob i ~ p
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. . s1e ecn e. r~euSlQ- wracał z pałacu Trianon, gdzi.! odwie· tecznego mdagowama oskarzonego sę- działał samodzielnie
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. ·
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plac
stawiony
t
t
XV
'k
d
L
.
k'
,
k
w<1,ns~y
że
stn1· 1 ją się 1iczenie d-0wieść
Rozdarty przez konie
·
- Y 0 rzym.a w- ce katów.
ro 1e"Ys ieJ. ,U. wi.
•·
·
•
'
'1
. .
.
.
szy c10s, zwroc1l się do swego sąsiada
.
Ka~1 otrzymab rozkaz spałem.a s1arProtokuł aktu tej egzekucji, który
ze słowami: „zdawało ml się, że ktoś
.
.
•
ką ~ęk1 •. która zadała cios k:~1ow1, szar- dziś można oglądać w Muzeum Carnavauderzył mnie pięścią!".
ObliWOŚCI
pama ciała w dwunastu mteJscach pło- let opisuje dalsze tortury, wzbudzające
. ,
.
..
Po chw1h włozyl dło~ za kaftan,. zo- nącemi obcęgami. W powstałe w ten dreszcz zgrozy. Skazanego szarpano r0z
wybrzeżu
baczył ~rew na palc~ch i. wte,dy. dopie~o sposób rany mieli wlewać mieszaninę palonemi obcęgami i torturowano w iście
,
Do swe·go rodzaju osobliw'J~c! przyro zrozumia~.. Przeraz1 ł si,r. smiertelme. roztopionej siarki, smoty i wos}m. Po szatański sposób. Damiens zachr1wywał
mo:dercę: - .~~;wotat tych nieludzkich torturach miał nastąpić przytomność podczas tej procedut'.y i w1„
dniczych naszego wybrzefa bez~przecz· „Chwytaici~
numer makabryc"'
najbardziei· frapu3'ący
zabic. .
mme
chciał
człowiek
„Ten
t
t
"·
.
.
I
.
,.,- dziano jak wycierał sobie pot z czoła.
·
·
h ·
ł
.
Dam1ens
n.arzu 'JWe,
na ezą przep1ę11.ne gł azv
me
zosta natyc miast areszto- nego programu: c1ato oskarzonego bę- bezsilną, okrwawioną ręką.
·d ·
.
. k
ia. 1e. rozs,.a.~e są_ po ca ym a:vnym po- wany. Do króla, który był pewien, że dzie rozerwane przez cztern konie, naWreszcie okuto ..:.:ztery koi1ciyny de-.
w1ec1e p.udnm. przedewszystkJem w la- umiera, wezwano czemprędzej lekarza. stępnie spalone i szczątki rozsypane na l1kwenta żelaznemi pierścieniami, do któ
świata.
strony
cztery
królewskiej
piersi
sach kolo Domatowa i Domatówka, jak Chirurg znalazł na
zaprzężono w odwrotnym kierunCo się tyczy „zwyczajnego i nad- rychcztery
również pomiędzy Jastrzębią Górą a mała ran~ę, k~órej nawet ni~ trze~a bykonfe. Ten akt był m1.jdłuższy
ku
przy\ądkiem Rozews'kjm. Są to przewa- lo ibanda~owac. Zwykły ~miertelmk na- zwyczajnego pytania" sędziowie posta- i najohydniejszy, najstraszUwsz}. Roz„
żnie grani.ty szwedzk.ie i fińskie. nanie- pewno me. P.opsułby sobie . humoru tern nowili zastosować „hiszpański bucik" z darte ciało spalone. Stos płonął do późna
1
błahem za1ściem. Ale Ludwik XV-y, mo- żelaznemi śrubami · Będzie on tak dłu"'o
·
d
'ł
.
.„ w noc.
, · · d oprow~- zakręcany na nodze oskarżonego, dopós1 one z po. nocy .przez 1o ow..:e ·.
. , narc ha, które go ob aw~ smierc1
Następnego dnia ze wszystkich stron
Do na1wspamalszych należą. kam1en dzala do stanu graniczącego z szalen- ki nie złoży on ostatecznych wyczerpu·
napłynęly do parlamentu oso„
Pranc3i
'
,„djabelski" pod Odargowem. koło Żar.no- stw.em, pr~ez tydzjeń nie OT?uszczał tóż- jących zeznań.
Wszyscy obyw<dele. nR'"
prośby.
liwe
Tortury rozpoczęły się dnia 28-go
wca i Swi.edna. następnie potężne gła- ka .. A w ci~gu tego tygo~ma we wszyzywający się Damiens, prosili o zmlanę
wszystkich
Okna
rano.
szóstej
o
marca
za
zy p·od Puckiem, Chłapowem. Zagórzem stkich kościolac~ odprawiano modły·
·
nazwiska.
domów, okalających plac kaźni były za
monarsze zdrowte.
i Przetoczynem koło Wejherowa.
W dwa dni po straceniu dzielne~o
grube pieni.adze wyn~ję1:.e prz~z p~ryską
r15t
f t I
Niektóre głazy rozmiarami dcchodzą
król Ludwik XV urządził wielDamiensa
Werz
pame
1
~anow1e
arystokracJ~.
ny
a a
do wielkości skromnej chaty. Większość
Tuż obok niego pędziła
polQwanie.
kie
toalewytworny:=h
w
się
ukazali
salu
w
napisał
Damiens
<lnia
Następnego
. . .
,
tych g!azow znaJdme .się pod oehro-ną więzieniu list do króla. W liście tym tach, przybieranych zazwyczaj z okazji na smukłym rumaku pię)j:na i promienna
i stanowi najbardziej atrakcyjne widoki przysięgał, że nie zamierzał nastawać na wielkich uroczystości. Między widzami faw<;>ryta królewska, madame Fompa·
jego życie. Przez lekką ranę pragnął je· było bardzo wiele sławnych osobistości, dour.
dla turvstv.

możliwości, zwłaszcza, że

1

o

1

I

OS

na

1

przyrodnicze
pOISklem

1 1

Mięso zdrożeje
w priyszłym tygodniu

cukiernika
nieszcz-=śliwego
Tragedja
·
R b

ił
W ·8 WU
pOZOSla
która
eza, porzUCODy przez ZOOA,
~
popełnił z rozpaczy samobójstwo
nieletnie dzieci,
. . ... •
.
.
.
.

Łódź, 17 ma.ja.
(v) Po podwyższeniu cennika na
p~eczywa, przy~zta obe·cnie kolei na o-

8

pracowanie nowego, droższego cenntka
na mięso i Jego przetwory.
. l:ódź, J7 maJa. .
Podwyższenie cen mięsa spowodo{g~) Straszn~ tragedJa :ozegra!a się
wane zostało wzrostem cen żvwca, a to
wskutek większego zapotrzebowania i ~ ~m wczoraJ.szym w m1eszkat;tu cub k • k1ermka, 44-letmego Adolfa Rabezy, zaw ższ eh en 1 . h
ni~rniina Krestc:c~n~~I k~ze~ ei ok mie~zkalego przy ul. Tuszyńskiej 62 na
z zwl ę Chomach.
ąz
b
sz i
Jeden z sąsiadów Rabezy usłyszał w
en em ekspo~u .ekonów z .Polsk„
. Nowy cenn.k mięsa bedzie wyzszy godzinach wieczorowych głuche jęki, jaod dotychczasowego przecletnle o 10 kie dochodziły go z mieszkania cukieJ.'lllika. Przera'Ż•ony sąsiad pobieg! do miesz.
. .
procent. . .
yv poniedz.ralek zb1e~ze s1e w Staro- kania Ra.bezy i ku swemu przerażeuiu
sbne Or?dzkiet? komisja cennikowa !ujrzał Jeżącego mężczyznę w dużej kaprzy ~d~11ale zamteresowanv·ch cechów łuży krwi.
Wezwano niezwłocznie pogotowie
na h.!oreJ opracowany zostanie nowy
I Czerwonego Krzyża. Przybylv na miej.cenmk na mięso.

l

sce lekarz stwierdził głęboką rane ciętą' czasu zamed~y~ać swe obow1ąz~1 1 ca
ly dom cuklerni~a .zda'!l:y był na łaske
w okolicy serca.
W PIERSIACH DESPERATA TKWIŁ losu. Drorbne. dz1ec1 malz .. Rabezów
chowywaly się same. g,dyz matka ba~1~
DŁUGI Nóż KUCHENNY.
R~bezę, przewiezi,ono kairetką do szpi la stale ·poza. d~mem. Stan ten trwał a~
tala sw. Jozefa. Stan byt tak groźny, ze do dnia onegdaJszego.
Kie.dy Rabeza powrócił zmęc·zony po
początkowo lekarze nie dawali najmniej
szej nadziei utrzymania go przy życiu. pracy do domu dowiedzial sie od są.
Ostrze noża przebiło płuco i naruszyło siadki, że „lepsza jego pofowa" odeszła
okolicy serca. Desperat bvł od niego na zawsze. Spakowaws·z y umieśnie
nieprzytomny i zupełnie oipadl z sil wsku przednio rzeczy, pozostawiła mu dzieci
i udała się do mieszika.nia swego uko~hatek upływu krwi.
Okazal·o się, że Rabeza przeżywał o- nego.
Tego już nieszczęśUwy cuk.iemik nie
statnio traigedję. Żona jego, zna~znie
młodsza od Rabezy, poczęła od ryewnego mógł przeżyć. Korzystając z chwilowe!
nieobecności swych pociech, w przyste·
pie silnej depresji duchowej,
wbił sobie nóż w pier~.
Cios byt celny, gdyż przebił płuco I
naruszył o:pony sercowe. Życie cukier·
nika wisi na wlo sku.

wr
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Zatarg sezonowców zFundu·szem Pracy

1

Konferencja w zar·ządzie m·iejskim nie doszła
do skutku.-Odpowiedź na postulaty robotnicze

Lódź, 17 maja.
.
far) Ws:Kuteł{ naamiernego sp.ożycia
17 maja·. ~cl jak najprędzej. Najlepszym aowo- botnikom, zatrudnionY'JD na robotach
alkoholu spadł ze schodów w domu pnzy .
(k.) W dniu wczorajszym d-0 Fundu- dem starań zarządu miejskiego w tym nadzwyczajnych nie przysługuje,
Kazimierza 27, 47-letni MieczysłaWI
ul.
komunłkuje
miejski
zarząd
Wreszcie
chwi!il
w
zatrudnienia
fakt
jest
kierunku
szu Pracy w Łodzll przy ul. Moniuszki 8
że stojąc na stanowisku kon1ecznośc1 za Płóciennik, zam. przy ul. Miedzianej 22.
zwródia się delegacja przed·stawicieli o'oecnei 3621 robotników.
Poszkodowliily odniósł szereg ran gło
Postulat domagający sie zatrudnia- trudnienia jaknajwiększej liczby sezozwiązków sezonowych celem J>Oinfor·
mowania się iłu członków związków za nia sezonowców w miare kwalifikacji nowców rozwinął w roku bieżacym sil- WY; twarzy 'i czoła. Udzielił mu pierwwodowych zostało · zaJ><)Średnłczonych jest .w miarę możności przestrzegany, ne tempo pra.cy, mimo dużych trudności szeJ pomocy lekarz pogotowi.a Cze.rwo•
nego Krzyia, P?czem przewrózł r111efora zairzut niehonorowania orzez zarząd finansowych.
ostatnie na mlelskłe roboty.
alkohohka do domu.
sezono-ltunnego
roboty
powyższego
Wobec
I
wasiebie
przez
Ponieważ Fundusz Pm.cy nie unzie- młejski wysuniętych
~
lit żąd"1nych informacyj, przedstawicie- runków pracy i płacy Jest niesłuszny. we w Łodzi prowadzone być mogą na
Za.rząd miejski czyni starania., aby warunkach, zadeklarowanych przez zale sczonowców pozostali w 1o1ialu funil
l
~
duszu Pracy, nie wydalając sle z gabi· robotnicy sezonowi otrzymywali zasil· ! ząd miejski na. konferencjach w dn. 7
._
_
.
.
_
.
b.
r.
maja
5
i
kw~ctnia
rotaki
zasiłek
tiż
mimo,
ustawowe,
ki
netu naczelnika Chwiłałkowskłego.
Na wiiadomość o tym niezwyildyim
i niema.jcvcym dotąd precedensu zatargu, na miej sce przybył p. wkestarosta
Dcnys, który wszczął pertraktacje z
przedstawicielami związków nwodowych. O godz. 3-eJ po południu przedstraż
zaalarmowała
s,ta wiciele sezonowcow oouśclłł Jokall
ogniową.-Opryszhów
i-·unduszu Pracy, prosząc aby do poniea:Iziałku żądane lnfonnac)e .zostały ud.z.Je
Zona prezydenta poleci.fa iednalC zaPozuń, 17 maja. „Polonia", gdzie urządził niesamowitą
łone.
ryglować drzwi i nie wpuszczać awan'Ja:l{ sLę dowiadujemy, na mieszkanie awanturę.
W związl{u z powyzszym łncyaen prezydenta miasta, płk. Więckowskiego
Stamtąd, drdbrawszy sobie kolegów turników, którzy poczęli KWaHownie
tcm nie doszła do S'kutl{u wyznaczona dokonano napadu.
udał sbę do mieszkania prywatnego pre- dobijać się do mieszkania, chcac je spla,w zarządzie miejskim konferencja, na
Pewien osobn1K, który został wy- .zydenta miasta plk. Wieckowskiego drować.
której miała być zawarta umowa zi'Oio- eksmitowany za udziela•nie swego mhesz ł przy ul. Zbąszyńskiej 26. Prz:vbywszy J Pani prezydentowa zaalarmowała te
rDwa z sezonowcami na rok bidący.
kania prostytutkom za opłatą i ciągnie- tam, awanturn)cy usiłowali dostać się lefonicznie straż ogniową, którel pluton
.
. ~
~"'*
cie zysków z ich nierządu, udał się do \do wilłi, zajrnowanef przez prezydenta przybył na miejsce I ujął svrawców na·
W 'dniu wczorajszym, wooec nł.e wydziatu opie1kli społecznej w hotelu miasta.
padu, oddając ich w · ręce połic)i.
Niezwykły napad na mieszkanie pre
przybycia przedstawicieli zwia.zików sezydenta miasta wywołał zrozumiałe po„
zonowców na konferencję, zarząd mlei·
skł udzielił związkom odoowledzł na
ruszenie.
piśmie na zgłoszone ostatniio J>Ostulaty.
Zarzad miejski komunikuje, ie robot
Warszawa. 17 maja.
nir;y hędą zatrudnieni w miarę m<>żnowv.darzyła się
kartas:trofa
Niezwyikła
Łodżi
do
Wiceminister Handlu i Przemysłu przyjeżdża
.
~airszaiwą
pod
wczorajszym
dniu
Łódź, 17 ma.ja. kołowski, który przyjeżdża do Łodzi na w
pociąg
zdążał
Ja'błoinny
kiernr.kru
:W:
skfadająwarszawskiiei
delegacji
czele
się
odhedzie
dzisiejiszym
dniu
(v) W
uroczyste otwarcie Wystawy·Targów cej się z następujących O'Sób: dyrektora t. zw. kolejki karczeWi.skiei. J,ak wiadomo
cią~nie miniarturowa lo·
małe waig-0niki
Rzemieślniczych w parku Staszyca. O departamentu min. Przem. i Handlu p. komotywa.
Not~tnik
Na zakręcie tod'u kolejowe·
Dziś, w niedzielę, odbędzie się w Lodzi III gO'dzinie 9-ej rano zbiorą silę przylbyte Kand.Ja, naczelnika d~·partamen~tu. p. S:o ge oboik Zoo weszła na szyny krowa.
.·. Maiszynlsfa, mimo dawa111ych sygnagwiaździsty samolotów turystycznych. 1 na ·zjazd delegacje cechów z Łodzi i wo k~łowsklego'. naczeln!k.a wvdz!alu ~p1~
zlot
Wszy stkle aerokluby polskie zgłosiły swól u- / jewództwa łódzkiego w lokalu Resursy ki społeczn~J w Mm1sterstwie Op1ek1' łów nie był w stanie od)!onić zwierzęcia
'WJ
dział i przysyłają do naszego miasta 20 samo· j Rzem!eślni.czej, ~k~d udadzą się w po· P'. Z_ag~odzktego, prezesa .zw. Izb ~ze- z foru i kolejka wpaidła na krowę.
mieslmczych p. Snopczyn~kłego, w1c~- rezultacie... lokomotywa się wykoleiła.
lotów. Imprezy odbędą się na lotnisku w Lub· chodzie ':1a, nabozenstwo do Katedr~.
Kr.owę, która w dailszvm ciągu nie
Na.b~zenstwo selebrować b.ed,z1e ł· pre~esa Sierakowskiego. 1 przedstawilinku, gdzie dla publiczności ustawione zostatyl
. chciała opuścić zaijęte.j!o miei·sca, musia·
speclatne trybuny. Przewidziane są loty orien, E. ks. ~t~lmp J~sinski. Po. nabozenstwJle cl1eh ceohów. w. Warszaw1~.
Po prze~1ęc1~. symbolicznej wstęgi no siłą stamtąd usunąć.
tacyjne, szybowco~e, pokaz bombardowania zl o godzm1e 12-eJ członkowie cechów ruprzez p. w1cemm1stra p. prezydent Kia·
szą na teren wystawowy.
samolotów i t. d.
Otwarci,a Wystawy-Targów dokona zek wygłosi przemówienfo.
*,..*
Kryzys nie istnieje
o godz. 12-ei w południe nastąpi dziś uro- i p. wiceminister przemysłu i handlu So· 1
Łódź,

·-·g-•

Poznania
m.
prezydenta
mieszkanie
na
napad
J:>.

1

telefonicznie
osadzono w areszcie

prezydentowa

1

I

~Iii urwanie WJitawJ--Iar1ów RlemieUniUJ[~

•

miejski

otw~rcie Rzemieślnlczel

Teatru
do
b·11ety
Ulgn1ne
UW

-1

Wystawy
c::yste
Tsrgów w parku Staszica. Q godz. 9-eJ rano .
odbędzie się zbiórka wszystkich cechów, o 10
d1
rano nabożeństwo w Katedrze, po 11-el pochó
rzemiosła na teren Wystawy, o godz. 12-eJ
otw.ircie Wy stawy.

na

sztukę
"

Trafika pani

W poniedziałek, dnia 18 maja r. b. o
godz. 8.30 wiecz. Teatr Miejski daje zna
*'
Przed sądem "rod;kim stanął wczoraj 2a.1 komitą komedję Bus - Feket'iego p. t.
letni Stelan Ornat: notoryczny złodziei, który „Trafika pani generałowej" w wykonana Chojnach i kradł drób z kurników.
on skazany mi 5 .lat więzienia. Po ogło·
szeniu wyroku obraził on sędziego, wol)ec cze·
go spisano mu protokuł. Złodzieja osadzono w
nrrc:;:zci6.

tvł1·e1·sk·1ego

generałowej"
'

niu najlepszych aktorów. Na mocy poniżej zalączonego kuponu, każdy nasz
Czytelnik ma prawo nabyć 2 bilety; ulgowe (od 30 gr. do 1 zł. 85 gr.).

grnsował
Został

**

* odbędzie się w Lo·
przeciwdurowy"
dzi w dniach od 10 do 15 czerwca. Ustalony i
h1ż zost:l~ plan akcji propagandowej, która po· ,
legs6 m:i na specjalnem rozkolportowaniu druków i ulo tek w ten sposób, aby dotarły one do
wszystklch bez wyjątku mieszkańców todzi.
Akcj:n ta ma na celu opanowanie wzrastającego
u:is:lcnia tyfusu w naszem mieście.
„Dzień

czytają powieści

Kto nie wierzy, niech się przekona zaopatrując się w powieść wspomnianego
autora, p. t.

• nowy
M JO
11
li
spadek''

ukazała się w ramach najnowszego (153), ilustrowanego tygodnika

która

Kupon „Expressu" do Teatru Miejskiego

„[o

Okaziciel niniejszego kuponu ma prawo nabyć 2 bUety

IY~liefi ~owie~t''

znacznie powiększona.
Ponadto w numerze:
Kosmetyka dla panów.
Obszerny dział mody.
Rozrywki z nagrodami.
' Humor - Rady pani lyy.
Objętość

ulgowe (od 30 gr. do 1.'15 ) w poni~działek d.18•go
•
• b. r. o go dz. 8.30 w1ecz.
na sztuk~
maja

„Trafika pani generałowej" 1I
•

dla tych, kt6rzy

ANTONIEGOMARCZYŃSKIEGO

•
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PROGRAM ROZGŁOśNI LóDZKIEJ
POLSKIEGO RADJA.
. Y.<>0...-;?·03: Sygnał czasu i pie§ń „Nie opuszcza1 naa . 9.03-9.15: „Gazetka rolnicza" w
9.15-9.4-0:
Stanisława Jagieł_ły.
~pracowaniu
Muzyka salonowa w wykonaniu Małej Orkiestry
P:R. pod dyr. Z. Górzyńskiego. 9.40-9.50: Dziennik poranny. 9.50-10.00: Program na dzisiaj.
10.00-10.30: Muzyka (pł.). 10.30-11.57: Trans·
misja nabożeństwa z kościoła św. Krzyt.a. w War·
szawie. Po nabożeństwie muzyka (płyty). 11.5712.00: Sygnał czasu z Warsz. Obserw. Astronom.
12.oq-12.03: Hejnał z Wieży Mariackiej w Kra·
kowie. 12.03-12.15: „Wiosna i praca•', wypowfe
re~. Cz~sław Gumkowski. 1~;15-13.10: Henryk
Opieński: „Syn Marnotrawny oratorjum w wykonaniu chóru Marfańskiego przy katedrze łódz·
kiej pod dyr. prof. B. Ulas&a. Transm. z ł.odzl
na wszystkie rozgłośnie polskie. 13.10-13.30:
Teatr Wyobraźni: Fragment słuchowiskowy z
komedji Fr. Zabłockie~o „Sarmatyzm" w oprac
Stanisława Wasylewskiego (z Poznania). 13.3~
14.00: Koncert w wykonaniu Kapeli Ludowej Fe·
liksa Dzierżanowskiego. 14.00-14.20: „Chimera
z Notre Dame" nowela Jerzego Giżyckiego. 14.20
15.20: Koncert życzeń (płyty). 15.20-15.45: Mu·
zyka pogodna (płyty). 15.45-16.00: Poradnik
sportowo-turystyczny dla robotników - wypo·
wle Ludwik SzumleW6ki. 16.00-16.15: „Chwilka
f,Ytań'' - audycja dla dzieci starszych w Gprac.
, Wacława Frenkla. 16.15- 16.45: Koncert chóru
„Carmen" z okazji narodowego
rumuńskiego
święta Rumunii. 16.45-17.00: Pogadanka akt.
17.00-17.40: Muzyka taneczna w wykonaniu ze·
społu Henryka Golda.
17.40-18.00: „Migawki regjonalne'• (ze Lwowa).
18.00-18.30: Recital skrzypcowy Idy Haendlówny, przy fort. prof. T..u:Iw;k Urstein.
18.30-19.00: Teatr Wyobraźni u obcych: holen·
derska komedia p. t. „śmierć papieru" '-wznowienie. Napisali Walter Tritsch i G. I.
.Wiesz. Przekład z francuskiego, opraco:wa·
nie i reżyseria Antonie~o Bohdziewicza.
Udział biorą: Helena Sokołowska, Saforn:n
Butkiewicz, Stanisław Łapiński, Feliks Żu·
- kowski, Ziemowit Karpiński, · Jacek WoJZ·
czerowicz, Jan Bonecki, J. Ciecierski i inni.
19.00-19.10: Program na jutro.
19.10-19.15: Wiadomości sportowe łódzkie.
19.15-19.30: Koncert reklamowy.
19.30-19.45: Kącik humoru i muzyka wesoła.
19.45-20.00: „Co czytać" nowości poetyckie omówi Władysław Sebyła.
20.00-20.45. Koncert w wyk. Orkiestry Marynar·
ki Wojennej pod dyr. Aleksandra Dulina
(z Gdyni przez Toruń).
20.45-21.00: „O czytaniu pi$m Józefa Piłsudskiego" - wygłosi Jan Kuczawa.
~1.00-21.10: Dziennik wieczorny.
21.10-21.40: „Na wesołej lwowskie! fali•',
21.40-21.55· Wiadomofoi sportowe ze wszystkich roŹgłofai P. R.
21.55-22.15: Transmisja fragmentów dorocznego
marszu strzelec. Sulejówek-Belweder.
22.15-23.00: Koncert muzyki tanecznej w wyko·
naniu Małej Orkiestry P. R.
23.00-23.05: Wiadomości meteorologiczne dla
żegluj!i powietrznej.
23.05-23.30: Dancing przy głośniku (płyty),
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
18.15. BUDAPESZT: Muzyka cygańska.
19.30. RYGA: Koncert popularny.
19.50. SZTOKHOLM: Operetka Kąlmana.

Mi·ljoner
P.

łlldzki

Kozłowski

na urlopie

chc:e nadoi proc:owoi:

Łódź, 17 maja.
Me.) Do~ieśltśmy ostatnio, ie o. Zygmunt Kozłowski (Gdańska 77-a), prącownik d.t.1atu ekspedycji towarowej na
~ K l k
a is a, wygrał 2 ł'uwną pre
stacj i L Ód „_
mJę 3-proc.entowej pożyczki Inwestycyj
nej w wysokości pól młUona złotych.
Pieniądze te podjął nazaiutrz po otrzymaniu wiadomości o wygrand i ulokował je w jednym z banków w Warszawic.
Wiadomość o tym niezwykłym uśbd ,
· k'
. h f
miec. u ortuny, Ja 1m o arzony zostar skromny pracownik kolejowy, zara
b1Jają1 cy około stu ztotych miesięcznie,
wywołała w mieście naszem nietylko
h
k ·
I
·
· lk
wie ą sensacJę, a e ta że 1 J>Owszec ne

zainteresowanie, co nowy młlJoner zro
z tak olbrzymią sumą i czy dalej bę·
. 17 _MAJ 1936 R. . ..
i
dzłe pracował.
Jak się okazuje, p, Kozłowski przy- : Wpływy dz1alaiące p_odczas dz1s1~1szy~h godzln rannych sprzyJa1ą nauce, m1łośc1 oraz
bY t do bm~a, . aIe ni e PodJ ął ~wyc h ~a· Ii wszelkim
nowym poczynaniom. Kolo godz. 11-el
Jęć. Zwrócił się do swego zw1erzchmka l narażeni jesteśmy na przykre rozczarowania
i poprosił o urlop. Otrzymawszy 2-ty- w związku z osobami pici ~dmiennei. Południe
godniowe zwolnienie z pracy p. Kozłow ~aś przyn!esie nie~orozun;iienia z orzeło.ż~nymi.
ski ?świadczył, że gdy url~p mu się ~ 0 g;~~;~j d~dgo~t~.rrg~ei i<l:[:fa]: ui~~~zen~P~~
wy dla stanu zdrowia, szczególnie na dzieci o
skonczy powróci do pracy„„
Dow~adujemy się, że milioner lódz- sła?el konstrukcji f.izycznei _należy ba~dzo uki wykorzystuje swój urlop w sposób ~azać O godz. ~7-~1 dobrze .1est załatwiać wakorespondec1ę 1 starać się o względy osób
b d skromny. Na cel ten orzezna- zną
na wysokich stanowiskach. Między godz. 18-tą
ar zo
czyt niewiełką sumę, jaka została mu a godz. 20-tą z powodzeniem możemy załatwiać
wypłacona w kasie kolejowej. z wy· sprawy, które powinny pozostać w ukryciu I
zawierać znaio~ości ~ osobam.i olei odmienne!.
granej nie podlał ani grosza.
bł

l

I

Codzienna kosmetyka panów
Troska o

własny wygląd
udziałem

nie powinna
kobiety

. Dążeniem każdei kobiety jest podo- wości
hać się mężczyźnie, każdemu mętczyź- t. d.
C.
nie. Ale i m~żczyzna ie.st za.dow~lony,
gdy widzi, iż wywarł na sympatycznej Cena
dlań kobiecie dobre wrażenie.
Tymczasem niezawsze można liczyć
na dodatni efekt zupełnie zaniedbują-c

Mężczyzna,
własną powierzchowność.
nie będąc obowiązany do starannego pie·
lęgnowania cery, winien jednak odibać o
to, aby nie raził, powinien więc pamię
tać o usuwaniu krost, pryszczy, opierzchnięć i różnych s~ecących narośli.

· J,a k uzysk~ć zdrową, czystą cerę bez
wielkiego nakładu starań uczy p. Pauli·
netite w najnowszym, 153-cim numerze
„Co Tydzień Powieść", w rubryce Poradnik kosmetyczny.
C. T.P. nietylko uczy, nietylko dba o
Czvtelniczek i
.zorijentowanie swoich
Czytelników w szereJ!.u dziedzin, ale nadto dostaircza godziwej i w najwyższym
stQJ>niu inte,resującei rozrywki. Najnowszy numer C.T.P. przynosi interesującą
pą;wieść Antoniego Marczyńskiego p. t.
nadto obszerny
„Mffjonowy spadek",
dział humoru, ro.zrywki z naJ!rodami, no20.30. PARIS P.T.T.: Opera.

20.35.
21.05.
21.00.
21.40.
22.35.
22.45.

MEDJOLAN: Operetka.
WIEDEŃ: Wesoły wieczór.
BUKARESZT: Koncert orkiestr.
BUDAPESZT: Koncert wiecz.
PRAGA: Muzyka taneczna.
RADIO PARIS: Muzyka taneczna.

być

tylko

z dziedziny mody, wychowania
T. P. jest wszędzie
egzemplarza 30 ~r.

do nabycia.
TEATR MIEJSKL

Mieniem bezdomnych

opiekuje

się Zarząd

Miejski

Lódź1

Donosiliśmy

17 maja.

niedawno o 50
oscbach mieszkających pod golem niebem przy ul. Szopena Nr. 5. Jak się obecnie dowiadujemy, Zarząd Miejski, w
celu ulżenia dol~ bezdomnych, prze·
wiózł ruchomości ewakuowanych z za·
grn2:onego budynku, lokatorów do magazynów miejskich, ażeby uchronić ie
przed zniszczeniem i niepogodą.
Bezdomni nocują narazie cześ..:iJwo
u krewnych ~ znajomych.
Część z nich wynajęła iuż nowe
mie~zkania, część zaś wciąż jesrr.·ze koczuje na podwórzu.
(v)

Okres ten sprzyia takze podrózom. Wieczór zapowiada się niepomyślnie pod każdvm względem i należy zaniechać wszystkiego co nie jest
konieczne i co można załatwić w dniu jutrzejszym.
Diecko dziś urodzone - ambitne. Inteligentne,
posiada smak artystyczny, zmysłowe, o charakterze zamkniętym, pociąg do zbytku i przepy·
chu.

EUROPA
Pocz, 12, 2. 4, 6, 8, 10

D~iś, w niedzielę, o godz. 4-el po poł. · po

cenach zniżonych oraz we wtorek o ~odz. 7.30
wiecz. również po cenach zniżonych - ciesząca
się niesłabnącem powodzeniem „Matura''·
Dziś, w niedzielę, o godz. 8.30 wiecz. pu•
bliczność emocjonować się będzie na sensacyj•
nej rozprawie sądowej Ayn Randa „Kto zabił?•'
Widzowie z niesłabnącem napięciem śledzą tok
akcji, poczem wysłuchują wyroku sądu przysię·
głych. Przypominamy, że kaźdy widz ma prawo
otrzymania kuponu, upowatniające~o go do zo·
stania jednym z 12-tu sędziów przyslę~łych. Kupon wydaje kasa po zgłoszeniu nazwiska. Re"
żyserja i udział Jana Boneckiego.
W poniedziałek o godz. 8.30 wiecz. poraz
28-my rekordowa „Trafika pani generałowej"
Ceny zniżone.

TEATR POPULARNY.
(Ogrodowa 18).
Dzi~,

w niedzielę, dwa przedsławienla -

CENY
ZNACZNIE

gr.

ZNIŻONE
na wszystkie
seanse od

1,

OSTATNIE Dl'tl I

o

godzinie 4-ej po poł. i 20.15. Grana b~zie ko·
medja Nicodemiego ,,Nauczycielka",

O g. 12 I 2 -

Tajemnica czar•
nego pokoju"

DWA PORANKI u.lgowe

W sercu jej zbudziilła sdlę ogromna u„
własną rękę. Teraz w oblń.czu wspólnego
nieprzyjaciela pogodZtiJLi się ~ postano- rość dla tegio cz.f.owliieka, którego dnde
wl!li diziałać wspólnlie przeciwko Kresiń- były już może policZIOllle
Ten wychudlty i be'ZISilniie teraz sposlkim.
Pockz.ars gdly łfLpolit Om~lcz stale pro- czywają1 cy pod puchową irołdrą czlow01kiowa1ł pam Michala cliemonstmcyjnfue I wi1e'k byl ziawsze jej niaijłepszym przyja1
patrząc munia ręce i wtrącając s.iię w ni1e J cieJ.em od prerwsz,ej mmiz ohwHi1, kiedry
~11
swoje sprawy, obie pan:ile ws1z,el'kiemi przypadek pokryziJOwal ścieżki jej ży.M siiłami1 stairaly s'1ę nile dopusiz.cz.a.ć Dainuśkr da z jego dlrogamii.
8 2)
WyśwJiaidiczyl jej me dlz.besięć i n~e
Powieśt spółczesna iii" do chorego. Ale Dan1t1śka nile dawała się
~
z.raiziić tak ~atwo. Prawd:a, że bolały ~ sto pTzystug. Dzięki~ nilemu szczęśliwńle
.
Danuta Kresińska, e.ksped!en&a w ma· le1rnrstwa i patrząc w jej chemne, dobre mocno przytylci: obu dlamuliek, ona jednak uda~o jej s·ię wydostać z sLeci, w jakie
w da!lsizym ciągu, pet1111iła swe funkcje uwilldać ją chciia:la R.ud!eńska, dzięki niiegazynię bławatnym Jana Zaryua zostaje oczy, myślał z ulgą:
mu orna i oyc.iJec }ej ziaZII1JallliJ zmów spokoju
pielęgn,Larki.
na
ludzie
wszyscy
nie
jiedoo.k
A
na
mając
_
pracy
naleźć
zredN~owan~.
0
A byli() iJo lroni.ecz.ne, pondieważ stan i dobmbytu.
utrzyi:i:nFu of~a z_ przyjmuje pomoc Zary· świec.ie są źli i wyrachowanL Choćby
A ieślr teraz ten mł'ody jesz.cze męższa i od czasu do czasu s.pctyka .się !- nim. ta dzirewczyna! Wlaśn~e d'Zliś, ldedy naj- zdrnwia Karriola pogicl!rs'Za!ł się z dnla na
0 spotkania~h t1c.h oow·~dui~ 81.ę. na· 1mniiej siię po mnLe spod'Zillewa, okazuje m~ dzłeń. WprawdztiJe zapaleni'e płuc prze- czyZIIla zmi1 enił się w prawdziwą ruinę,
· ?.
·· k ą d przez m~
· t o pome
· ~ t a l10 s~ę
· · serce chorego ceyz· me
·
· I
·
.
.
rzeczony Da11uśk1 Stan.sław Reczyilski i po 1 . .
szl o szczęs'L'LV:'t·ie.• n11Jemlll~eJ
.
gwałtownej scenie zrywa z ukochaną, nie 1 na~w11ięc,eJ serca l przy.wiąz.amia.
A kiedy p,otem ~Zillewczyna ch1.:1ała byto tak p1otęzn1De osłablJ.ooe, ie lac:IJa atak Gdyb~ me ~ył stawał ryoersko w Je]
wierząc, że s_tosunki jej z Zaryszem aą zu· j
spowodlować mógl ostaiJeCZ111.ą kafastrofę. obl'IOme, om11nęłaby go !kula zazdrnsne'OdeJ'ŚĆ, p.rzytrzymał Ją:
pełnie platoniczne. .
Obie p,a111i1e gadały dluż.o i rozprawiały go Krzysztorws:kieg.o i Karol W1iódl nada,l
- Zostań j eszcze p·rzy mnre, starym
Kre~ińska po wielu pr~ygodach poz.nalej
.
~~her~n~~;~~ ~~~rt~~c~~~~:,a~~~i. ~~~c:t~ samotn"ku. Bez oi.e?ie wl1oką silę g~dziny In~ t~mat swe~o ~~1ębioki1 eg.C? przy;v·rą~- beztmsk~e spdkojl!lJe ż~ciJe.
Czemze ona o~wd~1ręczyl'a !Ilu się za
j tak baird:zio powo-11 1 są tak O'gromme bez 1ma, zaJdlnia z mch Jedlniaik ~ile rn~1fa me
rego Kresińskiego n~ a~ministrator~.
kon!kremego tak, że oaly oilężair p~elcgnl() to wsizystllm? Wiedlzvruła, że Ją kochał,
!barwne.
Ornicz podkochu1e su~ w Danucie. ·
Więc też dlzdiewczynia zositawała Po-fw.ania Kairola spada'l wy!ąOZ111ie na Da- 0111a jedlnaik t11Zymaita si' ę zawsze w sto.
.
sunku do n.ilego z rez.erwą i skąptta mu
mu poduszki, a:łho też swoim nuśkę.
1prawiiała
„
Ale Orm~ ~e spa:ł.
1
PeM11ego w1ie·czora stan chorego po- silostrzanej nawet serdecz:ruości.
Oddawna Juz obserwowal mesrnac~ną melodyjnym, czystym głosem czyta!a
Czy posrl:ępowata slusznle? Czy do• . . . g.orszył SI~ talk z.n~c~ni~e, ż~ k~ w~e coby
.
.
polity~ę swych krewnych, dioz.nal więc ' książkę.
i szlachetny ten czfowne1k nie byt go..
bry
zaaphJaką
11n!Jeikqa,
me
gd'ylby
stail.o,
Słlę
JeJ
dzw1~k
w
si1ę.
uc~1:vał
b
ws·
Chory
.
.
,
ucz.ucJJa wst~ętu.
Acz,kiolw~ek z. lu~zrrn ~Yn:1~ z~·ączony · głosu; Cornz. m?'"eJ rozumiia:l sło:V~ 1 sens kowa1ł ~u .sprowad!z.oo;y na gwałt doik- d'zi1en, ażeby trnktowa.fa go iniacz,ej?
Tera:z k~edy m1ałl() go zabraknąć ubył węzlam:1 krw~1 , n'l!g.diy me zywilł w sto urwany·ch zctan, c·oraz mocmeJ zatia tór Les11 e~z.
Za1st~~ - tym raz1em - z:r~~li~ jesz czuła ro&zaj wyrizutów sumDenia.
sunku do ni1ch glębsz~go uczucia. P.amię- j ctz;won~ł1a ~u w usza;ch me1odja jej głosu.
_ I azemże ci się odwdZ'Lęc~ę za 00
tal prz:ytem dlobr.ze, Jak wsz,yscy av nad- 1Az wre·sz.a1ie - tr:aw~oniy gm<~,czką - za- c~e S'WIOJe 'ł chory zasn.ąl spok,omne.
mój dlmgii przyjadelu? _ powszysitllm,
zażyclio
mu
dać
zbudlz&
s~ę
Kte~iy
.
kouśpdlone
dlziiecikia,
jak
spio1rnjI11lie
l
sypva1
krew,
~
skiakujący mu te.raz i ptas:wzący
c1,a dwadlzneśona kro.pel tego oto lekar- myślała a w oczach jej mlśn.ii~o coś
macy traiktowaH go wówczas, bedy po- tysainlką, śpbewaną mu prziez matkę.
I W0wczas Da1nuśka przerywała swoją stwa! - zamd'Y1lllowa~ odljeżdżający le- srebrne~o.
wi1nęla mu się noga.
Idąc za naglym impulsem ~erca, po.
. ..
Ich obluda i hi'po1kryzja poczęl~ ~u ,Iekihl:rę. C~s jakiś spogą~ła ze wspól:- karz. .
. ~o Jego odJeźdiu1e Danuśka S'llacliła z chy!Bla się mad śpilącym i poczęta bardzo
grać na nerwach. Doszło d!o tego, ze me czuc.iem w Jego wyblacliłą 1 wychudzoną
mógl się n.a nich patrz. eć: an~ na ckltwe: twa rz, p·otem, poprawii:wszy mu .kołdrę, k~rązką w . ręku op·odia chorego,. zasł?- delilkatin.Le gfadzić jego w losy.
W tej chwiiili otwa'rły się drzwi i do
m~szy śW11aUo w ten sposób, azeby me
mizidirzenJiie silę kuzynki Kazimiery, a:ni na;na pakach wyi~uwa,ła Słę z.pokoJ'U.
pokoju weszla Fel'icja Ornilczowa.
komedlję maderzyństwa ba:rdlzo kiepsko 1. Za?na. rndizm'ka ~uwazyta . ,szybko raz1iło o~ ~~orego..
. Na widok dzilewczyiny, sdiedlzącej P·rzY.
Cz.a:s JakFs pogrąz?'na by ta w lek~rz.e.
odgrywaną przez cio.tkę . Fe~i1cję, ani na 1Jak w1rel~1 w~lyw P.0S1J.1a~a ~resm~a na
choregio syknęt.a gni'e'WIIlli·e:
fezu
_nasi~-ę
u~zuła
giodz~naich
d'w~ch
pi~
Lecz
~arty.
.r:.a
e
1
.
'
~'
e.
s:
zairni1epok~1ła
.1
!choregio
Llsi·ą serdeczność wuJa ttrpohta.
•
A nuz Karni .zap1,sze JieJ Jakis większy gie muzon~ 1. na chwa1ę odl1o~yła ks1ązkę:
I tylkio wtedy czuł się dobrze, kiedy
<Dalszy cią4 ja.tro).
W:zirdk JeJ ziatreymalł S1.ę na bl:aóeJ 1
obok jego łóżka sii1adlała Danuślm. Del.iJ- legat, u~izowplaJąc tern res1ztę sperandy?
Począ1tko:wo każdly; z n~ch dz!iiaiła.t m. ~ Kar.olia.
katni1e gładzitł dł1oń, która poda~~~ mu
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Napisał specjalnie dla • .Expressu•: Bogdan Lol.
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SZUKA SPRAWIEDLIWOSCI.„

Sensacyjny romans
251

współczesny

11

·-1

•

- Iii tam.„ - uśmi.echnąt się dobrorzekła, spojrzawszy nań jakoś dziwnie. tyc.z ny oddech sosnowego lasu, zdawał
_ Narazie posilmy się trochę, bo je- się zapomnieć o kroczącej obok niego ; tli wte. - Kto pani może coś złego zr·o!bić? ... Chyba bandyci n~e łażą PO tym
Alfredem Kraus!lrem a jego sz_ferem Ja- stem dJ'abelnie głodna i zziębnięta„. kob~ecte.
aych
•
nem Rogoszem doszło do gwałtownej sC'eny w
ilesi~, ~? c~egoby .tu szt;tkali_? To napewdojej
lekk.1e
go
wyrwało
zadumy
z
obiad?.„
pan
gabinecie dyrektorskim. Rogosz został wyda- Jadł
tknięcie. Ujęta go pod ramię i rzekła to- .no Ja.~1s m1eszk~mec teJ wsi„. A}e tchórz
- Nie„. Spałem dotychczas„.
,.,ucz•
lony z pracy za to, te ujął się krzywcl
Iz P.an.i„ . -. pc;k1wa.t gł.ową, spoJrza.wszy
_ Więc i pan musi być głodny„. nem ci··chego wyrzutu:
kowanej przez dyrektora 11'.1botnicy.
bi dl t
I
Nazajutrz wczesnym rankiem przed fabryką
- Nie pomyśli pan nawet o mnie„. na JeJ Si<.me ~o ~ ą wa:rz. , .
Knusera jakaś przechod1:ąca kobieta 1. ~knęła Swoją drogą, zwymyślam Hieronima.
- Nte, me Jestem tchorzliwa„„ się na trupa mężczyzny /. odciętą !!łową. w za· że nie przygotował panu obiadu„. To Ta ścieżka jest bardzo niewygodna, pelmo'j:0;vR~~:szr~:S~:łi:~sz~~:~~ ~r!ud.~: mie· nieprawdopodobny próżniak ten Hie- na kami.eni i wybojów, a pan .. „ pan„. ipotrzą.sn~ła przecz~co . gł-ową. - Tylko
idzhe sam„. Proszę mn:ię prowadzić„. ,ostatmo Jestem dz,iwme pr~edenierwo1iące później stnnął przed są.dem, który ska..:ał go ronim„.
wyprowapotrafi
glupstw-0
Byle
:wa:na„.
· ·
· · mocrneJ...
.
•
K
d
'
1
.
,
.
Id „
- To nie Jego wina -- wystąpił 0 ' ta k... mocmeJ„.
na 15 at więz .enia z.a zamor owanie .rnusera.
rownoowag1„.
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mme
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•
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·
k
·
ł
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Rogosz ucieka z więzienia na dwa tygodnie
To doprawdy głupstwo ... -- po~
.eJ a~r~sywnos s awa.a się ~ az .ą 1
przed terminer1 wypuszczenia go, udaje się do J~n ~ obronie P?nure~o sta~ca. - P?mieszkania Walczaka, który miał mu wyjawić, wiedziałem mu, zeby me robił dla mme chw, ilą s1lm~Jsza. Jan czuł się bardzo ome wiedzhal z głęboki1em prz:eko.nani1em. Niech pani ni.e myśli 0 tern„. Chodźmy„.
kto był mordercą Krnusera, ale nie dowiedział o~iadu. ani ~ie innego„ Nie chcę, żeby śm]e!ony i Ja~by. zakl,opotany. .
, Udla wał, .ze. me spostr~ega me. s~cze- W kaz· dym ra""e J·a p„..,,; ,ą obronię w ra· się tego. bo Walczak. ch0t1 na grutlicę skonał, mi on usługiwaL.
•nu
"'"
do
h
h
I
nie zdążywszy ll!dntdzić tajam.uicv.
- ~ Z'i'e niebezpieczeństwa„.
- Dlaczego? Nabroił coś? Niech go ~e.gio . w. l~J zac owanm„ ;; OC'laZ
Pani Elźbieta Wernerowa, i ona Hugona Wer·
Liczę na pana„. - rzekła z zastamy~ht się J,UZ~ do czeg<;i ~mierza młoda
nera. głównego akcjonariusza fa'ryki samocho· pan powie, to usunę go z miejsca..
Rogosz potrząsnął przecząco gtową kobueta. MoWiły o tern JeJ rozc~y,lone go- mawiającą powagą.
dów pojechała piękną limuzyną na spacer ze
swym nowym kochankiem, szofe·em - Andrze- i przez dłuższy czas nie udzielał odpo- towe do pocał~nku usta, goreJące f~sfo-1 - Mam już wprawę„. - mruknął ta
wiedzi. Dopiero - przynaglony przez ryczr:ym ogmef!l oczy, przyttumi.ony !jemniczo, uśmi, echną wszy siię do swoich
Jem Łubkowskim.
Poprzedni kochanek Wt:rn! rowe!. Jerzy Elżbiecie, _ rzekł, wzruszając ramio- głos. 1 ~ach~warn~„. Przytulona do Je~o : myśli.
tych 3·ego s•ów
ram 1em.a drzała, Jak drzewo targane si.I- 1 Ni,e . :i.os•ysza•a
Zrębski, staie się Drzyp&dknwo właścicielem lis- nam::
1 1· rzu1
" ui 1
I
tów Walczaka, z których dowiaduje się, że
·
, .
- Ja nie jeste~u. przy.t~YC7:ajO?Y ny~Wpł~ętk~my„~ieczór„. _szepnęła gdy cHa pyta111~e:
Krauser nie został zamordowany. Po „śmierci~
l - Moze wroc1my?
'
,
, .•.
swej odebrał p i eniądze, zmienił nazwiskJ na do tego, proszę pam, zeby mi 1i-tos mial
l - Jaik pan woli.„ Możemy wrócić.„
usługiwać, a tembardziej taki stary z.na1lezh sw u stop pag?rka..
Werner i założy! nowa fabryke.
potw11erdz1ł jedynie, bo
Mhm
wsi - Kurkowa
Po przybyciu do zapadłej tartaku
j. „ - B a, aIe w kt'orą s t roinę t rze ba nam
• ć
•
• ••• dziedzica człowiek, co to ledwo chodzi... "Nięc 1 • - •
gogosz otrzymuje pracę w
00
,
. .
.
i 1sc?„.
,
powiedz,ie ·
tak się z nim ułożyłem. że sam będę 1 me wiedział!
Nugata.
- Chodzmy w stronę laisu ... - w ska 11 - Gdybym Ja w1edz:taL. Ale mysię,
Rogosz udał się do „Czarciego dworu", aby sobie robił to co ootrzeba... To raczej
~e. ta. m.... Szkoda żeśmy ni•e szli }akąś
.
.· .
I za ta ręką kiierunek.
wyświetlić jego tajemnicę. W kracie piwnicz· ja· jemu powi~ieniem pomóc...
k
odz ł s ę automa 1
D b
,
nego okna zauważył obłąkaną twarz starca, idó·
.
- 'SC!CZ ą„„
- . o rze„. - zg . 11 1
- Absurd ... - skrzywi la się Elżbie-1
ry krzyczał, te zna tajemnicę Krausera. Uczy·
Nbe ~rzyszto m1 to do gl,owy. o„.
.
.
,
niło to na Rogoszu olbrzymie wrażenie. Posta- ta. - Niech pan Hieronima tak bardzo! tyczrne._ .
. .
- Co, Się st~to_?...
Uszh k11~ka. ~rokow w .m1lc~emu. Ronowił sprowadzić zaraz policję i uwolnić starca nie żałuje, bo ;na on tu dobre życie„.
- Znow to swiatełko„. W1dz1ał pan?
co . gosz czuł, ze 1 1ego ogarma dz1wne pod.
. . d
p
z kajdan.
- I tym razem nue.„ Al·e, mój Boże,
n:ecen:ie. Zuk•osa zerknął na piękną, re-1
~ZY_SY 1am mu .~iemą ze .1 cgu1~r~w~
Ob:ąkaniec znikł jednak w tajemniczy spo
~1esiąc, a on. me. za to ~Ie robi, n~z. 0 ~ gularną twarz Elżbiety, na jej smukłą,, czego tu si. ę bać?„.
sób.
Ktoś nas śledzi.„ Napewno, naRogosz wyjeidia z Magda do Warszawy. kilku lat:„ S1edz1 t? so.b1e. spokoJ~Ie l 1zgrabną figurkę i zdał sobie sprawę, że
...
pewno
wdzj.ętym
si.ę
-Zr:ę-~s~łe~~z~eó~iła~~rnX:~~:,\t~~Y ji:tr;:;;~7~~ nawet me pofatyguJe się, z_e_by _up1lno- niedługo potrafi opierać
"I - Nitkt inny; tylko Hierónim„. Chodź
.
w~ć ?gr~du przed. ~zl~odml\~mI„. ~o kom„.
x-aebaczył.
Gdy znaleźli się J}O ·kilku min;i.~ach w I my w tamtą stronę, to się prz.ekonamy.„.
„Czarny Antoś" odebrał dwum doliniarzom te~ me me szkodzi, Jak teraz bt;dzie
Dobrze .. „ - zgodziła się po krót__p~nu„. .J~_ go n·1eprzer·rzanym, szum1·ącym les1· e, sami
- „żyletce" i Koni.kawi - hst Walczaka .. po· miał ,trochę roboty dprzy
c.
ł
d ł .
l.e usunę.··· Btanawiając oddać ten dokument Rogoszow1. koJ·ącego nerwy szumu wysoko-1 kim. namyśle. - Wolę wiedizi1 eć odrazu,
ws'ród
~ a~ ze z <JS ią.
wogo
tole
d
J
1
W 1d
„Czamy Antoś" udał się do We!nera I przez~c, ze a~ sie Zl przy s . Ipiennych sosen, oboje poddali się w rów,. co Jest....
konał się, że Werner iest właśnie Krauserem.
Szybko ruszyli w kierunku, wskazaktórego rzekomo miał zamordować ~ogosz. * ~ezc~ynme,. i:iapełnJ!a zn~w~ puste k~e: I nym stopniu nastrojowi chwili.„
Rogosz usil•owat ~walczyć w sob. ie tę : n~m p:zez C:elżbi1etę .. Drogę m, icli bardzo
Zapowiedziawszy zemstę, „Czarny Antoś hszk1. Wyp1h ~ ~ul~zcn!u .1 pr_zekąs1h.1
1
~~::zoadz~~ ~: ~~<l{~ spP!~:~r~~~~ieL~b~\~rach:; . Rozmowa r:1e. 1de1ra s1~ Jako~, a to z zniewalającą słabość, która kladilia mu u;:rudmoną, pełną merównosc1 gruntu,
WI~Y Jana. E~zbieta czymta, us!lnc st~- się cieniem na mózg i odbierała zdiolność pniów po ściętych drzewach i krzewach.
go usidlić i odebrać mu list \Y/alczaka.
Ale nie zważali na te przeszkody i szli
Poszli na wódke Q.o knajpy „Kacapa", gdzie :a.ma, by ~o Jakoś. ro.ze~wac. l'~a!o się rzecz,owego rozumowan~·a...
Byto 00 jednak ponad jego sity. Gdy- szparkim krokiem naprzód.
spotkali rnrunia. Antoś wychod~i. zosta.wrają;: JeJ to d~p1er? P? ~:lk!m~ tam k1e.hszku,
Jasne świ.aUo księżycowe. przedzieb nie znaj.diował się pod działaniem,
Elżbietę i Birunia samych. Elżbieta prosi prze· gdy oboJe m1eh. JUZ. me~o w czubie.
0
~a ~t~le p0Jaw1ła. się złota <lamsk~ rJocnego jarzębiaku, oporność jego by- rnj~ce. się przez k~~ary ~rzew pozwala;~~:~Y i~{ P~~k~~~~i!'.s~~j~ 0 =[~w~ ~~d6~a A::
ly. 1m JakoO t~k.0 Oml}aĆ tę I Q~ą zasadzkę,
pap~eroSD!C~, napCfnIOila dtJSkOnałeffil laby nhewątpiwie Większa.„
tosiem j zadaje mu skrytobóczy CIOS nożem...
Starat się nie patrzeć na Elżbietę, ~mmo to Elzo1.eta po~nęt~ Sitę cl.wa razy
Werner, ulegaj.ąc pr~śb~m pi~nej Rity. ko· pap1erosam1.
Przez otwarte okno wpadat do po- gdy poczuł jednaik na sobie iei zuchwałe 1 byłaby zrobDlia sobve cos złego, gdyby
chanki Gastona, fmansuJ? film maiący da ~buł~
zimny, ale orzeźwiający wiew v.·yzywaJ·ące spo~rzen1·e nie móg. ł się op~! nie pomoc Rogosza.
koju
kra~~~znane ':"~adk.i sprzedk p1ętnabstudlna:.ęY·n~
· to tutaJ·.. · ·
' na ni<l oczu.
,.
· ' ·'
sza .uw1ęz1ono za rze omą z ro 1
ze
- Mam wrazeme,
nować, by nie s.kierować
w10sennego powie t rza, p1zcsyconego
rze.
kobieta.
młoda
wreszcLe
\przystanęła
w
_ Magda„. Magda .... - powtalf'Zat
.
Bojąc się. odpo":'iedz~lnościi Werner. posta- zapachem ~os~n.
Mówitła szeptem, jalk.by w obawie, że
nowi! podpahć ateher f!lmowe, aby zmszB~Y: 1 - PrzeJdz:1emy się? - zapropono- duchu jak zaklęcioe, imię ukochanej
ktoś ją podJsluchu}e. Rogos•z wbi·ł oczy
dziew~zyny.
t~śme 1 w tym celu wszedł w kontakt z rru wała Elżbieta, zapaliwszy papi~rosa.
w przestrzeń.
taswych
Ale szatan rntał g'o już w
- Chętnie„. - zgodził się Rogosz.meBlruó. zakradł się do atelier, stwierdził jed- N!<kJogo nie widzę.
nak, że nie ma zapałek. W 'tej chwili jakiś nie· Cały dzień siedzę na miejscu„. Dobra pach - krzepko go trzymał... '
- Niech pan z.awota„. Może się ktoś
_ Przetie }a muszę pomówić z nią 1
znajomy rzucił zapałkę na polane ~enzyn':\ de- pogoda„.
5
Przed ganki.em, który znajdowa·ł się o tylu, tylu ważnych sprawach - przy- odezwie.„
- ~oracje. ul~r~?ę 'JJ t~:r:: Kka~:~a) ;J:~:~::
- Hop!... Hop!... - krzyknął raz
pod pokojem, zajmowanym przez Ro- wotywa! na pomoc rozsądek. - Przecie
'
"
. k~l~r~! nie~o Elżbieta.
i drugi w pewnych odstępach czasu.
gogosz został aresztowany. Z więzien! gosza natknęli się na Hieronima. Stat w talk nie może być, jak jest..„
W odpowiedzi usłyszeli tylko echo.
Las szumiait...
oswabadza go Biruft, który dzialał z polecenrt miejscu, a na ich wid'Ok ruszył szybkim
Jak ludzki szept brzmiał ten poszum\ Oczy Elżbiety pł•onęły ciągle niepokojem.
YJerne~owe). ~lżbieta oświadc.z~ .sw.emu mę krokiem w kierunku budynku, w którym.
- Co to znaczy? - przytuli.ta się do
konarów, jalk. ciche, dyskretne .zaprosze-,
zoww1. ze wie, 1 zakc01;~a'la 0~ęn!, ~~„~~~~~„Zawozi mieszlk.a1ł.
1
· I e.
ł
· 1 na ca1em
· · D rza1a
·
t
·
Ó
A
.
•
t
t
b.
.
El
"
z
ernerowa
cre
ram1ema.
JegG
!
ocvemno-grana
na
rze
g
w
me„.
poczem
mm,
za
rza1a
popa
a
ie
z
miastem.
za
posiadłofoi
swej
do
go samochodem
- Tak po prawdzioe mówią.:, ni·e 1110wem ni·ebLe miljardy mrugających!
M:iż iei udaje się do knajpy „Kacapa", g~zie zwróciła się do Rogosza:
- Ten sitary podsłuchiwał nas„ Bar- gwLazd i uśmiechający się filuternie ks:ię gę zriozumi.eć, czego się panoi boi. .. Ot,
krlk~
za_w<.ri znajomość z o?rY.s~kiem All~sz_~· tćo
życ, .owieczny świadek pierwszych, nie- 1 chodizi sohi1e ktoś po lesie i świeC'i latarmwm;;tach przysz~1 dwłI3d~r1.ęucnz~opitz;;~!:czą~ 1 prze I dzo niieprzyjemny typ„.
·
. .mny
· 1~·, k•~uso~m'k , moze
. J~~vs
t- · do ,,
h.„ ""'.1a
·1
. ~ h wynrurzen., m11o~ny.c
. ś m1a11yc
. .
. mieJsce,
. b 01. o swoJe
na n e u
t:rnerem
' I1\ą.„ Moze
me
. - On się
Przemysłowiec uśpił Birunia i wych1 gnąl mu
po1
Albo
gwlazdy„.
emneJ
Ct•
sipod
typek
podniecaodosobrneruDa
o
zupetneg·
mość
dziwnego...
z kieszeni list pisany przez Elżhietę do prokuta wyobrażnię - prowok-0wala, kusita. rządny cz,łeczyna, co S10bi·e poszedł na
- Rozmawiał pan z ndm„.
ratcra. Poż eir~ał sie z „Kacapem" i ud~! się do
spacer, jaJk i my ...
- Panie Jasiu„.
- Tak„. Jest przekonany, że obejmu
cukierni. g~zie p?cfąt .czrać dlift\ Elź~ 1 e\ 1bot
- Ni•e„. Ni e„. - ?d~arta prz.yciszoDrżący ~ł·os ~lżbiiety przerwał dłu~d~tę~~ 1 dokt1 0o~~ P~~~~z~dł Aljoosrzoa~ podający ję tu posadę administratora ... l że go
nym gloserrt. - To me Jest tak, Jak pan
gotrwałe m1lczeme.
się za wywia dowcę policji, Werner zabrał tru• wyrzucę„.
mówi ...
- Słucham„.
- Ach, prawda.„ - t.Jrzypomniała
ciznę. A tymczasem Alia.sza . usypia doktora,
- A co może jesz.cze być? No Hie- Czy. w.id'Ziiai pan to światełko z1
Jak pańskie ramię? Bo.U
Od-lsobie. któremu chce zrabować pierścieó. . 1
'
-k f
t
() t
?
· t
?
.
Rogosz przebywa w domku za m1as em.
praweJ s roi:y.„. • am, au:„.-: w_s a-,ronim nas ś1edzii... To i co z tego? Prze.
wiedza go tam Wernerowa i zasiada z Janem dolJCSZCZe.„.
- Zapommałem już o tern... Otup- zala ręką kierunek. -: Zapa~~·o s1ą. 1 n~-j cież nk złego ni.e robimy, żeby S'ie kogoś
uczty.
gie zga~ło .. : Co to ~oze być. -wpiła się bać„. A z jakimś batiarem. to dam s-0.
. stwo„.
.
bie radę, niech pani będzie spokojna„.
Eiż~~e·t~ podni1?sła ko·~1erz futra, b_Y palcami W_Jeg? :-~~rę. .
. - To ni~ch pan .tera~ m~ !11Yśll„,
- Mysię, ze m'-: wazr:egio.„ - o~par.ł, Zaraz jeszc.ze raz. zawołam, mo·że się
Niech pan me myśli, kiedy Ja Jestem! uchromc s1· ę od wiatru, ktory wzmógt się
wzrus.zywszy. ramLon~m 1 : -: . Ktos w.1- ktoś o'Cl:ezwi•e... Ho- hop.„
.
. teraz na ~ile.
przy panu...
Ale i tym raz,em odpow~edziało mu
~o rozgwieżdżon~~ niebie przemyka doczme chodzi po lesie 1 oswi~ta sob11e
. _ .Kiedy :vtaśnie wtedy muszę naJ-1
ły się szybko k~ęb.k1 fioletowych chmu- dirogę„. Zaraz przek?_n~my się ... Hop- tylko echo. Postali chwiilokę jesz.cze w
w1ęccJ myślec... , .
- Aha ... - usm1echnęta się porozu- rek ... Sk1erowah się ku furtce. Była hop!.„ - zawołał, zwuaJą~ dto? W,. trąb- miejscu, poczem n~e porozumiawszy się
.. kę. - Iiop-hop!... Hm„. Nikt 51.ę m~ od- nawet, jednocześnie ruszyli w dals~
.
otwarta.
.
,. . .
micwawczo.
Rogosz wsunął ręce do ~1eszeni 11zywa„. Nie słyszy nas ... A moze mkogo drogę.
Znów p o dn io sła swoJ kieliszek 1 WYj
, .
\ wboit oczy .w, mroczną przestrz~n, pozna: : niema?...
chylita go do dna. Zrobił to s?n'.~·
j ł )
(D
T";m. kt,os ~e~t stano~czo ... - pr~e
_ Ch ci ałb y m z panią pomow1c ... - cz,oną gdz1.es daleko ledw~ ~idocznem1
ciąg
śwuatel~ai:1i w ooknac.h wieJsk•tch cha•łup. r~rała Elzbtefa, silme podmeoona. - BoJę.
.
odezwał si<; po chwili.
Chc1•wwe wcMa111iarąc w płuca aroma- S11ę czegoś„.
- Pomówimy, pomówimy... - odSTRESZCZENIE POCZATKU POWIESCI
Pomiędzy dyrektorem fahryoki rur kanalizacyj·
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GŁOWY

~ ~ fl"Ol1l<i-

ZE ZNAKIEM FABRYCZNYM

·PIZCIOlKA·
NAMIOTY CAMPINGOWE

"E- -A

'

·<

.plecaki, worki do spania, wiatrówki, peleryny
i płaszcze nieprzemakalne, oraz tkaniny Inia·
ne i bawełniane, impregnowane i gumowane
sci najlepsze, niezawodne, a więc najtańsze

Lódź

- Kielce

Dostarcza z własnych fabryk firma: Przemysł

DLA KAŻDE-GO TURYSTY
Konfekcyjny i ·Gumowy

z ,paf1stwowemi autobusami
BUSKO-ZDRÓJ I SOLEC-ZDRóJ.

KER~

Prywatna Przychodnia
WEl'IEROLOC iDCZl'IA
Chor. wenerycznych I skórnych
od 8 rano do 9 wiecz. w niedz. 9-1
Panie przyjmuje kobieta lekarz
161
P I O T R K O W S K A
PORADA 3 ZŁ.

Warszawa, Marszałkowska 116
tel.: 205-64, 206-41, 293-76
•
Zcidajcle naszych bezpłatnych cennik6wl

ma

MHRiWMM#M' t l i

pm..,

w;

n~ ruptury (prze~uklinę), skrzywieCHORYCH nie
DLA _,_„._
kręgosłupa 1 różne kalectwa f

I

Komunikacja samochodowa, osobowy,
odchodzą codziennie prócz piątków z
ul. Wólczańskiej Nr. 232 o godz. 21.30
i 24.- i mają polączenie w Kielcach

Włókienniczy,

-

Kanapa - Łóżko,. fotel - Lóżko oraz
fotele Klubowe, Tapczany, Otomany,
Leżanki, Krzesła, Materace higieniczne poleca po cenach niskich i na dogodnych warunkach Zakład Tapicerski
TADEUSZ PAWELCZYK, Kiiińskiego
218 (róg Napiórkowskieiro). tel 257-33.

choroby kobiece i położnicze
mieszka obecnie

· WykanuJę specjalne bandaże ortopedyczne, które z największym skutkiem wstrzymują naizastarzals:te ; nainiebezp:ecznieisze ruptury u mężczyzn, kobiet i dzieci. Specjabe bandaże ortop. na ruptury powrotne po operacji
oraz ~pec. bandaże brzuszne po operacji ślepej kiszki na
obwisle brzuchy i t. p.
obniżen'e żołądka, wnętrzności,
. Dla cle!':iących ~1a skrzywien1e kręgosłupa (i;:-a rby) .• gruź·
gorsety
hcę kości 1 parallze ortoPedyczne. - Specj:ilne

I aparaty ortoped. różnych systemów. Sztuczne nogi i ręce aluminiowe (protezy) dla amputowanych. Na ptaskie bolesne sto:iy (rla tfus)
~pecialne wkladki ortoped:vczne podług form
gipsowych z najszlachetniejszego metalu
Specjalne pończochy gumowe „!deal" dla cierpiących na żylaki oraz formatory gum. na grube
nogi z 2 letnią gwarancją.
Specjalny Zakład Ortopedyczny

J. RAPAPORT

L~~wa

DL me~. M. MARKOWICZ
SIEMNIEWI CZA 52

tel. 202-42. Przyjmuje od ti-Swiecz

Mikołaj

•1u. KDPCiowski
Gdańska

37, tel. 232-55

przyjmuje od 7-8-ei wiecz.

_)

Liczne podziękowania!
H§~ft~ I Dla U~ezp. w Ubez~·· Społecznc.J

Bornstein

CliOROBY KOBIECE I AKUSZERJA,
weneryczne i dróg moczowych kobiet,
Gabinet światło- I elektro-leczniczy.
Przyjęcia: 16--19 i pól, w niedz. !'i-JO
Tel. 223-06.
PIOTRKOWSKA 292.

Lórlź, ZAWADZKA 8 (dawn. Wólczańska 10)
CENY PRZYSTĘPNE.
Tel. 221-77.

U BUIMU •

-

--

DOKTOR

znaczne ulg!l

PODZIĘKOWANIE.
BIURALISTKA poszukuje zastępstwa
Dla WP. J. Rapaporta, właściciela zakaldu ortoped. w Łodzi, Zawadzw czasie urlopu. Łaskawe oferty proszc:
WPan
mi
zaaplikował
ka 8. Będąc ciężko chora na za s tarzałą rupturę
bardzo celowy spec. ortop. bandaż rupturowy, który z największym
skutkiem rupturę mi w~trzymal, za co jestem WPanu bardzo wdzięczna.
K. Danzigier, Glowno.
1mne&Rlillilil•MlililllllllliFl!llH~tlllmlP'Bi~ill!ll!llllmlllli!l!l!IZlillllllllllllilllll!lllllllllllll Jetycji, pisania na maszynie, ul. Kilińskiego 50, m. 45, poprz. oficyna.
LEKARZ-DENTYSTA
DARMO ONDULACJA. Wtorki i czwar10-ei wiecz. Niedziele
POWRóc11. tki, od 8-ei - popoi.
cH1r:'uRa·
Cech fryzjerów
od 4-ej - 6-ei
17
Narutow icza 9 Pllsudskiego Nr. 69.
Pr~yjmuje od 9-3-ej,
· NA RATY! Płaszcze damskie, męskie
GDANSKA 37, tel. 232-55
przyjmuj~ od 2-3-ej i od 5-7-ej i dziec nne. Kostiumy damskie i ubraod 4 - 7-ej w Lecznicy,
--------------·
PlOTRKOWSl<A 29L. tel. 122-89.
nia męsk : e. Przyjmujemy ')bstalunki.
Dr. MfD,
.::,__
.,Konfekcja Ludowa". Pl. Wolności 7.
LOKALU na sklep (z urządzeniem)
lub sklepu (kolonialnego) poszukuję.
Spec. chorób sórnych, wenerycznych CHOROBY SKÓRNE i WENERYCZNE Oferty sub: „Sklep-gotówka·• do Ad16.5.
ministr. Republiki.
(kobiety i dzieci)
' moczopłciowych.
CEGIELNIANA Nr. 7. telefon 141-32. SIENKIEWICZA 34, telefon 146-10
ARTYSTYCZNA pracownia pulowePrzyjmuje od g. 8-10, 1.30-3 i 6-8 w. przyjmuje od 11-1 i od 3-4 po pot rów ręcznych Wyucza szydełkowania
W niedziele i świeta od 9-11 rano. - - - - - - - - - - - - - druty i haftów, Qraca zapewniona.
LEKARZ.DfNTYST A
Kurs 10 zł Przyjmuje zamówienia,
Kaufmanowa. Zgierska 16, pr. of. l p.

F. Kopci owska

Dr.mM. H. ·LU

Dr J SZREIBER

1cz S .K1"rilska

-------- -----Winnykamień
H. sz°;:.~cll•• Leopold KOŚCIELNY
CtlOIWHY SKORNE i WENE.RY<:ZNE
PIOTRKOWSKA S6, tel. 148-62.
Od. 9-1. od 5-9 pp.
w niedziele i świeta od 10-1,

4
PL.
przyjmuje codz. od 4-8 w.
w niedziele i świeta od 10-12.
-

~:-wołkowyski Dr. M.
spec. chor. wenerycznych,
. i seksualnych
•

skórnych

Ceg1elmana 11, tel. 238-02

Eljasberg

CHIRORG
PIOTRKOWSKA 80.

POWRóC IL.

od 8-12 i od 4-9 w niedz. i święta od 9-1 - - - - - · - - - - - - - - -

A
Leczr11c
r.. Ó W N ~ 9,

oMEGiDr. Feldman

.~
tel. 142-42
AKUSZER • uINEKOLOG
Przyjmują lekarze we wszy•tkich spe
Anali,zy. Roentgen. KIU~SKIEOO Nr. 113 (róg Nąwr;t
cJalnościach· Telefon 155-77
Kwarc. Gabinet dentystyczny czynny.
•
Po.rada a zł.

Q

i

~~I~t;~~;~~::;:;;;:~;· ~;;; -~Ą~~:::·::-YKr:y:=-:Łodzi

„„„„...

REI CHER ~r. M~ Sołowiejczyk

Doktór
specjalista chorób
SPECJALISTA CHORÓB SKORNYCH
•
.
•
WENERYCZNYCH i SEI<SUALNYC.H
a !--' r ~ na
rei. 201-93~uszu, qardła,
Południowa 2s
Przyjmuje od 8-11 rano i od 5-8 LEGJONÓW 17 (Z'.elona). Tel. ?16-10
przyjm. 1-2 i 5- S w.
wiecz·., w niedziele i ś'l!'ięta od 9-1

nosil

m. 29.

l

:
·
:
,
:

.
1
:
•t

zawiadamia, że z dn. 18 maja b. r. uruchomiona zostaje przy ulicy Piotrkowskiej 203,
tel. 102~40

[UJRUH UUJI WYPHK~W~
Natychmiastowa pomoc lekarska we wszel- ·
kiego rodzaju wypadkach. Transport chorych.
Ruchomy aparat Roentgen a na żądanie ,

I~

1ł 187
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ROBOTY PUBLICZNE.

dotację,

0

zdołano osiągnąć pożądane wyniki. W obecnej

chwili zatrudnionych Jest na robotach publicznych przeszło 950 osób, dalsze zwiększenie
~~~i:,ików Jest przewidywane w naJbliższym
DLUOOWIECZNOSC.
W dniu wczorajszym zasłabła przed kościoIem Sw. Mateusza Jakaś staruszka. Była ona
naczci?: gd~ż przystępo.wała do s~owiedzi I,

~omunJI Sw1ętei. .Osłabioną s.tarowmką zaJąl
się posterunkowy 1 doprowadził do biura Opie
ki Społecznej. Tutaj okazało się, że staruszka

na dobę ł otrzyrnu ą niższe stawki, niż
r. ,b.1t11!r~· łódzcy.

t. d. Robotni,c y zastrajkowali. domaga-

botnym
Jak „ :ę okaz·.ti,., robotnicy zarfl1ejs"O
·• • ·
•
·" ·
•·
.
Wt zatrudniani są po kdkanasc1J godlin

Poniewd

śpi~

onl na

terenie budowli i de domu jeżdta raz na
tydziell, zgaó.za}ą Się na te WaruJki pra
c~r i fila.cy, to te ~. pr:i;edsiębiorcy ~hętnie

1-: h

budowlane robotników zamleiscowycb
przy pomłnłęctu bezrobotnych z Lodzi.
Na tern tlt:! w~~buchły konflikty przy
"
budowle szpitala przy ul. Żeromskiego,
na robotach przy ul. Napiórkowskiego
Nt. 94, przy ul. Matejki, na Chojna ,~h i
j<l się usunię ~a prawwnl1k6w z prowin.:;i, zabierających chleb łódzkim bezr:-

po~wla;mego tygodnika · obrazl.{oweigo p. t.

i

wygłoOświatowego
przepełnionej sali kina
Łódź, 17 maja.
.
szony został odczyt 0 sposobie trucia szczurów
(!{,) W łódzkim przemyśle budowlai zastosowania środków ostrożności w stosunnym wybuchł szereg poważnych zatar.
ku do z:wierzą~ .d?mowych.
Z dmem dzlSleJSZY"; we wszrstkich d?m?ch' gÓW których przyczyną jest przyjmO·
'
wymk oczekiwany
założone zostały trutki a
wanie do pracy przez przedsiębiorstwa
jest we wtorek.

Dzięki usilnym zabiegom miasta

Nr. -.1 8 -

anga:!1ją.

KARUZELA

już ulCazał się w sprzedaży.
Dow:.adulemy stę, ie w sora'.wie tej
Treść:
zwin!<i zawodowe budowlarzv p::dejp A TACHON
_,
m:i Cll( riiicz:ią ak.:ję. W tym edu zwró- PAT i
jako detektywi,
C<l się dr: ~tarostwa grodzkie,g-o oraz do
funduszu Pracy z obszernym tn.!morj:.;, Piotruś i wielkolud
ucieszne przygody nowego ulułem, w kt6rym wskażą, ie w wvd.rncm
bieńca Czytelników „Karuzeli".
ost1tnin ome1 zeniu nadzwvczah.1 "'i komisji roz;emczej powiedziane jest o FERDEK, M ERDEK-_
pierwszeństwie w przyJmowao!J robot
„pętak'' i pieczona gąska,
ników łódzkfclL

I

·

OLEK

OSIOLEK • WE.

h
k'
d
o z IC IDeleklMwl-amatorzy
i':t~ j~stRó~~a gm~to~~~k~~~ Wykroczenia wprzeds1ab1orstwach
ciąg powieści
'i
zarządobrą pamięcią.

nazywa się Katarzyna ~usiał, wdowa (i domu

fc~~blg~~~~ zton:·

Na
rzeika 1 obdarzona
dzenle wł.adz mieiskich po~ozikie~ miejskim Pracownicy są
· ·
odesłano Ją na miejsce zam1eszkama.

osw1 ATO~~ER.TMAr ~~k

'k

NDWOSCI: _: Stwo~iona u d~wn~atowania
- Sekrety Marynarki Wojennej.
LUNA: - Dom Nr. 56.
KOMUNIKAT LEOJI INWALIDÓW WOJENNYCH.
Zarząd Legii Inwalidów Wojennych Wolska
Polskiego komp. w Pabianicach podaje do wiadomości wszystkim b. żołnierzom, którzy utracm zdolność do pracy zarobkowe! w zwią7.ku
ze służbą_ wojs~ową w yv'-0isku Polsk.lem, że
mogą zas1ę.~ilĆ mfo.rmacyJ W. sekre.tar Jacie zarządu LegJ1 Inwa~1d6w Woiennych w lokalu
przy ul. Zamkowe! Nr. 61 (parter, lewa oficyn~. kan~~rja w Zwi~ku Rezmw~t~. s~
kretaria czynny jest w każdy czwartek od godziny 18-ei do 20-tei (od 6 do 8-ei wieczorem).

•

•

kilkanaście godzin.
ciągu dwuch miesięcy

zatrudniani po

w

ł6w

płynie do Gdyni,

ł,

,

-

dalszy

200 protoku-

''

Ukryty Skarb''

'

'

.

Roman na arenie Cyrku

Łódź, 17 maja. /zek pracowhiliów nanidlowvch, biur°'"
{k) ~ Związek praicowników biuro- wych i przemysł:o1WYoh . ~sał og6Jem.
wych, handJowych i przemysłowych w 200 ~rOto~ł6'!" za łamania ustawy o 8Łodzi prowadzi Qd pewnelf!o czaisu kon· godzinnym dniu pr~. Pr~~okuły tą
trolę rwszytStkich przedsiębiorstw1 celem prz.esła?e zostały ~ mspekCJt pr.~<;y .z
stwie.rdzenira , czy przestirze.sta.ny w nich ·wnioskiem o ~an.te l>r~w.~w. W.
.

dalszy ciąg powieści rysunkowej
·
„Wyspa Cudów'•,

Jasio W BrazylJI

. .
.
. ,
d~lszy ciąg prz~g?d egzotycznych

m odego .~od.rózn!~a,

sz.ere.l!u wy;padkow odbyły się 1uz 1"0Z· Laur Ohmp11skl
Im
d
k'
t
prawy w referaicie karnym i pracodawcy
owarzys te zawo Y 0 pa ~
uk1art•ani zois tali aresz-tem lub wysokiemi
pierwszeństwa.
grzywnami
'
•
.
. • .
'
kanaście godzin na dobę. Zdarzaią się
.
. I ZW'l~kU Z tem, że O'beonle patnUi)el
~
wypadki, że praic,a od,pywa s.ię od godz,
kontt'oła przedsiębiorstw ~ostała
krótką prze sezon
S·eJ• rano dO U- e1~;wieczór
t'
•z
'
jest 8-godzinny dzień pr.acy.
. •
•
•
.
. • .
Jak się ,okazu.ie, w ~elu sklepach, 1
biura.eh persOl;Jel utrudniany fest po kil·

rwą~ia~.
N

•~o

:'Jlf.

rsa:~ ~arun

ki

•

P~UJlf; 'tw

dzielni

••

10
gr·.•'
numeru .

Ce na

.z•a•oms•r•z··~~a··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zboczeniec w kobiecym stroju

północne) miasta, 2d~1e mrnszcz.ą się
liczne sklepy z konfekcją i magazyny
ubiorów. Właściciele tych prz.e<lsięNOCNY DYŻUR APTEK.
zamkniętych
. Nocy dzisiejszej dyżurują następujące apte- b~orstw nie przestrze;gaiją u.stawy o czak1: L. Steckel (Limanowskiego 37), Jankiele- Ste pracy, a ptiacown1cy boiąc s1ę utiraty
-- ~arszawa, 17 maja. rstał oikraidziony, a ponieważ cierpiał na
~
wicz (Stary Ryneg 9), T. Stanielewicz (Pomor-1 zaijęcia nie składaią 0 tych wyl{r,o cz·e1Wi dniu 'dzisiejs-zym przed sądem ok· ból zębów i musiał wyjść z mieszkania,
ska 91), A. Borkowski (Zawadzka 45), B. Głu- niach ~ameldowań
o"ct' suk 1' ko,_1.
W szaw1'e .zn'"·lazł s1' 1' wd 1' ł kon1'e
„ ~
,
.
. , •
'
.
cliowski (Narutowicza 6), St. Hamburg i S-ka
'u ece.
n e
' czn ~
· za z
arN ł . "' 51 ,'.: • ę n eh•
W ostatmch dwuch m1es1ąoach zw1ą- "ęsokwyłm w
(Główna 50) , L. Pawłowski (Piotrkowska 307).
drastyczne szcz.egóły1
na
względu
Ze
a aw1e o !W.o'l'Zonyc
- zwy a sprawa.

cy

Proces przy drzwia.ch

·c····:.i·p····"1·r·····o·····L·--············„„..........._

n

Re\V1Iacyjna zniżka can
na wszystki 1 seansal
Balkon

•••••••••„
li miejsce

I mielna I !!!!

~=~l~:E;·~~~~;;, •v1.~ i!'~~~~~~: ,;. przy clrz:i~

Dm·

w cęilu czenpanta zvskow. i\V'alen
da przebierał sie w suknie kobiece, siadał w kawiarni.aich i restau.raiciaich, gdzie

rządne

?

NOWY LOKAL B. KOMBATANTÓW LEOJI
CUDZOZIEMSl(IEJ.
kokietował mężczyzn.
W Łodzi powstał Polski Zwi~el{ b. KomW.
Pewnego dnia policja urządziła obła· batantów francuskiej Legii KolonJalnei.
wę, w czaisie której ujęto również Wa- związku z tern wszyscy byli legioni ~ci proszeni
są o nadsyłanie swych personalii do zwi~ku,
lendę. Okaizało się wówczas, że jest on który mieści się w lokalu własnym przy ulicy
przebrany.
Kilińskiego Nr. 145.
ZW'Y'rodniailec tłumaczył się, że zo•
Dr. med.

H. WOLLENBERG
Akuszerja i chor. kobie1:e

Zachodnia 68, tel. 164-26
Dziś!

grosze

przyjmuje od 4-7

Jaiino ~e 'arif

Dr.H. liutsztadt

groszy

AKUSZER-GINEKOLOG

mieszka obecnie
ZACHODNIA 86, Tel. 129·52
Przyjmuje od .9-11 i od 5-7 wlecz.

Najnowszy sukces Al. Jolsona ·
PORAZ PIERWSZY W LODZi.

DZIS I DNI NASTĘPNYCHf

Busler Kealon :·N1edołę!ia"
1

oraz

w roli

CZARY"
''
Początek

o g. 12-ej.

. od 54 gr.
ceny nniejsc

1

,,EICSCEMTR~CZMA

gtów. ROBERT YOUNG,
Dziś

premjera!
Monumentalny
epos filmowy f

DANA""

Passe-partout I bilety wolnego weJścla NIEWAŻNE.

SUlTAN
CZERWONY
-

w roli

gł.:

Fritz Kortner
Nils Asthel"

~r. &USTAW KOHN
~~~2i!~E
CH~~.
UN1:::icu~Ż.J~Y.'E~~tt.,~us Za
'!!~!1 .,!~.~~.~.e.!.i Dr. B RA
f I tBS ag
h d "a
st.

P O W R 6 C I Ł
tel. 100·11
C 0 01 64, e. ·'ł
Przyjmuje od 8-9 r. i 4--8 w.
cbor. skórnych I wenerycznych
6 tel. Spec.PIOTRKOWSKA
Iz
. moczopłciowych
Z a wa d zna 234-12 I . odl 8-seklsu_afnyodc~ w !ecz. Zgierska Il 2l:'o911rzyjmuJe
od 12-21od7-8.30 wł~
w niedziele I ~wleta od 10-12 w.ooł
•
skórnych

11 - 12 2- -4 · 6 ~9 wiecz.

orzy mu1e

o

1

'2--0

speclallsta

UL. PILSUDSKIEOO 51, tel. 170-03.
PrzyJmule 8-10 f 4-8 w.

Pl\ULliif\"LEWIA
~!. ~.~~.!-~.~":~.~~ID!~usą!~!!~!~\R
. l I. T"i°ktin !!~~. !!.~„~~~~~
-.
IPOMORSKA 7
1

I seksualnych
ANORZ f.J ,\ "· te ki on 159-40.
Przyjmuje od t- 11 rano i od 5-9
'
w nłedzlele 1 śwleta g,_12.

0

AkuszerJa 1 chor. kobiece
Tel. 221·61
127·84 CiDA~SKA 117.
Prntlmio .od b10 r. I ~.Cf; -... przy:imuie. t:id .1~.l i od 4-7 popot.
'

Telefon

Ak
uszerja i choroby kobiece
SRóDMIEJSKA 47, telef. 108-10.
Przyjmuje od 4 """ I lYlec:z,

·

łlkUSZ81-Gift8kOIOCJ

nych i seksualnych
. NARUTOWICZA ł tel 1
• 28-98.
PrzyjmuJe od 9.-1 i Q!i ~ lll.1 . ·

M'lelką sensację

Pracujących

Przynłosb~

Ma

gazety,

że niby z racJł kryzysu

Ja

Będą golłły

Nic w tem dziwnego,
że im bezrobocie
Tak dokumentnie obrzydło..
Więc nowem godłem

osobiście

Wierzę

niezachwianie
W kobiet fryzjerskie zalety.
Bo któż tak świetnie
Goli nam kieszenie,
Jak właśnie one - kobiety?! .•

Nas teraz kobiety
Z musu, a nie zaś z kaprysu•.•

- Czy, pani ma prawo Jazdy?..e
..... Nie.„
- W takim razie Jakiem prawem
pani przejechała tego człowieka?.„

kobiet
i mydłot

być pędzelek

- Proszę.„ Tu ma pan kilka groszy,
biedny człowieku.„
-- Dziękuję bardzo„. A c.zy mógłbym
u szanownej pani dostać . jeszcze trochę
benzyny do mojeJ!<> auta? .„

Rew ja

Dwaj autorzy napisali wspólnie rewię dla
letniego teatru. Przed premje~ą Jeden z autorów
l(ANT. rzeki do drugiego:
- Słuchaj, jestem ciekaw Jakle też powo·
. Miłość iest iedyno, możliwościq zdobędzie mialfl nasza rewja„.
dzenie
"f}ycia kobiety, które; nie można kUJJić
dę
Nagro
Przekonamy się wedle Ilości sprzedanych
za żadne pieniqdze.
kto nadeśle trafne rozwiazanie
biletów„.
**
ZSIPśYW ĘIS KAT ZSILEICśOP EIBOS KAJ
- To niczego nie dowodzi... Ludzie mogą
*'
Niektórzy kóchaia sercem, inni glo- Za dobre rozwiązanie "\\ryżej wymienionego przysłowia przeznaczyliśmy celem zjednania sobie
bilety I wyjść podczas spektaklu ..• Wo•
kupić
tacy,
sa
a
iva, ieszcze inni zmysłami,
klienteli następujące nagrody:
postanowimy inaczej.„ Ja stanę przy
tego
bee
6-9 nagrody Materiały na ubranie
'którzy kochaia, portfelem. I sa, oszuści, 1. Nagroda Z!. 100.- gotówką
Uczył ile osób wchodzi, a ty
będę
i
wejściu
Budziki
„
10-15
szycia
do
Maszyna
'którzy kochaia, pustem sercem, pustą 2. "
„ Zegarki męskie,
16-30
Aparat fotograficzny
staniesz przy wyjściu i będziesz Uczył Ile osób
glowa,, pustym port... Nie, nie!.„. Non- 3. „
Obrazy olejne,
„
31-40
„ Kilim.
4.
wychollzi podczas spektaklu.
sens! •.. Nie. narodził sie jeszcze taki gen- 5. „
Artystyczne rzeźby z drzewa,
41-60
Aparat radioWY.
- Zgoda!
11okoskutkiem
'Jusz, który potrafiłby ze
oraz wielką ilość wartościowych nagród pocieszenia!
Po przedstawieniu dwaj młodzi autoriy
chać kobie te, maja,c pusty portfel.
Rozdzielanie głównych nagród odbedzie się pod nadzorem notariusza w terminie. o którym
zawiadomi się pisemnie. Nadsyłający rozwiązanie nie ma żadnych zobowiązań. Dwbna opłata spotkali się ponownie.
*
na koszt odbiorcy. Rozwiązanie należy przesłać iakn~jprędzei. Adresować:
- No? - pyta pierwszy. - Ile. osób we'Jeden zbiera pieniądze, by kullić dom. przesyłki nagrody Dom
·
Wysyłkowy .. GLORIA", Kraków, Floriańska 43/11.
szło?„•
'Drugi, żeby założyć przedsia,biorstwo,
·~·····
- Siedemnaście„. A Ile wyszło?
trzeci, żeby kuJJić plac. Czwarty, żebY.
- Dwadzieścia!
dać swym dzieciom przyzwoite wychoCuda I tajemnice czarnej i białej magji
Przez chwilę obal stolą zdumieni, nie rozuwanie. Piąty, żeby zabezpieczyć sobie
Są obecnie dostępne dla wszystkich. Nie trzeba mieć zdolności
wybez
mt:żczyźni
wszyscy
Ale
miejąc co to ma znaczyć, lecz Jeden z nieb
starość.
ani wykształcenia, wystarczy jedynie przeczytać podręcznik, aby
szybko wyjaśnia:
jątku zbieraia, pienia,dze, żeby zdobyć
móc stać się niewidzialnym, określić charaktery osób znaiomych,
zdobyć miłość ukochanej (go), Lustro magiczne! zadawanie ran
miłość kobiety.
- Wszystko w porządku!„ To znaczy, te
odległości. Pozorna śmierć! Latający budzik. Tańczące jabłko,
z
jeszcze trzy osoby muszą weJść do teatru,
*
L
**
Spiewaiąca flaszka. Wywoływanie duchów i demonów! Magne.
Uroda i nedza nie moga, długo iść
było zupełnie pusto!
żeby
tyzml Jasnowidzenie i jeszcze 528 cudów i sekretów tajemnych.
ze soba, w Parze. Jedno pochłania drugie.
wyuczenia wszystkich sekretów zapewniona, 9 tomów
Gwarancja
HRABIA I PISARZ GMINNY.
1
re
~®
z pięknemi ilustracjami wysyłamy za z!. 4.65, płaci się przy odAlbo nedza urode, albo uroda nedzę.
bankiecie zdarzyło się, te pl·
pewnyµ.
a
N
.
łl
Wydz.
453.
skr.
Napoleona
Pl.
1
biorze. Adres: ski. mag. „Perfectwatch", War sza wa
.
.
przy końcu stołu obok pana
siadł
gminny
sarz
!JWAGA: Bezpłatnie dodajemy cenną . niespodziankę, budzącą wszędzie niebywałe zdumienie
• •.ANI~ NIE. KO~~~A. , •
hrabiego. Właśnie podano do stołu porcje sma•
-· Pan Filip zam.Ierza się ozenie. :Własn1e kon- 1 zachwyt.
l.:znego mięsa. Gdy półmisek dotarł na konłeo
••••••••• ••••••••••• •••••••• . . . ••••••••••..••••ł••••••••••
!eruje_ze swym swatem:
·
śC
stołu, pozostały tylko dwa kawałki
b~esladnego
Agnieszka
panna
że
twierdzi.
- - .:... · :Więc -pan
Ka~p?1kitwi«tiWJt.a zasługuje .Jlłl to, by z.ostała ~:i;::i~nla.r TylkttolEBna:zw~Atf~~Ha,owego~ycst1u9Ją3c6a Ro9dK1'iU. 111900, dąje pewność solldnegp wykonama mięsa: - ieden większy, drugi mniejszy.
Il
I
'Pisarz gminny bez zastanowienia wziął wlęk•
Automat „Mubls"
moJą zoną? ·
szy kawałek, co do tego stopnia rozzłościło hra
- Niewątpliwie, proszę pana„. To jest anioł, 6-clo mm., WY•
rzucaJący samoa nie kobieta.„
biego, że skłoniło go do zwrócenia uwagi:
rzutnie łuski po
- Inteligentni Judzie liczą się ze swymi
- Dobra?„. _
specWYstrzale
- Wyjątkowo!.„ Czy pan uwierzy, że ona Jalnym otworem
bliźnimi„.
w lufie, pięknie
machy nie skrzywdzi?
Nie rozumiem.„ - odparł pisarz z głupia
oksydowany,
·. . - A ja słyszałem, że ·ona nawet panu dała
· frant. - Co pan hrabia chciał przez to powie·
lekki,
Zastrze!
plaski,
raz doniczką w głowę!„.
dzieć?.„ Gdyby pan hrabia był pierwszy, Jaki
Praw.
kulstrzelający
jestem
ja
czy
ale
się,
- Owszem, zgadza
kawałek mięsa wybrałby pan?
kami metal. do
~
mucha?."'!
celu i śrutem do
- Oczywiście - mnieJszyl
ptactwa syst. „Sportowy", zapewnia zupełne bezpieczeństwo osobiste w domu I podróży.
ZAGADKA.
- No, więc ma pan mnleJszy kawałek, cze•
nainowDzieki
broni!
1
Panna Zuzia, artystka z teatru „Kakadu", Automat „Mubis" - to prawdziwa rewelacja w dziedzinie fabrykacji
się pan hrabia denerwuje?
go
Wykonany luksusowo
cfeszy się wlelkiem powodzeniem. Wszyscy szei (1936 r.) konstrukci · automatycznie się repetuje (patrz rysunek).
i precyzyjnie nie psuje się nigdy i nie zacina. ttuk ogromny. Cena automatu tylko zł. 7.35.
ARCYLOKAJ.
znajomi kochają się w niej na zabóf. Zwłaszcza 2 szt. 14 z!. Setka kul „Flobert" z!.3.65. Szczotkę do czyszczenia lufy dodajemy darmo.
Pan baron wzywa do siebie nowego lokaja
PrzedJener.
listów:
dla
Adres
broń.
na
pozwolenia
bez
Wysyłamy
odbiorze.
przy
się
Płaci
obdwa) koledzy z teatru - Miecio I funlo i zwraca się doń:
stawicielstwo „MONTRE", .W arszawa 1, Pl. Napoleona, skr. 827 Dz. tt.
·darzają Zuzię na]czulsii:eml względami.
- Czy Jan zaniósł list hrabiemu Pętelce?OC>
~..-CCCC
s;.
OCOCOCOOC>.'"X~
Pewnego dnia Miecio zwraca się do Zuzi:
- Tak Jest, panie baronie.„
- Powiedz, właściwie, mola droga, kogo ty
- Dobrze„. A jak słe pan hrabia czuJe?.„
Mnie, czy Funia?
- Mnie się widzi, że dobrze, tylko pewni•
Idem trochę oślepł.„
kto nadeśle trafne rozwiazanie
- Więc może mnie?„
- Oślepł? •• Skąd Jan wie o tem?.„
ciN
ogendurt
ald
ogecąchc
- Zgadnij Jeszcze razr
Za trafne rozwiązanie wymienionego wyżej przysłowia przeznaczyliśmy następujące nagrody
- A bo ze cztery razy pytał mnie gdzie
celem zdobycia kliienteli:
NAPOLEON.
czapkę, a la stałem przecie w salonie I
mam
walizkowe.
Gramofony
11-12 Nagroda
4-Iampowy aparat radiowy.
1. Nagroda.
)edna matka chwali się przed drugą:
miałem na głowie!„.
cz11pkę
Zegarki meskie.
„
13-30
Maszyna do szycia.
"
- Wie pani mój mały Jasio to drugi Na· 2.
Obrazy olejne.
31-40
Rower damski lub meski.
„
3.
'
DOMOWE OGNISKO.
Aparaty fotograficzne.
Kasety toaletowe..
4-6
41-60
poleon...
młodych mężatek:
dwuch
Rozmowa
radiowe.
Aparaty
„
7-10
poznaje?
pani
to
czem
Po
- Doprawdy?„
Rozdzielan'.e
że ugotowałam moJemu
sobie,
pocieszen:a.
nagród
Wyobraź
ilość
'Vielka
oraz
nairród
innych
Prócz tego Wiele
- To przecie widać! .• Bo przecie Napoleon
notariusza w '.rminie, o którvm z •wiadom) siG
mężowi przez pomyłkę zupę z mydłem.„
mając cztery miesiące nie robił chyba nic in-li głównych nagród odbędzie się pod nadzoremżadnych
zobowiązań. Rozwiazanie należy prze·
na piśmie. Nadsyłający rozwiazanie nie ma
'
„
- No, i co? .• Bardzo się denerwował?
nego jak moi Jaś, to znaczy spał, Jadł i wrze-I siać odwrotnie załączając ew. znaczek na odpowiedź, którą się w każdym razie otrzymuje.
- Dosłownie miał p I a n ę na ustach!
Adresować: Dom Wysyłkowy „POLONIA" Kraków Wielopole 8-10.
szczał?„.

Kilka

słów

o miłości?

f
f
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otrzym a kaidy
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NASTĘPNYCH!

;ę;i~~w;;~.~~;~oduk:ji krajowej w
DZI$ I DNI

Monumentalny dramat z

AL c HE T H
.

życia żydow

.

(Za Grzechy)

kiego, osnuty na tle prawdziwego zdarzenia z czasów wojny
Scenarjusz wybitnego dramaturga J. M. Nejmana.

światowej.

-

W rolach głównych: A. MOREWS!(I, SZ. DŻIGAN, J. SZUMACHER, KLARA SEGALOWICZ, RACHELA HOLCfR
KURT KATSCH I RUTH TURKOW. Passepartout i bilct.v wolnei;:o wejścia nieważne. Nadprogram kronika PA T'a.'

''Ii 1. llel odl a Wielkie· · . llla sla
Wielka

9tl'łasz

I
wielki program!

iI

wspaniała

komedia muzyczna.

11.

Wielki dramat sens.ac.:srh:v.
Pocz. o sz . .:\. 'soboty i niedz. o g. 12-ej.
CENY NADAL ZNIŻONE. ~

W roii glównei ELEANOR POWELL i ROBERT TAYLOR.

VA NE .

Przepiękna

muzyka!

A

Tańce!

Splewl

W rolach głównych: HELEN HAYES, ROBERT MONTGOMERY I LEWIS STONE•.
Mocna treść! Przepiekna grai

'
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Spodenklewlcz pokonany

prz;~,w~,:z::::u:~;::,:~:',~,:;;::
powietrzu, zorganizowany przez Legję, nie wy-

~d~j~~~s~:msiiz~~;~;a~rziiz~~rr~f~ d~.~:t:.~

O\VIOIBC

W dniu dzisiejszym o 2odzinie 11.30 REzerwa, Iskra . i Żagiew z Warszawy poczem zawodnicy poniosą wspólną' ur- iaki dal się dość dokuczliwie we znaki.
nastąpi start pamiątkowego biegu Wa· Stadion (Chorzów), Metal {Tarnów), Po 1nę na Sowiniec, gdzie nastąpi uroczyste . Obaj lo?zia~ie •. biorący udział w imprezie
·
· 1·ee k'1 s ypan i e zi em i na k. ~Pi ee, oraz wręcza-, me Spodenkiewicz
wypadli nailepieJ.
we1 - Sow Iniee, rozgrywaneg~
w hoł• mor zanin (Torun').' I(. s• zw. st rze
stoczył walkę z 'Rosenbludzle Pierwszemu Marszałkowi Polski , (Bielsko), Poloma (Bydgoszcz), I(. S. nie zwyclęzkief druzynie na.irrody „Ex· mem i uległ warszawianinowi zdecydowanie.
Józefowi Pti.łsudskiemu w rocznicę Jego l Zw. Strzelecki (Krynica), W. K. S. (l(iel pressu Ilustrowanego. Wszystkie ucze· Rosenblum dążył ca!y czas do zwarda, w druśmlerci.
' ce), Wieliczanka {Wieliczka), Victoria l stniczące kluby otrzymaią p0z.:.tem pa- I gi:j rundzie udało mu. się kilka ciosó.w zdołu,
·
(J
ktore zadecydowały o 1ego zwycięstwie.
20 drużyn z całej Polski stoczy zacię aworzno ) oraz z I(ra kowa Cracovi a f I, mi ą tk owe dYP l?.my.
.
Durkowski spotkał się z Wasiakiem, zawad·
ty bój 0 palmę pierwszeństwa i nagro- Wisła.
,
.
• I
Innych nagrnd poza plakieta z bron· nikiem nie.opa!1owanym i walczącym beż gi?"WY·
dę redakcji 'Expresu Ilustrowanego"
Po ukonczeniu biegu przez wszy~tk1~ ~u z podobizną Marszałka ufundowaną ~urkowsk1 m1a.ł. trudną rob~tę, . w~w1ązal
"
.
. .
• zespoły, odbędzie się wsypanie ziem 1rzez redakcję „Expressu" ze względu się . Jednak z n1e1 wcal.e dobrz~ 1 .św1etme stopStartują zespoły: Legia Warszaws- przywiezione.i przez kluby w pałecz· n charakter teR;o biegu nie bedzie
PUJąc wygr~I spotkanie ~asluzeme na ~tmkty.
•
NajładnleJsZą walkę wieczoru stocżyh w wa
I ia, A• Z• S•• Or k an, P• Z• L ., ; kach sztafetowych do wspólnei, urny, a.
k
s a, P<>on
.
dze nrnszej Baśkiewicz z Rundstelnem. Był to

I

I

I

!

rewanż

Jln•ir;a prowadzi 2:1
Porażka
~EDEiq',

za mistrzostwo stolicy. Spotkanie WY·
tym razem Rundstein. Pozatem Doroba I
zremisował z Neudingiem, Doroba II z Neblem,
Teddy p o konał Krawieckiego i Witkowski wYgral z Sochaczewskim.
. Spotkanie wygrała Leg Ja w stosunku 8 :6.
grał

debla polskiego w Wiedniu

Koszykarze K.P.W.

17 maJa.
wych momentów. Austriacy wygrywalą i tymi gierską parę Gabory .:___ Ferenczy 6:3, 7:5, 6:0.
przegrywają
W sobotę, w drugim dmu meczu tenisowego razem zdecydowanie 6:2, klerufąc znowu wlęk·
Po dwuch dniach prowadzą Niemcy 3:0 i
o pubar Davisa po~lędzy Polską a Austrią od· szość ataków w stronę Tarłowskiego.
I mają już wygrany mecz. Następnym przeciw- l ohmpijską reprezenlBCJą W&1gler
była sil( gra podwojna.
W trzecim secie polacy zdobywają się !ut· nikiem drużyny niemieckiej będzie Argentyna.
Budapeszt. 17 maja.
Polska wystąpiła w składzie Hebda - Tar• na pewną inicjatywę. Zwłaszcza efektowne Mecz odbędzie sle w początkach czerwca w
W
b t
, k d .
KPW
low~kl. Austrfac:v wystawili nallepszą swoją były zagrania Hebdy przy siatce. AustrlacY u- Berlinie.
t
so ko ę P~~nk~s a ruzyn~ l ·r roz.elg{a
parę Metaxa Baworowski, która, lak wla- zyskulą znowu zwycięstwo, ale W' nieco mnie!„
\ a m~cz oszy ow ! z reprezen ac a o imp1 s ą
domo, pokonała niedawno Jedną z naJlepszycb szym stosunku 6:4.
Montreaux, 17 maja. I ~ęgier •. przegrywaJąc po bardzo ostrei grze
par śwrata Perry - Hughes.
Z polaków nalle1>szym był niewątpliwie Heb·
Mecz Dania - Szwajcaria zakoi1czyl się l 9 · 11 <5„s).
.
Zgodnie z (lCZeklwaniami, zwycięstwo odnio· da, ale iako całość połacy ustępowali austrla- zwycięstwem Szwajcarii, która po dwuch
Druzyna polska mia ła bprzezl cały czas zdóesła para austrjacka w stosunku 6:1, 6:2, ·6:.t.
kom pod kżdym względem.
dniach prowadzi 3:0, przechodząc w ten spcsób cydow~n.ą prz~wagę, a e '.uta na. l!:ra węgr w
Zainteresowanie meczem ze względu na ład·
Po zakończeniu gry podwólnel Wlttman ro- do następnej rundy rogrywek. .
urnemozhw iła 1 ~ wyzysk~me swei llr~~w~gi cy
ną i słon~czną_ pogodę było dość znaczne. O· zegrał z ar.strJaki~m Redłem mecz pokazowy,
W sobotę, w grze podwójnej para szwajcar frowo., ~clacy, Jako goście, post,anowih ~ie rebecnl byh m. m. poseł R. P. z małionką oraz bijąc go bez wysiłku 6:0, 6:3.
ska Steiner - Maneff wygrała z parą duńską ag~wac i:a brutalną grę włochow, gra1ąc do
wielu członków miejscowej kołonll polskiej.
Po grze pokazowej rozegrano grę mieszaną. Dlrich - PJoughman 6:1, 6:3,1'1 :9.
konca fair..
.
.
.
.
Odrazu w pierwszym secie zaznaczyła się Para Jędrzejowska _ Planner pokonała parę
* • •
.K!erow~1.cy węgierskiego z"'.1ązku p1!kl rę~z
silna przewaga austriaków. Polacy zdeprymo- Lermite - Brosdt 7:5. Drugi set został i>rzcDublin, 17maja.
nei wyrazi.IL polakom ub~le·"'.ame z oowodu me
wani nie umlelą się zdobyć na żadną skuteclną rwany z powodu ciemności,
Irlandia prowadzi z Szwecją 3:1 i ma już odpowiedniego zachowania Się węgrów.
akcję. Set ten, który trwał zaledwie 11 minut,
• • *
zapewnione zwycięstwo. W sobotę Irlandczyk
wygrywają austrJacy 6:1, mając do końca mlaż
Dziś, w niedzielę, zakooczenle meczu. Wal• Mac Veagh pokona! Schroedera 2:6, 7:5, 6:2
mecz
tliącą przewagę. Jedynego g:ema ązyskall!imyl czą w singlach rewanżowych Hebda - l:ławo- 1 6:3. Wynik ostatniego spotkania nie będzie już
z
Łodzią
r.a sucho I z serwisu Hebdy. Austriacy od ra· rowski I Tłoczyńskl - Meta:;rn.
mia! wp!ywu na ogólny wynik meczu.
W dniu wczorajszym Kraków nadesł.at skład
mego Początku kieruJą wszystkie piłki w stronę
Pozatern odbędzie się mecz rewanżow1' po· .
Zagrzeb, 17 maja.
Tarłowskiego, orientując się, że ten ostatni icstl kazowy Wittman - Redl.
W sobotę miało się odbyć w Zagrzebiu spo- swojej reprezentacji na mecz z Łodzia w dniu
o wiele słabszy od Hebdy.
***
tkanie w grze podwóinei pomiędzy Czechosło- 21 b. m. o puhar przechodni „Expresu".
Sk!ad ten, oparty na ·szkielecie Cracovii
W drugim secie, polacy odzyskują nieco
Duesse!dorf 17 maja.
wacj.ą a Jugosławią. Zawody nie doszły jednak
~cwnoścl siebie, tak że gra jest już bar~zieij
W drugim dniu meczu Niemcy - "Węgry pa- do skutku, gdyż oberwanie się chmury uniemo- przedstawia się następująco: bramka: Włodek
(Garbarnia), obrona Doniec I Pająk (Cracovia),
wyrówn~ną. OblltuJe też ona w szereg cieka·, ia niemiecka von Cramm - Lund pokonała wę- żliwi!o rozegranie jakichkolwiek spotka ń.
pomoc: Bialik, Grynberg, Żyżka (Cracovia),
atak (od lewego skrzydła): Sarna (Wisła), Pazurek II (Garbarnia), · Artur .Wisła), Szeliga
(Cracovia) i Polus (Garbarnia).
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Reprezentacja Krakowa na
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Związek Polskich ~wiązkó":' Sportowych V!Y łaskawe zarezerwowanie ~zasu na przyja~d ~o
sial do prezesa Polskiego ~w1azku B?kser~k1e- Warszawy w celu odb):1cia, P? z~ooznanm s~~
go dyr: Kuczyka w Poznan;u następ~i~cy list: pr:ez komls_lę z a~tami, wsoolnei. konferencn,
„W1elce Sza~owny Pame . Prezesie.
R?wn?cześnie prosimy ? nadesłanie nam obo-

wspólny wysiłek d?prowad~i do o~zy~zczen~a
atmo~fery panuJ~ceJ obecme w. o~esc1arstw1~
pols~iem ~e. specialn~m uwzględmemem kwest11
sędz1owskie1 pozostaiemy
w1ązuiącego. podczas m1sti:zost~ statutu P~ą.
z oov:ażan!em . ..
oraz wszelkich regulamlno:i: i ?ostai:ow1en,
przewodmczacy kć~1s11
zwłaszcza tyczących kwestn sedz10wama.
(-) .J, Grabowski • ·
iMM1!
N
i
4
#*
±8'
•
'!UW'*
WM j
.,.
(
)

Lódt. 17 maja.
Dzisiejszy wyścig szosowy 0 mistrzostwa
klubowe, który rozegrany zostanie na autostradzie pobije chyba rekord pod względem ilości
startujących zawodników. Liczba uczestników
tego wyścigu walczących 0 mistrzostwa wszyst
kich klubów przekroczy grubo cyfrę 100.
Najliczniej wyścig dzisiejszy obsadzają kolarze WIMY i Zjednoczonych. Każdy z tych klu
bów zglosił ponacj. dwudziestu zawodników.
Szczególnie interesująco zapowiada się walka o tytuł mistrza WIMY. o który ubiegać się
będą nai!eps! szosowcy łódzcy nalezący do tego klubu z Kołodziejczykiem Jaskulskim Wój·
cikiem Kacprzakiem Szycerri i innymi '
Sta~t do wyścigJ nastąpi 0 !{Otlz. 9-ej rano
na pierwszym kilometrze szosy do Strykowa
·
'

W śla~ za listem tele~rahcznym w~słanym
do .WPanow w dn. 12. maia 1936 r. kom1sj.a wy
lom~na przez prezydium ZPZS ... dla .zonent?wania zarządu PZB vv sposobie u1mov:a:m.a
przez nas.. całokształtu sprawy, przesyła mmeJszem pomz.s~e komentarze:
.
. . .·
1) Kom1sJa Z.PZS: wychodzi z zalozema, ze I
·
I
•
•
sprawa wycofam~ Pl zez ~arzad WOZB. za"'.od
mków v:a~szawsk1ch z mistrzos~w plęśclarski~h
w Łodzi Jest kwestją podlegaJącą wyłącznie
5
•
•
kompetencji PZB ze względów zasadniczyc\1,
Lódź. 17 maja.
J panować sytua~Ji, gwltdżąc !edynle bez przeridących po linii _wzmacniania i podnoszenia au~ J
,,Derby" piłkarskie łó~zkiel klasy A m~afy ' wy i dyktUfąc rzuty wolne przeważnie w stro•
torytetu zw!ązkow centralnych, sprawę powyz w zasadzie b. mało wspolnego z olłką nozną. , nę LTSG. Na dłuższy okres czasu opuszcza
szą absolutnie wyłączamy z zakresu orac komi· Od dawna Już żadne boisko łódzkie nie byfo boisko silnie koonlęty Plic. za chwilę kuleje
sji Z.P.Z.S.
· 5wladldem tak łobuzerskich wybryków zawod· Królasik J tak ciągle w kółko.
2) Natomiast komisja doszła Jednogłośnie ników jak na Pllwyższym meczu. Dru1ta połowa
UT, mimo .iż gra w dziewiątkę, pod koniec
em515(1 mauguru1ą SeZOQ
do wniosku, że atmosfera, w którei rozegrane meczu to Jcucn wielki skandal, kt6re1m epilog w dziesiątkę, ma przewagę bez t>rzerwyL W
WIMA M ,, b
zostały ostatnie mistrzostwa pięściarskie w Ło winien bezwzględnie rozegrać sie w Wydziale napadzie fioletowych Jest Jednak tylko Jeden za
meczem
- ainlo i
dzi niewątpl!iwie wpłynęła na obniżenie w spo. Gier i Dyscyplihy. Dużą winę ze wypadki, Ja· wodnik gralący z głową Junior Gorzko, który
Lódź. 17 maj<:.
sób wybitny powagi tych szczytowych zawo· kie rozegrały się wczoraj na boisku LKS-u sam nie może nic zdziałać.
Tenisiści łódzcy lnauguru'ia dzi·siai oficjalnie
dów P.Z.B„ a tern samem - całego sportu poi- prz;vpisujemy sędziemu p. Lanitemu, który z · W LTSO na wyróżnienie zasługuJą: Mikołaj tegoroczny sezon towarzyskiem spotkaniem
skiego.
niezrozumiałą dla nas pobłaźłiwościa tolerował czyk I Jaj'łeczek. Reszta b. słaba. ·
druźynowem WIMY ze świeżo zteor.unizowaUtworzenie komisll Z.P.Z.S. zostało też do· skandaliczne zachowanie się niektórych zawod
W UT. wyróżnili się: Prankus, Szulc, l(o. ną sekcją Makabi. Spotkanie to zaoowiadające
konane wyłącznie z tego pun!łtu widzenia. Wy- alków. Należało wczoral. wykluczyć z boiska walskl I Gorzko nalJepszy napstnlk na boisku. się dość interesująco, odbędzie się w godzinach
chodzimy bowiem z założenia. że Z.P.Z.S. sto- conaimniel trzech niedyscyplinowanych uczest.
popołudniowych na kortach WIMY.
iąc na straży najszerzej pojętego dobra sportu ników meczu, a nie czekać na cleżkle kontuzje, ••••••• „•••••••••••••••••••••••~+..;ff•••••-••••••„••••••„
polskiego winien ingerować i dopomagać związ które przytrafiły się zawodnikom UT Omencet
•
•
•
kom reprezentującym poszczególne działy spor terowi I Płlcowi oraz zawodnikowi LTSO BI·
Młodzi
t~ w kwestjac~, ~tóre z tych. czy innych wzglę necklemu. Or~ była do teg? stoonla brutalna, że
·
daw nastręcza1ą im trudności. W tych wypad- uważać nalezy za cud, ze na 111.eczu tym nie
k~ch autoryte~ Z.P.Z.S. i jego sugestie. wzg~ęd- doszło do złamania rąk czy nóg.
Duża liczba starłuJ·Acych i dobre wyniki
me zarządzenia dawać będą zarzadom zw1ązZrozumiałe, że mecz prowadzony w takich ·r
~
ków ogólnopolskich atuty potrzebne do prze· okolicznościach nie mógł · nikogo zaciekawić.
l.ódź, 17 r:1tJa.
.W biegu na 60 mtr. Odbyły sie ćwierćfinały,
prowadzenia koncepcji, mających na celu stwo- Jeszcze do przerwy widzieliśmy lako takie ak·
W dniu wczorajszym roz.poczęły się na sta- w których najlepsze czasy uzyskali: Rawski
rzenie możliwie nai!eoszych warunków pozy_ cle zwłaszcza po stronie ur. który graląc z dianie Wimy przy ul. Rokicińskiej mistrzostwa 7,5 sek., Placek (SokóO 7,6 sek. i Olszewski
tywnej pracy, w myśl uchwalonvch zasad o re· wiatrem miał nieco wlęcel z gry. Klika dosko· lekkoatletyczne juniorów, do których zgłoszona 7,8 sek.
organizacji sportu i wytycznych uzewnętrznia- nałych okazll nie zostaje przez naoastnlków została pokatna liczba 89 zawodników. Liczba
W biegu na 500 mtr. odbył się odrazu filllał.
nych w statucie Z.P.Z.S.
UT wykorzystanych, przyczem bramkarz LTSO ta 'nie obejmuje lekkoatletów .WKS-u. HKS-u i ZwYciężył Sawan (Oeyer) 1.16.8 orzed Lenar3) W związku z powyższem orosimy, w Lass zaprezentował się w tym okresie dosko· Kruszeendera, którzy nie zostali doouszczeni czykiem (G) 1.19.3, Greifen (UT), Raiman (Z!),
myśl rozmowy telefonicznej przeprowadzonej nale, broniąc dwa raz:v w sytuaclach niemą! do mistrzostw, ja~o zgłoszeni PO termtnie. l\.e Pfei.lem (UT) i Wiśniewskim (ŁKS).
ltiMiWQW!!9#ilii\fWM'
beznadziejnych,
'
zg!osi!a również swych juniorów Makabi, choOdbyły się również finaly w rzucie dyskiem
Jedyna bramka pada w t:vm okresie z rzutu ciaż widzieliśmy ich kilku w roli.„. widzów.
{jedndkilowYm) i w skoku wda!. W dysku zwyaS~'.:llll JU"OSłaWJ·a
karnego za dotknięcie przez Durke oiłki ręką
Silna konkurencja i ładna pogoda przyczy- ciężył Strohbach (UT) 42 m. 41.5 cm. pr.zec!
0
~ Ru .....
l!:ill
- na linii poła karnego. Egzekutorem „Jedenastki" nily się do uzyskania
całkiem niezłych wYni- Prywerem (ŁKS) 40.95 mtr., Tyberem (UT)
zapaśników
był Królewiecki, strzelając pewnie w róg.
ków.
40.34 m., Plaickiem 40,25 m., Sawanem 37.91 m.
S'.ł kces Il"'nol""ki""h
001'
"
Po zmianie pól uzyskule UT wyrównulącą
W biegu na 100 mtr. odbyty sie ćwierć i pól i Piaskowskim (ŁKS) 37.15 m. '
W mecz.U międzypaństwowym
bramkę już w 3-ei mln. z ładne! dówki Klim- fLnaly na zasadzie których do finałów zakwa!L
Skok wdal wygrał Klusowski (SKS) 5.55 m.
Katowice. 17 maja.
czaka po rzucie z rogu bitym urzez Krółaslka. fikowali się: .Rawski (Geyer) 11.9 sek.. Olszew przed Rokosz~wskim (Zj) 5.21 m., Przyboro.w w międ;r,ypaństwowym meczu zaoaśnlczym Od tej chwili rozpoczyna się ira na kości. Co ' ski (ŁKS) 12,2 s., Gutschke (ŁKS) 12,5 sek., skim (ŁKS) 5.19 m., Tomankiem (ŁKS) 5.17,
Polska - · Jugosławia; zwycięstwo odniosła re- chwila ulega kontuzll inny zawodnik. Opuszcza 1I Kuiisz (G.) 12,7. Rokoszewski (Zi), Zatopiański. Plackiem 5.16 i Pawlakiem (SKS) 4.98 m.
preientacia Polski w stosunku 13 :7„
boisko kontuzjowany Omencetter. za chwilę ten (SK$). Po zatem wyróżnił się .Rapaport z Ha-1 . W. dniu dzisieiseym odbędzie się dokOlfJ,c~„
sam los lP.:Oikał Binecldea:o• .Sedzla nie umie o- kvahu.
me m1s.tr~ostws
-- '"---'
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Dwie notatki

Siedzieliśmy w dwójkę w malej za'
'
cisznej kawiarence.
Laura, jak zwykle, była zamyślona.
- Jeszcze o nim nie zapomniałaś? -

spytałem ją.

-

nęła.

Nie. I nfgrdy nie zapomnę -

szep-

I

-. SJuch~j, Lauro, musisz wreszcie
przestac o mm marzyć. Zrozum 1 ten
człowiek wcale się tobą nie intere suje.
Zresztą przecież prawie się nie znacie.
Sama mi opowiadałaś, że zaledwie dwa
razy rozmawialiście ze sobą.
- Tak. Tylko dwa razy. Poraz
pierwszy sp·otkałam go w pociągu. Siedział obok mnie. Początkowo nie zwracałam na niego żadnej uwagi: Ale, gdy
w pewnej chwili podniosłam wzrok i na
Pat; - Aha·!„. Jeszcze ~ego bra~o
Patachon: - Patrz!... _\Vidzisz, co j •~atachon: - Ach, ~o za ro~kos~ siesze spojrz~ni~, skr.zyżowaly się, wstrzą- 'i
si~~l .m_ną Jakrs .dziwny dreszcz. Dopiero . otrzymałem w spa dku po crotce Barba- 1dz1ec w. takim fotelu 1 ko~ysac się na , wa}o!„. ~a będ~ .harowa~ w kuchni Jak
1wszystk1e strony.„ Człowiek ma wra- kon dorozkarski, zeby obiad byl na czas,
pozmeJ zrozunnałam, że to była właśnie rze?!
żenie, że jedzie okrętem po oceanie, po- i a on sobie siedzi w bujaku jak hrabia!.„
dziecinne
to
Ciśnij
Durniu!„.
Pat.:
szczęW
wejrzenia.
pierwszego
z
miłość
. .
liśmy rozmowę. On jest artystą mała- krzeseiko na. bieguna~hf... C? ci yo tern! goda jest .cudo_wna ,słońce. ś'Yie.ci, okręt . Do roboty!
się Paciuniu,
PrzyznaJ
-:!'ata~hon:
.
w•
n:a
s~ę
Je~e}~
m.rarowo„.
s1.ę
kołysze
pa~aJdro.zs~a
Jes~
. Patachon. -:--: .To
rz~m. Nazywa się Robert Oallin. Opo~e Je.stes trochę eg;:>i~tą !„. JJ:rzecie muszę
wrada~ mi bardzo wiele 0 sobie.W ciągu mrą tka po mo}e~ Je4yne_J c10tc~ i ~swrad- dodatku ta~ ~iekawą pow1esc, Jak Ja
ost~tmc~ ,Paru lat zwiedził prawie cal:ą czam ur?·czyscre,. ze się ~ mą me. roz- ~adoV:"olem~ Je~t stuprncantowe!.„ Ech, Jakos wyko!zyst~c . Jedyny spadek, jaki
.
przypadł m1 w zyciu!„·
AzJę. Pozniej zainteresował się mojem stanę am na chwilę!„. Am na chwilę - zyć me um1eracL.
·
słyszysz?!
skąpych
bardzo
mu
życiem. Udzielałam
CJ
~
Oclpow~edzi .. Byłam dziwnie onieśmieloc::JCJ
Cl
na. Nie miałam odwagi opowiadać o
~ I
mych szarych, rod~innych kfopotach.
?"~
- I na tern komec? .- spytałem ją.
Laura spoglądała gdzieś w przestrzeń.
- Wysiedliśmy razem z pociągu Roodezwał się po paru chwilach. bert bardzo się śpieszyt Poże,gnaliśmy
się na dworcu. Robert zapisał sobie r
adres. Sąidzilam, że mnie odwiedzi, lub
·
przynajmniej zatelefonuje.
- I nie przyszedł? - przerwałem jej
2'- ~-<'"··
~~
- ~ie, nie p_rzysze.dt. Pe~~o o n:nie
.
. .
. .
·.
•
zapommat. Ale Ja o mm wcrąz mysiaPatachon: - Mnie nie przerazisz, kó~
Pat. J - Marsz na dwór 1 ~aprluJesz J ~atachon: - A, wtd~1sz, b.rac1e ?!...
łam. Marzyłam, że go spotkam na ulicy.
Widzisz, że daję sobie d· :skochanku„.
wyknme.
buJaka
teg~
.z
two
la
tak
Mme
kuch'Y
mr
zabrakło
bo
urze'Ya,
t~ochę
Niekiedy całemi godzinami krąży lam 1
przed jego mieszkaniem. Nie miałam od- 111 !:„ ,Sam me_ mogę ze wszystki.::m ua-,rzysz!.„ MQigę prłowac drzewo, nre .p rze- nale radę, nie si::hodzę w dalszym cią
rywając czytania ciekawej p :):v:ie.śd!„. gu z bujaka!·„ Raz, dwa!... Raz, dwa!„.
.
wagi do niego napisać. Pewnego wie- dązyc!... No, zywo!.„
Pat:-:- Wynalazek rze~zyw1scie bar- św ietnie rąbie się w t~n sposób :d'rze~
.
at
w
pito.
Będ.ę
e„.
~
Dobr.
Patachon:
.
Poznał
kinem.
czoru ujrzałam go przed
mnie! Podszedł do mnie i serdecznie u- drzewo, ale słowa dot.zymarn. - z bu- dzo orygmalny, ale czekaJ, teraz zadam wo„.„
Pat: - A niech cię kaczka kopnie!.„
ścisnął mi rękę. Rozmawialiśmy zaled- jak!em nie ~·ozstanę się ani na chwilę.;. ci bobu!„. Doś~ j~ż tego pitowania!.„ Por~b drzewo s1ek1~rą na ~r~bne kawal- Masz rzeczywiście genja~ne pomysły!„.
wie kilka minut. Znów nie miał czasn. Am na chwilę -'- slysz;ysz?!
Ale to się skończy!... Czekaj, mam dla
krL. Zobaczymy Jak to cr się uda!.„
Gdyśmy się żegnali, obiecał, że nieba-1
coś nowego!„,
ciebie
-,..--~""""--....,----=-~
wem mnie odwiedzi,
~Pl"""-~=:':"'.'---....,
@~·
(
l
- Czy spełnił przyrzeozenie?
1,
v;,
- Nie przyszedł. Może zapomniał. A ! c::JLJ
Ił
'!ff
i
·
·
barczłowiek
jest.
to
wie:
kto
,
~
zreszt.
0
dzo zaJęty. Moze do teJ pory ni P
czasu. Coćziennie budzę się z myślą, że
go wreszcie zobaczę.
- Słuchaj, Lauro, jesteś młoda, pi;zystojna i z łatwością znajdziesz człowie
ka, który pokocha cię prawdziwie, Prze
On jest
stań marzyć o tym malarzu.„
spewnością żonaty, lub ma przyjaciólk

I

1

-1

f'J

0-:-L

-------------......::::=::::--J
1

!

- On jest kawalerem - szepnęła.--·
Nie przypuszczam, by zamierzał się że
nić. Kobiety lgną do niego. Najwytworniejsze damy zabiegają o jego względy.
- Lauro, zrozum wreszcie, że musisz się otrząsnąć. Ten człowiek nigdy
do ciebie się nie zbliży. Jeśli do tej pory
nawet ciebie nie odwiedził, nie możesz
na nic liczyć.
Laura długo milczała·
- ·Gdybym i ja tak myślała, życie
straciiloby dla mnie wszelka; wartość.
Ale wierzę, że on wreszcie zrozumie, iż
go kocham, że przyjdzie dzień, kiedy
mi wyzna swą miłość.„
I na tern skończyliśmy rozmowę.
Upłynęło kilka dni. ·
Siedząc samotnie w tej samej kawiarence, przeczytałem w pismach nastę

Pat: - Dość już tego r,ąhanial ... Zadrzewo do kuchni!...
Patachon: -..,- Już się robi, panie szefie„. Jak rozkaz, to rozkaz.:. Ale uprzedzam pana szefa, że bujaka zabrać sobie nie pozwolę„. To mój uczciwy spadek„.
Pat: - Pogadamy!.„ To się jeszcze
zobaczy!.„
nieś

•

W

fit

Patachon: - Chyba teraz nie masz
do mnie pretensji.„ Chciałeś porąJbane
drzewo - masz!
· Pat: - ttm.„ No, tak„. Ale coby teraz nowego wymyślić, żel1y ten leniuch
nie mógł korzystać ze swego bujaka?.„
Już wiei;n!„. Pój d'ziesz do sklepu i kupisz ćwierć kifo pieprzu do barszczu!
1

,,,,,,_

J

Patachon: - Wprawdzie pierwszy•
raz słyszę, żeby gotowano barszcz z
pieprzem, ale skoro sobie tego życzysz,
pójdę„. Serwus!.„
Pat: - Znasz się na kuchni, jak kura
na brylantach!„. Rób co ci każę!... Pieprzony barszcz to najsmaczniejsza potrawa, jaką podają nawet w hrabiowskich pałacach!

pującą notatkę:

„Dziś rano
dostał się pod

przed gmachem Opery
tl[J
•
kola . samochodu młody
~II)' ~~ (j
~~@ 11 ~ ,....
artysta malarz Robert Oallin. Artystę
t::J
• ~~--.
_.
0
przewieziono do szpitala. Lekarze nie
;..... .-...~ ~ 0-. ,....... .,....._,...... -o ~
--::>r-.--.
zdołali go utrzymać przy życiu. Po paru
Pat: - Co to?!„.
Patachon: - Paciuniowi zdaje się, J Pat: - No, nareszcie poszedł... A
godzinach Gallin wyzionął ducha".
Patachon: - -Auto moje.go własnego
kołychciałby
dzień
Cały
!.„
leniuszysko
nie
nabrać
mnie
ale
nabierze,
mnie
że
A nazajutrz w tern samem piśmie u· jest tak tatwo! Od czego ten wózek?.·. sać się na tym bujaku jak książę albo pomysłu, model z roku 1936-go!.„
kazała się· druga notatka:
1
Pat: - Stój!... Wlaśnie ja chciałem
„Wczoraj późnym wieczorem w mie- IPostawię bujak na wózku i pojedziemy dyrektor banku!. .. Niema tak dobrze!...
się trochę pobujać!...
teraz
naI,
wypocząć„.
trochę
muszę
też
Ja
Powiedziapieprz„.
po
.
sl\:lepu
do
sobie
sikaniu własnem otruła się 24-letnia
Patachon: - Zapamiętaj, że bujać to
Laura Weset. Przyczyna samobójstwa 1iem, że z bujakiem nie rozstanę się ani wiasem mówi ac. bardzo lubię kołysać
się na bujaku.„ Skorzystam właśnie z ie- my, a nie nas!.„ Serwus!
, na chwilę i słowa dotrzymam„.
nieznana".
go nieobecności i trochP. się pobujam ...
· Dol·
'
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