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. ambasador Wielkiej Bryta·
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wewnętrznych,

spraw

stanął

na
czele nowego rządu.

ski ego.

ZAMACH Sf ANU W BOLIV~'·JI
odbył się bez rozlewu
bliki do ustąpienia. -

krwi. Nowy

Armja zmusiła prezydenta repu•
rząd ma tendencje socjalistyc·z ne

I

stkie traktaty międzynarodowe i utrzyfunkcje prezydenta rei>ubliki.
W całym kraju panuje spokój. Nowy mywać będzie przyjazne stosunki ze
So- uąd, mający tendencje socjalistyczne, wszystkiem.i krajami.
Płk. Busch 02łosił odezwę do ludnooświadczył, iż respektować będzie wszy-

LONDYN, 18 maja.

(PAT) W Boliwii dokonano zamachu
Doł'fchczas<>wy

stanu.

rżano ustąpił.

Władzę objęły

prezydent

.

wojskowe.

(PAT) Wedłu2 wiadomości z La ·Paz,
przewrót dokonany został w następ
stwie strejku generalnego, l!dy oddziały
garnizonu stolicy przyłączyły się do strej
kujących i skłoniły do ustąpienia prezydenta Sorzano.
Władzę obiął tym.czasowo podpttłkow
nik German Busch. Dzisiai spodziewane jest przybycie bawiące20 chwilowo w
Chaco pułkownika To.ro, którv ma objąć

Długi państwowe
· Czechosłowacji
wzrosły o 8 miljardów koran

Rząd

SYTUACJA W PALESTYNIE

angielski nie wstrzyma imigracji

stan wyjątkowy. Wysoki Komisarz
LONDYN, 18 maja.
(PAT) Według nadchodzących tu zwołał w niedzielę nadzwyczajną konwiadomości, położenie w Palestynie jest ferencję wyższych urzędników dla zabardzo poważne. Po krwa'\\--ych star· stanowienia się nad sytuacją.
„Daily Teleitraph11 dowiaduje się, że
ciach sobotnich, do miasta wkroczył bataljon piechoty szkockiejf którego pa-1 władze brytyjskie w Palestynie nie zatrole krążą po ulicach. 02łoszony zo. mierzają uwzględnić żądań arabskich
1 stał

Rządy
Armja

wojskowe w Japonii

będzie miała wpływ

Trzy osoby zab!te

~~~i:aLtt Echa
:~~aż~~j~~~:d~~~~rot~z~
rej trzech ludzi
stracił<> życie.

na tworzenie

rządu

inspektorem wyszkolenia wojskowego.
Prasa Japońska wyraża ooinję, że
iw wyższa reforma wzmocni autorytet
rr.inistra wojny, zarówno wobec armji,
jak wobec rządu, z drugiej zaś strony
armja będzie mogła w każdej chw\li
przeszkodzić utworzeniu gabinetu, którego skład nie byłby dobrze wLdziany
przez kota wojskowe - poprostu odmawiając wyznaczeniia kandydata na
stanowisko ministra wojny.

j

zam· achu na m·1n. Herr·1ot'a
·

ką wkrótce po starcie, zawodnik ba-

Likwidacla nielegalnej organizacji autcnomist6w bretońskich

warski Schneider wyleciał wraz z moto·
cyklem z toru i uderzył o drzewo. Pasażer Schneidera został zabitv na miejscu, zaś sam Schneider zmarł po paru
godzinach.
. Poz,a tern zabity został jeden z widzów, który stał obok drzewa, o które
się rozbiła maszvna.

zorganizowanego przez separatystów
Parvż. 18 maja.
(PAT) Władze bezpie~ze(1st wa pro. bretońskich na ministra Herriola. Zamach
wadzą już od dłuższego czasu doch<~dze ten miał miejsce 20 list!)pada 19::12 r.,
nia w sprawie nielegaluej organizaclł .g dy na linji kolejowei. którą miał przejeżdżać pociąg z min. Herri,,t, udającym
autonomistów bretońc;.kłch.
Dochodzenia te doprowadziły przed się do Nantes, wysadzono w powietrze
paru tygodniami do ares7.tnwania jedne- szyny. Cudem tylko udlato się wówczas
go z przywódców autonomistów. w uniknąć katastrofy.
Girard po aresztowa11!:1 przyznać się
związku z czem aresztowano wczoraj
lmiał do udziału w spisku i wymi,~nić
~rukarza Armanda Girarda.
Girard podejrzewany jest o to, że swych wspólników.
był jednym z inspiratorów zamachu,
I
' ·

Egzekucja

skazańca

w komorze ·gazoweJ
New York, 18 maja.
w mieście Plorencji w stanie Arizona stracono 23-Jetniego Jacka Sullivana.
Został on skazany za zamordowanie urzędn ika kolejowego.
Stracenie Sullivana odbyto się w specjaInej k omorze gazowej. Ostatniem życzeniem skazanego było, aby poczęsto·
w ano go papierosem. z zapalonym papie rosem w ustach, został on przywiązany do krzesła, poczem wpuszczono do
komory trujący gaz. Wkrótce nastąpita
ś mierć.

AIJ•i••••••••i••••llilti.

Dzii
o god2. 3-ej po południu
ukaże się

specjalne

zawierająr.e pełną tabelę wygranych 9-go dnia ciągnienia
IV-ej kiasy Loterji Pań.
stwowej .
.
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ży·dowsklej

w sprawie Of!raniczenia imil!racii żytłow
skiej. Wysoki Komisarz zatwierdzić ma
w poniedziałek listę żydowskich iml•
Na
J!rantów na najbliższe 6 miesięcy.
liśck : tej znajduje się około 4000 nazwisk imiJ!rantów żvdow5kicli• .

...........................~~··································

Paryż, 18 maja.
Mor. Ostrawa, 18 maja.
z Tokio, t na
donosi
Havas
(PAT).
(PA TJ Wedłu2 oświadczenia czesko·
słowackie20 ministra skarbu, długi pań· zasadzie decyzji wyższych czynników
stwowe wzrosły w cią.2u ostatnich sze· wojskowych na stanowisko ministra
mogą być p0wolywanl Jedynie generało
ściu lat o 8 miHardów koron ~
wie służby czynne).
Dotychczasowa możliwość powołania na to stanowisko generałów rezerJ
W czasie wyścigów motocykla- wy została anulowana. z dru~iei strony
minister wojny zostaje zwolniony z obo·
. wych
wiązka odbywania periodycznych konStutłJ!art, 18 maia.
(PAT} w międzynarodowych wyści- ferencyj z szefem sztabu generalnego i

W wyścigu motocyklów z przyczep-

ju· zebrań publicznych i zapowiada, ie
wszelkie pr6by roztuch6w i buntu będ•
ener2icznie tłumione.

-----~.-------------------------------•••••••

~i:vrót d~~:~ ~s ·::~· GROZNA
czynniki

śd, w której z,aJtazuje wszełkie~o roCłza·

Szczątki
spocz~ły

ks. Plotra Skargi

w odnowionej krypcie
Kraków, 18 m:afai.

(PAT) W czorai po południu w lćoPiotra i Pawła l>O podni01Słem
ką.zaniu O. Franci$tka. K1"ia.tk0Ylakiego
odbyło się uroczyste złOżenie śmier.tel•
nych szczątków ks. Piotra Skai1i w 00..
nowionej krypcie w Pod.ziemłjcli · koe
.
ścioła.
Uroczysto°§ci Clla uczdZenb.. 4M-eJ
rocznicy urodzin ks. Piotra Skargi od·
będą się pod protektoratem Pana Pre·
zydenta Rzplitei w Kraikowie w dnia.cli
--~~ :
6 - 7 czerwca r. b.
ł
.
'[
ściele św.

dI•
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d
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Mor. Ostrawa, 18 mafa'.
(PAT „R.obotnik Sląski'' zwraca uwa-..
gę na postępowanie w.!adz ezeskosłowackich w stosunku do cudzoziemcó-w.
którzy zalegają z opłatami. podatkowemt.
Według ustawy czesko~lowac.k!ej nie
płacenie podatków nie stanowi ' ltonkreł"'
nej przyczyny do wydalenfa · ćuazoziem„
ców z granic państwa. ~Jednak urzędy
odmawiają tym cudzozieni~om .wiz PO•
bytowych, zmuszając ich tern samem do
opuszczenia Czechosłowacji.

Aresztowanla komunls·
. t~uW w Rumun18Jl·maft,

.

Bul[aresz~,

(.PAT) Właidze aresztowały 27 komu·
nistów. W czaisie rewizji ·sikonfiskowa•
policja nie mogła w żaden sposób wpa~~ no liczny materiał nrńnaAartdO'Wy,
N
~·~y 5
na 1·ego ślad.
ew York, 18 maja.
Ostatnio dopiero okazało się, te choPo długich poszukiwaniach policja amerykańska uję.ta wreszcie noweg-o dził on stale w przebraniu kobiecem.
!
Lódt, 18, maja.
„wroga publicznego nr. 1". Jest nim To· Po stwierdzeniu tego, policja wpadła
masz Robinson, słynny kidnapper. Mię- wkrótce na ślad opryszka i ujęh go.
{gr)W dniu wczorajszym na ul. Brzo
dzy innemi, porwał on żonę „króla naf- Przy bandycie znaleziono około 5.000 zowej na Chojnach 20-letni Władysław,
ty" Alicję Speed Stoll, oraz dokonał sz~- dolarów· Była to reszta z okupu, jaka Jagodziński (zamieszkały przy ul. Mar•
regu napadów raibunkowycłi. Przez d~u- otrzymał od „króla nafty" za zw0lnienie Szałkowskiej 25) zje·żdiaJac z wzniesie„
gi czas był on nieuchwytny, przyczcm jego żony.
nia row.erem, wskutek pęknięcia: osi rtt•
nąl głową w dół.
Do nieprzytomnego młodego mężczyzny wezwano ipogotowiie. którego
lekarz stwierdz:ił poważne obrażenia t
"Girl Pat" ucieka w kierunku Afryki
umieścił poszkodowanego w szpitalu
inarazie jednak na ślad statku korsarskie- Ubezpieczal·ni Społecznej. Stan Jago.
~ondyn, 18 maja.
Wladze angielskie czynią energiczne j go nie natrafiono.
jest nadal bardzo ~roźny... ,/
Wedle posiadlnych informacyj korsa- dzińskiego
poszukiwania za statkiem korsarskim
l„Girl Pat'' który w dniu 24 kwietnia rze mieli zbiec w kierunku Południowej 1·
maja.
1.S
I:.ondyn.
.
.
opuści! port hiszpański Corcubion i znikł Ameryki lub Afryki. W ślad za okrętem
(PAT) Ks. Gloucester . soadl dŻiś -:z
wysłany będzie jeden z wojennych sta tw tajemniczych okolicznociach.
Na skutek telegraficznych wezwań ków angielskich, który zmusi kapitana [ konia podczas gry w polo w Fleet Hamp
kapitanowie wszr,stkich _stat~ów. z~ra- , ko,rsHs.ki~~P ~ta!k~, Je1z~~o ,Osborn~·. do shirę . .Ę>rzy upadku . książe sth.ikt sob}e
• •
··
..do!Ułiw~e f';kieć.:1. „ · · '
.ca.ią uwagę na muą.ne pJzez nich okręty, poddania się.

Bandyta, który

ukrywał się

w sukniach kobiecych ·

Wypadek rowerzysty

Pogoń

za okrętem korsarskim

Str. ,·
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Gdy w nocnych lokalach na Brodwayu gasną świutła„.-Nłedzle I•
'Stu nie otrzymałam. Proszę się jednak tem nie ny spacer ó 1-eJ po poł.-Każda dzielnica w zależności od narodoraz jeszcze. Odpowiedzi
i
~zczalie są na wszystkie, bez wyjątku listy, więc woścl mieszkańców przybiera odrębny, charakterystyczny wygląd
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'Pani nie byłaby pokrzywdzona. Czas wyczeki~· f.1 ~a trzWeCLaś~ fl:VCY·. ~cdz .so n eJ strdkony przylega. doAn teadtr, z drugteJ przy b11dera char~,<:t.erys 1y~~Y td1Jet zg10c nwy
,;.\vania na odpowiedź przedłuża się niekiedy do bot
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-inech tygod .
światła, wtedy koś- jakiej jest położ,ona dzi·eln~cy.
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Poprzedniego
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~ :Pocztowa
kę • ~esJ ins ~ ~cią. 0 c a"takt z b nk
: dobner. en za owym, orz~s a ~cym 1de ynie z ptoe1 a wy oraz orgamzac11 urzę 6w pocz o.
od
wych Jest nadzorowana przez Państ
-·rębn;m jednak statucie i szerokim sa::rz:dzie:
1: " „SMUTNA RYSIEŃKA'' POZNANIA. Ro·
. b li
, zumiem Panią doskonale • wi m t
0
1
tńaj<>mości i towarzystwa fes: strasz:7; z:z ~:
~.dla młedef pa~y. Powinna Pani "edna: st~ra~
':'~ę 0 zntłanę tego stanu rzeczy p:zez nawiązywanie znajomości odświeżanie przyfaźn· z daw·i n:emi koletankam~ szkolnemi, dostać si~ do ich
„ kółek towarzyskich itd Poza tem powinna Pani
1. zabit~resować się pra~ą społeczną w jakiejkol;"Wfek organizacji" młodzieżowej. Zajęcie to da
''P~ni nape-WUo wiele zadowolenia i radości wy·
'' pływaJęcef z poczucia spełnienia swego spoleczn~o obowiązku, a poza tem będzie Pani stale
wśr6d ludzi. · będzie mogla dobrać odp<>wiednie
kółko towarzyskie, znajdzie tam Pani życie ko-

. •1

, dencz·J„M

c·

la, choć jeszcze uhltce Nowego Jorku świ·e I restauracji zgasną
•
· t·t em wyso ki c h ciół otwiera swe podwoje i do kaplicy
Ś wm
·
Cą przyĆ mionem
1
laJ?P· Przez sz.eroką avenue, na któreJ śpieszą wszyscy ci, którzy pracują w no
· 1ną
· d zte
· ·erw n.a me
·
wl dać tYfi·\O posępną f'1gurę k-onnego po- cy. W stępuJą
naJp11
doclio
wrncają
do;p1ero
potem
a
mszę,
licjanta, maszeruje szereg młodych dziew
cząt. Zgrabne kapelusiki, modne płasz· mów.
S
·
l
I tk' j
kł
Blady wnoseuiny pornnek. amochocze - smu e sy we 1, asne. P atynowe
d~ i mo~~cy~Ie _j-eż~ż.ą b~z klaksofonów.
.
..
.· .
.
włosy.
~ Jes~ tak~e m1.e1sce .w metl"opo!J1 świa- Nreco pozrneJ zia'Y1iaJą s1~ sp~zedawcy
ta? gdzue ńe·J nocy moznia spo1tkać bardzo g.az.et. Obładowant są cięzkiem1 paczkawi.ele typowych „chorus-gi·rls" z noc- mi niedzielnych wydań dzienników, któlJ1YCh teaitrów i kabare.tów. Nowego JC?r- r~ - jak wiadomo - zawierają przeciętku. Tę ~mą drogę oh11emią zres~tą nae- ~1e od stu do stu pięćdziesięciu stron du,
~ylko ~1irlsy - w tym samym kJ.eruntku zego formatu.
W 111i:~d:zi~e,Ję mi1es.zkańcy . Nowego
idą tez el.egai111ccy pano~i1e w cyl!1n?rach,
tancerz.e .1 aikto,r zy na1wytworn1eJS'z ych Jorku lub11ą d~ugo spać. Chcą JaJkgdyby
"".Zi:ąć sobie odwet za oodlz-i:enny pośteatrów 1 teatrzyków Brodwayu.
Celem Ich ws~ystki~h Jest kaplica lp1ech i gorącz!kowy tryb życi1a przez caSaln-Malachy: J?z1 wne ]'est P?łożenie te~ ly ~ydz1ileń. Do~tero kol'? godrz.iny pierwgo maif. eg~ kos:c11?.t.ka. Skrył S'lę na je~neJ sr,eJ po pof.udmu nowosorczyk wyru~za
z przecziniuc w i.elki ego Brodwayu. Z Jed- na mecliz1leln:y spacer. Wówczas uluca
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N:a.poleon f1·nansował wyn· ::ala ->ce :auta

miłe spędzenie

leżeńskie,

.n
· ·eck"
·
· 1nicy
·11eJ co dirul!,~
mem11
W dzie
sklep jest albo pi1ekarni1ą, ailbo sklepem
·
wa b'1ącym oko b aga t ą ko ty t omowym,
lekcją fajek n.a wys ta wLe, a na uJ,~cy widać w ni1edzi1elę jasnowl·ose, ni.ebiiesko~
·
·
·
ok11e N1.emk11.
_ Każda narodowość . wYT'ObiJa sobie
}akby mono pol na pew1·en zawad. ~łosi
s~ przedewszystklem fryzjerami, N1emcy - piekarzami, Grecy - maią restau·
racje. Francu~i są śwletny~i kucharza·
ml, a ~ożna się niemal ~ałozyć, że pro/•
najmmej co druga pralma będzie nalezała dp Chi~czyka lub zatrudniać będ~łe
Chinczykow.
Służąca, która codziilenini1e przychodzi
przyrządzi· ć śn:i,ad'a,niie, s.prząmąć mieszkani·e i z'.111.atwi.ć_ ws.zeliki:e s~r~wu~ki
go.sp.?d~rsk~e, v:' n~edwelę. rów~1·1.ez św1ętuJe 1 me z1aw1~ się. Śrnad~m~ t~eba
pr.z~g.o•tować safi1:em~, lub tez ZJeść Je na
mvesc 11e. T~ ~ru~i· e me. było?~ trudn~,
gdyby wtasme p111e to. ze wł<l'sme jest me
dzi! ela. W niedziele prawie wszystkie kawlarnie są zamknięte i aż do późnego
popołu~nia nie można znaleźć otwarteJ

ro!Erywki i wreszcie
U
I.
U
U
czasu. Niech i;ię Pani nad tem zastanowi 1. ro" Zejrzy jak spędzają et.as i co robią inne Jej zna·
,,, ;~e i koleżanki, nie-tylko te, .kt6rych jedyną W 1875 r. uruchomiono we Francji pierwszy omnibus parowy
(z) Z a:k.tów francuskie~o minister-, zdradzał wielkie zafote,resorwanie dla 1adłoda1nl.
, inNślą fest flirt i spacer z chłopcem, intrygi mi·
M.i. ędzy godZiilną trzecią a szóstą przy,
"klsne itp. przyziemne sprawy, kt6re potępiają, stwa woiny wy:niika, że właściwym wyna wynalazku został obalony a auto od0ogłupiają i w konsekwencji nie dalą zadowolenia laz_cą auta był lotaryńczyk, Józef Eugnot stawione do magazynów a.'.tylerji, ttległo pada pora nł~dzielnej si~_sty. Radjo nadaRewolucja ]'e v:'t~dy naJJepszy S"'.OJ P:O·~ram, _vrze, na dłuższą metę. Naprawdę zadowolony z iy- ktory w. 1770 roku skonstruował wóz, całkowitemu zapomnieniu.
orkiestry
' eia i siebie może być tylko ten człowiek, który uruchamia.ny przy pomocy pary. Samo- przeszła jalk burza nad Francją i dopie- '-Yazrne k?nce~t now<>J?rsiki1e~1
posiada głębokie :· rześwładczenie o spełnieniu eh~~ ten miał ułaitwiać transport arty- ro w 1793 roku Napoleon, któremu zwró f1}ha,rmonnlcz:nie3. Sz.anuJący s 11ę .obywa.tel
ooinio uwiCtgę na wóz, zamierzał go zba- Nowe~ J0rku odpoczywa O teJ porze W
"i'. 'Wsżystkich swoich obowiązków względem siebie leri1.
Próby, przeipro:"'aidz.0111ie z tym wehi- dać. Leaz Eugnot miał pecha. Wie1lki glę~o1~1n_i klubo:wym fotelu, wtąc·zywszy
i innych.
.,:,; „M. K. 15" Z RZESZOWA. Chciałabym Pa· kułem w ohecnośct ówczesne.J!o ministra korsykanin udał się de> Egiptu, a po po- glosnuk 1 rozt·ozyws:zy prz,ed sobą gaChoilSeul, wypadły cał wrode, pr.zejął dowództwo a<rmii lraneu- zetę.
_ 1iił przestrzec dziecko, nie krytykując owego wojny, ks,ięcia
Szósta po południu - to pora ,-,coctail
~;:Pana, i:e istnieje specjalny typ uwodzicieli, kt6· kow1cie z.adawala·jąco i Euj{not otrzymał skiei we Wł01Szech.
Wyin.a.laz,ca pt"zymierał j{łodem i trzy· party", przyjęć popołudniowych.
'rzy półsł6wkami dają do zrozumienia, że ~iby pole•c enie zibudorwainia większego wozu,
W Nowym for!ku można zjieść bardzo
;" myśJą p.oważnie nie cofając się nawet przed mał· . który faż zo1Stał. w ciągu roiku wyko.nany mal się nia powiemchni dz~ęki bairdżiej
Niebarw.e m jednak spo·tkał . Eugnotp. niż skpomnYJl.l ®t1',ąnl. swych przyjaciół. dobry. ob.i.ad już z~ jednego dlolara. W sto
'l',ż~ństwem, 11le to. wszys~o w takiej fprmie, aże,·
. ut.ny los wynafa.zców. Książę, któiit Po po~ro~ie z wyprawy wfoskiej, Napo- ~uniku cfo ZwYCZ:aJÓW e~ropejiskich panu·by;nie ,możh~· było na~tępńie rościć. żadnych pre· sm
_ le<iłnr' owczesny koll!&ul, przyznał Eugno- ie-tu pewna nons:z.alancJa. Podczas obła·
_,i;Je_osyf; Są 1 t~cy, ktorzy postępu1ą w ten spos6)> jedynie · wskutel{ nieśmiałości. My~ę je~· :-U!J poważnie, to napewµo sam znalazłby nie· towi roczną rentę w wysokości 1000 fr. du tańczy się między jednem o drugiem
f nak, że Pa~i nie m~że ~ lym wypadku ~ie dzia· I 1edną okazję, a~eby się do Pani zbli,iyć, zoba- Nie·długo jednak cieszył się wynalazca da_nlem, a. panie, zaled":ie po~adz, .na
" l!l,ć, albowi~µi _znac1e się zbyt mało, a ow Pan, : czyć, porozmawiać z Nią i starać się zawrzeć owoc,ami swe)!o trudu: zmarł on w 1804 stoi przel(ąski, wyciągaJą pap1erosmce
/k(J)ry, dał Jej do zrozumienia, że się Nią intere-1 bliższą znajomość, kt6ra poprzedza wszelkie za· roku, a jeg-0 wynailaJzek pozostał w całko i zaczynają palić. Ody późnym wleczosuje, okazał Pani to tylko słowami, ani .jednym miary matrymonjalne. Że tego nie uczynił - to wiłem ukrycfo. Dopiero w 1875 roku rem wraca się do domu, spotyka się na
ceynem, ani jednym odmchem, kt6ryby p<>par.1 i właśnie jest podejrzane. Pani powinna być ostroż, zbudow:ano we Francji omnibus parOWy, lulicy zastępy służby, która ma na sobiie
, pr!lwdę jego słów. Jeżem rzeczywiście zaintere· 1na, · czekać i nic nie czynić samej w tym kierun-1 który w i.878 roku odbył swą pierwszą codzihernne bluzy ro:bocze. Nvedz11ela nowojorstka kończy się„.
, sow:ała go Pani do takiego stopnia, że myślał o ku; ażeby ewentualnie wpaść w za&tawłone sieci. p<>dr6ż z Parvża do :wiednia.
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ałem go dtowczętn:ie, zabiterafąc
Napisał specjalnie dla Expressu" Iławce siedział.o 2 więźniów w towarzy-ł obrahi:
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- -'----'----"--- - -•'---'--- - stwie 2 strażników, przed katedrą stał !p&szp ort, (który mi siię nieraz przydał
MIECZYSŁAW L. KIT TA Y wysoki i smukły, nieźle wyglądający l po zmi.ani•e f,o tografii i nazwiska) pieniąJendrys, zawodowy usypiacz-złodziej. \ dze, papiery wa1rt-ości1owe, czeki lub bi'W kilku srowach powiedziałem mu. o co . żuterJę i wysi1adałem naJzwycz.ajniej w
mi chodzi 1 poprosiłem o pewne szcze- i śwłecie na pi'erwszej stacji.
- Czy pan sam iedien „praoował",
góły z bogatego jego życia. W sympa~y- j
czny sposób, bardzo uprzejmie i na we- . czy też mi all· pan wspóln:tków?
, , ,
•
Nadawano im często robotę, więc
solo udzieli1 mi odpowiedzi na wszystw1ęz1en
kie pytamia. Oto kilka danych z naszej robi1to się n1ieraz we dwuch i trzech, ale
najwiiększej części jeźdiz.itłem sarn jepogawędki:
- Jak panu na imię panie Je.ndrys? den lub z kobietą. Występowałem czasaruje palenie papierosów przez więż.niów
mi, o il1e z.aszta potrzeba, jako hrabia,
i nie ma w tym kierunku ogrankzeń. Wia - i wiele pan lat liczy?
gdyż nal.eż.a~o któremuś tam snobow~
- Jendrys Antoni, lat mam 48.
domość ta zrobila na mnie dobre wraże~ Wygląda pan świetnie. Myślałem, za.i:mporno\Vlać tytułem, a ubrany byłem
n:i-e, sam· jestem naifogowym p'.llaczem i
wiem ~obrze .co zn~c~y dla palącego z~- że pan ni~ ma wi~cej jak czte~dziestkę. lzaw~:z.e na1dlzwycza.i:rnie elega~cko •. Mo.łe
gamvtury dawałem szyć u najidrozszych
kaz teJ przvJemnosc1. Zapoznałem się Trzyma się pan pierwszorzędme.
- Mnie wiezienie służy, a prosze krawców, biietilz•nę jedwabną ~amawiałem
w międzyczaJSie ze środkami bezpie~zeństwa i całym aiparatem sygnaJ.i zacyjnym wziąć pod uwagę, że przebyłem dwadzie w n:aj!·epszych rnagazynia:ch. Do tego z.aśwtiętotk1rzyski1 ego w1ęzńien:ia. W każdym ścia I siedem nailepsżych lat mego życia wodu trzeba się umi1eć elegancko i wykońcu lwrytarza znajduje _ .się pomiesz- w najrozmaitszych wlezieniach. Bo musi twomiie ubrać i mi1eć odpowi1ed'11i1e „wy•
czenie, okolone ze wszystkich -: zterech pan wiedzieć, że za rosyjskich czasów s.tąpiien:ie".
- Pan jest żooaty?
stron grubemi kratami. Jest to jakgdyby zamordowałem Jednego rewlroweiw i ze
..:.... Owszem, mam przystojną i bardzo
klatka na lwy lub tygrysy, które obser- słano mnie na katon?e. Tam jnż odbyłem
wujemy w ogrodach zoologicznych, mie 13 lat, ale zbiegłem i już mnie Moskale dobrą żonę. Ale żona moja nie brała
rząca wzdłuż i wszerz po_2 metry hva- więcej nie capnęli. Ale tych 13 lat ja na- udzfrału w moich zawodlOwYCh interesach
dratb~e. _W. tej ~e ws~e~hstro~ o~r::i-to- wet nie liczę .. W Polsce przesiedziałem 1 podróżnych eskapadach. Kochamy s1ę
wane1 ceh s1edz1 strazmk. zm1emaJący wraz z ostatmą karą lat 14. Byłem ka- od piierwsz.eg-0 dnia naszej z,najorności
się co kilka godzin. Jest on uzbrojony rany 14 razy. za jedno i to samo prze· po dziś dzień wzajemnie.
Ja!kknlwrek j.estem z ositatniiego wYroi z swego mleJsca widzi cały korytarz stępstwo, za usypianie.
- Ale to h!łe była nl()rma1'na hypnoza, ·~u skazany na bez·t e·r minowe w~zi.lenie
oraz d~zwi cel. Jest :Wykluczone, aby uJestem prz.eki0niainy, że żona moja będzie
szedł J~g~ b~cz?ośc1 ewentu.aln~ f~k! nieprawda<ż?
- Broń Boże! Jak panu pewnie wia- na mnie czekać. Ona mnie n·ve zawi1ed'zie.
wymkmecia się Jednego lub w1ęceJ w1ęz
niów. z celi na koryta~. . Natychmiast domo, Jiestem ziawodiowYm usypiaczem- Miałem syna z nią. Kochat11em to dz1Jeozsta1e c~ły person;! w1ę.zienny zaalar- zlodzd•e jem w mi·ędzynar1odiowych pocią- cko, ubóstwiałem go. Din niego chciałem
mowanv .1 kazda proba uc1eczk1 w zarod gach Używam mieszanki opium z chlo- porzucić ten haniebny mój proceder. Ale
rathydratem„ którą preparuję papi1erosy. los chciat i;na1czej. Ja wi1erzę w przeznaku stłumiona.
Wykład a·s piranta o doskonałym sy- Jechałem sitale p.iierwszą lub drugą klasą czenie. Dziiecko moje, któf\e nad życie
stemie strzeżeinia niebezpiecznych loka- zależnie od tego, którą klasę brał obser- 'kochaf.em, umarło mi w ósniym roku ŻY• ·
.
sita.je cały pe1rnonel wiięz.i1enny zaa.lar- wowany przezemni·e ~I.dent I rozpoczy~ cła. - Szkiodla dz:r1ec'ka. ~e.stem pewny, ie
tmów został przerwamy, .gdyż strazmk nałe~ rozmow~. z .1!1oJą ~flarą. W ~~·neJ
zameldiowa1! ,o sprorwadz,.enli'!J .trzech prze chw11!JL, j{~Y zbfaz~h'smy ,s.Jtę dlO sta1CJ!, w byłby z pana d!obry .01c111ec„ bo opowiia.stępców, ktO'rzy cz,ekaJą J'UZ na nas w odległosc1 3:-4 kJ.lomet~ow, poczęstowa- da pall1 tak czul1e o t•eJ strac11e.
tern gio pap1ieros:em. Juz po drugiem zaszkoile.
(DalszY, ciąg Jutro).
Wróailiśmy d-0 szkoły. Na ~Qs.tatnie·J ciągnięciu się pasażer był gotów. Wtedx
- „....,

Re.portal zs1edm11 na)\VIQkSZYCh •
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Z01staf ·od.p rowadzony spowrotem do
,, celi..· Aspirant 'i 2 strażników informują
'in.nie o - Ma-ńkowskim obszerniej. Jest to
·''ponury. typ, niepoprawny, sprawuje się
:.~'arb.' wzor_owo, ale podbur~a .Innych: T~k
' zwana „ci.cha woda". Op1nJę w w1ęz1e.. niu ma dobrą, jednakowoż wszyscy zda']~ sobie sprawę z faktu, że jest to z5{ubio
b~r cżiowiek i. nie może być nadziei, aby
mógł się kiedyś poprawić. Zresztą sam
'".Mańkowski mówi to szczerze i nie kryje
sire z tern. ·
Aspirant odbył z strażnikami 1nałą
.
· ~ońferencję, której przysłuchiwałem się
~ztl ':\Vielkiem zaintere'spwaniem. Uradz 'mo,
$jq,;_,.,~rzypro'\vadzą mi teraz trzech więźni·ów. .JENDRYSA, zawodowego usy·,pia<cza w. międzynarodowych pociągach,
·''CEBULSKIEGO, który we Lwowie w
rosku z, papieros.~ml zabił i po
,,~tasnym k_
:~.wiia1rbował ma drobne częś·?h_Prostytutkę,
tioczem wzrzucił te częsc1 po calem
ffiie·ści1e i Guta:szewskiego_, wspólnika ostawionego ttipka - Wanata, m.ordercy
·służącej na foksalu w Warszawie u nain
dlarza brylantów. Zgodziłem się na. ty~h
.Jt:i~e_resujący~~, p_rzestę~ców, a w nuedzy
,;~zasię .zapahhsmy vaip1er·osy.
;.:, 'Strażnicy udali się do cel wyżej wy:mteni.onycb, ja_ zaś zostałem z aspirantem
saw p.a sam. Dowiedziałem się, że jak,]\olw.iek ,ę gzystuje. zaka'Z palenia we
ws·z ystkich więzieniach, jednak strażnicy, a ra:czej ki·eroW111ictwo wiezienia łole·

\V Polsce

I -

Jpo
I

1

H

138

Str••.

18.V

k
h
k
•
•
I"
d
ł
d
8
nr~~~ ~~:a!~~~r~~"~y:~- an YaWY any po ICJI przez OC BR e
przed 14 Iaty.
za
Szyny tramwajowe

z

zbro~nię dokonaną

odpowiada dziś
Jan Derfel vel

Ł_ódźf

18 maja.
' .
.
(v) ,WJ związku ze skaso,w aniem ta:rKozłowski został
l!owi:ska na rynku Leonwda, zmieni swój
.
:WV~ląd również i Plac Reymonta. PrzeW wyniku dochodzenia ustalono, że
Łódź, 18 maja.
dewSJzystkiem z placu tego znikną w
(kg) W Sąd1zie Okręgowym w Łodzi Paździerzniak został zastrzelony, przynajbliższym czasie szyny tramwajowe,
które przeniesione zostaną na rynek toczyła się ·niedawno sensacyjna roz- czem kule które pozbawiły go życia
prawa przeciwko Janowi Kozłowskiemu, byty identyczne z kulami, jakich użyto
Leonarda.
· ·Pętla tramwaiów mieiskich i dojazdo- rabusiowi i mordercy, który odpowia- przy napadzie na sklep jubilera.
twych znaijdować się będzie w niedalekiej dał za zbrodnię popełnioną przed 14-tu
W ten sposób PQwstała koncepcja, że
· p~z-v:szłości na miejscu usunięte.go tar- laty.
Paździerzniak był jednym z trzech
26 listopada 1922 r. w miasteczku sprawców napadu i że został zastrzelo·
~OWliska. ześ Plac Reymonta zostanie
Ostricourt we Francji dlokonano zuchwa ny przez swych kamratów przy po.dzia·
uporządkOwany i szyny zdjęte.
Dawny Rynek Leo-nairda zostainie, po lego napadu bandyckiego na sklep jubi- le łupu.
'
przeiprowadzeniu taim pętli szyn, rów- lerski Filipa Gallez. Trzech zamaskowa.
Dalsze dochodzenie doprowadziło d'o
inież u.porządkowany i zamieniony na uych bandytów zrabowało zawartość schwytania jednego z członków bandy
kasy i zraniło kulami rewolwerowemi - Włardyslawa Jarzyl'1skiego. Przyznał
zieleniec.
\Y/ ten spio1sób częściowo uporządko- małżonków Galłez·
się on do napadu na sklep Galieza i zeTego sameigo dnia w lasku podmiej- znał, iż inicjatorem napadu rabunkowego
wiana zo;sfaJnie po~u~niowa. dzielnica na-.
sze.g? miasta, z1!a1du1ąca się w reprezen skim znaleziono trupa jakiegoś mężczyz był Jan Kozłowski, emigrant z Polski.
Po dokonaniu rabunku Kozłowski,
t~cyJ;nym punk01e przy Szosie Pabianic- ny, jak się później okazało emigranta
który ibal się, że Paździerzniak może go
·polskiego Franciszka Paździerzniaka.
k1eii.
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wydać, zastrzelil go w lesie, a qczynU
to tern skwapliwiej, że miał do Patdzłetz
niaka żal, gdyż ten bałamucił mu Jeao
kochankę, Leokadie Augustyniak. Q kt6rą Kozłowski był bardzo zazdrosuY•
· Wszczęte poszukiwania za Kozfq'W'•
skim nie - dały .żadnei!lo rezultatu, gdył
bandyta uciekł zagranicę. Jarzyński ZO•
LUie ria
stal skazany przez trybunał
5 lat więzienia, a na Kozłowskiego 'JłY.•
.
dano zaocznie wyrok śmłerci.
Tymczasem Kozłowski zbiegł W'rll
ze swą przyjaciółką do Belgii, potun
kilka lat ptzebywał w Niemczech. g4tłł
zmienił nazwisko na Derfel ł wzlał śla„
z Augustyniakówną. W kilka riliesłt4Y
po ślubie żona jego dowięqziała się, łt
- ·.
zdrndiza on ją z inrtą ko.bietą.
Dysząc chęcią zemsty, l(ozłowsli•
vel D,erłlowa udała się do PołłcJI I U·
meldowała, te mąż jej jest poszuklwalłJ,
przez władze francuskie skazalicem.
Bandyta został aresz.towany. leci po
sześciu tygodniach zwolniono go z bra•
ku jakkhkolwiek dowodów Jego winy.
Kozłowski udał się do Polski i

w

ZiembińskieJ!o z min. poczt i telegrafów j n.o,ść, która z zainte.resowaniem orgląda- ZAMIESZKAŁ W LODZI POD NAZ•
WlSI(IEM JANA DERFLA. · ~
wizytatora ministerrj.aJnego, p. Wojtyny, 1ła wystawione ekspiolll'aty rzemieślnicze,
Tymczasem ministerstwo sprawie<łłi·
generała Lan~nera, prezydenta Głazka oraz efektowne stoiska.
~a ~ereni~ wyst~wowvm znai~uje się wości w Polsce otrzymało liSit z gener,t•
o-raz prze.dsfawiciefo Izb: Pi-zemysł-owoHandlowe.j i Rzemi.eślniczeij, delegacje c~kie,~ma, p1ekar-ma, ~esfarur.ac1,~, pi- nej prokuratury francuskiej któia P,rosf•
cechów z terenu całel!o wojewódz·twa w11a;rnia o:i;az „Wesołe Miasłeczko z sze ła 0 ujęcie Kozłowskiego vel ~.rfla, ska•
. zanego na śmierć przez trybunat w Litle·
łódzkiego i licz.nie zl!romadzona publicz- re.giem I"ozrvweik.
1
Mimo energicznych poszukiwań nie
udało się wpaść na ślad z\>iegtegó !~a·
skazańca. Dopiero w wbieglym roku ZU•
.
.
pełnie przypardlkowo
BANDYTA ZOSTAŁ ARESZTOWANY
Ministerstwo zadecydowało, że umowa zbio!"owa
w NASZEM MIEśCIE,
posiada moc obowiązującą
na.deszła obecnie odpo;wierdź w tei spra- Przed jedną z restauracyj wynikła: f·
Lódź, 18 maja.
(k) - Jak .wiadomo, po zawarciu wie. Ministerstwo klQlrounikuie, że o ile wantura i poHcja zatrzymała dwqch o.
umowy zbi()lflowei w prz-emyśle p.rzewo- statut· stowarzyszenia właścicieli woiów soibników celem spisania im protokułJJ
zowym, na po.siedzeniu sprawozdaw- upoważniał zarząd do podpisywania i za 2a zakłócenie spokoju publicznego.
I wówczas w komisarjacie · okazało
czem stow. właścicieH :wozów i dorożek wierania umów zbiorowych_ to zawarta
wybuchła wielka awantura i zarząd te· ostatnio w: przem. przewozowym wno- się, że jednym z zatfZYmanych Jest J•tt
, Kozłowski, morderca i rabu,, PoSzukf•
go stowarzyszenia musiał się salwować.. wa posiada mOc obowiązującą.
P<? sprawdze11Lu okaza!o ~ię, że. sta- wany bezskutecznie przez poUcfę kilku
.
ucieczką .z sali obrad. •
Przeciwko zarządowi stowarzyszenia tut stowarzyszenta przewidu.1e za"Wlera- krajów!
Sąd Okręgowy w Łodzi uznał Jana
wytoczono zarzut, że nie miał prawa nie umów w imieniu wszvstkich członpodpisywać umowy zbiorowej w i.mieniu ków, to też wszelkie zarzuty przeciwko Kozłowskiego vel Derfla winnym napawszvstkich właścicieli dorożek i wozów. warunkom 11J()JWei umowy zostały obec- du rabunkowego na sklep jubilera Gal„
'
leza i
Ponieważ część praioodawców poczę- nie r:az na zaws,z e prrzekreślooe.
SKAZAŁ OO NA 8 LAT WIEZIENIA•.
.
*.*
ła wyłamywać się srpod nowych warun·
Przy okazji pir10szerni ie·s:Łeśmy o za- Od wyroku tego zaapelowała obrona .ków umowy, związek woźniców, zgrupowanych w Chrześcijańskiem Ziedn. Za- znaczenie, iż ogół woźniców, zgru.powa- raz złożył votum separatum feded z ·5'wodowem wy.stą'Pił do okręj!owei inspek nych w Ch. Z. Z. jednogłośnie zaakcep· dziów, domaga,jąc się surow&z"g~ WY•
!lłn i
·
tował warunki no·wei umo•vvv i na tern mJaru kary.
cji p.rac~ o interwencję.
il
V
W tym stanie
lnS1pekcia pracy skomunikowała się tle nie było żadnych konfliktów. .
-:sprawa ta znalazła się dzislal na ~okanNa pÓlach wsi Wiskltuo pod Łodzią zmu· z ministerstwem Opieki społecznej, skąd
dzie Sądu ApelacyJttego W Wars.z$Wfe.
żk
szony był lądować samolot aeroklubu gdańskie-ID
Obrońca oskarżonego adw HohnOkl•
ę
!lrzą
~rze
go zdążaiąc}· na zlo.t ::wlaździsty: któr~ odbył
Ostrowski domaga się umorzenia spraU
U
się wczoraj w Lodll. w samoloc1e znaJdowało
wy ze względu„ . _„.na jeJ przedawnienie.
Memorjał mistrzów bała cło władz starośchiskicb
się dwucb obser':atorów i pilot. Wskutek 11sz.. „ „ ......
·... "
'
·" 6
b
.
• ,
' „ •. , .
kodzenla podwozia aernplan lądował prz~·muLodz~ 18 maJa., ny~ ~ fa rykom •. kt. re towi;r sw:oJ eks.
jiowo. Piloci nie doznali ~aduego szwanku.
(v Z mezwyktym memona,łem zwro- pedJUJą na prowmcię za posredmctwem
·
**
(gr} - Na ul. Komorniki na Cli9Jcili się do starostwa grodzkiego w Łodzi komunikacji autobusowej, ażeby towar
•
. "* ·
•
Dziś stawić si~ wrnni cło przeglądu w?1sko- właściciele dorożek konnych w Łodzi. ten odwożony byt dorożkami do dwor- nach doszło w dniu wczora4s.zvtd do 116ł·
Dorożkarze wskazali na coraz bar- ców autobusowych, a nie · przewożony ki, w czasie której cięt.·ko ranioni\ ioWego: przed komisią poborow:1 nr. I (Pierac·
kiego 18) poborowi rncznika 1915 zamienkali dziej pogłębiający się kryzys w ich za- przez miasto na wozach, czy innemi środ stała 38-letnia Anna Becłnał'e%yl{O'Wa.
~omiędzy Be-dnarczyk<>wtt a m~łt. ~·1·. .
,
. .
na t~renie III komisar.!atu ~o~icli, c nazwiskach! wodzie i prosili o ratunek prze~ zatwier- kami lo~omocji.
Dorozkarze wskazuJą rowmez na to, i Bqlesławem Chęciń~kimi wywi~t.a a
. na ltterę W - przed kom1s.1ą poborową nr. z dzenie oryginalnego planu, ktory został
(Piotrkowska ~57). poborowi z~mieszkall ~a te·jszczegółowo, na ośmiu stronicach pisma, że wski~te~_konku.rencil taks~we~ zmniej s~ę srp·rzeczka, która prterodzi'a ~ię w '•a
sza się dosc pasazerów dorozek t wobec ciętą walkę.
renie VII komisariatu o nazwiskach u~ htery: wyłuszczony.
rafonko.wę~O
-po)!ofowia
tego d?rożki muszą ratowa_ć swoją SY· . J.-erka_rz
starościńwładze
proszą
orożkar~e
.
D
.
A, B, C, CH, D, E.
1~Jue Q_F~e n_aka~!s.@.gpm fabrycz- tuacfę Jak~ webikuły przewozowe.
stw1~rdz.1ł u ~e·dnad'czykow:e1 po~a. ~4J..
Memonal został wręczony p. s.taro-1 nemi obrażen1armi, Ptoronienłe.
Lódź,

18 maja.

(v) W dniu wc:mr.a:iszvm odbyło i!Sę
Tarl;fów Rzcmieślotwarcie Wystawy
nic~ych w porką Staszica.
Po nabożeńs·twie w Katedr.z.e, odprawionem P•r zez J. E. ks. biskupa .Jasińskiego, organizac.ie cechów udały się
w po<:hodzie na teren wystawowy, gdzie
poczty sztanda.r owe utworzyły szpaler.
Brama parku zorstała przebudowana i
tworzy estetyc.z ne wejście na teren wystawowy,
Przed otwarciem wystawy wygłosili
przemówienia pp,: wojewoda Hauke-Nowak, prezes Izby Rzemieślniczej p. Kopczyński, prezydent Zarządu Mi.ejsikiego,
inż. W. Głazek, dyr. Kandel, delegat mi•
nisterstwa przemysłu i handlu.
Pe> krótkich modłach p. dyr. K~nde!
d01konał symborliczne_go otwarcia wystawy prze.z prz'2cięcie wstęgi, poczem
naistąpiło zwedzenie efektownych pawi·
tonów i stoisk.
Na otwarciu wystawy obecni byli
przedstawiciele władz w .osobach: p.
· woj. Hauke - Nowaka, p. dyr. Kandla z
z min. prz.em. i handlu, dvr. Stanisława

Not
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memonał zostame rozpatrzony.
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U
na sztukę „Trafika pani generałowej"

_W poniedziałek, dnia 18 maja r. b. O· niu najlepszych aktorów. Na mocy pogodz. 8.30 wiecz. Teatr Miejski daje zna niżej załączonego kuponu, każdy nasz
komitą komedję Bus - Peket'iego p. t. Czytelnik ma prawo nabyć 2 bilety ul„Trafika pani generałowej'' w wykona- gowe (od 30 gr. do 1 zł. 85 gr.).
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Kupon „Expressu" do Teatru Miejskięgo Okaziciel niniejszego kuponu ma prawo nabyć 2 bilety
ulgowe (od 30 gr. do 1.ss) w poni~działek d.18•go
•
• b. r. o go dz. 8.30 w1ecz.
na sztukq
maja

"
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'Dwa wypadki zachorowania w

)'

I O d Z··1
· · ·· ·

śródmieściu

•

•

l

Lodź, 18 maJa.
(v) Do Łodzi zawleczony został tyfus plamisty, który wybuchł w śr6dmieściu, niemal jednocześnie w dwuch
·
punktach.
. Pierwszy wypadek zachorowania na
tyfus plamisty zdarzył się przy ul. Za·
wadzkiej Nr. 24 przed tygodiniem, obecnie zaś ~ru1U wypadek zachorowania
zdarzył się przy ul. Żeromskiego 67.
Władze sanitarne wszczęty energicz
ne dochodzenie celem stwierdzenia skąd
tyfus plamisty został zawleczony, narazi· e jednak dochodzenie to nie dato rezultatu.

l

Trafi•ka pani· generałowe!i"
d
••••••••••miil
•
8
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nie
czymi ma •.żonkam1 Zlll)ęła się ~l·i~ja~

.

Chorzy; P.rzw~ezieni zostali
'

•.

I

idk)
'

·

•

.

.

.

tala yv Radogoszczu na oddz1al chorób
zakaznych zaś władze zarządziły odka„
żenle całej nieruchomości oraz poddanie
zabiegom sanitarnym wszystkich młe5*•
kariców nieruchomości przy ul. żere_...
·
skiego.
Mieszkańcy zostali zatem przYmlf•
·
sowo wykąpani i odwszeni.
W zwi.ązku z dwoma wypadkami ł:1·
fusu plam1ste·g o w Łodzi podjęte zostMy
jaknajdalej irdiące ostrożności w kierunklł
nierozprzestrzenienia Si·ę choroby. w ·tym
celu zwrócona będzie baczna uwaiia na
wędrownych żebraków oraz zbadaae
zostaną na wszawicę dzieci w szkofaćb

szpi- pow:sze.~hnycb..

·

Nr. 1 ~8

!986
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PROGRAM ROZGLOśNI tóDZKIEJ
POLSKIEGO RADJA.
12.15 - 12.25 .Muzyka (płyty). 12.25 - Iii.IO
Koncert południowy w wyk. Malej Orkiestry
P. R. l.lOd dyr. Zdzisława Górzyńskiego. 13.10
- 13.15 Chwilka gospodarstwa domowego.
13.15 - 14.15 Odgłosy gór i dolin (płyta za
płytą). 14.15 - 15.12 Przerwa.
15.12 - 15.15 Przegląd giełdowy łódzki.
15.15 - 15.20 Wiadomości o ekśporcie polskim.
15.20 - 15.30 Przegląd gieldoW-y warszawski.
15.30 - 16.00 „Słowicze odgłosy" (płyty).
16.00 - 16.15 Lekcja języka niemieckioge
'
lektor Dr. Jan Piprek
16.15 - 16.45 Trio salonowe Polskiego Radia
16.45 - 17.00 „Wytrzymałość", skecz Ja~a
Tyszkiewicza.
17.00 - 17.15 „Walka z nieszczęśliwemi wypadkami przy pracy" wygłosi Elżbieta Iiuguerowa.
17.15 - 17.20 „Minuta poezji" wiersze Mariana
Piecha la.
17.20 - 17.50 Recital śpiewaczy Marii Rońskiei
przy fortepianie Prof. L. Urstein.
17.50 - 18.00 „Azbest" Pogadanka, wygłosi
Wanda Boye (z Wilna).
18.00 - 18.30 Juliusz Wertheim: Sonata op. 18
fis - moli na skrzypce i fortepian wykona Tadeusz Ochlewski i Ignacy Rozenbaurn.
18.30 - 18.40 „Ptasi wiec" opowiadanie dla
Piglowski.
Tadeusz potroszku.
wypowie
O wszystkiem
- 18.45
18.40dzieci
18.45 - 18.55 Uwertury do oper komicznych

Roztańczona

CAPITOL
Dziś

żywiołowa

w swej

DOLORES DEL RIO

najlepszej

premjera !

kreacji, jako płomienna · tancerka
w superfilmie p. t.

„Caliente, Miasto Miłości"
. „ .

Balkon

Symfonia p1esn1,

tańca

i

miło·ś.ci

Rewela cyjna zniżka
cen na wszystk ie
seanse

ł mieine I ~

gro~ze

••••••••••I

groszy

•••••••••••••••••••••••••••••••••••ll)lm•••••••••••••lll!llll~•·

(płyty),

- 19.05 Pogadanka aktualna.
- 19.10 D. c. muzyki (płyty).
- 19.20 Program na jutro.
- 19.35 Koncert reklamowy.
- 19.39 Wiadomości sportowe łódzkie.
19.39 - 19.44 Wiadomości sportowe. ogólne.
19.44 - 19.55 Komunikat sportowy z Torunia
na wszystkie rozgłośnie P. R.
19.55 . - 20.00 Przerwa.
20.00 - ~0.30 Audycja żołnierska.
20.30 - 20.45 Pieśni towarzyskie staroszlazwiązku. Pozatem wciąż wynikaj(1 za.
Łódź, 18 ma~a.
checkie w wyk. chóru „Bard" (ze Lwowa) ~Io(v) Do Zarządu Okręgow~go UHji targi na tle należenia do kategorii prawo objaśniaiące wygłosi Raimund Praglow
ó
. "'
·1
t
p racow_n1"k,ow U mys towyc h , zg1os11a
ski, układ Piotra Maszyńskiego.
Sh- cownik w fizycznych lub umysłowych.
20.45 _ 20.55 Dziennik wieczorny.
Delegaci otrzymali zapewnienie Ra20.55 - 21.00 „Obrazek z Polski współczesnej" delegac1a sprzedawców sklepowych z
prośbą o wzięcie w obronę najba rdzii;j dy Okręgowej, że w najbliższym czasie,
21.00 - 21.30 Muzyka taneczna (płyty).
21.30 -: 2~.oo „~reczkos_iej na Parna~sie'_', wie- pokrzywdzonej kategorii prac .)wniczej. prawdopodobnie jeszcze w ciągu bieżąDelegaci wskazywali na to i;c sprze- cego tygodnia, przystąpi do uregulowaczor hter~cki, poświęcony_ Rodociowi w o• •
' '
.
pracowanm Aleksandra P1skora.
tz.oo - 23.00 Koncert poświęcony twórczości! dawcy są w dalszym ciągu zatrudmam nia warunków płacy i pracy pracowniEmila Młynarskiego. Wykonawcy: Orkie- po kilkanaście godzin na dobę, że wyna- ków sklepowych. W tym celu, w pierw. s~ra Polskiego Radia ~,od. dyr. Grzegorza grodzenie ich jest niewspółmierne do ro- szym rzędzie przeprow.adzona zostanie
wszystkich pracowników
Fitelberga. J6ze~ Kammski, Ignacy Dygas. dzaju wykonywanej pracy i, że należą rejestracja
· f izyRomana Zrę- om• d o na1"b ard z ie1• wy k orzys t ywanyc h s kl epowyc h i podzia ł na Irntegone
Koncert
bowicza. poprzedzi pogadanka
umysłowych.
i
cznych
23.00 - 23.05 Wiadomości meteorol. dla że- pracowników, otrzymując SO zl. mieDo kategorii pracowników umysto. sięcznie za IO-godzinny dzieri pracy. ·
glugi powietrznei._t
23.o5 - 23.07 ~omumka~ _soprtowy z Torunia Sprawa roztoczenia opieki nad pracow- 1wych zaliczeni zostaną sprzedawcy,
· sz k o I y
· wy k ~z t a tcem_e
· d aią
Ikt,01·zY pos1~
· t'·
· k wes
· się
P. R. w wykonaniu m"k ami· s kl epo~ym1· s t aJe
rozgłosme
na _wszystkie
l<ł pasalonowa
23.30 Muzyka
23.07
Judzie starsi,
zespołu p, Haliny Adamskiej. Transmisja lącą w okresie urlopowym, albowiem powszechne], względme
pracodawcy w większości nie udzielają wykwalifikowani w zawodzie, pracowz Kawiarni „Ziemiańska".
pracownikom urlopów, względnie skra- nicy zatrudnieni przy obsłudze klijenteAUDYCJE ZAGRANICZNE.
cając czas trwania urlopu do kilku dni. li, wypisywaniu rachunków, obliczaniu
muzyce"
w
20.00 RADJO PARIS. „Wiosna
- Większość spośród pracowników skle- należności i t. p. Kategorię pracowników
koncert.
powych od lat iuż nie korzystała z żad- fizycznych stanowić będą siły pomocni20.35RZYM. Koncert ku czci Respigniego.
20.45. ANGLJA (Nat. Progr.). Muzyka tanecz~a. nego wypoczynku. Wszelkie sprzeciwy cze, podające towar z półek, odnoszący
w pakowniach,
21.30 ANGLJA. (Reg. Progr. Koncert radio- i protesty pracowników nie odnoszą skut pakunki, zatrudnieni
orkiestry.
ku, albowiem większość ich jest niezor- sprzątacze i t. <l.
Niezorganizowani dotychczas pracow
ganizowana i nie należy do żadnego

18.55
19.05
19.10
19.20
19.35

otrzymują

urlopów·
Delegacja pokrzywdzonych prosi zw. zaw. oopieke i kontrole warunków płacy i pracy

Pracownicy sklepowi nie

l

Tymczasowe numery rowerowe PO 6 Zł.

nicy zostaną wcieleni do istniejących jUź
związków zawodowych, względnie utworzona zostanie specjalna grupa pracowników sklepowych r>rzy Radzłe
Okręgowej Unji.
W następstwie rejestracji i>rzeprowa·
dzona zostanie ogólna kontrola warurt·
ków pracy i płacy, przestrzegania obowiązujących ustaw i walka o poptawę
bytu tej kategorii pracowników~ ·

Zycie

Pabianic ·_·

-o-

SKWER PRZY POMNIKU NIEPOpLEGl-</śCI.
Skwer przy kościele św. Mateusza, okalają
cy Pomnik Niepodległości, został urzązony podług planu kierownictwa plantacyj m. Łodzi.
Dekoracyjna strona skweru przysfosowaną
została do całego otoczenia i obecnie harmonizuje z obmurowaniem parku im. Słowackiego.
Należy dążyć, aby w jaknajszybszym czasie
miasto otrzymało rynki handlowe w pąbliżu
rzeźni miejskiej i ulicy Tuszyńskiej, a obszerny
plac Generała Dąbrowskiego pozyskał odpowiednie kwietniki.
Podniosłoby to zdrowotność w ir'ódµtieściu
z jednej strony, z drugiej zaś nadałoby estetyc.zny wygląd w centrum miasta, gdzi_e wznosi się
świątynia św. Mateusza i ozdoba
starożytna

6
.I
.
miasta - Zamek.
wydaje ł Zarząd ~~ei.ski.-. Ostatecz.ne. ~staleodie. sr,rawy
. Ranek dzisi:j~z~A;a;::e s~ do przyjmowaMIEJSiCIEJ
RADY
POSIEDZENIE
n1ach
D8Jbhz-s~ych
w
JCSt
zmne
przewi
op at
nia yodwladnych do służby oraz do rozpaczy•·
·
·
J ~ ~rodę,
d
·
t
Ł d ·
N „ ·
·
ł. • d • 8
spraw w
nam a procesów i zał a!wiania ważnvch
d~1~ 20-go _b. rn. o. godz. 19.30
o :i sy UaC)a t;>rze sta. ~· azie w
1;1a:1a.
. . o z.
.
.
urzędach. P@ godz. 11-ej nastrój sie pogarsza,
Nr. H
Kościuszki
uhcy
przy
Now~sc1
~ma.
sali
w
(v} Mimo, .ze zna.idu1emy siE; JU;r. V.: ! wia się w t~n spos.?b, ze. Wydział Prze·
a ~ulo godz._ 12-e.i należ~ unikać orzedsięwzi~ć
mai~cyc_h związek z ogmem, metalami. aptekar· pełnym sezonie letnim, ktory zazwycza1 . mysłowv I mstanc11 p0b1era zł. 6 tyłu- odbędzie się posiedzenie rady miejskiej.
stw1em 1. m~dycyną. Między godz. 13-ta a godz. stanowił najlepszy okres dla rowerzy- ' Iem opłaty na nowy numer.
POBóR DO WOJSKA. ,
.
.
.
• d
R
I
"k ··
k
h
t ·
· k
16-tą dz1alaia pomyślne wpływy dla górników t •
.„
G"
W I k I T
i rolników. Jest to także odpowiednia pora do 1' s ow i . orzys a~ącycł t z •omunt1 łacJ~ :o- i . lki1,1ch 1e nak w wydziale 1est Dle-,
. o a u ow. 1mnastycznego „Sokoł od~aw!erania trwałych związków milosnvch i przy werow~J,, spra~a op a nie zos a a 1e~z- i wie , gdyż znaczna część rowerzystów
j wstrzymuje się od załatwienia formal· bywa stę przegląd rekrutów, urod:>:onyC:: w ro·
Ja~nych. Kolo godz. 1'~-ei narażeni jesteśmy na sze deh01tvw111e ustalona.
ności ·w oczekiwaniu daleko idących· ku 1915.
z.
Ostatnie horoskopy, dochodzące
większe straty n:iaterialne _oraz na orzykrości
W komisji za&iadają: pp. wicestarosta pow.
ze strony prz~tozonych. Między godz. 18-tą a Warszawy są pomyślne dla licznych ; zmian.
·
· ·· ·
·
·
·
·
·
•
19-tą dobrze iest kupować odzież. obuwie i
Ogłoszenie nowe~o rozporządzema 1 łaskte!!o, Z1elmsk1, ppłk. Rychalski do~odca
przedmioty srebrne. Okres ten sprzyja tak. e rzesz rowcrzystow, albowiem opłata za '
technice i sztuce. Następne godziny przynio~ą posiadanie rowe'l"ÓW ma wynosić jedynie' spodziewane jest w czasie naibliż3zym. I P.K.U., lekarz pow. Jankowski oraz lekarz wojskowy Deka z Sieradza, le)<arz wojskow-y: . 31-l!O
zainteresowanie .życiem _społecznem i polityką. 2 zł. na terenie całego kra.ju.
pułku Strzelców Kaniow.skich. Z ramienia mia:•
Kolo godz. 21-eJ oczekuie nas powodzenie to·
! sta - radca Gallus.
v.:a:zyskie i_ mile_ przeżycia psychiczne. Pól0
rekruci z Pabjanic i
Do
·
licznych gmin.
pieniężnych.
Wyniki dotychczasowe prze!!lądu wypf!fły
- Dzie:ko dziś ur9d_zone .- _wrażliwe. nerwo- Muzycy są zrozpaczeni, gdyż nie ma,ją pieniędzy na kupno
bardzo dodatnio. Zapewne można " to przypisać
nowycb.-Polic,ja poszuka.ie sprawców kradzieży
~~·.posiada z~oln_osc1 ~up1eck1e, oszczedne, re, polepszonym warunkom hi!!jenicznym i ćwicze·
, •
•
.
.
.
, ,
hgiine, brak silnei wolt.
ze niezn.aru sprawcy sk.radh im wszy~t-. niom sportowym.
Lodz, 18 ma Ja
Dotychcza& rekruci stawali przj!d komisj~
(k).-:- Zł?dzieje ~e oszcze?zają ni- ki~ ~nstrumenty muzyczne. Łu~em zło-,
Ł ·ku
trzy częściowo w Pabi"anicach czę· · wo
kogo i 1ak się okazu1e potrafią r!awet dzie1 padła drogocenna hwrm,>n1a,
.
L 'd, 18
.
as .
sc10 ·b wł odda·
'
b"d - sa k so f cny, trąbiu,. s k rzypce 1. t • d .
.
1 d ziom
.
. . narzę dz1a
o z, W maja. . s k rasc
gminy
południowe
·ednak
Ponieważ
ie
u
l)racy
. 28 b
1
YY
(k} _ W d nm
·
·
hl b
• ·k
b' ·
arszawie
. m. w
Muzyc~ zostali p~szkodowarp na bar: i l~ne od Łasku ponad 40 kim., przeto w róku
odbędzie się kongres emerytów z całej\ nym, zara ~a1ącym cię:z; o na ~ e · .
W czora1 otwarta. z.o·&~ała, takT wta~o- d_zo P?W~z~ą sumę i z. trudem postarali bieżącym, na zarządzenie starostwa, utworzon\
Polski, a więc i z Łodzi. Na porządku I
~ została nowa placówka ·w Widawie. Tym spodziennym kongresu znajdą się referaty J mo, Wv.,staw_a Rzemieslr~icza - - arg1 w s1ę o _Ja.kies zap.aso~e ms~:umenty.
so~em_ ~ekruci oddaleni są od mi~js:a zbor.nego
przystąpic
mogr.iby
me
razie
przecn~nym
pot~m
z
:w!ą:z;ku
W
na temat bolączek ogółu emerytów or·az p~arku ~taszica.
naiwyzeJ o 15 kim.
s::anowwnio, aby w d~ien na tere~ie Wy- do swe1 pria cy.
wdów i sierot po emervta·c h.
Powia:łomio:ia o kradzież". policja I . ~omisj~ pob~row~ czynną jest przez cały
sLawy odbywały się produkcie muenergiczne dochodzeme. Praw- m1es1ąc mai codziennie od !!odz. 8-ej do 15•ej.
wszczęła
zyczne.
Dyżury aptek
instrumenty muzyczne zo· za wyjątkiem niedziel i świąt. ·
dopodobnie
"Tivoli"
restauracji
z
celu
tym
\V/
Nocy dzisiejszej dyżurują następujące ar.teREPERTUAR KIN.
podczas wywożenia 1
skradzione
dały
teren
na
ki: J. Kahanego (Limanowskiego 80), S. Traw- przy ul. Przeiazd zawiezion:>
OśWIATOWE: - „Mały pułkownik".
Muzycy są zrozpaczeni, I
fortepianu.
kowskiej (Brzezińska 56), J. KoprowskiP.go (No Wyst~wy fortepian.
womiejska 15), M. Rozenbluma (Sródmiejska
NOWOśCI: - „Stworzona do · całowania'•
Gdy wieczo·r em czbnkowie orkie-, gdyż w razie nieodzyskania straconych
21), M. Bartoszewskiego (Piotrkowska 95), L. stry, koncertującej w „Tivcli" przybyli' instrumentów będą musieli kupić nowe, „Sekrety Marynarki Wojennej",
53), H. Skw.uc:tyl1(Rokicińska
Czyńskiego
1
LUNA: - „Dom Nr: 56",
skiego (Kątna 54), U. Sinieckiej (Rzgowska 59). do pra.cy, stwierdzili z przerażeniem,' a pieniędzy na to nic mają.
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faiktem...
To dlatego, że mni.e kochasz, Ja-1 Jeg·o troskliwość ujęła ją bardzo. SpQf
. Gdyby srę czegoś batl w tej chwili, to siu? ... powtórzyła, trzymając jego rzała nań z wdz.ięczniością.
jedynre - zetknFęc~a się z policją, bo to twarz bli<sko swoj1ej twarzy
- Dziękuję panu bardzo, ale ja nie
byłoby kresem jego wolrności, powrotem
Raż.ony nagłem zdumi1eni1em, d'tugo mogę skorzystać z' pańskiiego poświęceza kiriaty Wlięz·ren· ne ... Ale tak? Wzruszy;ł nie odpowiiada•L Jeszcze ni1e byl pewny, ni,a...
·
koN~nz~j:i~!e~~;;~~~::;ar~~t?:~icyprzed fanryką rami.onami„
czy dobrze słyszat, czy dobrze rnzumiał.
-Jakie to poświ· ęce111ie ... - wzruszyl
~nusera jakaś przechodząca kobieta 1. •Tcnęła
- Phi. .. Z n1i.ejed:nym bamd:ii 1 01rą da- Dop.iiero, gdy poraz trz.eci zadała mu to· rami1onami.
łlę na trupa. mężczyzny L odciętą !!Iową. w za· wałem s-obi1e radę.„ - pomyślał bez za:- -samo pytani1e, odpaI1l:
- Niech pain włoży płaszcz, bo·
~ordowanym rozpoznano Alfreda Krausera
ro:wmvalości.
- Ja kocham, prioszę paini, kogo in- z.imniQ.„
Jan Rogosz został aresztowany a w dwa mie·
1
b
J
d
zi'mn,.,
·
~iące później. st~n'\ł przed sądem, który skr.-zał go
atrzyma1 si1ę, Y zapaHc, paipherosa. nego...
a
'O
"'· przyzwyc:za1oniy,
na 15 lal w1ęz .ema za zamordowanie Krcuseia. Elżb1eta drg1nęt1a i sk1eriowa:la nań oczy.
- Jaikto? - oof.nęła się o kro:k.
prnszę parni...
'. Rogosz ucieka r: więzienia na dwa tyg.:idnie
- ZapaHmy ... - mruknął...
- Ano, tak..
- Przez1iębi srę pan ...
przed .:;termineM wypunc:cenia go, udaje się do
- Dobrz,e ... - odparła szeptem.
Przez kii·lka sekund spoglądata. na nie- Gdzi1e tam, proszę pani ... Ja nje
mieszkania Walczaka, który miał mn wyjawić,
- No, i boi się pani j.eszcze ?...
go rozsizerzioniemi o-czami, jakby nadz.i- tak dlelilkatni1e chowany, żeby od byle
kto był mordercą Kri:usera, ale nie d•,wiedział
'
s~ę tego. bo Walczak. cho!1 na gruźlicę skonał,
- Mniej, nuż w pierwszej chwili ...- wić n1i1e mogła się temu, że ktoś - i to czego chorować, nic mi ni1e będz·iie, jak
01e zcfążyws.-:y zdrac\zir. tail~mnicv.
odparła, siląc si1 ę na uśmilech.
taki z „niższ.ej" sfery, „ktoś" - odtrąca postoję trochę bez pła'S'zicz.a...
·
Pani Elźbi~ta Wernerowa, żona Hugona Wer·
- A widzi pani.... Ni1ema się czego , tak zdecydowa·rni·e, ta!k stanowczo jej
- N~e zgadzam się ...
nera, gl?wnego a~cjona1 ~us:?a !:\"Hl'ki s:amocho- bać...
Imi1łość. Zaholała ją amoocja, silniejsza w Delikatni,e ująlt ją p-0d rami1ę i usadodów poiechala piękną. hmuzyr!ą na spacer ze
- Gdybym była tu sama umartahym' niej, ni:ż kiażde uczucie.
will na prn)u. P·otem zaipa:J.i~ papiterosa i
swym
nowym kochankiem, szo;e· em - Andrze· c hY ba zie s t me hu... Al e t aik , 'przy panu....
· ·
Jem Łubkowskim
Co pan pow1ed,z11al? - odezwala s t aną1t O·b 01k meJ.
Poprzedni k~chanek Wnn!rowe!. Jerzy i.estem już z.upel:nie spokojna, bo wiem ... sit; po P.ewnym czasie ziupe~nie spo1ko}ni1e.
Zapatrzony w rni•ebo, nDe widział jej
Zr,ębski,_ staje się ,Drzy~::;dkfl.wo w!aści.ciel~m li.s- ze po,tra.fi m~i<e pan obroni~ .. , prawda? ... I - Ze kocham, proSlzę pantl1, kogo iin- ' oczu wlepi1onych ni1eruchomo w jegQ
1
t6w :Wa\c~aka, ·z .· ktorych dcw.aduie się, z.:
- N1.e d'OJdz,11e do tego, zebym musi1al ' n ego...
twarz ... Dopi·ero na dźwręk jlej głosu, opu~
~raaser me zostal zamordowany. Po ,.śm; erc1 panrą bmnnć
I - łim.... A dlo.czego pa111 mi mónr1'
o . ścił głowę i spotkał siię z jej spojrz.eniem'.
swej odebral pieniądze, zmieni! !lazwisko na
·
. :··
. 1.
.
.
. ,
"'
Werner 1 zalożyl nowa fabryke.
- Doidz.~e. dio1dz~e„ Moze mie teraz~ , tern?...
- Nrech pan usiąd'z.Pe obok mnii1e .••
1
Po przybyciu do zapadłej wsi _ Kurkowa może nie w tej chwili, ale to będ zie, to
Słucham? - zmueszał sh: on sko- Ni'e szlkodzi, jak pos1o.ję.„
Rogosz otrzymuje pracę w tartaku dziedzica m11si być...
lei.
- Jest pan zmęc,,;ony ....
Nugata.
.
.
„
Umiil'kła na krótko i ciężko westchnęPytam, d'Ja.czego, w związku z
- Nie ba:rdzlO, proszę pani.„.
1
Rągo~z !Jdal si~ do .„Czarciego d.wor'! • ~by la. Potem znowu podnlilOs~a spojrzenie na cz,em, zw,i·erza mi się pan ze swoich
Proszę, żeby pan usiadL. Bardiz-0
wyśw1ethć 1ego taiemmcę.
W kracie p1wmcz- J
?
nego okna zauważył obłąkaną twarz starca, idó- ana.
spraw mil!os.nych. ...
proszę ...
ry kr:iyczał, że zna tajemnicę Krausera. Uczy- NLe odmówi mi pan nigdy swojej
Strudem wykrztusiił przez ściśnięte
Usiadl, starając si1ę zachować pewna
niło to na Rogoszu olbrzymie wrażenie, Posta- pomoicy? ... - zapytała, prz,ejęta czemś gardlło:
przestrneń mi·ęd'zy nią, a sobą, o-ma jed·
nowi! sprowadzić zaraz .policję i uwolnić starca do głębi.
_ No, bo ... no, bo... pani przeciież lnak odrazu przysunęła się do niego tak
: ~Q~~ąJ~ani.ec znikl jednak w tajemniczy spo I - No, jakżeby ... -;- odrze~! z uś~ie- mów'i·l·a...
j b_li.skio, że pocml jej oddech ma twarzy.
sól>.
chem. - Mał'O to pairu dla mme zrobiła?
- Nile niie mówi.tam ... - przerwała Szepnęlla:
,Rogosz wyjeżdża z Magda do Warszawy: Ą Jakbym nawet pan!ilą w tej .chwiili do: mu ni1e'Cierpliiw1ile. - Coś si1ę panu prze- Ma pan papi•ero.~y?
.
.
'A t) mczasem w~rner~wa po .m.orderstw1e p11eJ.10 poznał, t?,bym 1 wtedy rne dał pant slyszalo....
- Mam.„ - wyc]ągnąt z kveszen·i ·
Zrębsk !?'>•'f.rtl9\:łł~ mę"ża, łft&y 1~1 wszystko krzywdy zrob11c.
A może-. .• _ wzmszyt rarni1onami. _ 1dwa.
prze~~:~ 1 Ant ,„ 0 .i 0l..-ł .3.
d 1. ;
- Doprawdy? - z.a\voitala z ożywiie . A może...
Zapalili. Przez ki1ka mi1niut trwało mi[
.....„ ,,.. ,9.i
""'"I'" µ,wum o 111.111zo!ll . . d , .
.
Ooprawdy.?
1
1
•
T
t
1
·
·
t
,
El..._ ,,'<n
„żyletce" i l)pnikowi _ list Walczaka po- T:iem 1 ra 'Osc1ą w g10Si1'e. Elżbida zaśmi1a1ta silę
gf.ośno jakby , czeme, ·an s ara1 się nte pa rzec na
atanawiając oddać ten dokument Ro!loszo~i. . - J?oprawdy ... Przeci•e to inaczej być ubawiio.na nieporozumiieni1em, którego : żbietę.' czując, że ni1e zdejmuj·e ona wzro„Czarny Antoś" udał się do We~nera i prze· me moze...
właści1wi1e ni1e byt.o.
l ku z Jego twarzy. Trudno byto mu jedko_!lal się, że Wern~r jest wlaśnie Krauserem,
Za:nim zdolal się Z'Orjcntować w sySmi:ech jej brzmiał dziwnie ni.ec·o i na1k zwalczyć w sobi·e silni·ejszą od woli
kto2reg-0 r1.zedk?m 0 miał zam ordowcać QogoAsz.1 ś" tuacji, zarzudła mu ra:mi1ona na szyję nieprzyjemni·e w ciemnym Jesi1e... ' Odbiił 1ochotę i... ciekawość ... Oczy ilch spotkały,
. apow e z1awszy zems 1ę, •. zarny
no ·
·
ł
ł ·
. d · ·
·
·
'
'
o_ąchodzi. Na progu spotkał Elżbi~tę, która za· I przyc1•ą.gnę a z ca eJ s11ły ·O Siebie.
Sif;: on kilkakro'tnem echem, j)rzypomma- s:1ę z;nowu._
.
prasz~ ·~~ !la . wódk~ Pr~ewrotna kobieta chce
,Usta i.eh zet·~nęly si1ę w pocałunku. jąc hukrurnile puszczyka...
. -- .Palli!1e . !as1u ... szepnęła O•na
go ~s1dlic 1 odebrac mu list Walczaka.
Zniow rozl·egf się sz.ept .Elżbiiety, ledwo
Rogosz wzdrygnął si:ę mimowoli.„
dz.uwme m1ękk1m głosem
Pos~~i r_ia ~ódkę do knaipY ~~acapa''. - ~~~~ dosłyszalny, zlewający się z bezustanTa:k samo widlrygnęli się jednocześn1i,e
- Sł~cham ....
spot~ah ~ir~ma: Antoś wycno.ct~ 1 · zosta.\•la:"" nym poszumem wysoki1ch sosen·
d\"aJ·
męz·czyz'n1·
kr YCl· W PO bi'·
' - W1,e .pan. ' '•est pan
ba-rdzo dz1'wElżh1et~ 1 B1ruma samych. Elzb1eta prosi prze·
.
·
.
rv
'
U
IZU za I .
.
stępcę, aby odebrał list Antosiowi. Biruń, ocza·
- To dl1atego, ze mniie kochasz, 1ednem z drzew ... Po tym śmi1echu zapa- ,nym. c_ztow1·ebem ... Nhe mogę pa1na zrorowany jej pięknością, udaje się w ślad za An- prawda?
nowała w lesMe oi1
s.za...
zum1ec ...
tosiem i zadaje ~u skryt.obóczy .cios .noż.em...
Okrzyk - nii to potwne<r'dJzenie, ni zaTylko drzewa szurruila,ly jedn0stajni1e,
- Niby dlaczego? zapytał .poW~rner, ulega1.ąc pr?sb~tn pię~ne1 Rity. ko· przeoze'll!i1e - wyrwał się z jego ust.
usypiająco...
prostu.
chan.lu Gastona, fmansuie film ma1ący za fabułę
T d
· ł• d · '
Od
~nąne wypadki sprzed piętnastu laty, gdy Ragoru TIIO m1 ~o POWDe ·z11ec ...
sza uwięziono za rzekomą zbrodnię na .Krause·
Rozdział 206
1czasu, gdy pana poznałam ... nie wii•em ....

f STRESZCZENlt: POCZATKIJ POWIESCI
' Pomiędzy dyrektorem fahryki rur kanalizacyj.
llych Rogoszem
Al!redem doszło
Krauserem
a jei!o sz ferem
.nem
do gwałtownej
scenyJa•
w
gabinecie, dyrektorskim. Rogosz został wydatony z pracy za to, że ujął się krzywr1
„Jicz·
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1~~~~. ~e;n~~iiz~~t;ć lli6ieta postonoDJiO ~drad~it l~~~·r.~'.·~~ś··~i·: ~d~fe~i\io d~eg~~u~_:.rŃ~~.
:::~,aj~~d~~)itd~t~~~~d~1\
t<iśrnę w. tym celu wszedl w kontakt z Biru...,
poznia.Ję siama s1•ebhe ... Jakby tu panu po1

i

401· "'IDOi·

niem. , ·
. t'Dono.:.~·o-,. ..
,~
wi1edz, i·eć - stałam Si·ę sobi1e o-bca ... Pan
' Biruń zakradł się do atelier, stwierdził jed·
~„
G' ::y-. 911/
•
~
'łlU
mrn;1e uroczył, pain ... pan ...
nak, że nie ma zapałek. W tej chwili jakiś nieOb .
. . . .
,, .
. .
,
,
i
Umilkła wśród zdania, nie mo<Sąc zna
znajomy rzucił zapałkę na polane benzyną de·
, OJe myeJ~ ]UZ d10.sc teJ przechadzki, ze m,1ała O to właslllie pretensję GO ni.eg·O, leźć dobitneńo określenia swe.ń. 0 "' st·a.nu
koraoje.
Biruń wyskoczył okn<?m i zraniwszy zaikonCZi
·
k llW~ll'ym"
• ·
•
i;
1<.
dozorcę udał sie do knajpy „Kacapa•·, gdzie cze·
one} ~:ueocze
zgrzy t em:.I ch OC 1? 0 t en:i - u dawal t·a,. z~
me . w~~
~ co i duchmvego.„ Może pierwszy raz w
kala na ·niego Elżbieta.
s;hcteh wroo:~ do „ma~ątku , kołowah j cho~z1 ... N~e wypadał•o JeJ postąp11c ma- : życiu mówiła tak szczerze,· niezakłama. Rogosz został aresztowany. Z więzieni Je~~ak ]}~z kJierunku, me mogąc odna-, czeJ - to Jasin.e.:.
j nie, jak w tej chwili, może pierwszy raz
os.wabadza .go R!r~6, który. rlzialal z poleceni<, lezc drogi ... . . .. ,
. .
- Jabym,JeJ to wszystlm wy~łuma- 1 w życiu słowa iej zgodne były z tem, co
~er.ne~owe!. ~lzh1eta ośw1adc.z~ . ~w.emu mę 1
- Zbłądz:Il.1·S~Y:·· - rzekł•a .Elzb1eta. · czyL. - myslał tera-z. - Zrozum11ataby . zeczywiście czuła„.
··
zow.1. ze wie. 1z czyha o~ na 1e1 zyc1e„.
. · - .Mam wrazeme, ze ciągle wracamy na 11mn~e bo orna jest prz.ec1e tab dlobra 1\
J
·
ł
·1
·
•
·
Wernerowa zakochała się w Rogos~u. Z<1woz1 1 t
.. ,
'Al ' . d
.
. ·.
ei P onące sinym ogmem zrentce, .
go· ~~~~chod~m ~o swej po~iadłości za miastem. I 0 samo mneJsce...
.
. .
. : SWOJą. 1rogą, t~ dlz.~w~e, ze c:rna. czu1: d;żą~y, ale silny głos - uczyniły na }a•
Mtiz iei . udaie się do knaipy „Kacapa", gdzie 1 - Mhm ... - przyta1knąJI Rogosz 1 sp·OJ c-q,s do mme ... To Burun m11ał racię, ze cos me s1lne wrażenie„.
·
·.
za.w.;rl· znajomość z o~ry~~kiem Ali~sz~- Po kiii<u' rzał w ni1ebo, jakby ziami1erna·ł zmjento- podejrzewał ... No, no, taka bogata pani
O ile przedt~m sądził że hog ł
, i'
mm:;tach przyszedł B1run 1pocz::il s1e zahć przed 1i wać się według gwiazd
i śli1czna przecileż a ja co?
II "ro Z!11I.;;·ńda.i1·ła się· " nteco
" '
d · a ła P. an
.Wernerem na niewdzieczność kobiecą.
,
• •
• •
•
,
• '.
•
• ••• • ,
PO
wp ywem
·p. rzeinyslowiec uśpił Birunia i wyci•1 gnąt mu I . Znow obrah mny bemnek, prnec1wny
N1.e mam JUZ s1.ły chodzie ... - . wyr- wypitego alkoh0tlu, o h. ~le te·rnz widział,
z ki;!<zeni, list, pis.any przez Elżl,:!~rę do P.roku-1 od poprzedniego i znów - z tym samym waJ go z ~m~ślenia gl:os .Elżb i.ety.
Iże, to nie przefo:tna chęć nawiązania ·
rat~, a. .Poze11:.nal s1e z .. Kacapem 1 u_d~I s1e do skutkiem.
- Mysię, ze teraz 1dz11emy dobrze ... I krotkotrwałego flirtu przemawiała przez
cukierni
. . gdzie p.;i czai czvtac list Elzb1etv.
Fo 11..11e,Jta.
· • 1
k'1m ~z~sre
· bY.l'
1·· ~Ul
· · moc~10 · ....,- Odpo~11e_u~rai
· ,i, • I J~J
· · - T a k wygą
1 da, Ja
· k - I mą,
· a.1e - powazme1s.ze
· · ·
·
Następnie złożył wizytę doktorowi A!bot.
uczucie.„
1
· Gdy do doktora przyszedł Aljosza, podający I~ę~zi~m, szczegolniI•e - .Elzb~eLi. Mus1af j by las się JUZ konczyL. Coraz rzadsze I
Mimo tak <lczywistych dowodów, ·
ei.ę z.a wywiadowcę poli~ji, Werner . zabrał tru- Ją sd1me podtrzymywać, bo s.fania!~ się po drzewa ... I tak ni~ema gdzi~ odpoczqć.„ nie wydawało mu się prawd01podobne,
c 1 2.nę. A tymczasem ~lio.sz~ . u.sypia doktora, prostu na nogach. Ni•c prawie me rozma- Ziemia mokra...
by to była ... miłość ...
ktoremu
chce dzrabowac
p1ersc1en
:.1a11· z.e· so b ą, maiąc
· do s;1
„eb'i:e wzaiemną
·
N'~e mam JUZ
· · sr'l... - pow t,orzy1a
t
T · · w mm
·
k "ł nd dzie,..ka
·
·, •El'b'
t
.
d
R
„
b
.
„
\\
1
:z; ie a o wie za
o„osza, prze ywaiące„o
k
, ·
I · t · o· 1uz
d
b t wio
·
~
' .że
na m-;L Udali si"\ na spacer do lasu. Uwagę ich urazę.
'
.a:prysni.e.
is me1a, wa O• ce sobie, odrębne św1azwr6ciło migające wśród drzew światełko,
~ogosz ~:V:l zly na to., wszystko, bo
Zrobiili .je~cze ~illkadzi~esiąt ~rio:ków. 11 ty: ~wiat ludz~ ~ie~nyc~ i b01~atych„. A-· ·
chciał z Elzb11etą pcmówrc o sprawach, Okazał·o s1.ę, ze me zm1
a1dowal1 się ma ; pomiędzy tern1 sw1atami - nieprzebyta
' Elżbieta kurcz.owo trzymab się teraz które go fnrtrygowały, teraz było mu jed- skraju lasu, lecz weszli na obszerną po- ' pmmaść, naturalna granica...
,
ramteni.a fana, ]akby w obawie, by jej 1nak n.i 1 ezręcznóe. Jednocześnie czut się· Janę.
Nigdy jeszcze nie t~silmił do „tamte„
nie uciekł i ni.e zostawi·! samej w lesle na niejako wi.nny, choć wi·edzia~, że postąp1itł
Sytuacja stała si1ę doprawdy nieznoś- l go" ńwiata, niMy mu nie imponowali lu·
pastwę owego przemykającegci się po- uczciwile i zgodni1e ze swojem sumi<eniem. r.a. W·i1dząc, że .El.lbi-eta goni rzeczywiś- dzie bogaci, obrośnięci sadłem, rozbijam1ędzy drzewami ni e bezpi·eczeństwa.
Nie skłamat, ni·e chci1at ~kłamać ... cie resztkami srt, rozejrzał się dokoła, · iącv się samochodami..
On tego ni·e?ezp! eczeństwa 11ic :Vi- ,Pow;·edziaił .wprost, że kochfi kogo i~ne-1 ~zukając j1 a•ki1e.g~~ pni'a, llia którym mo-!'
Tak. iak tamci ~ bo):!actwa, niezaw·
dział, nie przeJąl się ni.em lUpetme ... go ... Bo to 1 prawda: czul, ze serce Jego ; zn aby był1 0 US ]ąsc. Znalazł. Bez st owa sze zdobytego uczciwą drol!ą, dumny
'Ważna rzecz, że ktoś chodzi z latarką należy n1'.1epodz1i1elnie do Magdy ... Miatże zcLjąt płaszcz i uii10żyt go na pniu.
był z te.Qo, że ie-st człowiekiem „pro·
ele'ktryczną po lesie... Może to być i ban wyprzeć s i ę tego, powi1edzi1 eć, -::o i1nnego,
-- Co pan robi? - z.a wołała ze zdz.i- , stym", ale za to zdrowym fizycznie i
dyta ..'. '. '. k ca tk :·em sp::ikoin y 1.;z low ic k.... ni ż b:r t·o w i1stocie?...
. wi1en j1em.
.nrnralnie...
·
jedny_m i drugim ~ypad~a nie uwa . A ta pitęk.na, bog~ta Ji:aini pogn'.tew~ł~I·
- Pi1 e~ jest ~nokry .. _ · wytlu~aczyt.
(D. I
c1·ąg
r ,
ża:t ;.·::i. wlasc·ilwe pnzeJmowac ś!lę tym s1. ę o t{) na megQ ..• NFe m1iat wątpl.11woso1, - A to nuebezj)'llecme dla zdrowia...
1
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18.V

Losy

abisyńskiej

Cz~rny śzpieg

Mata Hari

w sp6dnlcy za nieocenione

usługi podczas

wo1ny z ~lochami otrzymała od negusa... kolekcję mod~li
paryskich • - Czy piękna agentka ,;króla królów" wr6c1
na deski music-hallów

-'.!

-~···~·-·~-

.TEATR MIEJSKI. " .. ---- Dziś w poniedziałek o godz. 8.30 wieczoretif
po raz 28-ty rekordowa „Trafika pani generałowej' ' po cenach zniżonych.
We wtorek o godz. 7.30 wiecz. przemiła
„Matura" . Ceny zniżone.
W środę i w czwartek o godz. 8.30 wiecz,
publiczność emocjonować się będzie na ·sensa·
cyjnej rozprawie sądowej Ayn Randa „Kto za·
bi!?". Widzowie z niesłabnącym napięciem śle·
dzą tok fascy nującej akcii, poczem wysłuchują
wyrok sądu przysięgłych. Przypominamy, że
każdy widz ma prawo otrzymania J<;uponu llPO·
ważniającego go do zostania jednym z 12 sę
Kupon wydaje kasa po
dziów przysięgłych.
zgłoszeniu nazwiska. Reżvserja i udział Ja.na
Boneckiego.

(z). T.raigi~zne wyiClarzen!a w '.A'ddi~ I nem jego narzędziem na dworze Lidżu widzialnem kierownictwem ulntelligenj:e
r
'.Abe-ble t uc1eczk.a ne;gusa. z porz~~oneJj Yassu. Urodziwa i mądra niewiasta po- Service", Vezero Manen przyczyniła się
na ł.askę lo~u ~tol!·cy prrzymosly .zmierzch trafiła pod każdym wz2lędem do.godzić w znacznym stopniu do upadku Lidżu
k~l'Je~y ab1synslue1 Mata-Hari, która „czarnemu Ludwikowi XV'.'. Znajdując Yassu, wstąpienia na tron cesarzowej
wiernie. służyła królowi królów i jeg.o się w centrum intry2 dworskich, Vezero Zaidotu i wreszcie rasa Taffari, później!!!!~~~~~~~~~!!!!~~~
Manen swemi informacjami wyświad- sze~o nej!usa Haile Selassie.
.
,
u4d0W1.
Nieocenione usłuJ!i okazała abisyńPrasa paryska zainteresorw,ała się 1o- czył·a Lawrencowi większe u.słu2i, . aniżeli
śem czarnej kobiety - SZfPie~a i wyraża wysocy dygnitairze koptyjskie110 ducho- ska Mata Hari w czasie wojny włosko- zały się nieoidipowiednim terenem dla:
przypuszczenie, .że VezeTo Ma:nen nie wieństwa, których agent brytyjski pord- abisyńskiej. Jako na!!rod.ę <l'trzymała działailności czarnego sz.pfog,a. Vezero
pozo~anie nic innego, jak powrócić na burza.ł pr.zeciwko .Lidżi - Yas.su, korzy- od ne~usa to, co stanowi marzenie każ- Manen nie ootrafiła skusić tam swą uro.
staijąc z te~o, iż poślubił on muzułmfinkę dej kobiety - mianowicie całą kolekcję dą ~adneJ1o z d.yplomatów, i Haildo. eAddisąe:
deski eurGpejskich music-hallów.
lassie odw°!ał Ją spowrotem
modeli z Paryża.
Vezero Mainen r, ozpoczęła swą kuje- i przes,zedł na mahometanizm.
Ubrawszy swą wierną spółpracorw- Abe~y,. gdzie z~otował , jej uroczyste
.W końcu zlikwidował cały szt.ab
fę w c~araikterze tancerki. Spotkaw1szy
na. swe1 droieLz·e słynneito pułkownika !· swych aigentów, ko.rzyst·aiąc jedynie z nicę w modele z ulicy de la Pai:x:, negus prZYJ'Sc1e, P?~cz~s ,ktorej!O osobiście
Lawrence, przeszła pod je~o kieroiwnic- usług „czamei Ma:ty Hairi", która była posłał ją ze specjalną misją do Genewy., przyp•'\~111 do JeJ piersi order „Gwiazdy
·tw.em świetną szkołę i została p0słusz„ na>j, spryttiiejszą ' ze wszystkkh. Pod nie-IJednakże kulua:ry L4!i Narodów oka- Abtsyn1 •

!

~id.

H. HAMMER LEczn1cĄt:.~~!:~~wsKA

Dr. B RA UNF

__ 294
przy przyst. tramw. pablan.
Aliuszer-Olrlekolog
PIOTRKOWSKA 81. teł. 100-57
2 razy dziennie przyjm. lekarze we
mieszka obecnie
,
Spec. c hor. skó rnych l wenerycznyc h
wszystk1'ch speci· atnośc : ach.
U·io LISTOPADA 32. · Tel. 128-39
I seksualnych
GABINET DENTYSTYCZNY
W nocy wejście przez Gdańską 12·
przyjmuje od 8 1 i od 4-8 wiecz.
od u rano do s wlecz
Przyjmuje od 3-7 wlecz.
'
PORADA 3 ZL.

KoLEKPARcz.o,.eoNrwvsrAska

PrzyimuJe od 9-3-el.
ODAl'QSl(A 37 tel 232-55
.
' L
od 4 - 7-el w ecznicy,
PIOTRKOWSKA 294.. tel. 122·89.

•

„

„Anr.DMe:.,iEWicz

6i!I

Speclalista dcłborłóbkrtanl
nosa, gar a 164 t 1. 125-Zd
PIOTRKOWSKA
lód„ uszu.
' e
"•
Przyjmuje od 4 do 8 wlecz.

w. BALICKA
Dr.. KlaczkDWil =or.=HE==N===-R==YK:....:....:o=...:w·~·s·· K·:.__1' Doktor .TREPMAN 8-NUSBAUMOWA Dr.
SIENKl~WICZA.
LEKARZ „ DENTYSTA

Spe.;Jalista chorób skórnych,
POLOŻNICTWO I CHOROBY
wenerycznych I seksualnych
KOBIECE.
TRAUGUTTA 9, tel. 262·98.
PIOT.Rl(OWSKA 99, te!· 213-66:
przyjmu1e codz. od 10-;-12 1 5--8 wiecz odS-11i6-9 w, niedz. i święta od 9:..12.30

speclallsta chorób wenerycznych,
skórnych, moczopłciowych
tel.
234-12
W8 Z 8
8-12, 2-4. 6-9 wlecz.

Za

d k

6

1

przyJmueJ odk4-8 P'' poi. I
a 51 1it'23
Piotrkows

52 (róg Nawrotu)
Nr. teL 194·0.ł.
Choroby sł. lrne I weoeryotne
przyfmule kobiety I dzieci od JZ.4$
do Z.15 i Od 6-8-el.

~:~:~k!~~~~~ą!~~~~ Dr. J. NAD EL H. s:;;;;.cher Dr. Ludwik FALK Dr.

AKUSZER-GINEKOLOG CHOROBY, SKÓRNE 1 WfNERYCZNf
Lecz. chor. skórnych l seksualnych.
PIOrg~.o~~~~d 5 L~ 1~~.48• 62•
Telefon
Czynna od 9 rano do 9 wiecz.
228
92
12
w niedziele i śwleta od 10-1.
•
-1 I od 5-7
Kobieta Ir.k. od
---w_.____
11_rz_Y1_·m_._od_10-_1_2_1_od_4-B
______
.,...__-...;.,_P_o_R_A_D_A_a_z1..

ANDRZEJA 4

CHOROBY SK6RtlE
i WEtlERYCZNE
NAWROT 7, tel. 128-07
od 10-12 I 5-7-ej.

ul. NAWROT

li! KoD~;iDo. wski· Dr. ŁAGUNOWSKI
wm11łlocloaicz•A Dr. J. Solowiejczyk n1
sek-~.
ZAWADZKA 1

fl la ł
Lteczenie ci)or. weneryczn. i skórnych· SPEC. CHORÓB WENERYCZNYCH
I
Cid ń k
I SKÓRNYCH
telefon
a S a 3 7, te . 232-55
PIOTRKOWSKA 99, teł. 144-92
122-73.
przyjmuje od 7-8-el wiecz.
od 2 - 3 i 5 - 9 wiecz.
czynna od 9 rano do 9 wiecz.
'
'
w niedz ielę od 9 - 11.
PORADA 3 ZLOTE.

Jl\lt POLAK

CHOROBY WEWNĘTRZNE
i ALLERGICZNE.
Gabinet Elektro• I śwlatloleczn!ezy

N~

7

!;~yj~~-~7.

godz.
....
specjalista chorób wenerycznych,
BIURALISTKA . poszukuje zastępstwa
sualnycn 1 skórnych.
(Gabinet Ro@nrg1,110- i światlolecznlc2y) w czasie urlopu. Łaskawe oferty proszę
PIOTRKOWSKA 70. Teleton 181·83· kierować: Łódź, Kilińskięgo 116, Ola..
.
Od 8-10. t-2.30 I 6-9 w. w św. 10-1. zerówna.

d.lłndr';.ej Ż'ońsAi ~~~~~~~~~~~~~~· ciotce!... Od kilku godzin siedze tu nie- i

Ich pierwsza .miłość
"

Powieść spółczesna

83)

doczekał się, że miękkie palce dziew'poczęły mu delikatnie gładzić
czyny
naHepsze.
' ' ruchomo a ty sobi~ śpisz w
i
Ale nie wymowiam ci: myślę, że sen włosy.
Byt zaskoczony i usz,cześliwiony tą
zrobit ci doskonale!
Ornicz utkwił w n~ej swoje przezro niespodzianą pie,szczotą. Już miał otworzyć oczy, ażeby podziekować jej za
czyste teraz oczy.
- Tak, - mrukna.ł z naciskiem - tyle serca, gdy nagle uslvszał skrzypnięcie drzwi, a zaraz potem ostry i nie
ten sen zrobit mi doskonale.„.
syk ciotki, strofującej Danuśkę.
mily
Skolei odszukał spojrzeniem Da„
nuśki.

Dziewczyna zuipefnie już uspokojona
Danuta Kresińska, e.kspedjenlka w m1t- jego śmeircią skonczy się bezpowrotnie
i~:a~Leow~!~~atnym Jana Zarysza zostaje twoje tu królowanie. Już my mamy o wlała do szklanki trochę herbaty, poNie mogąc znaleźć pracy - mając na pani i jej ojcu utarty ..; ąd nie mamy za- czem przesączyła w nią dwadz~eści a
utrzymaniu ojca - przyjmuje pomoc· Zary- miaru trzy mać was dłużej ; ojca zładzie- kropel zaordynowanego przez Lesiewicza lekarstwa.
sza i od czasu do czasu ~pclyka się z nim. J·a i córk~ żyJ'ąceJ· na lekk1'm chleb1'e.
O spotkaniach tych Ó'>wladuje się naCicho . po hylifa sie nad nim i przyoszczernikczemnej
~by
ż
,
ą
j1
Korciło
po
i
Reczyrtski
rzeczony Danuśki Stan ,sław
ni wepchać spowrotem jej obelgi. tykaja,c mu szklankę do ust, poprosiła
g~ałtownej scenie ~rywa z ukochaną, nie czy1
wier~ąc, że s.tosunki 1ei z Zaryszem aą zu-. Pohamowała się J"ednak Ale bardzo ur- miękko:
•
. .
pełme platomczne.
- Niech ł):rn to wypije L ..
Kresińska po wielu przygodach pozna.ie wany był JeJ szept, gdy zaczęła:
Ornicz p::>słuszn !1e przełknął lekar- Nie mam zamiaru tu przy łożu
tajemniczego dżentelmena: Karola Ornicza
który kupuje wieś Rychlowo, an~'>t/ując sta chorego wszczynać jarmarcznej kłótni. stwo. Ale nie wypuścił iuż z ręki jej
My z ojcem wiemy dobrze, że je,ślii to dtoni. Szybko podniósł ją ku ustom i po
rego Kresińskiego na administratora:.
Ornicz podkochuje się w Danucie.

I

wyrzucicie nas całował.
- Dziękuję ci, kochana - powie~ ~ P'ani tu znowu?„.. Tyle razy bezlitośnie na ulicę. Ale nie obchodzi!
mowNyśmy, żeby się pa:ni tu n.ie pchata. mnie co będzie potem. Dziś, kiedy istni1e dziat z uczuciem. - Dziękuj,e ci za to
iTrzeba być piozbiawi1oną taktu, ażeby na- je naózieja utrzymania Karola orzy ży- i1 za wszystko inne!
Felicja zaczęła go znowu zagadyrzucać sLę tym, którzy o to nie proszą! ciu, nie odeidę od jego łoża i w dalszym!
Danuśka, przyzwYczajon:a do podob- ciągu będę go pielęgnować. chociażbyś- wać. On jednak zmarszczył · brwi, a ponych scen, zaczerwi:eniił·a s:ię tylko i cie m~e ii p () stępo wa ć ze mną jeszcze nik tern demonstracyjnie odwróciwszy się,
mruknął:
czemnicj, niż dotychczas!
szepnęła:
- Niech już ciotka sobie idzi·e i zoAczkolwiek mówily szeptem, szmer
- Ciszej, j'roszę p01nd1, bo pan Karnl
nioiże s.ię obiudiz:ić, a doktór kazał mu spać ich stów musiał widocznie zbudzić Ka- 1 stawi mnie w spokoju„ .. Chciałbvm od'- ~-~ · począć w samotności.
.
ja1kina,jdltużej. Sen bowi1em wzmocni go rola.
Orniczowa skrzywiła sie. nieivniej
Chory poruszył się na różku. westnie mnilej niii tnekcja.
odparła słodko:
- Nvech pani ni.e gra k1omedtli i nie cHnął ciężko i zakaszlał.
- Dobrze, dobrze, mój arogi chtoObie kob~ety urwały półzaczęte zda
uaaje, że chodzi j1ej o cho,rego!. .. Znamy
paku, nie będziemy ci przeszkadzać„.„
się dobrze na farbowanych liJSach. Chci.a nia i wlepiły oczy w jego twarz.
Karol przeciągnął sie lekko. powie- sl.Odźmy, panno Danuśko.
laby pani wyłudzić od ni1ego jakiś zapilS,
- Danuśki ma tu pozostać - tak
albo mo,że jakąś grubs.zą gotóweczkę.„ ki je.gc poczęły drgać, aż wreszcie otwo
, twardo przerwa! jej chor~. że starsza
'Ale ~uy,r:~my i.hędztemy umi e!i pl()ikrZiy- rzylv się.
Ciotka ~elicj.a momentalnie z~alazła ?arna bez p;otestu w~sunęła si:: z pokof?wac JieJ. pe~~1~ne z.am1a.ry! - syczała!
się obok mego 1 poczęta poprawiać mu p, obrzucaJąc Danuskę raz Jeszcze z
c1chio pam Pelvc)a.
progu nienawistnem spojrzeniem.
---·
'
Rumi1eńoe Danuśki zbladły i znów pcduszkę.
- Zbudziteś. się, kochanie?„„ Ach,
rozkwi!tly s:Z!karlatem.
Rozdział czterdziesty ósmy.
· - Jak pa11Ji ni.e wstyd mówić p.odob to dobrze. A jak :=iie czujesz? Pokaż, czy
PLAN ORNI CZA.
ne rzeczy - sz.epnęła. - że też potrafi: czolo masz gorące? A może chciałbyś
Karol Ornicz nie spał już od dtU"Lpani zibesz,cześcić każdy najszcze.rszy się czegoś na,pić, - paplała z miodową
.
szego czasu.
serdeczności a .
·
poryw serca!
Otwor.zyws~y oczy. spoglądał .spoza
Pocz ęła rozg'l~ d ać si.e za termomeOrn"cz;owa zaśmiała się z~ośilwie:
- Niie dtekl arrmj mi t:u o porywach trem, mi z drz ąc si ę daler
1rzęs na p 11ękna 1 spokoina twarz siedząIle też cej obok niego dziewczyny. Zaraz jed- Niedobry chło·paku!„.
serca moja ty gołąbko!... Chciałabyś
utrzy~ać go przY. życiu, bo wiesz, że z zmartwień przysmuzasz swoje st~rej 1.1.ak potem przymknął sp.owrotern oczY.:
od was

będzie zależeć,

I

1

Udając, że śpi, przysłuchiwał się icłi

djalogowk niecnym inwektvwom ciotki
i pełnej godności replice Danuśki.
Oddawna iuż wiedział co mvśleć o
swoich krewniakach. Nigdy jednak nie
przypu·szczał, ażeby w bezwstydzie
swoim posunęli się aż tak daleko, by
obrażać to dobre, pi1ękne dziewczę i jej
·
starego, zacnego oj.ca.
Wiedział, 7e jest śmiertelnie chory,
jednakże z odwagą filozofa spoglądał
dotychczas w oblicze zbliżaiacej się
śmierci. Teraz jednak uprzytomnił sobie
z.goła inne momenty.
Dlaczego nie pomyślał dotvchczas o
zabezpi1eczeniu Kresińskich? Czyi to
nie straszne, że w razie jego śmierci
tych dwoje ludzi znajdzie sk znowu na
I
bruku?
Miał jeszcze przed sobą pare dni ży
cia, może tydzień, a może i wiecej. Star
czyto więc ?:asu na naprawiJenie zła.
\Vyprawiwsz~ · ciotke za drzwi, czas
jakiś spoglądał w spokojną i dobrą twarzyczkę dziewczyny. a w utnvśle Jego
dojrzewać począł pewien nlan.
- Obrażają cię przezemnie i złorze
czą ci moja tv mafa, droga przyjaciółko.
Nazywają ladacznicą, że masz t~li1we,
wierne serce.„ Ale ty cierpisz bez skarg
trwając przy mnie i walczac o moje ży
cie„.. I czernie wynag-rodze cie za to
wszystko? Czem odwdzięczę za ten
chleb goryczy, jakim cie przezemnle
karmią - myślał leniwie.
lekarstwo wzmocnHo
Widocznie
go, gdyż mniej matowy niż zwvkle poled ' Danuśce. ażeby sprowadzila mu
pana Michała.
Kresinski zia wit sie momentalnlie.
Wówczas Orni cz odprawi! Danuś•kę i
zagrał z nim w otwarte kartv.

(Dalszy

ciął!

jutro). \
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Sportowcy. w hołdzie
fm,ponn1ący

bieg sztafetowy Wawel-Sowiniec

IS. (Krynica). 11) Orkan (Warszawa). 12) Me·
Kraków. 18 maja.
•
W, niedzielę od~ył slę w Krakowl.e. ogólnow tal (Tarnów). 13) Rezerwa (Warszawa). 14)
pol~k1 sztafetowy bieg Wawel - Sow1mec, zor- Iskra (Warszawa). 15) Wisła (Kraków). 16)
L. (Warszawa).
ga~zowany !~ko. wyraz hołdu lekkoatletów poi· Victoria (Sosnowiec). 17) P.
1k1ch dla W1elk~ego Protektor.a sportu polskie- 18) w. K. s. (Kielce).
10 Marszałka Jozefa Piłsudskiego w pierwszą
**i<
rocmice Jego zgonu.
!
całe.
W biegu wzięło udział 19 zespołów z

z.

1 0~~m.8~Ó,°:~~~ ~~~. bio~~
::'~kl~L~!~~:;Y~~zt~a
z pod Wzi.tórza Wa100 i 100 m. prowadziła ~ana
1

Q.

welskiego przez ulice miasta obok Oleandrów,
irzez Błonia Krakowskie, most na Rudawie,

~~~~i!u~~~~~! ~ak~:gz!~ap;~~dnKo~~::n~:~~

Marszałkowi
płk. Wójcicki w obecności delegata PZLA mJr.

Zdobywca pierwszego mleisca Legia (Warszawa) otrzymała nagrodę „Expressu Ilustrowanego w formie plakiety z Podobizną Mar;
sza łka.
Inne drużyny otrzymały pamlatkowe dyplomy. Rozdania nagród dokonał prezes KOZLA

Szkolnikowskiego.
Cały bieg odbył się przy piękne! uogodzle I
dużem zainteresowaniu publiczności. która śle
dziła Jego przebieg i dopingowała zawodni.
ków.

a r ba r n•1 a z wy c•1 ~z• a
·

Sensacje wczorajszych

spotkań

w:
t~

I

si~

ligowych

'
WASZAWIANKA - śLASK ""·.1 (1 ·.o).
czem gospodarze nie wysila Ii się 1' gra się me•
• Lódź 18 maja
w
U 5 P awe1u stanęło na starcie 19 biegaMecz stał na niskim poziomie wskutek sta- co wyrównała. Bramki dla Po,;oni zdobyli: BoNiedzieJn·e zawody 0 mistr;stwo' Ligi wp;oltY do pierwszego etapu, wyooszącei.to 3500 m. wadziły znowu liczne zmiany w układzie sil bej gry obu drużyn. Gra naogól równorzędna, rowski, Cymer, Luchter po 1 i Matias 2, zaś dla
·
a zwycięstwo zawdzięcza Warszawianka wię- Dębu: Herman i Halama.
~a znak dany przez startera, ruszyła zwarta poszczególnych drużyn w tabeli zawodników.
. Na pierwszem miejscu utrzymała się dru- kszemu szczęściu w strzałach na bramkę. W
uupa zawodników. W końcu pierwszego kiloWARTA - LEGJA 2:1 (2:0).
metra na czoło wysuwa się Noli (Legja), tuż za żyna Ruchu. Wisła jednak po porażce z Gar- pierwszej połowie Swięcki strzela w 12 min.
· w 8
· k'i, zas, po przerwie
br.am k ę dl a W arszaw1an
· ·
dalej Wirkus (Warsza- barn1'ą została zepchni'ęta 11a czwarte m1eisct:.
(Cracovia),
nim flałka
Warta .z ledwością wygrała, przyczem we~
(Wieliczanka).
I Kuzaj
wianka)
mm. ten sam gracz zdobyw~ drugą bram'.cę. Po I dług przebiegu gry Legia zasłużyła na remis.
gier. pkt. st. br.
1) R.uch
Przy plerwszeł zmianie Noli wyprzedził
ładnym ataku Slą.sk w 14 ~m. z.dobywa iedy·~q Do przerwy Warta pomimo równórzednei gry
18:10
9:3
6
) W
Płałkę o 100 metrów, trzecim był Kuzaj, który
bramkę przez W1ecz~rka I d?p1ero w 43 mm. zdobywa dwie bramki przez Szwarca i Szerf16:10
8:4
6
~) Ga~~~~ni"'
minął Wirkusa. Tak więc losy biegu zostały tuz
gosp.o,da~ze zdobywaią trzecia bramkę przez kega. W drugjei połowie jedyna bramkę dla
12:8 .
8:4
6
4) Wisła strzygnlęte już na pierwszym odcinku, gdyż od·.
warszawian zdobył Martyna z rzutu wolneg0r
Kammski~go.
~~~
7:5
6
) Pogoń
robienie przeszło stu metrów w następnej zmla·
5
.
POGO~....:. DAB 5:2 (3:0).
f~ lO:ll
n·.u'~w'„ krótszych etapach było rzeczą niemo' RUCH - L. K. S. 6:3 ·(1:0).
6)) ~Warszawianka
Od początku gry zaznaczyła się przewaga
8·13
5·7
6
7 .:iląsk
W pietwszei połowie sytuacja dla Ł. 'K. S.:u
Pogoni, która górowała szybkości a i skuteczEtapy ostatnie nie przynosza zmian w czo·
8 ·11
4 ·8
6
8) Legia
nością ataków. Przewaga Pogoni zaznaczy/a przedstawiała się względnie dobrze, gdyż R.uch
9~13
4~8
6
9) Dąb
!Uwce.
się specjalnie w pierwszej połowie meczu, po- grai zupetnie słabo i z trudeni zdobył .prowa·
lO:ll
lO) Ł. K. S.
Na metę pierwszy wbiega Szc~erbicki {Le3 :9
6
dzenie przez Wilimowskiego. Po przerwie przez
gja) w czasie ogólnym 21 :006 min„ drui.ti - Lujakiś czas zanosiło się na sensację, gdyż Lekaslewlcz (Warsz), trzeci - Oszast (Crac.), . . . . . . . . . . . ••••••••••$•••••••••••••~„~"
wandowski w krótkim czasie zdobył dwie bram
ł
czwarty Czyt (Stadion Chorzów).
ki dla łodzian .i Ł. K. s. prowadził 2: 1. Teraz
Ili ~
I~
2
Po przybyciu do mety wszystkich zawodRuch zaczął grać z minuty na minute lepie i i
WM
~U
UU
nlków, do zebranych przemówił prezes K. o.
rozpoczął gwałtowne ataki, z których padty
Z. L. A. płk. Wólclcki, który w krótkich srodalsze cztery bramki: przez Wilimowskiego,
Dz"15'
wach podniósł znaczenie biegu i wezwał zaPeterka 2 i Wodami. Ł. K. S. strzela teraz trze.
.
wodnił1ów, aby wsypali do wspólnej urny zie~
W niedzielę, w trzecim dniu meczu tenlso-l waga austrJaka, który z mieisca atakuJe. Przy cią bramkę przez Króla, lecz Ruch rewanżuje
·
mię, pobraną ze swych boisk.
Następnie uformował się pochód na Sowiniec. wego Polska-Austrią o puhar Davisa miały się stanie 2:0 dla Baworowskiega. Hebda wyrów· . się szóstą bramką przez Górkę. Ostatecznie
nuje. Austriak nie peszy się i po ostrej walce;' zwycięży! Ruch 6:3.
·
Na czele nieśli urnę czterej zawodnicy pierw- odbyć rewanżowe single.
Zawody rozpoczęły się od gry Hebdy z Ba· rozgrywa jednak seta na swolą korzyść 6 :4.
szych w biegu drużyn, dalej kroczyli prezes
GARBARNIA - WISLA 2:1 (1 :1).
Po krótkiej przerwie rozpoczął się czwarty I '
KOZŁA płk. Wóicjcld oraz delegat · PZLA ml. 1 worowskim. Mecz miał przebieg niesłychanie
Derby drużyn lokalnych zakończyły się nie~ikolni.kowsld, władze okręg!!- przedstawłcłeie-• ~moclonniący i toczył się ze zmlennem ~ZC!ę"I se.t. Wbrew. ws~elklm przewldywał!l~t_n, polakf
zdecydowanie goruJe nad przeciwmłuem, pę-1 sluszną porażką Wisty która była zespolem
sclem.
prasy 1 długi szereg zawodmków.
Baworowski ulega I Jepsz~m i wynik winie~ być rac~ei odwrotny.
W pierwszym secie H~b~a gra na~zwyczaJ I dząc go po. całym placu.
Na Sowińcu odbyło się uroczyste złożenie
I Gra była po przerwie brutalna i 'óstatnie 30 m.
ziemi do masywu l(opca Marszałka. Podczas ~pokoinle, pannie calk~w1c1e nad kazdą piłkąt Już po 11-mmutowel walce w stosunku 1:6.
Piąty set. nie doszedł do skutku, ze względu, Wisła była zmuszona grać w dziesiatkę, po·nietego akt~ przemawiał delegat PZLA. który 1 wygrywa. zdecydowame bez straty gema 6:0.1
yY drugim secie Hebda początkowo lekce-1 na oberwame się chmury. U~ewa trwała !Jez i waż kontuzjowany Artur opuścił boisko. Pro1 wyrazlł zyczenle, aby corocznie odbywał się
łen ~leg w rocznicę zgonu Wodza Narodu. w· wazy przeciwnika, tymczasem ten ostatn~ roz·. przerwy .dwie godziny, tak .ze organiz~eorzyl wadz1ła początkowo Wisła, q!a której bramkę
zakonczeniu swe! mowy wezwał zebranych do grywa się i powoli przejmufe, Inicjatywę 1 roz·1 postanowdl prz~rw~ć. spatkame i przełozy~ nai strzelil Artur, następnie jednak Garbarnia zdo·
poni~dzlałek. Rowmez 1 druga gra pojedyncza była dwie bramki przez Riesnera i Skórę.
strzyga seta na swolą karzysć .6:2.
l·mlnutowi:go skplenla.
1
!MMM'*'**' :u
"'
pa~:~~i,°!~j :aas~!?it!u, ';f~~~/i !~~e da P!~~;: ~trzecim secie zaznacza się dalsza prze- odłozona została do poniedziałku.
1
Kołodziejczyk
rra~:~:~owe do ~uzeum urn I ~owróclll da
Lóciź1 18 ma·a
- kl U b OWYC h
· I rZOW
,,, ód mlS
h
t
h
Komisja zawodow po zweryhkawaulu o• , I '
,
.
5p0o:tr
W· grac Spor OWYC
-l
głosiła następującą listę kolejności:
~ dniu wczor:i-1szym odbyły się wieczorem
Lódl, 18 maja.
Łódź, 18 maja.
1) Legia (Wa1·~zawa) w składzie: Nail, Mo·
Na trasie Łódź-Stryków-Glow1·0-Łowiczl wł .saliWHa~k~ahbułmiędztyklu_bowe zawoddy bokser:
W dalszym ciągu spotka(! o rnisi.rzostwo w
dzełewski, Maszewski, Lada, Kępiński, Downa·
Y nas ępu1ące: w wa ze musze1
ym 1(H)Y pokonał
ue.
sNisenbaum
·
· t I_"Za ·p 11.J-,, i 5!'0wrotem 'Odbyły się mistrzostwa• nosQwe
- mis
· mei.;z
Krawczyk I Szczerbrcki w czasie - gi~ch spor t o~ch . W hazenie
rowlcz,
na punkty Graudenza
,
21 .00,6.
ski IKP. z w1cem1str7.em J:IKS-em zakonczył Mę l kluMw łódzkich. Dystans wyścigu wynosi! l OO' (Ml i Baumzecer (M) _ Szepsa, w wadze koóu•
zaś ukończyło ciej Benczkowskj (Tajfun) pokonał Obaka (H)
stosunkowo latwem zwycięstwem IKP. w sto- klm. Startowało 111 i\:ularzy,
2) Warsza_wlanka W czas~e 21.14.
d ·
III ·
· t g ·
d k l'f'k
sunku 8:1 (3:1). Pozatem WIMA wygrała z wyścig 75
1 1
3) Cracovia w czasie 21.18.4.
·e1 run zie.
{JVzez d ysl kw~ • Gac1~ ł e o(z '!'
,
• •
•
Makkabi 5:0 (walkowerem), Zjednoczone-ŁKS
4) Stadion (Chorzów) w czasie 21:55.8.
1 ..
5) Żagiew (Waruawa). 6) Polonia (Byd· 5 :O (walkower) i Ziednoczone-Makkabi 21 :O . Nailepszy czas uzyskał Kołodz1e!CZ~'.k! ktory k wa ze e. kie1 ~rnz_aw Ta1f.) poko~ał przez
11fvv:ietę). 1Ę 0 f K.)t~igzte~1zkg)u d~eo.śr':d~i:/ .J:ł:f:~~k' Ylłir~~l;:na)H~i ;unk~
ioszcz). 7) K. P. W. (Wieliczanka). 8) Polonia 1 o: :O). W szczypiorniaku ~ensacją był wyuik pier~s~!
1
Rurmana
sz_nak) e.rtd w ' . Federmana (Ta1"f) a Waldman (H).
a(sW~ s ) ·w~~l~k·-, 0°smols
10) s. K. remisowy uzyskany przez TUR. w spotkaniu PL~z_yk·. y
(Warszawa) •. 9) l(PW Pomorzanin.
.
·
. tego
1ę•1 .
o.1c1
, ·k'
ima K
M·a kk a _ Ą e~k biewicz
rundzie
w II-ej
ostatmego
przez poddante
t.
ł d . · t
· · ·l SKS
' · p oza t em ŁKS - liKS · 8·3
z WP
15
0 1s. 1 ·
·
przez sekundanta.
,
- y •. ,
Y. . .ziesią :•
...e
ki 5:5.
.
.
.
.
Pomze1 podaiemy listę :'.awodmkow, ktorzy
·run~da
Pu·
zctcb:yli tytuły mistrzów swych klubów (kiasy- . S~~z'.ował
250 w, rmgu p. Wodz1sławsk1,
osob.
tikui;my koleino p~d!ug nzy~~aaych oficialnie blicznosci
u
mistrzostw klasy A
1
cza5ow): 1) Kolodzie1czyk-W1ma 3 godz. l01
VYMA Makab" 3 3
min. 56,8 sek., 2) łfofaznajder (ŁKS) - .3.11,02,1
I :
Łódź, 18 maja.
.
.
'(. ,
~
.
3) Osmólski A. (ŁTK.) - 3 godz. 11 min. ' 27,2
L6dz, 18 maja.
Pierwsze mecze drugiej rundy mistrzostwJ
Kr~kow, 18 maia.
, .
Towarzyskie spotkanie tenisow.e Wimy z sek., 4) Walz G. (Zjeanoczone) 3.14,55, 5) Wię-1
klas~ .A prz~niosły zw~cięstwa faworytów.I
W niedzielę w . meczu o mistrzostwo klasy
Wyn1~i brzmiały następuJąco: Burza-ŁKS lb Makabi zakończyło się wynikiem remisowym 3:3. cek Peliks (Resursa) 3.15,52.4, 6) Kunczak A,l
W Makabi wyróżnił się Reznik L., który wy- (PTC„ Pabianice) 3.16.6, 7) \Vitkowski .E. (Orlę) „A" Cracovia ' pokonała reprez. Wisły w sto3:1, Widzew-SKS. 2:0, Wima-Makkabi 2:0 i
17.f'i9, 8) Kolski S. (Makkabi) 3.18,14, 9) Ger-1 sunk~ 3:0 (1 :O), mają~ p~z~z cały czas zawodó~
grał spotkanie ze St~j5niem. Pozostałe trzy gr".
PTC-WKS 2.:2,
Tabelka mistrzowska przedstawia się obec- pojedyńcze wygrali zawodnicy W.imy, a Makabi tig (Zgierski Klub Sportowy) 3.22 30 10) Bloe- przewagę nad przeciwnikiem. Bramki zdoby\1:
:i;dołała wyrównać dzięki rozstr,zygnięciu na swo- del O. (R.apid) 3.23,30, J 1) Piwoc ki 'Cz. (Tow. C.hu~zik, Góra i Szeliga. U pokonanych Wy'róż..<
nie następująco:
Zwolenników Sportu) 3.27 55 12) Dziedziczak mł się bramkarz Gerula.
Gier Pkt. Stos. br. ją korzyść obu gier podwójnych.
Klub
Wyniki techniczne spotkania przedstawiają (Świt) 3.35 14 13) M:ucha~in' M. (Bar Kochba)
34:5
18
10
1) ŁTSG.
Jug 111 sł,w1·1·
' '
się następująco: Reznik L. (M) - Stępień (WJ 3 42 50
23:13
15
10
2) Widzew
V U
6:4, 1:6, 6:1; Adamczyk (W) - Librach (M) · ' ·
23:15
15
10
3) Burza
1 4) Union-Touring
p b' . h
d "ś
I
Silny wiatr wschodni dmący w czasie WY·
8;6, 7:5; Lewenstein (W) - Seibert (M) 6:3,
21:11
13
10
Wa CZY ZI W a JC!nlCaC
1:6, 6:2; Danoielewicz (W) _ Feinberg (M) 6:3, ścigu wpłynął na pogorszenie czasów.
:
5) P.T.C.
9 17
8
10
Reprezentacja zapaśnicza Jugosławii, która
5:7, 6:2. Gry podwójne: bracia Reznik (M) 16:17
7
9
6) WIMA
w sobotę stoczyła w Katowicach międzypafiStępień, Adamczyk 1:6, 7:5, 6:4, Seibert, Chauf- Dokończenie
15:21
6
10
I 7) ŁKS Ib
5twowe spotkanie z reprezentacją Pobki przyman (M) - LeweMtern, Skutnicki (W) 6:4, 6:2.
15:19
5
10
8) S.K.S.
bywa w dniu dzisieiszym do Pabianic.
lekkoatletycznych junjor6w
9:26
4
10
9) W.K.S.
Dziś w godzinach wieczorowych odbędzie
Lódź, 18 ' maja.
6:30
2
9
110) Makkabl
kina miejskiego międzynarodowe ~~:ot
M"1strzostwa szerm1"ercze Łodz"1 . 1 . ""'! ~rugim dmu lekkoatletycz11yc~ mistrzostw się w sali
***
1un1orow rozgrywanych na :-.tadiome WIMY u- kanie, w którem jugostowianie wystt;pując pod
W klasie B Zjednoczone pokonało Sokół
firmą reprezentacji Belgradu stoczą mecz z reW ciągu ubiegłych trzech dni odbywały się ' zyskano następujące wyniki:
zgierski 5 :2 i lfakoah zremisował z Bar Kochbą
, 1:1. Konstantynowski KS. oddal TUR-owi punk· zawody szermiercze o mistrzostwo 'Łodzi we ~ Bieg 60 mtr.: 1) liir.tlk (Sokół) 7.4 sek. przed prezentacją Pabianic.
Spotkanie to będzie najciekawszą imprezą ·
ty walkowerem. Zjednoczone mają już zapew· wszystkich trzech broniach. W zawodach ucze-j Rokoszewskim (Ziedn.) 7.6 sek.; bieg 100 mtr.
stniczyli zawodnicy ze wszystkich łódzkich; I) Olszewski (ŁKS) 11.8 sek. przed Out!>chem tegorocznego sezonu sportowego w Pabjaniniony tytuł mistrza.
klubów szermierczych z członkiem drużyny/ (ŁKS) 12 sek. Skok wzwyż: Szmidtke (KE) cach.
j 1.59 mtr. przed Greifem (UT) 1.52 m. Bieg 1500
olimpijskiej Ka:itorem na czele.
pokonał
mistrzostwo zdobył Banaś mtr. 1) Sawan (Oeyer) 4.44,6 przed LcnarczyWe florecie
1
Z
· „
'
świętochłowice, 18 maja. (WKS) przed Różalskim (Policyjny KS.) i Ka-' Idem (G.) 4.43.6. Oszczep: 1) Loewenstein (Wiw eliminacji mat•atońskiej
ma) .44 mtr. przed Strohbachem (UT) 39.42 111.
. .
w. Świętochłowicach odbyły się zawody bok· źmierczakie1~1 (WK~).
.
~
W szpadzie na p1erwszem m1eiscu up!asowat 1 Kula. 1) Placek (Sok.) 12.59 _mtr. przed Pryserskie, „gwoździem" których była rewanżowa
~ar.,z.a~a. 17. maia:
..
walka w wadze półśredniej między Swi"rkiem się Kantor (W~S). przed swYm. kolegą klubo- , werem (ŁKS) 12.25 ~·~tr. Sz!areta.. 4x75 mtr._ 1)
W Warszawie odbył się ehmmacv ''W bieg
a Misiurewiczem. Misiurewcz, który przez dłuż· wym Sp1echow1czem 1 Bartos1k1em z Poczto- Geyer. 37,8 przed U I. Sztarnta LKS-1:1, ktorn
. { przyb1egla druga, zosta!a zdy~lnvallfJkowana. lekkoatletyl7zny pa 35 klm .. Wygrał J?:O Garn. .
.
szy czas nie walczył, uległ Swirkowi na punkty. wego PW. .
Yf. szabh na p1erwszem m1eJ~cu zn~lazl si~ ~ztafeta 4x200 mtr. 1) Ueyer 1.47,6 przed ŁKS i carz (Po.gon, Lwow) ~ czasie 2;16.29 przed .Ma
Poza!em w ramach tej samej imprezy Janowczyk
l rynowsk1m (W.KS, Kielce) 2.17,54..
(Sokół, PozMńl pokonał na punkty Jarząb- Kazm1erczak (WKS) przed Sp1echow1czem 1 1 UTA
Kantorem i Millerem (Tramwajarze).
·
ka (PKS).
na Sowińcu.
~alka tó

1
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Nowoczesn a nauka szoferska

Pan Onufry, urzędnik litóre)ś tam kategorii,
fest byczym chłopem, tylko ma Jeden feler:brak mu zawsze gotóweczki„. W czora), slef.Iząc w restauracll, przypomniał sobie, że wła·
'śnie nie ma w kieszeni ani grosza, więc przy.
wołał pikolaka dal mu swól złoty zegarek
I rzekł:
- Zanieś to, bracie szybko do lombardu tu
naprzeciwko i przynieś gotóweczkę... Ale ty· wo, Ja tu zaczekam! ...
Pikolak poszedł. W chwilę potem przysiadł
się do pana Onufrego Jego znaiomy I wszczął
rozmówkę na tematy polityczne. Pan Onufry
Odpowiada piąte przez dziesiąte, bo cały czas
myśli tylko o tern co to będzie, gdy pikolak
wróci I powie, że był w lombardzje... Przecież

to

19 maja

będzie kompromłtaclal„.

z tel sytuacJl.
wreszcie zbllżaiącego się pikolaka,
mrugnął doń okiem I zapytał:
- No, lak taiµ, chłopcze, czy zastałeś pana
mecenasa?..
- Owszem proszę pana, zastałem, ale pani
mecenas powiedział, te więcej Jak S złociszów
·
za tę cebulę nie da!„.
Ale

:OclY

postanowił Jakoś wybrnąć

u)rzał

1***,
Mayer Jest buchalterem w firmie „Guzik
I Pętelka" od 25 łat. W . ciągu tego czasu nie
spóźnił się ani razu, nie opuścił ani Jednego
dnia. PracuJe codzied do późnej nocy. Jest
niezwykle punktualny, pracowity, ustępliwy,
grzeczny I małomówny.
Wczoral pan szef pyta:
- Panie Mayer, która godzlna?'A Mayer odpowiada:
- A którą pan szef tyczyłby sobie, ~eby

_

·<---

Celem wyćwiczenia automobilistów w angielskiej szkole szoferskiej wprowa·
dzono demonstracie filmu, który wprowadza ucznh w naibardziei skompliko·
wane sytu ~cie uliczne. Uczeń przez manewrowanie kierownką musi starać się
wymijać urojone niebezpieczeństwa.

upływa

400. lat od chwili zgonu

słynnej króto· : l angielskiei Anny Boleyn. Była ona drugą żoną Henrvk VIII,
którą, oskarżywszy o niewierność, kazał ściąć.

•••••••••llliiiiliiiilliiiiiiiillliiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiil••~-~~--

Zawody studentów faszystows kicli .

była?„.

"'*

*
w restaurac!I zwraca się do kelnera:
- Panie starszy, pan ml dał strasznie małą
porcję tego schabu!.„
Kelner machnął ręką i odparł:
- Niech się pan nie martwi, pan tego też
nie zie."
Gość

*r
**

Rozmowa w salonie:
- Czy Jest pani zadowolona z tej lekarki,
którą pani poleciłam .dla dziecka":l
- Owszem, bardzo.„
- Czy dziecko Jut wyzdrowiało?„„
- Jeszcze nie, ale dostałam od niej adres
•
bardzo dobrej i taniej krawcowej_

Zdjęde nasze przedstawia najstarszego,
żyjącego weterana powstania 1863 roku
101-letniego P~ Adama Woyciechow-

skiego, przed o<liazdem z Warszawy d<>
swej siedzirby w Piotrkowie. 100-letni
weteran brał udział w uroczvstościach
śląskich ł wile1iskiich, przvczem 'iwiedził ciekawsze iabytki .kraiu. Mimo swe
go wieku, p. Woyciechowsk! zachował
pełnię władz umysłowych i fizycznych,
posiada doskonałą pamieć i dobry
zawody
wzrok. Uroczystościami iest niezwykle
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