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HAI.LE SELASSIE,
cesarz Abisynji, ma przeieżdżać przez Polskę w drodze do Szwajcarii.
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Ifo

HERRlU'f,
wódz radykałów, ma zostać
francuskim ministrem spraw
.zal!raniczny_c_h.

właskO- angielskiego

Włosi mają odwołać swego ambasadora z Londynu.-Francja
przyrzekła

Włochom

pomoc Anglji przeciwko

LONDYN, 20 maja.
dalszym ciągu stosowania sankcyj gos- szych urzędników ambasady. Ma to być ' kiego Grandi'ego.
Angielski minister
Stosunki włosko-angielskie po zaję- podarczych przeciwko Włochom, a na· · pierwsza
1spraw zagranicznych prowadzi dalej
ciu przez Włochów Abisynji zaostrzają wet istnieje przypuszczenie, że zostaną · DEMONSTRACJA WŁOCH PRZE- i rokowania z przyszłym szefem rządu
się z dnia na dzień. Sytuacja uległa je-. one jeszcze hardzięi zaostrzone.
CIWKO ANGLJI.
'.francuskiego, Blumem, który miał go
1
szcze pogorszeniu spowodu stanowczez Rzymu nadeszły dziś informacje, ' Istnieje obawa, że w razie dalszego za- · zapewnić, że Francja udzieli wszelkiej
go oświadczenia ministra angielskiego\ że Mussolini zamierza odwołać attache ' ognienia się konfliktu, może dojść rów- ; pomocy woJskowej Anglji w razie
Edena, skierowanego przeciwko Wio- wojskowego z Londynu, oraz kilku wyż nież i do odwołania ambasadora wtos- 1STARCIA na MORZU śRóDZIEMNEM
chom. W kołach politycznych stwierf»
•
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Rząd hiszpański
otrzymał votum ufności

BEZ

GŁOWY

14-letni chłopiec zamordował przyjaciela swej mat.
ki. - Straszna tragedja pod Warszawą

.~adrvt, 2~ maja..
(PAT) Po dysikus11 nad ogolną poh·J·
W
· ·
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k
ki d b'
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r „
·
tyką rządu, przez st·ronnictw.~ więks.zo·
b. t • ar ~z.awa, 20 m~iJa. 1 ned rzy , .o d1egaJące z 1eJ m1esz af!iah.l lst~w1c1de e po 1cdJ1 .;vszczkę r!t d ocdh odz~m~,
ści zo·sfoł zgłos,zon wczorai w Korte·
Nocy u 1eg1eJ po ICJa warsi;a:"s 1rn 0 y wes~ 1t o ~nętrza •• oczom te c or,~ oprow.a. z11~ w ro ~~ o u1ęc1a
zach wniosek zaufinia dla rzą.du
W zaalarmowana została wiadomosctą oj przedstawił się straszny widok. Na oto.I zabQJcy. Pohc1anc1 zwróc1h uwagę na
chwili gło· sowania salę 01braid ~puścili strasznej zbr.od~i, d~konane.j pod \Var-1 manie leżał tul?~ mężczyzny bez gł.o-j ślady drobnych . ~tóp, prowadzących do
agrariusze, radykali i członk·owie regjo-, sza wą. V( gm111!11e. Bhzi:e. M1es~~ała tam) wy. .caty pokoJ zbryzgany. był krwią. i s~od.oty. Zn~lez10no tam t~r.ytego. w
nalne1j ligi k·atalońskiei. Za wnioskiem I z dwoJgiem dz1ec1 Mana Pelgnm.Wczo- j Odrąbana toporem głowa lezała opcdalj s1ame 14-letmego syna Pelgr1m, Zdztsła·
wyipowiedz.iało się !217
deputowanych I raj wieczorem sąsiedzi usłyszeli strasz- na podtodze pod oknem. Przybyli przed- w~. Tło te! zbrodni jest ":ręcz niesamofrontu lu.dowe.j!o, przeciwko wniosk·owi j •
.
&& J
.
wite• . Zabt~Ym. okazał się artysta-ma61 P'osłów, należących do l!rupy monar·
larz 33-letm. Joz~f Kart~n, zamieszkały
c;histów, prol!resistów i stronnictwa Gil
roną
w.'Yarsza~te przy ul. :Szopena 6. PelRohlesa.
'
gnm była iego modelką. Artysta utrzy-
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Słrajk.„ torreadorów wHlszpanji

po d OC h

Robotnicy portowi w

· • ka
WOJS

~affie ~a . pr~erw~~iem ~tra~k~

.
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.
Londyn, 20 ~aJa. 1 te1 g!owne1 <l'rl~11 komun~kacy1~~1, w1~- 1 mieszkaniu awantury.
Dzieci modelki
Ma ryt, 2 ma1a.
I
(PAT) Z Palestyny donoszą, ze wla- . dące1 do Jerowłuny, ale rowmez i w pall znienawidziły jej przyjaciela Wczoraj
(PAT) Doszf o do bardzo ostrego kon dze hrytyjskie
zarządziły specjalną · nocne·i części kraiu zairządzono patr.olo-1 K t
• .•
·1 1• b'f
d • •
'
1
flik tu pomiędzy torreadorami, obywate- ochronę
środków komunikacyjnych. l wanie dró[! przez wojskio i policję.
d al~~nW.znow s~~
• ~o
~~c.t łmo1
lami hiszpańskimi a torreądorami - cu- Wszystkie koleje chronione i konwoj9- '
OficjaLr{a Ga:zeta Palestyńska" ogla- e ' ł nocyt - e ntI Je! s3'.'n, d .ziłsKaw,
dzoziemcam1,
·
· gtowme
1,
•
, sza przepisy "
'
rzony
c1ą
arpoc h o dzącym1· z wane są przez wojsko.
stanu wyjątkowe~o,
prze- 1 tporwa· wyos
l
p , b opor
d · 1 o b"f
b
1
1
Meksyku. Stowarzyszen~. e torreadorów
Na szosie miedizy Je,roz·olima a Haifą widujące kary do 3 lat więzienia lub do . eno~kitgBowę.k tol z ro P wyb
bSZ)d' .~
h'1szpans
, k"IC h og l os1·1 o s t ra.i·k. J eze
· l"I k on- wszys't k"1e po•1. azuy
· .J
k onwo1owane
. · - są 100 f unlow
,
.
. rzę
uczone1
szy .Mł
y zd u .z1t
sterlingow
grzvwny, zależ- 1 ucie
tk kt,
t
flikt nie zostanie załagodzony, w nai- pr:zez żołnierzy, którzy na samochodach nie od przewinienia za wy;ób, sprzedaż ma ę, ~ra wsz~zę a a 1an1d. d 0 ociabliższych dniach w niedzielę, ńie odbędą ciężarowych i·adą na przedzie i - styłu i noszenie sztyletów. Noszenie przy n~go ldr er~ę za rhymano 0 yspozysi1ę walki byków na arenach Madrytu, wehikułów. Po:za tem Ji.czne patrcle wo·i· sobie na ulicy noży karane będzie ro- CJl w a z są owyc •
\Valencii., Cordoby, Salamanki i in.
skowe i policyjne pilnują po~ządtku na kiem więzienia. Policja up, owa.żruona ~--••t· •••••••m
zostaje do dokonywania bez sądowego
-~I
.1.!1'1ł!ti:.
&mdP
-.
nakazu areszfoiwań osób, podeitizanych
IQ.IJ' VW m
_,
"u
"it -W:V
'9
~
lqb groma:dzących się nielej!alnie. .
j
•
Proklamowany prze:z przywódców ,
~
Dmobój§d'R'O pijonezto m~:iczgzng araibskich straitk ~eneralny i kampanja
ł.ódź, 20 maia.
niów. Doprowadzonego umieszczono w cywilne~o ni.ep·o•słuszeństwa trwają na·
.
. ,
0 Wa Sefja przygoo
(gr.) Nocy ubiegtej doprowadzono do areszcie przy komisariacie.
Kiedy po dal, aczk'()oliwiek wśród arabów robotni·
n
lokalu 7 komisarjatu jakiegoś mężczyz- kilku godzinach zajrza1w do celi, Sobo· I' k.ów porto~~h w !affie i Haifie zaczyna 1
nę kompletnie pijanego. Jak się okazało, lewski już nie żył, gdyż jak się okazało, się szer~yc niechęc do dalszego straJk?J, ,l ~ata 1· ~ata[~~na
był nim 36-letni Józef Sobolewski, bez powiesił się na własnym swetrze.
w o~awie J?rzed utratą pra~y, w razie
stałego miejsca zamieszkania i o niePrzybyły na miejsce lekarz stwier- z.reah~owania na sta-łe p~o~zorycznego
określonym zawodzie, który w stanie! dzH zgon. Zwłoki prnewieziono do pro· nara:z,i.~ pl~nu porfo dla. 1m1gr~ntów ży·
nietrzeźwym wywołał na ulicy zbiego- i sektorjum miejskiego.
d~~skLch 1 pr~vwozu towarow w po·
wisko i bójkę, napadając na przechod·
.
bhzu Tel • Av1vu.
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Rozruchy
monarchistów
w Paryżu cesarz 1•1an
• dzur11
· ·· na trunie.
· ch.,IDSk.Im
POW'~źne siorcio z policjq
Nowg proj_,hi Japonji
Paryż, 20 maja.

sowem zebraniu w pewnej wielkiej sali
,Pomimo niedawneg0 rozwiązania, paryskiej.
Minister spraw wewnętrzWiedeń, 20 maja.
działy wojsik w pobliżu Wielkiel!o Muru.
„Action f rancaise" (monarchistów fran-1 nych wydal jednak zakaz odbycia tego
Aneksja pięciu prowincyj Chin pół- Posunięcia te wskaizują _ iak sądzą _
cuskich), wezwała swych członków <lo zgromadzenia.
nocnych przez Mandżurię s.tanie sie w na plan · Japoruji, zmie.rz.ający do ois adze·
wzięcia w poniedziałek udziału w maSilne oddziały policyjne zamknę!y w najbliższym czasfa faktem dokonanym. nia cesa;11za państwa ManJdżukuo nawet
IM
i
± &i!WINMjW
szerokim promieniu dostęp do wyznaWedle doniie·sień z Szanl!haju kon- i przy użyciu środków woijslwwych na ·
czonego lokalu i rozpraszały grupy gro-, cenhrtije Japonja od kilku dni silne od- { fooinie chińskim.
.
Dziś
madzących się rojalistów.
o godz. 3-Pwj po południu
ukaże się specjalne

sta~~~ ~~:.i~r~rt,~~h: .::~1~.!~~=1 PRETENDENTK·A

byl~~:::!~wano około

I
znw i crnją~e pelną tabelę

w.v ·

stwowej

l?Oślubiła

do Londynu i
muzyka
30 osób. Kiedy .
zrozumieli, że nie zdołają
Londyn, 20 maja. j
Natychmiast po przybyciu do Lon, przedostać się przez kordony p11icyjne, ! Do Londynu przybyła z Brukseli sio-, dynu, księżniczka p· oślubiła Ca,r tera, któ
! nda!i się .11a potożony w pobliżu p}ac ćwi st~zenica pret~nden.t·a. ~o tronu fr~ncu· -ry jest fnJ;!liki~m i przeiz t,o stała się
czen WOJskowych, by tam odbyc zgro- sk1ego, 21-letma ks1ęzmczka Franc1s~ka obywateuką angielską.
rnadzenie. Tu przyszło do ponownych.I Bourbon - Orlean, która ucfakła z Anl(.siiężnic1zka zamierz.a uko·ńc.zyć w
starć z policją, która wkońcu kolo go-1 gl!ji z pewnym muzykantem,
niejakiml1 AUiglji .S'tudja prawnicze i p.oświęcić się
dziny 23 przywróciła całkowity spokóf Carterem,· nie otrzymawszy od swojej aidw:'oikaturze..
w tej dzielnic;v..
\ rodziny po·zwolenia zaślubienia go.

monarchiści

granych 11-go dnia r,iiu~·nienia
IV-ej kiasy Loterji Pań

uciekła

oo TRONU FRANCUSKIEGO
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WOLNA TRYBUNA
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i nastąpi pomiędzy Wami dawna zgoda.
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przygo il oc·

Hojny dar miljardera oszołomił pastora małej
I •
· · j
• ś •
mie CIDY prow~nc ona neJ
.

bezzwłocznie, a późniel prosić rodziców, ażeby
wstawlll się za nim I uzyskali przebaczenie na·

t

lzt'

n
y proce er
sowy
z Hollyw ood. - Luksu
dzieci artysto m
d az• ...
'
d rzut k ow
na sprze
po

Inna
1 1
WY
rzecz, że należy się Panu porządna nagana. 'Jakże można pozwouć sobie podnieść rękę na
kobietę?„. Czy Pan - sportowiec nie zdafe soble sprawy z tego, że napaść na· bezbronnych,,
słabszych I nieprzygotowanych do wąlkl to Jest · (sb) - Bod mtastem Chiicago znaidlll· j rem sercem tej niewiasty. Robi ona to
i zapostępek nie honorowy I nie sportowy? Powl· ie się ws:parn:i1ały pałac. Na:leży on do poprostu dla celów zarobkowych
sumy.
olbrzymve
rabta
tet1
nlen Pan przeprosić zarówno znalomą, Jak I Jej znanej lekarkt amerykańs!ktej. Pałaic
Niewiasta owa ciies.zy siię wie1ką porodzlców oraz złożyć przed nimi solenne zapew zamten1ła ona ma ochronkę, w której
wśród gwiazd !ilmowych
pularnoś1c~ą
rodzi-,
bled~y~h
dzieci
są
umieszczane
nie
Już
się
nlgd:v
wybryk
rodzaJu
t~go
że
ulenie,
h i Jest 1m pomocZiednoczonyc
Stainów
lekarJakim
Luksus,
powtórzy, ze się Pan nigdy do tego stopnia nie ców lub podrzutki.
dzieci.
adoptowaniu
przy
na
nanLe
,
ludzi•
hiednyich
dlzLeci
otacm
ka
mężczyz.
obJeścle
zapomni, Takle gburowante
ZaTIOb'ki jej obltczaine są na wiele
~Y z kobietą Jest niemal nie do wybaczenia I nie [leży jedinak bynajmniej tłumaczyć dobdziwiłabym się wcale, gdyby znaJoma P. przez ·1
kł
dłuższy czas żywiła do Niego z tego powodu

pałac

miljonów dolarów.
Artystki filmowe cFerpią bardzo spo„
wodu niezaspokoj<Cmego i1nstyn~tu rnacierzyńskkgo. Praca zawodowa tak je
~o~hl~inia,_ że ~ie_ są one w st~ni1e. posw1ęcić się diz1ec1om. Tylko niewielka
ilość wybitnych gwiazd może sobi1e po_?WOH:ć na to, by mi·eć wlas.ne dzieci.
Znana artystka Norma Shearer ma
wprawdizi:e dwoie dZ'~eci;, Irwi;1ga i Ka-

!~J;~,~n~~,i~~Yićn~j: ~e~a i~~~~~· ~;n~~!~

l

w prz.emyśle
Mmowym. N~emmeJ J'edinak Shearer PO•
~iosla olbrzymie straty. Wskutek tego
ze zost.ała matką. straciła dwa l!łta pracy w fdmłe, czyh 300.000 dola~ow. Jest
to suma straioona bezpowrot111e,· albo·
,.i,
•
pracę
ar.t ystk a raz opusc1
gu1y
WDem
w fl~mte, pubHicz;niość z.ap.omillla o niej i
przerwy w pracy nre chce uznać, boi·
kotując potem jej filmy, Jako „przesta•

, j~j mąż pra~uje F~"'."ni.eż

rzeczonej. Jeżeli nawet fakt przebaczenia miał
Po
(z) ..Sę~z1wy ~ohn Ro.~kefoller,, sł"}'.n- łem, na tacy bank~o~ SO:cfolarowy.
miejsce poprzednio, to po otrzymaniu tel od· 1
zwró·
p~stor
l1a:~ozenstw1e
s~on:czonem
oipow1edz1ał
k1,
s
ame':Ykań·
mil~a11aer
powiedzl powinien Pan raz Jeszcze przepros!6 ny
na:stępu~ący wyipadek ze swe· c1ł się do pairaf1an z naslępu1ącem prze. . 1 10 . ć rzyrzeczeni'e że 01eidaw1110
•
•
,
•
•
<f
j
,
P
zy
z
zna ltorną I ro dz1cow
mow1emem:
zyc1a.
·e i;O
d1
M
tó
i
0
1
bracia i siostry. Jeżeli
1
Ukochani
0
1
By1
- Było !to iiuż bain:lizo· dawno.„
w ęc~ n e ~ow rzy. am ; ze ę, z I
sę
na ta.cy, przez pana,
złożony
banknot,
młodym!
zupełnie
jeszcze
wówczrus
łem
ro;z
ząc
są
dot~zymane,
przyr~eczeme będzie
paczhwego tonu listu, ktory świadczy 0 tem, e 11 człowiekiem: zdaje się, . iż miałem wów· sied·ząceJ!Q naprawo w trzecim rzędzie
1 czas zaledwie s!Ześćdziesiątkę„. Zatrzy-1- nie jest fałszywy i·jeżeli nie zatarto- rzałe".
Pan sam przeraził się sweg?. postępku.
Znana artystka Helena Twelvltrees,
małem się w wtbotę przejazdem w malej l wał on sebie z nas, to zbiórka dzisiejsza!
SA·
N?WEGO
Z
SA;MEG~
„ŻĄDA TEGO
wydata na świat synra , również
Móra
Jestem
centów.
10
dolary
52
przyniosła
j
pograni·
na
CZA. Przedewszystk1em me natfży traktować mlie.śdnie >pr1owinci1001ta1nej
swe straty na 150.000 dolarów.
obltkza
ć
zakomunikowa
mol!ę
iż
szczęśliwy,
niew
i
in1oieorwałem
e
Pr.z.
iKalifornii.
czu
poważnJe sprawy niedbałości korespondecJI.
pozatem zwichniętą karjerę sceQna
Ma
moi
wydarzeniu,
niebywałem
Gdyby przedtem było Inaczej, a teraz zauwa· dzielę rano udałem się do kościoła. Jak wam o tean
dawnej s.lawy już niJC jest w sta„
il
rn.icz,ną
błogosłaWsizechmocnv
Oby
drodz-.,r,..
mogłoby
e
i
n,
świecie
na
nic
żyła Pani zmianę, mogłoby to nasunąć pewne wiirudomo,
nte osiągnąć. Wszys1tkiie te Oik;oliiezności
.. nej.
podejrzenia. Jeżeli jednak znaJomy Jej zawsze mnie skłonić do OIP'tlS•Zczenia nieC:.zielne- 1w.ił. n.iez.najome)!o.„ .W obec
skarbnik nasz przeprowadzi skrupulatną sprawi1ly, że artyści ~ artystlkt chętnie
odznaczał się niechęcią do pisania listów, nie go nabożeństwa.
adoptują dzted. Jest .i m pomocna w tern
Po kaz,ainiu orusfor d;tkonał zbiórki I 2kspertyzę banknotu„.
należy z tego powodu robić poważnej kwestii,
ow.a lekairka z Chicagio.
'wlaśnie
I!~;JE:.Ą·~,;~
_
.
któraby Jedynie . zmąciła Wasze przyiazne sto· na potrzeiby para[ji. Jak zwykle, złoży-I ~ilt~~ __.
ba;rdzo o dobór @i'ecj,, które
ona
Oba
I
sunki. źle Jest, jeżeli kobieta, która dowie się, że
Ogółem odstą·
powhe·rZione.
jej
zostają
Jest kochana, zaczyna niie~ wielkie wymagania,
piła ona artystom w Hollywood już prze•
zaczyna żądać, obrażać się I grymasić. Gdyby
W ciągu te~o okresu młiody, si.Iny szło 3000 dzieci. Miirhm Hopkilns wy.
(:z) Do najpiopularni1ejszych dostawców
kaida z kobiet zachowywała się po zaręczynach
weso1ly Raymond! Brieze przy- braf.a sobLe tam phękna, btond dlziewczynzawsze
i
mtody
Illależy
p'aryskiich
~
s.zpital:
czy po ślubie tak samo, lak w. okresie zwykłe! krw.i
jest nawet dJo n'iej podobna. Bair
znafomoścl (dotyczy to równiet I mężczyzn) Raymond Bri:eze, który oho'k roznios.z e- czyl1!ia si1ę stale clio raito·wan:ila J.t1 ~nych kę, która
która przez s~ereg lat
Stanwi1c:k,
bara
swej
a
użycz
którym
1udz'ktc-h,
stnu1eń
i
wiele małżeństw I wiele par byłoby znacznie! ni1a ciiężkvch kos.z y z j:a:rzY'namł : płatów
1
będlziile sdlę opiekować
że
ziala,
z.apiow~ed
ntgże
opowiilada,
eze
L
Br.
krwi~
'zdr·owej
dodatsobie
znia1azl
lat
12-tu
od
spralmięsa,
ze
szczęśliwszych. Nie robl6 zatem kwestll
, adoptowała po.
dizi,ećml'
w~asnemi
tylim.
1
d!olegli:wości
żadnych
dy nie odczuwa
wy korespondencli, ale można Jedynie nad· kowe zaj<ęcDe jako dostawca krwi. .
Gracile AlłCDI
chl·opcz:yika.
Jakuegoś
tern
chorym.
krew
swą
11
odrdla.ie
jak
tern,
po
liQIQ~~
MfQiii!MWilk
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mienić, że oczekiwanie na list, związane z tęs·
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~lY~~ie i ~1rawie~:iwe ałatwlanie intefeHntów wun~~a[~

dzieci

porzuconych przez matki

Łódź. 20 maja.
(gr) - W lokalu wydziału o:pieki sip.ołecznej przy ul. Zawadzkiej 11 znaleziono aż 8-ro dzieci, pozostarwionych priZ·~z
matki.
. Porzucone dzieci P't'Z·esłano do miejski~<> domu wychowawcze~o. Równocześnie wsizczęto dochodzenie, które ustaliło, że czWoro dzieci pozostawiła
Marja Małecka, zam. przy ul. Składo
Łódź, 20 maja.
wej 31, w wieku Lat 2 - 11-tu. Dzieci
(v) We wszysrtkich aJ!endach Starote no·szą całkiem inne na~wisko, lecz stwa Gr;odzkiego w Lodzi, ur.zędzie staMarłe·cka podjęła się uWiQllnić matkę „od r·ościńskim oraz we wszystkich komis-aciężaru". Martką tą i est kobieta, po- rjaita:ch P. P. w Łodzi wvwieszony został
zb.awiooa. środków eto życia, Wasowa.
w dniu wczora1szym, na miejscu widoczW dru~im wypadku porzucenia dzle- nem, o·dipis, gł·olŚne~o ongiś okólnika
c~, których wiek był identyczny z po- Nr. 119, wydanego dnia 19 października
przednią czwórką - zatrzymano Marian- 1926· r.oku przez ministra spraw wewnęnę Sułkowską, zaan. przy ul. Dwor.s kie1j tr~ych, !lenerała Sławoj - Składkownr. 42. I w tym wyipadiku powodem skiei,to.
mzwaiczliwe~o kroku była skrajna nę
Poniewa,ż generał SłaWJ01i - Skłaidkowdza.
ski ohijął ponownie resod ministerstwa

Okólnik p. ministra Sławoj-Składkowskiego
wywieszony na miejscu widocznem

został

Petent ma prawo złożyć zażalenie .ministrowi spraw wewnetrznych

spraw wewnętrznych, ok~lnik ten wy· nie petentów odbywało się szybko,
ciągnięty został z lamusa i wvwieszony sprawnie i sprawiedliwie, ażeby załat·

na miejscu hon.Orowem we . wszystkich wiani byli wiszyscy

jedn.ak·ow.o,

bez

urzędach administracyjnych. Głośny ten względu na pochodzeni~, wyzna?ie1 ~
okólnik wydany był swe·g,o czasu jako rodowość, ~lbo stanowisko, jakie pia'l"•e zultat nie1Stp·odzłewanych insipekcyj, stują w spOłeczeństwie.

Ka.żdy ·obywatel, chcący ·os·obiście
orze.dstaiwić jaikąkiolwie.k sprawę sta.•
rOIŚcie, może to uczynić, a woźny, któ·
ryby nie wska:zał d!rogi do poczekalni,
względnie utru1dtniał pefontorwi osobiste
przedsbwienie swej siprawy sta•r .oście,
ma by.ć z miejsca zwolniony",
.w dalszym ciąigu okólnik pir.zewiduje
sposób załatwiania interesantów. Petenci .zatem winni ocizekiwa·ć od godziny
9-eij w S1Pecja(lnej po1czeblni. O godzi·
niie 9 m. 30 wchodzi do nich nac:zelnik
kancefariji z książką, w kitó·riei notuje na·
młodych małżonków
zwiska, adres i sprawę każdeł!O. O goPożegnalny
·drinie 10-teij eto poczekalni wchodzi
Dochodzznie policY'ine stainęło na W liście tym nie było mowy o przyczy- starosta, prizyczem n~ ~machu starosLwa
Łódź, 20 maja. !
winna być wywieszona fla·J!a na zn.ak
(gr) - Wczioraijsizy „Express" donosił I martwym punkcie. Oboie bvli nieprzy- nie samobójstwa.
bezpośredniel!o konta.kitu władzy ze spo
W .dniu wczoraqs•zym
o .wstnząsającym zama.chu sam?b?·iczym., i tomni. i nie mO·Żna było ich przesłuchać.
łeozcństwem.
dokioinanym przez małz. Kowahkow, któ : ByŁo 1edna:k rrzeczą pewną, że tłem de- ZMARLA W SZPITALU KOWALI~
Zafatwiainie pe.f ontó·w winno się odA.
KOW
natury
awy
r
SIP·
były
kroku
o
sp.erackizg·
j
bez
ryoh znaleziono na uHcy Milionowej
przyfomn1ości. Oboje n.aipili $ię sporej prywatnej, związane.j z ·po•życiem oiboiga pirzyc.z em k.ró1tko -przed .. zejściem ze bywać od !!odz.iny 10·tej do 12-tej.
Pi·zyjmoiwainie pete.n iów na oddziel·
Nie
św'ia.1ta •Oldzysikała pirzytomność.
do'z y kwiaisu solne·s!o, wskutek czego uile-1 nieis:zczę śli'wych małżonków.
Przy Kowaililkowe.j znaleziono list pi- chciała ona jednak wyjawić taj~nicy nem posłuchaniu w !!aibinecie staro.sty
.
gli b. cię~kiemu o~·rudu.
„ ·~owa;Iika, rołruerz,a z 4 piułku a.dyle· sany do riodziców, w kiórym prosi o swego kroku. Po nieisipełna godzinie może się odbywać ie·dyn.ie w sprawa·ch
Podczas omawiania
l'Jl cię~kiej, pr.zewieziono .d o wojskO!We- ! przeba'C:z enie, bła,g.ała, by się na nkh nie 1mzpo· c;zęła się a~onia. Taiemnicę za- d~">niosłej wa•!!i.
spraw intere-santów, naczelnik kancelago szpitala okręgoiwe.~o, żonę zaś d·o gniewaj.i, ~dyż 01dchodizą nazawsze z brała młoda kobieta do J!r.obu.„
_
wszystkie ich
rji notuje w książce
przyczyn istotnie bair·dizo poważnych. 1·
szpitala miejsikieif10 w Rad~os.zcz.u.
sprawy,
W1 wypadlk:u, 'M yb'v peteinit nie m·ógł
w ciągu trzech dni załai'\\oiić swe! sprawy
w · stćliliostwie, ma prawo bądź osobiś
cie, bądź pisemnie ZWTócić się do mi·
m.istra spraw weWlllętrznych z zażale
niem„#''
ł.6dź. 20 maia.
grzywną w wysokości 500 zł. za nie·r owej.
Sławo.i - Składkowski,
Podpisano
. _ (k) - Ja;k iuż don-0si1iśmy kill«likrot·
tW obec tejto przeciwko firmie skieiro· prawidłowe prowadzenie ksi~.
- minister spraw wewnętrznych.
prJ;y
·B0t-ensteinowej
nie, w · faibrvce S.
~.·
wan~ _ zOJSit~a 1 &'prarwa d:o referatu ka~- ·
Odpisy tego ~łośnego on!!i.ś okólnika
Ul. Wólczańskiej 51 wybuchł ()!$1tatnio ne·~o. W d~ru
Wyrokiem re-fe.ratu karnel!o pr.zy o- wywieszone zosfały, ia!k już za·zn·a czywczor:a1szvm Borenste1ostry zata!rl! na tle niehonorowania u- nowa odp01W1aidala z.a niehonorowanie kręgowej inspekcji pnaic y Stanisław Woź
liśmy, we wszystkich urzędach państwo
mowy zbiorowej.
11mowy -z.biol"owei i wobec stwierdzenia niaik1 kie.r ownik zaikładów masarskich wych na miejscu widocznem.
Fabryka ta, będąca tkalnią mecha- złośliwości z jej skony
f-my Kotecki przy ul. KiLińskiel!o 100,
? i
niczną, zaitrudnia około 100 robO'tniików,
skazany został za zatrudnianie 3-ch terSKAZANA ZOSTAŁA NA 2 MIEktórzy zwrócili się do właścicie~ki firmy SIĄCE BEZWZGLĘDNEGO ARESZTU m.inatorów w ~i.nach nadliczbowych
z żądaniem urel!ulowania stawek, wy- P01Za tem referat ska.zał Borensteinoiwą na grzywnę w wvsokości 300 złotych.
płacenia należnOŚci i t. d.
Choroby sk6rne I weneryczne
Gdy interwenc~a związ1ku zawodoweCEGIELNIANA 7 powr6c ił
go nie dała rezultrutu, ws1Zviscy robotnicy
zarz.ą,dzanych przez p. minis1fra w urzęcl.aich administracii państwowej.
Ro,z.poczyna się on 01d słów: „Stwier-·
dziłem, że. interesanci w urzędach muszą zbyt dłu110 wyczekiwać na załatwienie ich spraw i przyjęcie... Zarządzam zatem i rozkazuję, ażeby załatwia-
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Kowalikowa

żmarła

wczoraj -w szpitalu

na ul. Miljonowej. list do rodziców

Echa .s amobójstwa

Na 2miesiące bezwzgl~dnego aresztu

skaza11a

została wlaśclclelka

fabryki za niehonorowanie umowy zbiorowe;
I

=

.D r. H. LUB I CZ

kierując
rczp1lczęli strajk oku~cyjny,
in·
jednocześnie skarl!ę do okręs!owej

Nieusprawiedliwio'1a obawa

drożyzny„.

Komisla lachowa

Nowy cennik mięsa wchodzi w życie z dniem dzisiejszym
spekcji pracy•
aG proc. podczas, gdy wła<lze starały się
Lódt, 20 maja.
jeden
został
v
. Na miej~ce dele.~~·n
(v) W dniu ·dzisiejszym wchodzi w ..:.ennik na mięso utrzymać w granicach zbada sporne kwest je W prze.
•
z m.sp~k~'OTo_w P;riacy, ktory •
myśle kotonowym
stwierdtd wielkie ?Uep0rządk 1 na terenie życie nowy cennik mięsa i jego przetwo- n;.ż.szych, licząc się z tern, że wygóroŁódź, 20 maja.
Zdrożało
się.
załamie
rów, uohwalony na wczorajszej konie- wana cena żywca
_
. . f!~.v.
(k) - Wozora;i w ~odzina..ch wieczorOk~zało stę, ze rozntca do staweli Wf: rencii w starostwie' grodzkiem z udzia- jedynie mięso wieprzowe, natomiast
nych ustalony z>oistał termin z;woła1nia
pr~~nt. ,Stan t~k1 łem p. starosty dr. Wrony oraz nacz· c.cny wołowiny pozostały bez zmian.
uos1 <!~ ~O d<>
Według informacyj z autorytatywne- k.omis•ji fachiOlwei cUa załatwienia kilku
trwał. iu,z od wu~lu m1es1ęcv 1 rob?fntfY Wydziału aprowizacyjnego p, Styczyń·
zarab1al1 zaledwie połowę tesio, ile im· skfego Cechy rzeźnicze reprezentowali go źródła nie należy się spodziewać dal· spor.n ych spraw w przemyśle kotonosię należało na podstaw.ie umowy zbio„ pp. P~włowski, Braun i Szwalbe. Nowy szej zwyżki cen artykułów pierwszej po· wym.
Komisja ta odbędzie swe pierwsze po
W cennik mięsa wchodzi w . życie z dniem trLeby,
~ we- 1
1
Cena pieczywa wzrosła, jak zwy kie Jsiedzenie już pO!jutrz.e, t. j. w piątek, o
dzisiejszym i przewiduje ceny następują·
&.a ~tłltn j
ce: szmalec zł. 2.20 za kłlogram, kiełba· na przednówku, mięsa zaś wskutek godz. 11-ei pnzed południem w lokalu
'l.iP Prez. Głazek wyznaczył wczoral posiedzenie sa - 1.90 zł. słonina - 1.90 i schab - zwiększenia eksportu zwłaszcza do An-. przy ul. Legjon6w 8. Na l)Osied.zeniiu
11łenarne tymczasowei rady mteiskiel na wto- Z.OO zł. za kilogram. Ceny wyższe są od glji 1 Austrii. Nie zdrożeją artykuły daw· te:m. mają być załatwione trzy sprawy:
• uiej skartelizowane, oraz monopolowe, dopusizczania ucZ111iów dq marszyn, rzapł·a
rek, 26 maJa. Na porządku dziennym :znaJduJą poprzednich o 10 do 20 proc.
ty za postoie oraz ustalenie siawek na
Konferencja z przedstawicielami rid I ~tórych ceny regu:Iuje rząd.
się m. in. sprawy: odstąpienia towarzystwu
Obawa przed drożyzną jest nleuspra- arty:kuły, n·ie.objęte dotvchczaso·wą taosiedli robotniczych dalszycn.'terenów mlei!'kich;n ·ków ~rwała b~rdzo długo, ze względu
ryf ą płac.
w dzielnicy Marysin, przyjęcie od firmy „Stiller n a to, ze ceny zywca wzrosły od 25 do · wiedHwiona i bezpodstawna.

yo

n

k mi e., Ski

I

~;;·~::::~:"~:=.~~"~··w· ...„ •. w••• i 6~sienice niszcz~
Zwi•ąze k pracy oby wa telskleJ kobiet w Lodzi ·

sady I ogrody wNiemczech =~:~;,::;~::gE

Samoloty do walki

l

z niezwykłą plagą

·

czem

,.,nłos

decydu1'ący

be,dzie

miał okrę·

~ inspektor pracy, p. Wyrzykcwski,
.
tiostanowlł zorganizować na terenach wszyst- 1
morgów lasu wysokopiennego, wartości
Berlin, 20 maja. (PAT).
kich fabryk łódzkich t. zw. „kola robotnic". Ce- ;
bUdO"lłany
Iem cych kół będzie prowadzenie pracy samo- ! .Prasa donosi z <?leve (pogra_nicz.e nie- 1~ milj. ~k. nie~ .• w puszczy rominc\Ił!
kształc 2 n!owel omawianie spraw społecznych, m1ecko-holendersk1e) o panuJąCe] tam k1ej CRommter ft:e1de) w Prusach W scho

1
'wychowania obywatelskiego, ro- '. niezwykłej pladze gąsienic, które pusto·, dnich jest "W najwyższym stopniu za1
d:zinnego itd. w szeregu większ}-ch fabryk koła szą na przestrzeni kilkudziesięciu kilo· gr.ożone przez gąsienice. Na poszczegól·
i metrów kwadratowych sady i ogrody., nych sosnach znaleziono od 60 do 140
takle Już powstały.
j Gąsienice te przedostają się przez szpa- tys. sztuk gąsienic, Jak wykazały do·
**
Dziś, w środę, stawiĆ się nialą do prz~glądu ry do mieszkań. i obłażą ~ieszka~ców świadczenia lat ost~tnich, pla~ę gąsłen!C
woiskowc~o: na k omisię .pohorową nr. 1 (Pie- P?dczas snu. Ltczn~ studnie s~ me dt w większych zalesieniach wytępić moz_n;ckiego 18) poborowi z:unieszkall na terenie uzytku wobec zameczyszczema wody na tylko przez pewną truciznę, którą
v komisariatu poHcli o nazwiskach na lit. A, B. masami gąsienic. W okolicy tej samocho I przy absolutnym braku wiatru rozpyla1 dy kursują z zamkniętemi oknami. vVe- no na korony drzew z aeroplanów. Do**
.
dług dzienników , nie~~ec~ich podo?n.a 1tych czas, uruchomiono w_ tym celu ~1
Wrnaszenie budowli, przeróbki, zmiany
ish~: 2 ją.cych już budynkach _ mogą być doko- klę ska, d.otknęla row_mez ~1ek~óre mieJ- u~ro~lan?V:'· R~wnocześme · c~ło~kow1.e
11 yware tyH~ o r o uzyskaniu zezwolenia inspekcji scowosct na pogramczu mem1ecko-cze- mem1~c~1eJ sti:zby pracy wycmaJ~ naJJ:iardz1cJ zagrozone drzewa, paląc Je uot.
hudnwlar-~j. W.;-::nraj za wykroczenia w tel dzfo. skiem.
Królewiec, 20 maja. (PAT). I szcz ę tnie. Wycięciu uległo dotychczas
dz!nic ~1!~ar;:;:w: Fryderyka Krygera, Feliksa PaPrasa królewiecka podaje, że lZ tys. · 186 tys. metrów, sześciennych drze~a.
wlicklego i Rvwkę Goldblatt.

I

7 awodowych,

I

w:

Zafarg

ł.6dź, 20 maja,
(k) - Dz:iś ra'n·O wybuchł ostry zatarg
na budowli przy ul. Anstadta, gdzie
wiznosi się budY1J1ek, w któ.r ym mieścić
się będzi.e s1zk,oła pows,z echna.
Roboty bu<low:lane prowadrone są
prizez firmę Fische.r. Roibortnicv zwrócili się do fiirmy, aby uregulowała staiwki
a ponieważ intenvencia ich nie dała rezul.tatu, dziś rano po11mcili pracę.
Stra:jkiem ohi ętych iest 40 budowlarzy. Powiadomiona o tern inspekcja
pracy zwołała konferenc.ję, celem zlikwidowania zatargu.

20.v

tall.a! Tu ~11{.
ŚRODA, 20 maja 1936 r.
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140

Aresztowanie „żywego trupa"

Nieoc zekiw ane

Wisły.
żony.-Wyłowienie zwłok
- wygłosi ~mela Komarnicka. 12.30-13.10 Kon
cert południo\\)' w wykonaniu orkiestry Tadeu·
chciał rozpocząć
Człowiek,
sza ~eredy!Wk[ego (ze Lwowa). 13.10-13.15 Chw~a gospodarstwa domowego. 13.15-14.15
życie
„Godzina w Hiszpanii" (płyta za płyt~. 14.1515.12 Przerwa.
.
Pulkinowa, powiadomi ona przez siaiWarszawa, 20 maja. jednak władze, na podstawie znalezio-1
15.12-15.15: - Przegląd giełdowy łódzki.
o dokonanem odkryciu, zwróciła się
dochostrę
wszczęty
ustaliły,
policyjne
dowodów.
Władze
zwłokach
przy
nych
15.15-15.20: Wiadomości o eksporcie polskim.
· ·
kl
·
·
d
władz.
15.20-15.30: Przegląd giełdowy warszawski.
do
Pulkin.
zaginiony
właśnie
to
jest
że
15.30-16.00 ~J"twory Henryka ,Wieniawskiego w ~ema w mezwy e sensacyJneJ spra_
Przypuszcz ano wówczas. że popet- . Pr~kurator wy.~al nakaz aresztowa- .
r6żnych interpretacjach _ pły.ty.
1 wie.
.
.
Warz
nagle
zn~kł
ma „meb_oszcz yka •
Przed trzema laty
nil on samobójstw o.
16.00-,!6.20. „Rozmowa Majsterklepki z I:epigli·
Rd '
p lk'
fi
uci~czce
po
Pul~m.
ną - „Przydałby się teraz kajak•' - po·
okazało,
się
~ak
aObecnie władze znów zainteresow
o. z!.na zagierma.n 1:1 m„
gad~nka d!a .dzieci starszych - w oprac o· s~a wy
od zony·, został okradziony . T~p1elec,
.
wanm Kaz!m1erza Piekarczyka (z Poznania). monego zwróciła się do pohCJl, która ły się tą sprawą.
wyłowiono z Wisły, był praw·
którego
ia
Dochodzen
16.20-16.45. P[eśni l~dowe w układ.zie Włady· wszczęta poszukiwan ia.
Szwagierka Pulkinowej , Zalcmano- dopodobnie złodziejem lub paserem.
nie dały jednak rezultatu.
. sława Raczkowskiego (z Poznanta). ·
· ·
. ·
.
W
Wkrótce Pulkin dowiedział sie z pism
16.45-17.00. Rozmowa muzyka ze słuchaczem
reszcie, po p1ęcm miesiącach, o- wa, bawila przed kilku dniami w Gdyni.
.
radja.
swej rzekomej śmherci i nie miał zao
zwróciła
j,
Z~emiańskie
Cukierni
w
Tam,
17.00--:F·20. „Dyskutujmy'• - „O pracy społecz- trzymały władze meldunek, że fale Wiyć władzom. że padły
sły wyrzuciły na brzeg zwłoki Jakiegoś uwagę na siedzącego za kasą mężczyz- miaru wytłumacz
ne1 - Irena. Gombrowicz.
·
,
'd
j
pomyłki.
t
C'
ofiarą
rzeko·
do
męże
Bekp0dobny
17.20-17.50. Recital skrz1pcowy Szymona
1a10 ego znaJ owa10 się nę. Był on łudząco
zyzny.
mana.
Próba rozpoczęcia nowe,g o życia pod
rozkładu. W khe- mo zmarłego jej szwagra.
zupełnego
stanie
w
książce
O
_
17.50-18.00. „Książka i Wiedza"
mzwiskiem nie udała się.
zmienionem
e
rzeczywiści
to
był
,
okazało,
dokumenty
się
Jak
znaleziono
Jeansa P· t. „P_odróż w czasie i przestrzeni" szeni marynarki
p l~ Pulkin. Uciekł on od żony, zmienił WY·
ŚĆ H
będzie odpowiadał przed są•
Pulkin
'l
t
któ
- mówić będzie dr. Jerzy Baumgarten,
e~mana ?
. re s anowi y :w1asno.
18.00-1~.30 Piosenki z dawnych lat _ w '!}'ko·
I ożenił sie z wlaści· dem.
namu Hanny Brzezińskiej i Tadeusza Olszy. kma. Wprawdzie rodzma me była JUZ znanile i nazwisko
zmarłego
cielką cukierni.
18.30-18.45. Krytyczny szkic literacki p. t. - w stanie rozpoznać rysów
'
„Szlakami walki i buntu" - książka Alekse·
12.lS-12.~0 „ądzie się ksziałcić?" _ pogadanka

z
Uciecz ka od
który
spotka nie w Gdyni . ;._
pod innem nazwi skiem

lnlerwencia sezonowców w ministerstwie

1::J1·r~ii~i~l~~~;:_.::.~·„·~-

19.35-19.39: Wiadomości sportowe łódzkie.
19.39-19.45 Wiado_mości sportowe ogólne.
19.45-19.55: Pogadanka aktualna.
19.55-20.00. Przerwa.
20.00-20.45. Muzyka lekka - płyty.
Dziennik wieczorny.
20.45-20.55
20.55-21.0ll: Obrazki z Polski współczesnej:
21.00-21.30. Koncert Chopinowski.
· Wykonawca: Józef Smidowdcz.
21.30-21.45. „Pisarze zmieńcie świat" - dysku·
21.4;ia 2 t;.m.p0 ~i:l::kaz afd::~a.Waśniewskim.
21.55-22.25. Recital śpiewaczy Heleny Zboińskiej - Ruszkowskiej ze współudziałem Kra·
kowskiego Kwartetu Smyczkowego (z Kra·
22.25ko~;~o. Muzyka taneczna w wykonaniu
Małej Orkiestry P. R. pod dyr. Zdzisława

f

Górzyńskiego.

o godz. 23.00- 23.05 Wiado-

W przerwie
mości meteorologiczne dla żeglugi powietrz·
nej.

AUDYCJE ZAGRANICZNE.
17.25 WIEDEN'. Pieśni i arje.
f7.30 M-OSKWA (WCSPS). „Wesołe kumoszki z
Windsoru" - opera Nicolai'ego,
l~ -JiQSKWĄy f\yGSPS). K.oncert sy'!lfoniczny.
20.15 RYGA. Koncert muzyki operoweJ.
20.30 PARIS P. T. T. Koncert kameralny.
20.30 WIEŻA EIFFLA. rKoncert solistów.
20.30 BUKARESZT. Sonata Kreutzerowska Beethovena.

···
.;.~
$!!:
....

w spraw ie

ustaw owych .-Wczo ra1·sz a konfer encJ·a
dyr. Jagjefły nie dafa rezult atu

źasiłków

U
20 maja.

Jag.iełły odbyta się konferencja , która odcinków robót seżonowycli, celem po'i
l Ó
d
d ł
l k- d
(1~) C ~
wzIęci a decyzJ.
e1em z i wI owania zatargu, ja- nie a a je nak rezu tat w.
n.
tern omówiona będzie
posiedzeniu
.Na
y
W związku z tern .na nadchodząc
kł wynikł między funduszem Pracy a
zawarcia umowy
sprawa
in.
m.
także
pozostało
zwołane
m.
b.
22
dn.
piątek,
zawoidoprzedstawic ielami związków

·:-i

.

Lódź,

mi na rok bieżą.
wych sezonowcó w - o czem donieśliś- siedzenie międzyzwiązkowej komisji se- Jzbiorowej z sezonowca
nia pozosta.
zaangażowa
sprawa
oraz
cy
,
wszystkich
z
delegatóworaz
my już - w dniu wczorajszy m u dyr. zonowców
łych robotników sezonowyc h do pracy.

n:a w:alka z

200 tys1· acy

~*~

Dowiaduje my się, że robotnicy sezłotych
z IV odcinka robót sezonowyc h
zenowi
'i
U
U
'i
zatrudnieni przy regulacji rzeki na Polei kolOn]"e letnie dla dzieci przyznała dodatkow o
siu Konstantyn owskiem, złożyli samo·
h
d
• kó
t • d
Ubezpiec zalnia Społeczna w Łodzi
rzu me o związ w zawo owyc przyFunŁódź. 20 maja. . to .nierwątpliwłe do pewn·eito załlamowa- padające na nich składki na rzecz
Pracy.
duszu
choroby.
tei
w.ziroistu
nia
Ube:z.piey,
dowiadujem
(k) - Jruk się
Jak wiadomo, od robotników tych
Z pozostałych 100 tys. złotych połowa
czailnia Społeczna w Łodzi, po porozuprzyjmuje się składek, a to dilate·go,
nie
dla
l~~nich
kolonii
urządzeJ!ie
na
pójdzie
~i-eniu - się z Zaikłaidem Ubezpi-e·«.zeń S.po
przy których są oni zatrudnieroboty,
że
i>ózostałe'
a
ych,
ubezpieczon
dzieci
doć
przeznaczy
p0stanowiia
łecznych,
e są ze specjalnych fundtlpr-owadzon
ni.
prze
sk~ię,
pólkoJQnje,
na
.
daitko_;wo ~a wail,kę z l!rążlicą. w n.a_!zen1 5P.OQO _złotycrh
, nieprzewidujących
dotyczących
szów
d.
t.
i
ciwdurową
letkolonij
mieście orarz ·na urządzenie
h dla robotników .
ustawowyc
zasiłków
bęNa kolonie letni-e dzieci wysyłane
nich dla dzieci ubezpie~onych sumę
h dniach do ministernajlbHższyc
W
lipcu
czerwcu,
a;ch:
o
miesią'
ech
z
tr.
w
·aą
200.000 złotych.
- stwa opieki społecznej oraz qo głównej
z sumy tei 100.000 zł. zużytych zo- 1i sierpniu. Zeszłel!o roku Ubeżpieczal
dyrekcji Funduszu Pracy u!da się delegako.Jon.je,
na
dzieci
stanie na walkę z gruźlicą. Już w naj- nia rówinież wysłała
cja zwłązków zawodowy ch, która bę
w
Obecnie
ilość.
,niewielką
bairdzo
ale
choi,
ubezpieczen
bliższych miesiąca·ch
interweniować w sprawie przyzna.
Idzie
h
rzy na gruźlicę i zag.riożeni tą chorobą, związku z przena.czen iem dodatkowyc
tych robotników . zasiłków usta·
dla
nia
wysłać
można
będzie
ko:Lonie
na
wysyłani będą do sanatoriów oraz do kwot,
wowycłt.
il
ych
zmizerowan
ilość
większą
nie
z
znac.
iach
miejscowośc
w
położonych
szpitali,
klimatyczny ch w Polsce. PrLZyczyni się p· ofrzebujących odpoczynku dzieci.

gruz'ł.IC"
'I
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ECHL~kał~~~~~ł~~~ z~~d~!ą n~L~ła~c~~l~~~u

20 MAJ 1936 r.
Podczas dziisiejszego przedpołudnia działają
pomyślne wpływy dla miłości i sztuki. Między
godz. 9-tą a godz. 11-tą możemy z powodzeniem
rozpoczynać procesy i załatwiać in~ eresy banko·
we i w~kslowe. Południe zapowiada się gorzej
dźwięczał dzwooek' w mieszKaniu właŁódź. 20 mai.a.
i przynłiesie przkykre. ropzczarowania w związku
' k wysze dł
K' d W101ma
• 'el .J
k
'1'
D
( )
13
od godziny za·
amt, ocząwszy
z wspó pracowni
le• y .
śc1c1 a C110itnU,
maso~
o
~ótce
. g.r . ;- .onors~ tś.my po.
nie nale*y rozpoczynać nic nowego i unikać
'P11Zez Bozostał
napaid!llięty
targów r! osobami starszemi. Między godz. 15-tą we1 bo1c·e, iaka mmła m1e1sce w domu do bramy,
oczeriodzisną
z
wraz
który
r.owskiegr0,
rodwie
którni
w
28,
Smoczej
ul.
a. godz. 17-tą działają pomyślne ~ły~ dla go- pr~
zniern:a'Widzon-ego ~osrpodal;"Za. 'W'yspo4yń dom.u. Jest także odpow1ednta pora do dziny odDJiosły dość poważne ob!'ażenia kiwał
'
k
b 'k
•
•
ł
•
•
1
nawlązywama stosunków z osobami wpływowe·
Wląza a się WlZllJ]emna ÓJ a, w ·t óre) po, ,
mi. Koło godz. 18-ej oczekują nas miłe wzru· c1e~esne.
Przybyły na m1ersce lekam pog.oto- ma!!ały rwa,lczącvm żon.a i córki.
szenia i przeżycia psychiczne. Od godz. 19 dci
Nienawiść Booorwskiel!o do Wolniaka
godz. 21.~ej ~ie należy załatwiać w~żnej ko:es·' wia Czerwoner~O Krzyża orpat;zył: 41-letsię od chwti.li wniesienia pr.z ez godatuje
żonę
0,
1
Borowsk1e2
Władysława
niego
e.g~
szy?k
,
pondenc11 .ani spraw, które. wyma~aJą
'
k '
d
k
'
•
1
1
H
•
•
rowntez
się
nadaie
nie
ten
Okres
zakończema.
e ~ę, ~2- ebuą cor ę, spro• arza s arf!l przeciwko lokatorowi,
do przyjmowania podwładnych do służby. Póź· Jego, 33-letmą
r nem. iWi najbliżniejsze godziny wieczorne zapowiadają się po· Władysławę Oł"H 45-letwef;!o Jana Wol- który zale~ał z k.omorodbyć decydująca
siię
ma
dniach
szych
Reginę.
16-letnią
jego,
córkę
i
niaka
i
111yślni? i . pr ~ynio.s-ą p~wodzenie towa.rzys~ie
Okazał.o się, że bójka powstała na tle rozprawa, przyczem Borowskiem u gro1zi
m!łe m?spodz1ank1 w, związku z osobami płci odk · •
t
'ł 1 :r_ t
· k ·
L • t ·
· .
m1enne1.
Dziecko dziś urodzone _ wesołe, uprzejme, zemsty ors.o:u[S e1, 1~' ą zywt -~~a or . e- e sm1~1a: w .domu przy ul. Smoaze] 28
Zar1ścte
mewłaśctcLela
do
owsik1,
r
Bor
domu,
.go
ulega
odznacza si~ smakiem artystycznym, łatwo
·
zlikrwidoiwała poliaja.
wpływom innych, zamiłowanie do życia rodzip.· ruchomości Jarn·a W0rlniaika.
W noc~ OIIDOło ł!oidziny 12-ei za- 1
neg.o,, może zrobić karjerę w związku z wojsko'
wosc1ą.

28

l

i •,

•
~Nowy numer

1 Hrodzie~e ,,. i

(19)

li"
uze
Kar
''

H!i;11l!!!ll!!ll! 1ii!l!!l!l!J!JJ!!JJJl!!l!!i!J!Jll!!l!!!llJll!lllJlll!illllillliill
dziś ukazał się w sprzedaży.
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Przygnieciony przez w6z

odni6sł złamanie kręgosłupa

(gr) - Na UJl. LimanOW1Skiego, około
nr. 165 miał mieisce rw dniu rwczDlt'ajszym triaigicmy wypadek, który spowo-dowa~ baridiw ciężkie uszkodzeni e u mło
dociarn.ego woźnicy, 16-letnieito Konstan
tego Stołowslóe1to1 mieszkańca Sk!otnik
w powiecie tureckim.
· StołiOWskii, wskutek własnej nieuwa:gi
przy11nieciony został wozem do muru

tak nieszczęśliwie, iż odniósł złamanie
krę1tosłupa.
iw: srtanie f;!iroźnym pmewieizio no go

kairetką po·g otorwia Czerwonel! o Krzyża
do s:z pitala w Rado,l!oszc.zu.

-

I

,,Milionowy

wlo 1no nio

spadek''

ubieełej

- część druga i dokończenie fas::yZgierskiei 58, sk'ą.d zrabowali garder-0bę
nuhicej poVl·;eści
h!rr) - Do miesz.kainia Kazimierza i bieliznę nia kilikase,t złotych. Jak zdoANTONIEGO MARCZYŃSKIEGO
Leszc.zyńs:kie,go p1rzy ut No·w oorbywatel- łano ustai!ić, włamviwaciz,e dostali srię do
podrobiony ch
w u:iinowszym, znacznie pcnvlększuskiej 4 wł.a.mal.i się nocy ubiegłe1 zło- mies.zikania z.aipomorcą
1
do
anych
w
0
i lustrowa n~rrn, 154-ym numerze
dorpa.s1
nym,
·
uprzednio
kluczy,
zo·
zburdziony
chwilri
wnei
e
p.
dzie~e. Wi
i zamków drzwi wejściowych. Zfo,c·zyńcy
stał s;zmer.ami włarścidel miesiZkarnia
poszukuie ich 3-ci komisa·
pohie1gł w kieJ'lllnku drr1zwi, gdzie opero- zbiegli waili włarmywac1ze. Les,zczyńslm wszczął riat.
Wir e.szcie sprzed domu nr. 7 na ulicy
alarm. Nardibiegli sąsiedzi widzieli jedy·
Pona<ito w numerze: poradnik kosRzgowskiej skrardzion.o rnrwer TeodOł'onie uciekających złodziei.
metyczny, modele spacerowe na seKorrzeniowul.
prrzy
z,am.
Knopfowi,
wi
0 nieudanem włamaniu powiadomio
zon letni (ilustracje i opisy), przepisy
·
!'l!O 12 komisarrjat P. P., którv roiz.p1orczął skiego 22.
i rady z zakresu gastronomii, rozWarto naidmieniić, iż kradzież.e rro wedochordizenie.. P.O\licja iest na tropie zło·
rywki z nagrodami, humor, rady pani
dol
należą
miesiącu
bieżącym
w
rów
dziei.
lvy.
, Dmgiego włamania dokonali nie- ·. baTdzo czę!?tych zjawisk i dlatego też nie
Cena 30 gr.
wszędzie
nabycia
Do
ru·
„stalowego
ostawiać
z
po·
się
powinno
uwień·
jednak
razem
tym
znani s:prawcy,
·
..._
I
opieki.
be~
czonego pO'zytywnym rez.u1taitem, do maka"
l ~
·
mfo:s·zk.wia Benjamina Glatta pll'zy uL t. ·
Łódź, 20 maia.
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Napisał specjalnie dla .Expressu•: Bogdan Lol.
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STRESZCZENm POCZATKU POWIESCI
wiedzieć już wszyS\tko Rogoszowi?„. dać o swoich straszliwych klopotach, mną„. Czy tak należy rozumteć słowa pa
rur kanalizacyj' Na myśl o tern, skóra cierpła na nim z wyniik~ych
wskutek spl1onięcia atelier.
?
11ycb Alfredem Krauserem a jego sz ferem Ja·
na····
aem Rogoszem riosz:ło do gwałtownej sreny w przerażenia czoło pokrywało się zim- ·co pana obchodizi atelier? - prze- Właśnie .... Właśni1 e„. - przytakgabinecie dyrektorskim. Rogosz: został wyda- nym potem„.
•rwał mu Werner. - NLe pańska srtrata„. nął pochopni1e Wern1
er.
lony z: pracy za to, te ujął się krzywr'
-,licz•
I zaraz pocieszał się, że przybył w
Jeżeli chodzi o atelier, to rzeczy- Hm„. - zatroska·! się Oaston. kowanej prz:ez: dyrektora ioqctnicy.
samą porę, że szczęśawy przypadek nie wiiście nie moja strata.„ to ZIIlaczy.„ ni;e Dziiwię si1ę panu, bardzio się d'ziwię •••
Nazajutrz: wczesnym rankiem przed fanryką
'~n,_ t t
b
·
\XT t k"
·
d · ·
Kr rnsera
jakaś przechodząca kobieta 1. ' knęła po to skierował go tutaj, by spłatać mu pan.::.i~ s ~a a, o ~ gr.unc~e rzec.z y pan rv a mn raz~e go z1 s11ę pan ze s t ra t ą
się na trupa mężcz:yz:ny ~ odciętą g łową. w za- złośliwego figla„.
Jest fmans1stą, a nie Ja„„ Pow~edzmy pien~ędzy, które pan wpakował w nasz
mordowanym rozpoznano Alfreda Krausera
' Wierzył w swoją szczęśliwa. gwiaz- wpro·s~: ni1e n~.sza strata„. Al1e kto się film ?„.
Jan Rogosz został aresztowany a w dwa mie· d
. d b
martwi o atel!er? Negatyw 11an rozu
- Muszę si1ę z tern p·ogo-dzić:..
1iące później st11nął przed sądem, który ska-zał go
ę, W SWOJe o re przeznaczenie„. Bo
.
' · „.
' ~ ·
na 15 lat więz'enia za zamordowanie Krcusera. jakże inaczej nazwać to, że dziś wtaś-1 m1e, negatyw„.
.
.
- Nite musi pan, ho te piiendądlze moc
Rogosz ucieka r więzienia na dwa tygodnie nie _ po wielu latach _ postanowił
- O cziem.pan mówv? warkn~ł żna uratować„. Niech pan ni1e przierywa,
przed terminem wypuszczenia go, udaje się do przyjechać do Przylesia ?„.
Wern~r, z~oWl~wszy slowio, którego me ni ech pa.n wyslu1cha cioerpli1wi.e do końca.
mieszkania Walczaka, który m:ał mu wyjawić,
Jeszcze przed czterema crodziinami rozumvał.
.
.
Aktorzy są optacieni, scenariusz też, wykto był mordercą Krausera, ale nie dowiedział
"'
Negatyw
K
dkaset
me
ó
bmi'emy więc ze wszystkiem, gdiy pan
1
się tego. bo Walczak. cho11 na gruźlicę skonał, nie miał wogóle tego zamiaru i nie mógl
. . „„
.
. tr w nanie zdążywszy zdritozi.: taiemnicv.
przypuszczać by zaświta~ on w jego glo kręc'On.ego fulmu ... To Jiest nas~a strata.„ doloży jesrzczie najwyżej pięśdziesiąt ty.
Pani Elźbieta Wernerowa, żona Hugona Wer- wie
'
Trzeba ziaicząć tera:z ws1zystk1ch od sa- s·ięcy„. Warto, moiem zdian~em, jeszcze
nera. glówm:go akciona1 iusza '.:\'uyki samocho·
„.B ł
t
hł . t
t i m~g;o p•oczątku.„ W tej sprawie przy- tyle za,ryzykować, żeby uratować tamdów pojechała piękną limuzyną na spacer ze
, ~ zresz ą poc ~.me Y zupe n e szedłem do pana.„ Chciałbym, żebyśmy ten klapitaL. przeszło dwa razy większy.
swym nowym kochankiem. szo!e· em - Andfze• czem.s mne.m.„ „Du.tro~ - sł?wo to poszli teraz do „Toniki" ... Ma r.an c·z as?
- Ni1e chcę ruilc rat01Wać„. StraciL
jem Łubkowskim.
utkwi~o w Je~o mózgu 1 wypełniało so- Nie mam na niic czasu„. - odpalił łtm i - przepadło... Mam dlosyć tych
Poprzedni kochanek Wt:rn!rowe!. Jerzy bą kazdą mysi
Zrębski, staje się DrZYPlidkowo właścicielem lisp '
. „. dl . h
d .
.
Werner z mi1eisca. - I oo to znowu za eksperymentów„.
tów Walczaka, z których dc.wiaduje się, że
. rzez wiie1e
~gie go. ZI~ me. P?- „Tondika"„.
- Jak pan woH„. - wziruszył OasKrauser nie został zamordowany. Po · „śmierci" trafił ofrząsn.ąć Sl~ .z. wraz~ma. Jakie
- To aJt·eliler filmowe„. - objaśniał ton rami1oinami.-Nie będę pana zmuszał
swej odebrał p ' eniądze, zmienił nazwisku na wywarta na mm dz1s1e3s~a :"1z~ta u d~- Oastion z n~ewzruswnym sp.oko1jem. _ do zrobiiienia dobrego i'111teresu, bo znajWerner i założy! nowa fabrvke.
t?r~ Albo,t... Wszy~tko .s.1e Jakos s.zczęs- Musimy się tam przenileść dla kontynuo- di..\ się na pańskLe mLej.soe ilnni, chętni .••
Po przybyciu do zapadłej wsi - Kurkowa hw1e skonc t
b l d
Rogosz otrzymuje pracę w tartaku
dziedzica
, .
zy o, mn'.1°: 1z. Y 0 uzo tru
. - wania zdi}ęć, to jest - wł1aściwłe: dla C hciał1 em tylkio 1ojalnile prz.edstawić padnoscu do przezwyc1ęzema ... Przez AlJo- rozpoczęcia ich od samiluteńkiemo po- nu korzystne możliwości wybmi.,.cia z
N t
u1{o~·osz udał się do „Czarciego dworu", aby szę - najzupełniej niepotrzebna i nie- czątku.„ Wytarg;owatem cenę p;'zystęp- ~mpasu„. Bo proszę zważyć: scen;rjusz
wyświetlić jego tajemnicę. W kracie piwnicz- bezpieczna komplikacja„.
ną i zdlobylem termi111„. Za tydzdień bę- mamy doskonały.„ Zna go pan przecie
negokrzyczał,
okna za~ważył
o~łąka~ą twarz
starca,UczyictóOkazało się ' że opryszek uśpił do- dziuemy morr'H przystąpi·.,( cLJ pracy... i musd1pan przyznać, że„.
ry
ze z:na taiemmcę
Krausera.
.
.
.
E>
~
niło to na Rogoszu olbrzymie wrażenie. Posta· ldora Albolt swo11m pa~1ero~em I zrabo- SwLetni1e, pra;wdia?„. Hm„. n1i·':! ma pan
- Sceinarjusz? - p-rzerwat Werner.
nowił sprowadzić z:araz policję i uwolnić starca l wal mu drogocenny p1erśc10nek.„
czasu? To szkoda, bio wolai!bym, żeby - To pan myśli jeszcze cdągl1e o tym saz kajdan.
Coprawda doktorowi Albolt nawet pan ze mną pos·zedt, Jlak;o cztowi1ek, który,mym scernarjuszu?
Obiąkaniec znikł Jednak w tajemniczy spo przez myśl nLe przeszfo, by jego nowy zrna się lepi1ej odie mnie na intereisach„.
- A dlacziegóżby nile?.- zrnbd1l OassóbRogosz wyjeżdża z Magda do Warszawy. „przyjaciel", miał· co~ :yspólneg~ z ~ze- No, ale skoro nie można w taki sposób, ton zdtziwiioną milnę. - Przieici·c scenarA t1 mczasem Wernerowa po morderstwie kornym agentem pohCJ! sleqczeJ. mimo tC\ ja tam sam pójdę ... Sądzę, że ma pan jusz nile spłonął.
. Zr~bskiego wróciła do męża, który jej wszystko to Werner był bardzo niespokonjny„. do mnie Z1aiufanJie, pra\vd:a ?„. Ostatecz- Nile sptoinąt? - Nuta rozczarowa
przebaczył.
Co będzie jeśli uczony odkryje brak nie, mam trochę smyJrnł1ki kupieckiej.
n:a przebilj,ata w gbosie mówiącego. „Czarny A~toś" ode?rał dwum doliniarzom! czerwonego p' roszku? Wówczas w głQ
- Mam clio pana naJ·zupełru1'eJ'sze zau- A ja myśla. tern, że wsziystilm, wszystk<>
- „żyletce" 1 Kunikow1 - list
Walczaka, po·
. .
.
· ···
.
.
r>tanawiając oddać ten dokument Rogoszowi. - wie Jego moze powstać podeirzeme„.
fanile„. - rzekł Weziner, zachłystując się został·O ZllJISZc:z;one ...
„Czarny Antoś" udał sie do we~nera 1 prze~
Po przebudzeniu sie doktora Albot, jadowitą ś!iiną. Proszę, niech pan
- I dlatego chci1ał pan. wystąpić ze
konał się, ż e Werner iest właśnie Krauserem, Hugon pob'iegł do cukierenki. w której wszystko zatatwi1a siobi1e beze mnie„. Ja spó!kii, ro:mmi,em„. - p-0dchwyci1ł Gasktórego ~zek?mo miał zamordować ~ogosz. • umówił się z opryszkiem.„ Rozsadzała . nie mam głowy do te~o„.
ten z 0 1żywilenbem.
Zapow1edz:1awsz:y
zemstę, „Czarny Antoś
, . kt ś" c O ten Al Josza
'
B ar' dz,o Ch ęvme
+. •
We·r"·er
a1!, op Uś C!WSZY
.
odchodzi.
Na progu spotkał
Elżbii.tę, która za· go WSC!e O l;.„
narob'ł?
l •
.wyręczę pana„:„ n1'e od1nowi·eA·z'1
'P
" UJ I
prasza go na wódkę. Przewrotna kobieta chce I Skandal, skandal!.„
odparł Gaston, zapalaJąC nowego pap11e- głowę na p~ersi. Teraz dlop'ilero zrooumiał,
go usidlić i odebrać mu list Walczaka.
Teraz jeszcze policja wda się w tę rosa. Ows:zem, bardzio chętnie„. że pusizc·z,en1e z dymem atelier nie rozPos~li ~a 'Yódkę do knajpy ~~acapa". gd~i: sprawę, bo doktór Albot nie zrezygnuje
Umówi•łem silę, że Wpłacę dziś zada- wiiązato spraw.y, że to ~~ystko, na niic.
sp~it~ah pir1;1nia: Antoś wycno_d':' 1• zosta_wiają~ chyba tak spokojnie z drogocennego tek w kwocre d21iesięcfiu tysięcy złotych. . . Dl~e:ze.~o me prze.wiidZ!'ał zgory m-0Elzb1etę I B1ruma samych. Elzb1eta prost prze
.
zlilwosc1 ze Oaston me zrezygnuje z do
stępcę, aby odebrał list Anto5iowi. Biruń, ocza· przedm10tu„.
Wemer myśl1a1I ciiągle o czemś itnnem. ik
t '
.
. .
ro~any. jej pi~knością, udaj~ się ~ ślad. za An·
Śledztwo, badanie - dia1bli wiiedzą To co mówit Oaston docierało jedynie ~ orn~ e~o Jego zda-nrem --- scenartos1em I zada1e mu skrytobocz:y CIOS nozem.„
t
. .
'k ć Al
t . p k ac h dJo Je.
.
ś . d
ś . N"
wsza. „.
. pro
. śb om ptę
. kne). R'tL Y. ko· co z ego
e w s. rzę
go w1.a
1omo
A•
t W1'ć my śl
Werner, u1e g a1ąc
k moie
. b łJeszcze k'wym ną „.
t
t
•
•
Ao
h c1. .ie
- Do !'cha
]
- t ruw10
urn.ces
chanlci Gastona, finansuje film mający z:a fabułę oprysz a me y O W CU I~rence. .
z.onen OWat Slę J7SZ>CZie u\Otyc <?ZaS, .z~ ludlz1ką, choćby najJiichs1zą. Jakby dla poznane wypadki sprzed piętnastu taty, gdy RogoWerner czekał nań bhsko dwie go- Gaston, ziaznacza,iąc o rozpoczęc11U zdJęC twilerd'z•ernia teJ' odwtlecz.n.e1'
d G
sza uwięziono za rzekomą zbrodnię na Krause- dzinv, jednak bezskutecznie.„ Potem no w nowem atelrer, ma na myśli ów nie- ton po . d.. ł k• da"
prtaaw y. as
rze..
d-ł d d
p
.
k l D
t1'd
ty
b d.
d · · wre 'Zl!la , u ta• J·ąc us · w przyBojąc się odpowiedzalnościi Werner posta- sze " 0
~mu.
r~ezorme. u ry " u- s~c~ęsny .1 m, osnu
nia z ro '111 sprze l mi1Lny uśm!ech:
nowi! podpa l ić atelier filmowe, aby zniszczyć ~roę w za1mprow1zo':"aneJ skrytce .za piętnastu laty.
.
.
' .
- Gdyby nawet S•cenarjus.z spłonął,
taśmę i w tym celu wszedł w kontakt z Biru- Jednym z obrazów, wuszących na śc1a. By~ p~zek!on:any, ze teraz .chodz.'JI o_ e;0iś mc...m w dJomu cztery kopje„. Gdyby naniem.
nie„.
wpetn.Le 1nn1~~0. bo tamten. fill.m. < - w Je.- wet i' one Z<T,i1n„ly, moz··n,·a „0 ws·z ystko
Biruń zakr a dł się do atelier, stwierdził jedM'
··
· ł
ł ·
.,.
L'
nak, że nie ma zapałek. w tej chwili
jakiś nie·
imo, lZ nie mia zupe me POWO dó w gc mrnen:ianiu .- prz.~s tal ;s t mec z ch W!- jeszcze raiz "'napilsać„.
Tyllk.o trochę fatyznajomy rzucił zapałkę na polane benzyną de· ku temu, drżał ze strachu. że doktór Al- lą spalenua, ZlnllSZCZema tasmy.
gi i - nk więoej„.
kmacje. Biruń wyskoczył okn~m i zraniwszy bot stwierdzi kradzież popełnioną w la- . Dlate~o też ni17 przejmov.:at siię ~bytOczy za nilebi.eski1emi sZJk!ami byil y
dozorcę udał sie do knajpy „Kacapa•', gdz:ie cz:e· boratorjum i nabierze pewności o wspól mo tern, oo mówił amant R•uty Donan. powleczio1ne mgłą zamys'leni,a. Po ch'"i·1 ·
kała na nie go Elżbieta.
1
"
w
D~Dero,
gd"'
usłysz.at wymi1enioną zabłysły ożywile:n"em
; W"'ł··ty
si"'".,. w
I~oiwsz
został
aresztowany. Z więzieni działaniu jego z rabusiem pierścienia„.
~P
·J
,
•
P
oswabadza go Airuń, który działał z poleceni• Aż ciarki przechodziły go od stóp do sumę ~ztes~ęciu ty~ię:cy złotych: oczy ie- twairz a1~tora f.ilmowiego.
Werne rowei. El żbieta oświadcza swemu me głów, gdy zdawat sobie sprawę, jakte go spo}rre·ły bardlz,ueJ przytomme.
- Nnech pan mi powie, panie Eucrenżowi. że wie, iż cz.yha on na iej życie...
mogą z tego jeszcze wyni
Co
pan
powi1
edziai1'?
Ni:e
dost·ysza-1
iuszru,
miech pan m1 powie„. czy ten ~c.:eWernerowa zakochała się w Rogoszu. Zawozi kkonsekwnecje
Ć
go samochodem do swej posiadło§ci za miastem. ną „.
łem„„ - poruszył się n:i1espolmjn!i'e w fo- n~rj~sz, o .lktórym pan mówi, j1est rz.e-:zyl\'hż jej uda.ie się do knajpy „Kacapa", gdzie
No, i na wszelki wypadek - trzeba teliu.
W!ŚCJ1 e talkv dobry? ... Czy nie mógłby pan
zawarł znajomo ść z opryszkiem Alioszą. Po kiiku wstrzymać się z zaapli1kowaniem 'Elźbie
- Musimy włacić „T011i1ce" dzie- zrezygnować z n]ego?
minutach przyszedł Biruń i począł się żalić Prled cie czerwonego proszku„. Aż do czasu, sięć tysięcy zada~ku.„ - powtórzył Oas- Zrezygnować? - z1ziobił Gaston
Wernerem na niewdzięczność kobiecą.
i,óki nie stanie s~1~ pewne, że doktór Al- ton.
wiielkiie oczy. - A w jakim celu? Nie roPrzemysłowiec uśpił Birunia i wych1gnął mu
·
, k
z kieszeni list, pisany przez Elżh!etę do proku- bot nie zauważy braku trucizny. To nie
- Aha„. No, trudoo, j.a k musiicie, to zum11em pans uego pytan•i.a„.
ratcra. Poż egna ł s i ę z „Kacapem" i udał sie do może jednak potrwać dłużej, niż dw3., wplaćcLe„.
Werner speszył s.iię ni.eco, cio us.itocukierni. gdzie o.7czą ł czvtać list Elźbietv.
trzy dni... bo Elźbieta„.
Teria1z Gaston zrobi~ skolei zdzitwicn<;_ wat zamaskować uśmiechem.
Nast ępni e złożył wiz:ytę doktorowi Albo!.
T ak mys'l"1 W emera zios·taf w
·
owym
m11nę.
- To tylko taki'e retiairyczn·e pvtaGdy do doktora przyszedł Aljosza, podający
., ·
k
N'
·
· H
J
się z:a wywiadowc ę policji, Werner zabrał tru- momencie przerwany we3sc11em po o11e ro1zium11em pana, parne ugo- ni1e.„ - mruknął. Oczyw.iściie, rJZUciz:nę. A tymczasem Aljosza usypia doktora, jówk1i1, która zameldowała przybyciie nie.„ Dlacze~o pan mówL: „muside" ?.„ miiem, że dobry soeenarjrusz, to więce!, niż
któremu chce zrabować pierścień
Gastorna.
Musimy„.
po1!1owa frlmu„. Hm„. A czy on jest rzeczy
:El żb ieta odwi ed ziła Rogosza. przebywającego
W pi1e•rwsziej chw.iffir nLe mógł sobile
- Mus1my?„.
wi1śove taki dobry?„.
na wsi. Przytul onych do siebie spotkał na pola- przypomn1'eć tego na·zw1·s 1 ~
Gast"'n ?
- Natu·ra·l1n.i1e.... Pan i· J1a, J·'aK' o W"po'lni~ le śnej Werner.
'
· ·n.ict„
"'
""'
"
- Doisk1onaly„. Popflostu rcwehcyjCóż to za jecl!en? ... Aha, ama:nt Rity Do- nilCy wytwórni fiilmoiwej„.
ny.„ _ zapa!H się Gasto•n. _ Pan zna
.
•
k 'l"f
d
. rian ... Do dj1abta!... On teraz potrzebny!
- Wytwómia już nie i1s,tnieje„.
fabułę prawda? 0
. d ł
Gd, ~ H ier~mm . 0 ~e? 11 wyg 1ą p;upi N;.e miał możności wykręcić się od przerwał Werner porywczio.
'
·
powia a em panu„.
la El zb1ety,. rne, ~i~l }Uz co do tei;O zad· ! przyjęci1a tego gościa, pokojówtka bo- Nitc o tern ni·e wiem„.
JeżeH pa1n nie pam ięta, mogę jeszcze raz
nych wątphwosc1 1, zabrawszy ze sobą : w;1em
.
. e dz't1a ł a, ze
. „pan 1es·
· t w d o· tn·11eJe...
· S pa11.1a s11ę„.
.
op·owi1eN'
d:z.i1eć„.
pow11
- N'ue 1s
. Wiięc tak ... .
swego mfor matora, udał s1e do lasu„.
mu".„
_ Ateliier sipaH'ło się nie wytwórnia.
. -:-- ie, me„: - .zerw'.'lł s 11ę ,Werner z
T rząs ł s ię z podniecenia, bvt n :.~ mal I
Przyjął go w stanie si'lnego podniece- To wszystko Jedn,o„. film s ię spa- m~·~Js ca, z wyciiągrnę!e~1 ku gorz~ rękanieprzytc:mnv ze strachu. zdajac sobie n'a ... Gaston zo.rie nfował się, że nie jest 1IH, wsziystko się spaHło„. Kon~ ec. ko,1iec. mi.. ;,„ ' z~.m t~n p~n~k 1 ~'ce nanus ;'. _na.
s p rawę, że może już jes t za póź n o„ . ~l ąl w te.i chw ili mik widziany, niemni,ej !
Gaston zmarszcz y! brwi i wbii w, pa m,.,,.c.„. ie c c~, ze Y m1 pan opow1aw du chu, na c_zen: świ a t.stoi: i cz~ nił so-. l \\:~1zakże nie przejmował srę tern zupel-l'twarz Wernera _przenilkli~e _spojrzenie. daL.. Ni e chcę, n,e chcę ...
bie wy rzuty, ze 111 e odw1 ed z1ł o kilka dn :. l me„.
- Z tego, co pan pow1ed·zi:::tł. - ode(D I
.
.
wcześ n iej dokto ra Albot.
I N~eproszony rozs1i1adt się wygodnie w zwał siię po chwjiJi namysłu - wyni~c«loSZV
ciąg
JDłro)
Co b ę d zi e, j eżeli Elźbi1eta zdążyfa po fotelu, zapalilł papi1erosa I po,czql opowi.a by, że chce pan wycofać się ze spół'łti ze 1
Pomiędzy dyrektorem. fabryki
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Uczeń zastrzelił sie wgimnazjum radomskiem · zoio~di
Lódź 20 maja
d
'
N1.edOpuszczenie
O egzaminów maturalnych powodem
desperRCkiego kroku
,
Rad

.

.

.

(k) W fabryce Jelenki~icza pr.zy
Al. Kościuszki 10 wY:huchl w~zor~i streik
okupacyjny na tle mehonorowama urnowy zbiorowej. Właściciel firmy nie dotrzymał swego zobowiązania, złożonego
po ostatnim zatargu, wypowiadając jednocześnie pracę ki~ku robotnikom.

lobrgkoch
bryce Buhlego. Konferencja nie dała rezultatu. Przedstawiciele firmy oświadczyli, że do piątku dadzą os.tateczną ~dpowiedź' co do uregulowania zarobkow
wstecz.

. .om. 20 ma1a. ny g11nmausta na korytarzu I piętra w
~.4!
_ . \Ystrząsa1ą~e wrazeme wśród mlo- gmachu szkoły tarunął się na swe tycie.
Na wczoraj zwołana została konfeWystrzałem z rewolweru strzelłł sod~1ezy szkolneJ wyWotał .zamach samorawie zatargu w fabryce
. .
bo,czy ucznia ~ kl. glmn. 1m. Kochanow- ble w usta, raniąc lewą szczękę, drugi
uł Klińskiego 2. Por, *
1Btncd!a w sp
sk ego, Włodzimierza Krausego, syna wystrzał skierował w okolicę serca.
. t ·
1 e ermanna przY: . · 1.
•j
stan41e gr:oźnym odiwdieziooo desperata
notarJusza z Chorochowa.
W inspek~ji pracy odbyła się wczo- nie~aż prz~dstaw1c~ele firmy ~te s awiNa wtadomość o n1edopuszczeniu ~ I do szp.iitail:a św. Kaz:tmilerz.a.
raj konferenc1a dotycząca zatargu w fa- li su;, zostah ukaram 1 grzywną.
du egz:amilnów maturalnych z.rozpacz0 ,. l
. .

1w

Dziś i dni następnych!

''

I.
P.ocz. w dni powsz. o g. 4-ej,
w soboty i niedziele o g. 12-ej

Dwa rekordowe filmy

=~~~fIANKI

NOCNY PATROL li.

W rol.

gł.

W roli głównej

FLIP I FLAP

Ceny zniżone I

Norma Shearer
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ft
V

BALICKA LecznacA

Doktór TREPMAN Dr. W.

w Jednym programi e I .

294
PIOTRKOWSKA
te•. 122-89
Specjalista chorób skórnych,
przy przyst. tramw. pabJan.
specjalista chorób wenerycznych, SIEHKIEWICZA '52 (róg Nawrotu)
2 razy dziennie przyjm. lekarze we wenerycznych i seksualnych
Nr. teL 194-03.
skórnych, moczopłciowych
TRAUGUTTA 9, tel. 262·98.
wszystkich specialnośc ach.
Choroby st.Groe I weoery~;:ne
iel.
od 8-11i6-9 w, niedz. i święta od 9-12.30
OABINET DENTYSTYCZNY
234-12 przyjmuje kobiety I dzieci od 12.45
...
od 11 rano do 8 wiei.:z .
do 2.15 i od 6-8-eJ.
, 8-12. 2-4. 6-9 wiecz.
LEKARZ - DENTYSTA
PORADA 3 ZL

. adzh
Zaw
na 6

CHOROBY SKÓRNE WENERYC.ZNE
PIOTRKOWSKA 56, tel. 148·62.
j

37,

Ll:KARZ-~ENTYSTA

Dr.

~;.-WŁODZIMIERZ

F. Kopca owska •4D••ew1c•
„
„ .łllfl

Specjalista chorób
uszu. nosa, gardła i krtani
Lódf, PIC?TR.KOWSKA 164, t~l· 125-26

uu .
W

POŁOŻNICTWO I CHOROBY

b

speclallsta
SPEC CHORÓB WENERYCZNYCH
k I
'
1 SKÓRNYCH
ilkllSZ81-Cłlft8 0 OCI
PIOTRKOWSKA 99 tel 144·92
UL. PlLBUDSKIEGO 51, teł. 170-03.
od 2 - 3 i 5 ~ 9 ~iecz.

Leczenie chor. weneryczn. i skórnych· med.

ZAWADZKA 1

T'

4-8 Jl') poi. ·

232-S5

orzvimuie od 7-8-eJ wiecz.

PIOTRKKOW:;~·z4.ktel.012\V2-89.il .:::iWi;;~;:~A D•·

Dr.

rA

• 8. NUSBAUMOWA ·PllCIOlli
„ M:".
NIcA
KDPCIO\VSkl
lll
LECZ
~d
n•
Piotrkowska 511~1~23
tel.
Gdańska
n 6USTAW KOHN
~ ~.T~K~W:.~~ !:te:i~ • ~::;~~uje
Dr. J. SołoUJiB)CZYn ur.
przyjmuej

n~~~i:;~· ś~iera-~l~0-1.

Przyjmuje od 9-3-eJ,
ODAiqSKA 37, tel. 232-55
od 4 - 7-ei w Lecznicy,

JłMu/c ~ 'f"'HtkiZE ZNAKIEM cABRu.CZNYM

0

H. sz"=:.~cher
w

GlOW\'
'

SW n.!..6edz1A"ele wod91-NllS.
•
•

t Jf

Kl L--

Pr~:,lKdm~~wez;~;y:-kT: w„

.

eopoPL. inny •am1en
KOśCI"LNY

ze stałem! łóżkami DLA CHORYCH na
USZY, NOS, OARDLO I1 PLUCA
1
od
Ur. Z. Rakowski· Wezwania na miasto
Przy lecznicy - gabinet Roentgena
do wszelkich prześwietlań i zdieć.

PObAK
or )AftWEWNl!TRZ~
"cno!.!Y

I ALLEROICZNf.
Gabinet Elektro- I światłoleczniczy

ul. NAWROT N2 7
„
..
położnictwo I choroby kob1ec: o
1~2':.~f
KOBIECE.
Tel. 164·21.
wp~:J~~f; f 0ś~lefad o4dio~i2.
Tel· 1 8"8
BAŁUCKI Rł'.N.~K 3•
czynna od 9 rano do 9 wiecz.
PIOTRJ<OWSKA 99,· tel. 213-66.
. ć 5-T
d
przyimuJe •Jd 4-f.
PORADA 3 ZLOTE.
przyjmuje codz. od 10-12 i 5-8 wiecz
·
przy1e
z.
go
·.._
~,.,.....,,,....---~----·---..,- - - - - - · - - - - - - - - - - - -zastępstw~
poszukuje
BIURALISTKA
S?Sprzy
v.:nn
w
letnie
MIBSZKANl;A
MED·
Dr.
.~„„d,.~ „
1
oferty
w. czasie urlopu.
20 kierować: Ł.ódź, Kihńs~iego 116• OlaW Weber.
Y/I
•
•
Piotrkowska 45 tel. 147-44
zerówna.
O·
'
CHOROBY SK9RN~ i ~I;N) ERYCZNE POTRZEBNA d0 1 a pan~a do praco-i ~l::.:.L~U=-a=:z-u_m_e,..bl~o-w-an-e-po~k-o~Je_z_w_s-ze~lLecz. chor. skórnych I seks_ualnych. AKUSZER-QINEKOL O
· · p·
d . d
Sj . .
N
z n_
(kobiety· 1 dz1ec1
Telefon
Czynna od 9 rano do 9 w1ecz.
SIENKieWICZA 34, telefon 1.ffi-10 wni sukien, ul. Piotrkowska r. 4 • !nem! wygo ami o wyna1ecia. ira228-92
Kobieta lr.k od 12-1 i od 5-7
20
20 mow1cza 5, front, m. 11.
przyjmuje od 11-1 I od 3-4 po poi. front, 2-ie piętro m. 12.
przyjm. od 10-12 I od 4-8 w.
PORADA 3 ZŁ.

P ora ma

.
.
w·eneroIog1czna
J NADEL s +Kry11-•k• ~~~~ zl~~~hnf~
Dr

~f~~claG~~a~

Łas~aw~

1.

pro;zę

ANDRZEJA 4

f

na śmiie·rć, ma jesz.ezie jednio tylk.o ~ycze-J . Ojciec t~k.tow~e wyoofał się z po~o
'łl n~e: aż,eby móc etę na~wać sw-0Ją zoną ... ;u, a Dainu~ka us1Jaclla na brzegu łózka
Czy spefavsiz ostatniie życz.oo.ie czt10wie- · swegio traga1czne~ ooweozonego.
On cza:s jailmiś spoglądlał ~ r.ii.ą z nie:
ka, który !kochał dę ta'k szczerze, a k~óremu mamy ty1e dobrego dio zawdz.i:ę- mym zachwytem, aż wTeszcJle szepnął.
- Wyjmuj spod podiu:s1.ziki pęk kluczy
cz1einia?
Nve. zastanawiał·a siię wdiele. Argu- •ków .. Wihd!zi!Sz ten moorno zazębiony klumenty, jakiile przytnczyl jiej ojciec, trafi-I czyk? T? od stojącej w. k~cie szafk~„:
Otwórz Ją.„ Otworzyłaś Jiuz? W trzecl!eJ
Ja ty jej prosto w serce.
'łsz 85)
_ DobriZe _ powiledlz:ilala dcho! - sz.ufla!dlce leży małe siafjJanowe pudlelecz-.. ~~~~~~~~~~~~~~~ Powieść spółczesna iii"'
ucziyru" wszystkio, CZ1ego odle mtiiile Ka- ~o wtśnilowegio 'k>oloru„. Tak to to.„ Po. .
.
.
. .
d · · j I
.„
pow11edz1ał stary powaznlie
Danuta Kresińska, e.kspedjentka w ma· mrenilć
aJ ffil! e.
. ~ rol zażąda. A jeśli jegio wolą jes:t, aże.
•
• . .
• •
gazynie bławatnym Jana Zary.9za zostaje T· ' . Kr~dY. dlziiewaey~ia, wylronawszy poNve W twoJ~_J tez mocy lezy odw~ c~ bym ziostała je~o żoną, ziostanę , lllią!
.
zredukowana.
_ DZliękiuję, d'zf:ęikuję a~, dz1,e.ciko, w słus:zrrl'!e iego zleceme, wręczyła mu puNie mogąc znaleźć pracy - ma1ąc na przezna·czeme. A!e .~atto moz.e~ oisk cI:z.1ć
utrz~maniu ojca - przyjmuje pom.oc Za~y- sikazane!Ilu. p1~ sm1e·rć. osta:tme godziny jegio imien.11u! _ P'OW~edziiał w:zruszony de'łeozikio, on, nadsnąw1S'zy sprężynkę,
otworz:ut je. •
u·s tam·t J'eJ· bi·<>łemo
M' h ł dlńł-,,,.n,., ]·„,..
r
o.promvenn.c Je szczęśOllem!
sza I od czasu . do czasu spclyka .się '!- nim.
•
•
'J
·
b
""
J!
l!C at, .V~.Yin.a " "
p.a!tl
•
"
..t..
.
•.
$ · t
Q spotkamach tych 0'3W1adu1e się na·
Pólmrolk w P'bikOJiU roz.jaśml nagle
czoła.
po1rza1.a 111a mego Zie Zu•ut~ue1111re~.
rzeq:ony Da nu~ki S tan •sław Reczyuski i po
błysk wspan~a:ł·e~. o.pra:wńlonego w pierNaprawdę? Ach, ptOW:łedz, OJCZe,
gwałtownej scenie zrywa z ukochaną, nie
·
Se:Leń d!jamentu.
Rozdział czterdziesty dziewiąty.
wierząc, że stosunki jej z Zaryszem aą zu· 1w jak~ sposób oharować mu mogę jeszcze
Omicz wpaitrz.on'.Y w Jasinie mi;gotanie
DRAMATYCZNY ŚLUB
I kilka chwill sz.częśdi1a, bo przysięgam, że
pełnie platoniczne.
CidJIO wieszU oboje dlo sypia1111i ćhio~ kam&e:nDa i:iozmairzyl się:
. Kre~ińska P~ wielu przygodach poz.n~Je i zrobię wszystlm, co ldy w mej mocy,
.
l .
.
.
T '
d ć r ł1' ;,..,in,1·ieJ" sekund ra
taiemmciego dzentelmena: Karola Ormcza b 1
:-: . en pt•e·rśC!Jeń na· ezał k1e~yś do
.
.
- reg.o.
' ę
który kupuje wieś :Rychfowo, ani,:"iując sta Y e. mu a P zy a,,..„.,,
mo,1eJ mattkr. Pamiętam go dobrze J•eszcze
.
W polroJU pa.niowail półmrok.
. .
.
.
do'ŚCJI!
rego Kre~ińskiego na administratora.
- Pr,a;vdę. móWllsz?. - SPOJTZaly JeJ _ Prz'Yćmi1cme ahażmem świ,atfo dys- z tyich cz.asów, ki1edy }akio mały chłopiec
Ornicz podkochu je sie w Danucie.
kret'Il'i:e pada~o na twariz Ka·rofa, zaoistrz.a cał1owalem mięk!kie matczyne ręce. Nie
.
prosto w zr~n:ioe ocz.y ?Jca.
„. .
lub~tem go wówczas. Wydiawa1ł mi Slię
- Przys11ęgam raz .Jeszicze, ze tak! - jąc rysy i c.ilente pod oczyma.
. ~aoośika otarla lz,ę, chw11 eJącą się na l
Zlimny i' twiardy pimy ci;eplej dobro:zbyt
zbliżaląna
spoczęły
jiego
Spojnzenliia
ewczy11a.
~
d1
. .. 1z mocą powtórzy.la
dlugnch rzęsach.
- I t11ic już .nie zdoła g.o uratowac ; j Stary zrozsum'łał, z·e czas za.girać w cej siię do jego ło·ża. pa!rze. Było w ni-eh c~ jej paLców. Afo potem polubiiłem go i
. tru!·e·raiz zahawiialem silę obserwowaniem
'Ocz,ekiiwanie.
"
Żadne lelkarstwio? Lepszy diokrór? Ach, Iotwarte ka:rty.
Kresińs1ki nlie chc:ilal gio ·dłużej trzymać zm1en111ej gry jego lrol1orów . . Teraz nie
Kwadratlls temu - powiedział jakież to trag,ilczne! Zle i przykre były 1
ma już dobrych rąk matczynych, jaki1e
ostatniLe lata Jego życia. Tyle s.ię naponie j oś~iiadczy~ s, ~ar~l o ~wo}~ rc:.kę: Pra- w niepewl110śd1.
- Pa.in.i.le Kairoilu - pow.iledlz:tał uroczy kiledyś zdioMt ten piierścień. Marzyłem
wi:eral, tyle nad erpi,a L. A teraz., gdy los gmJe n.a fozu sm~er01 po1ąć erę za zonę...
Danuśka z,g adza srię p•oślubi'ć. n.i.era1z, że slmle& no,sić go będzie druga
ście uśmiiechną! silę do nvego, musi umterać w l cóż ty na to?
'lkoMeta, którą mil.ością illlną, lecz ni.eDanuśka mia1czala os:zofomli10na tą nie- pana!
·
peln·i sill.
Twa:rz Orn~cza rozjaśndla się uśmte-j mni·ej głęboką pokochałem p1odcz:as swej
Gt•o-s jej załamał si1 ę mowu niby nis- 1 spodizi1ewaną w.iia'Ciomośc:ią. A KresiflsikiJ
chem radinśd, a duszę j1egio napeł'trLHo ni·e ziemskitej p~e:Jgrzymkd: ty!
i kuj1e dalej żelaz.o pó~d gorące.
·
k!i ton \Wolioncz.eli.
Ostro:hnde ws.unąl jej pLerścionek na
W.iesz dobrze o tern, że Karol wymowne szczęście.
_ I ja ja w laśrni1e }est em pośrednią
przyczyn~ jegu śmierci! Gdyby nie uj- ; kocha dę już od dawna wii'elką i czystą - Naprawdę, Danuśko, zga~zia<s;Z się? palec i pocafowial go poiem.
- Noś ~. k.ochanie, jako pamiątkę
mowal si ę za mną tam, w Huszczy i nie m~l· ośdą. Znał jednak twoj1ą, najseTdecz- - zapytał wz.ruszooy, wyc1.ąga}ąc ku
o~e ,m_niLe! Noś tc;n ~as~ narzeczeński
.
.
Wpląta:l w a wantUrę z Krzy sztowskim, \ niejszą .tajemni!cę i wied~ąc, ie w dał- ni.ej rękę„
• . piersc·~0'!11 ek d!o 'konca zycra, nawet wtedy
Ona Ul'ęil:a Ja. w SW?Ją'. •
żyłby dotychczas i kwitnąL. Ąp:łJ , cooym 1szym. C!'ągu_ P?'z,~:talaś wrema St~s'Zlk.o- Tak, zgadzam srę, 1' Jestem Sizczęsh gdy na ll!1inym twym paku bilyszczeć będa1t1a . ażeby oofnąć spowrotem czas!.„ ~ wi, rngd:y c1 si1 ę me narzucał. Miał zaJuż ~aczej ja w?lalabym umrzeć_ ni·ż stać ; ~tar czeka~ cierpl.iiw.j1e ~ak długo, d;opóki I wa, ~e. mogę P 1rzysporzyć oi choć twchę d~te śl~b.n.a obrąa~~: ohrą·~ka„ jak~ no:
s•1 c będues•z na m11eJscu teJ, mką ia c1
się przyczyną smi1erci tego cutlown ego I nre zapDmmsz o tym pierwszym. Teraz i' radioscd
. .
.
. j jednak, k1ed'.Y godz.iny j~go są poli~zone, 1 • - 1:'rochę P·Owiadasz? -; u~1!1i1~ch~ął wręczę.
.
człowi1eka!
.
Ogaimęto ;r.ą wzrusz.eme.
Mocni·ej obj.ęl'O ją rami1e 03cowsk1e. wszystko uległ10 zmiame: Karol me ma 1S'i ę ,Ormcz. - Przysp·orzyłas mi Jel duzo,
<Dalszy ciąg jutro).
_ Wyroków bos.kiich ni•c nile zd!ola od ' już cz.~~u, ażeby czekać dłużej. Skazany ' bardzie duż·ol

-C Jl 0 dr~e 1- ż ~ ri 8 A i ~~~~~~~~~~~~~~~._
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Mecz, klorr
"' porwaI w1•down1e,
• j .::::e::.:.:y.:~~:::,~.::j~„,
Billy Smith trenuje

w

Jak grała .......
'l'o' dz' w p'1erwszem spotkaniu 'z Krakowem Smith
treningi z ~hmielewskim, n!eo~zekiwanie
jednak PZB zmlemł program tremm:ow Smitha
o n
d
E
Il ł
~
przydzielił go na okres dwóch ty~Qdnl do Byd
agro ę . " XpreSSU US rowanego
'gos~':\odzi przyledzie więc Smith nlewcze•
ŁÓDŻ, 20 maja. ląca dla Krakowa. Tuż przed przerwą zdobywa stępny mecz rozegrany w Lodzi zakończył się śnlej jak w końcu b miesiąca i zajmie się

·

I

i

Ł

mecz piłkarski Łódź poraz drugi prowadzenie z pięknego strza· 1również zwycięstwem nasze) reprezentacji tym i Chmie'1iwskim na ok~~s trzech tyiodni
0.dJ,utrKzeJs1zóy międzymiastowy
z- ra< w 0 nagrodę wędrowną redakcji łu Herbstreicha. Po zmianie pól Kraków dopin· I razem w stosunku 3:2. Lódz była Już bliska zdo· ·
'
' ·
'
„Expressu Ilust~owanego" sta~ się tematem dnia go wany przez publiczność uzyskuje wyrówna• ~ b}'cia uagrody naszego wydawnictwa na włas
sportowei Lodzi, bo występ piłkarzy grodu pod- Jącą bramkę. Teraz dochodzi znów do głosu· noś~, lecz trzeci mecz rozegrany w Krakowie zaKłosowicz
" '. a:»elsklego stanowi zawsze atrakcję dla mlłoś· Łódź i Herbstrelch poraz trzeci uzyskuje pro· kończył się niestety wysokocyfrową porażką
mkow footbalu w Lodzi naszem mieście. Bez róż· wadzenie dla Lodzi. Kraków nie ustępuJe jednak naszego zespołu w stosunku 1:5.
na szos~ i wygrywa wy;dg
n!cy czy będzie to \_Vlsła, Cracovia czy Garbar- łatwo i po udanej akcji uzyskule ponownie wy· 1 Jutro będą więc mieli piłkarze łódzcy okazję
Lódź, 20 maja.
ma, tłumy widzów spieszą na boisko, by zoba· równulący punkt. Przy stanie 4 :4 nie przypus.z· do irehabi!itowania sle za zeszłoroczną klęskę.
czyć piłkarzy nalsil~1leiszego okręgu w Polsce• czano, by którejkolwiek z drużyn udało się zdo· ,Jeśli uda sie łodzianom zwyciężyć szanse zdo·
Były szosowy mistrz Polski zawodnik łódz
Il( nie zawiodła się dotąd publiczność łódzka. być zwyclęzką bramkę tembardzteJ, że nie wiele bycia puharu znacznie wzrosną w przeciwnym kiego TZS. Stanisław Klosowicz ·Przebywa od '
ażdy niemal występ drużyny krakowskiej po- brakowało Już do końca meczu. Jednakże na kil· razie zda się b:1;ć rzeczą pewną, że uagroda dłużs zego czasu w .Radomiu. Klosowicz zarz.uzostawia PO sobie iakna!Iepsze wrażenie.
ka minut przed końcowym gwizdkiem zdobywa „Exr,n:essn" przejdzie na własność Krakowa.
cil j uż zupełnie ro>Ver i w ciągu ostatnich lat
W dniu Jut~z~Jszym po dłuższej przerwie ul- 1Łódź ze strzału · Króla piątą i ostatnią bramke, I
Zawody jutrzejsze prowadzić będzie sędzia · nie s tartował wogóle.
rZY1!1Y wybrancow Krakowa, na których spo- ' zapewniając sobie dzięki temu zwycięstwo. Na· p. Stępień.
Teraz niespodziewanie wraca on do czynczyw~ obowiązek bronienia barw swego miasta. p
H
E
+
; nego życi a sportowego. Już ubiegłej niedzieli
Mi"
4
Jes~esmy spokojni o zawodników krakowskich.
startowa! Klosowicz w wyścigu na 100 kim. o
Umieją oni grać we footbal l nie należy PtZY·
mlstrzostwo klubowe radomskiego K. S. Broń.
puszczać, by rozczarowali. Gorzej Jest z reprc·
Wyścig ten wygrał oczywiście Klosowicz, ale
zentantami Lodzi. Piłkarstwo łódzlde wykazufe
w dość słabym czasie 3.30. Na Jego usprawiedliostatnio znaczny spadek formy. Jedyny nasz
wienie podkreślić jednak należy fakt, że starreprezentant w ll~ze LKS nie tęgo spisuje się w
towa! on bez specjalnego treningu i stan szosy
tegorocznych spotkaniach mistrzowskich a forma
międzyokręgowy
na której wy ścig by! rozegrany, pozostawią!
n~szych czołowych A·klasowych pozostawla
rownież wiele
do życzenia. Łódź wierzy w
Lódź, 20 maja.
Skok wzwyż: Wajsówna, Kwaśniewska; (Ja- d0ść du ż o do źyczenia.
swl'.ch reprezentantów. Cl, którym przypadł w
W przyszłym .tygodniu, w dniu 1 czernca, nowska III).
udziale zaszczyt bronienia barw miasta zdobędą odb~dzie się w Łodzi lekkoatletyczny trójmecz
Sztafefa: 4 X 100: Jaworska, Kwaśni ewska,
łódzcy
s ię niewątpliwie na ambitną grę, by wywalczy~ J?Om iędzy reprezentacjami okręgowemi Krakowa, Wajsówna, Słomczewska.
dla Łodzi jaknal!epszy wynik.
Sląska i Łodzi. Trójmecz ten będzie jedną z naj.K onkurencje męskie:
st ar~ u 1 ą
Warszawie
W roku 1931 w płerwszem spotkaniu Łódź- poważniejszych tegorocznych imprez lekkoatle100 mtr.: Ośmiełak, Grobelny (Mitelstadl).,
J
L 'dź,
.
Kroików o nagrodę naszej redakcji reprezentanci tycznych w Łodzi i już 1eraz; wzbudził w sfe400 mtr.: Wróblewski I, Kucharski I.
20 maia.
o
Lodzi Jechali do Krakowa, będąc z góry skazani rach na3Zego miasta olbrzymie zainteresowanie.
1.500: Lach, Wróblewski II (Wochna).
W dniach 22 i 23 maja odbędą się w stolicy
na przegraną. A Jednak zdołali pokonać naisll·
Lekkoatleci łódzcy przygotowuja, się do te5.000 mtr.: Lach, Kurpesa (Wochna).
zawody strzelecko-łucznicze o mistrzostwo
nlel~z:t podówczas reprezentacię Krakowa. Wy- go spotkania niezwykle starannie, przyczem w
110 płotki: Ośmielak, Maciaszczyk I i II.
ok ręgu Nr. 1 Pocztowego P. W.
1 W zawodach tych obok zawodników sto!ebraucy Lodzi w składzie RĄPOPORT, KAR.A· prz)'ISzłym tygodniu odbędzie się specjalny treKula: Imiela, Rosław.
SIAK, GAŁECKI, FRANKUS. WIELISZEK, JAN· ning pełnej drużyny reprezentacyjnej pod kierow
Oszczep: Leskiewicz, Bobiński.
cznych PPW. i reprezentantów szeregu innych
CZYK, DUHKA, HERBSTREICH, KRÓLEWIE· nictwem bawiącego właśnie w Łodzi trenera
Dysk: Imiela, Ros_ław. .
.
miast, wchodzących w skład okręgu pierwszeCKI, KRÓL, STOLARSKI zdobyli slę w meczu P.Z.L.A. Cejzika.
Skok wzwyż: Kuiawsk1, Maciaszczyk II l I. go uczestniczyć też będą zawodnicy Pocztowetym na wielki wysiłek, który przyniósł Im u·
Skład reprezentacji Łodzi na trójmecz przed') Skok wdał: Kujawski, Kucharski II (Boh iń- go P. W. w Łodzi.
pragnlo·lle zwycięstwo. Przebieg tego meczu stawiać się będzie nast~.pująco:
s k1 •
'
który był niezapomnianym widowiskiem plłkar: j
Konkurencie kobiece1
Tyczka: Kucharski II, Maciaszczyk (Aniłód
skiem, INl!lllę ta nle!eden ·krakowianin. Bramkł
60 mtr.: Janowska, Słomc~ews~a.
kiejew).
n·pały się wówczas lak z rogu obfitości. Obie
800 mtr.: Głaż.ewskll:, Suk1enmck.a.
Szfa{eta: 4 X 100: Bystry, Kucharski I, Grodrużyny walczyły do Jtpadłęico. p,QJ'ządek zdo·
80 przez ~lotki: Wa1só~a, Plucińska.
pelny, Mitelstadt..
jadą do Warszawy
0.ycia bramek świadczy najlepiej Jak bardzo inie·
Kula: Waisówna.' Kwaśmewska.
.
Sztafot'.1: 4 X 400: Kucharski I i II, Bystry j
·
Ł-Odi, 20 maja.
resujacy był teu mecz. Pierwszy punk zdobywa
011zcz-ep: ~':"aśruewska, Głażewska.
Wróblewski.
.
.
Kraków. Lódt wyrównuie przez Herbstrelcha,
Dys~: Wa11Sowna, <;Hażewska.
Pozatem jako rezerwowi wchodzą Jeszcze w . W nadchodzą.cą med~1elę rozegrany zostaa niebawem zdobywa Durka orowadzenłe. Nie
SkoK wda! : Kwaśmewska, Słomczewska.
rachubę zawodnicy: Rybak, Łada i Błaszczyk. n~e w Warszawie wyścig SZOSOWY na d~S~<łn
uoł:vneło dużo czasu, a pada bramka wyrówuu·
s1e 105 kim. zahczony przez PZTI<. do eluumaWM
IM
narodoW WYSCJgU tym uczestniczyć będą WSZYSCY
•
•
·nallepsi kolarze z całej Polski.
wybrać
zarząd
Bardzo licznie będzie też reprezentowana
przenoszą się do Gryfu toruń,
.
.
'
.
.
Łódź, z której wyjeżdżają naiJepsi zawodnicy.
.
LSdz, 20 maia. , daty w związku, przyczem wszystkie wym1ema- Tak więc zapewniony jest już start Kolodziei·
S k lego
.
W dniu ~zis!ejszym w godzinach w!eczoro~ 1 ne nil.Zwjska . są . dob~ze znane na tere.nie pracy czyka, Jaskulskiego, Leskiewicza, Wójcika,
Katowice. 20 maia.
'rych odbędzie S1ę waln.e roczne zebra~1e łódz- w sporcie .p1ęśc1ars~im. Dot)'.chczas . me został~ Więcka i Kolskiego. Prawdopodobnie pojedzie
Czołowi pięściarze Ruchu z Wielkich Hał· kiego okręgowego Związku Bokserskiego. ~d . ustalona . Jeszcze lista nazw1s~, kt.ora .IIl:a hyc jeszcze ~też i kilku innych kolarzy, tak że ekipa
duk przenieść się mafą w najbliższym czasie do ! pe.wne40 czasu. atmosfera wśród .klub~~ P!ę- : przed~t~w.1ona .wa!nemu zebramu, memmeJ pew- łódzka na tym wyścigu składać się będzie zaOryfu tor.uóskiego
który wyraził
to ść 1 §c1arskich Łodzi była ~ocn~ napręzona 1 ił'tma- nem J~ Jest„ ze Jedyną kandydaturą na preze- pe ne z dziesięciu osób.
wyrobienia obu pięściar om
d go wo Iły. nay;?t dwa . obozy nle żyJą~e ze. sobą w .z~~t 1 ea związku iest kandydatura dotychczasowego
w
Ruch rawd 0
z
oosa •
I wielkieJ zgodzie. Obozy te miały się na dzmeJ· I prezesa okręgu dyr, Taubwurcla, za którym wyniko
WP
op dob.nle wyda sw:vm zawo~- szem zebraniu zwalczać wzajemnie. Tymczasem I powiada się zarówno dotychczasowy obóz „proOdwołan1·e wyśc·1nu
m z olnlenla, gdyz obaj sa bezrobotni I me doszło niespodziewanie do znacznego odpręże· I rządowy'' jak też i przedstawiciele klubów, któ::il
mogą otrzymać na Śląsku pracy,
nia sytuacji i wydaje sir;, że dzisiaj wybrany zo- I re były w opozycji do ostatniego ·zarządu.
szosowego Ł. K.
• •
.
•
stanie koalicyjny zarząd, w skład którego wejZebranie dzisiejsze więc, aczkolwiek zapoP rogrilm turnU.~JU
szczyp11nn1aka Idą . przedstaw-Jciele wszystkich należ_ących do wiada. się bezw;ątpi.enia interesująco, winno mieć
Lódź, 20 maja.
Progr,1m przedolimpijskiego turnieju szczy- I związku ,k1ubow:
.
,
przebieg s.po~oJny i nacechowany troską .o zdroNa
dzień
31
maja
projektowa!
ŁKS. zorganipiorniaka, który odbędzie się w Lodzi w dniach ! . W c1~u dma w.czoraJszego trwało uzgadnia- wy rozwóJ p1ę~c1amtwa na ter".nie Lodzi.
zowanie wielkiego 200 kim. wyścigu szosowego
Z! _ Z4 b. m. został ustalony następuj ąco: w nie nazwisk kandyda-t6w na poszczególne mano charakterze ogólnopolskim.
Wyścig ten jednak nie odbędzie się w roku
cz:w~rtek
na boisku 1WKS-u
godz.- IOŚląsk.
rano1p
Łodz
- .Warszawa
o 11.30 oPoznań
bieżącym spowodu trudności technicznych.
Na bolsk1A Ll(S-u o godz. 15.30 Lódź - Kraków. r

l

wraca

1·

I

Reprezentacja
na

Łodzi
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Hanecki i Wideman
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~~i.przed -u~taleniem składu drużyny

I

s-u

I

rze d t1os'c:1·nq Chelse1·

w piąłe~ na boisku WKS: o godz.
16-ei ~Iąsk Il B1"lety na oba występy anglików zostały już wysprzedane
- Krakó'łl' 1 o g. 17.30 Warszawa
·- Poznan. W
•
• ·
•
Kwaśniewska
s.ubote na boisku WKS o godz. 16-ej Kraków
Warszawa, 20 maja.
mJa w klubie społecznym i wreszcie popołudniu
startują jutro
Bydgo!;zczy
Wal,'szaw-' i o 17.30 Łódź - Poznań. Na boisku
Zainteresowanie obu występami angielskiej zawody, będące iuż dzisiaj największą sensaŁ~S. w r~mach śwlet~ WF I. PW o. godz. 17.30 : Chelsei wzrasta w krain coraz bardziej. Zaró- cią Krakowa.
Lódź, 20 maja.
Łodz - Sląsk. Spodziewać s1e nalez.v wysokie· I wno w Warszawie gdzie anglicy grać będą z
.Również w Warszawie mecz WYwo!a! nieJak już donosiliśmy, w dniu jutrzejszym odgo poziomu gry, gdyż w turnieiu wezmą udział ! reprezentacją Polski jak też w Krakowie, gdzie notowane dotychczas zainteresowanie. Trybuny
nalsllnlelsze okręgi w Pfłlsce.
przeciwnikiem ich będzie ligowa Wisła obcho- i wały Legii pomieszczą około 30.000 widzów, będą się w Bydgoszczy propagandowe zawody
lekkoatletyczne, w których uczestniczy ć też
dząca Jubileusz 30-letniego istnienia
wyprze- przyczem specjalnie zbudowane miejsca sie- będą znakomite zawodniczki łódzkie: K·,·;o::tdane
zostały
już
niemal
wszystkie
.
bilety
ml·
dzące
przed
trybunami
zostały
Już
WYSPrzedzień
niewska i Waisówna.
mo, że stadiony> w obu miastach zostaty znacz- dane, podobnie zresztą Jak i same trybuny.
Kwaśniewska, której kontuzja roki nie WY.·
mistrzostw tenisowych Francji nie powiększone.
sprzedaży są jeszcze tylko nieliczne bi- leczyła się jeszcze, startować oęd " ' " ,, .
w Krakowie pojemność stadionu Wisły po- lety na trybuny po 4 i 5 złotych oraz na mieJ- skoku wdał, podczas gdy zmuszona je:; ; 0na/
Paryż, 20 maja.
większona
została do 12.000 - wszystkie bile- sca stojące po 2 z!. Na stadionie warszawskim
We wtorek rozpoczęły się w Paryżu między
zrezygnować ze startowania
w swej właści
zostaje uruchomionych 18 wejść, przyczem wej konkurencji - rzucie oszczepem.
naro dowe mistrzos twa tenisowe Prancii, w któ- ty na mecz zostaly już Jednak WYSPrzedane.
Program
uroczystości jubileuszowych Wisły, otwarte one będą już od godz. 13.30. Mecz ro·z rych z Polski star t o wać ma Jędrzejewska„ Pierwszego dnia rozegrano następu j ące waż w k tórych uczestniczyć będzie też drużyna an- pocznie się o godz. 17.15, ale wejścia zamklłię
g!elska, opracowany został już w najdrobniej- te zostaną Już o godz. 17, a publiczność nie bę
nie isze. spotkania:
Pięściarze stołeczni
szych
szczegółach. O godz. 9-ei
odbędzie się dzie później wpuszczana.
Gra po j ed y ńcza panów: Pelizza (Prancja)Msza, o 10-el hold w krypcie, o 11-ef akadena zawodach
Rydze
Lum-Kho-Sin-Kie (Chiny) 6:2, 3:6. 6:1. 6:1. Gra
podwój na panów : Bolelli - Glasse (Francja) Ryga, 20 maja.
Fischer - Ellmer (Szwajcaria) 2:6, 6:4. 6:2, 6:3.
W Rydze zakoi'tcrony został mędzyna.rodol>VY
Legeay - Lesueur (Francja) - Zappa - del
turniej bokserski, w którym startowaai obok !oCastillo (Argen tyna) 6:1, 5:7, 6:1. ,5:1. 7:5. fety5zów, pieściarze polscy (ze stołecznej Polonji)
w czerwcu do Polski
ret - Journu (Francja) - Watt - Muray (Kagrac
Polsce
i czechosfowaccy. Wyniki turnieju przedstawia·
nada) 6:7, 6:1, 6:2 6:2.
Nowy Jork, 20 maja.
Znana wiedeńska druźyna pi!karslCa W.A.C. ją się następiująco:
Gra podwójna pań: Iribarne- Belliar d (FranJali
się dowiadujemy, Walasiewi· zaproponowała Lidze rozegranie meczu w PolW wadze muszel pi·e rwsze miejsce zajął Bez·
cja) - Boutillier - Page (Franc ja i Anglia) 6:1,
sce na Zielone Świątki. Liga w tym terminie z' dek, 2) !otysz Dolgicers, 3) polak Weyman.
1:6, 6:1. Gra mieszana: Scriven - Tuckey (An- czówna wyjeżdża do Polski w czerwcu. propozycji nie skorzysta, wobec
W wadze koguciej: 1) l·o tysz Trusis,
czego ofertę
glia) - Ho rner - Merlin (Francja) 6:1, 7:5.
W wadze piórk·o wej: 1) Dreugers, 2) Sn il tins
W.A.C. oddala do dyspozycji klubów ligoGorotnitchenko - Pelizza (francia) - Bar(obaj lotysz.e),
wych.
bier - Maneff (Franc ja i Szwajcaria) 6:1. 6:3.
1
1
sle:rc:adze
lekkiej: 1) Kral (Czech), 2) Luka·
f1U15• ttWMl
M
gra z reprezentacją Polski
w
d
ółś d
>
Londyn, 20 maja.
ciciko
kontuziowany
wa ze P re niel: 1 1otysz Tiasto, Z)
GI d L
Warszawa. 20 maja.
"I
li
Jańczak,
Znakomita bi egacz~a a:ngielska
a Y zna"
un~
Wczorai· zakontraktowano ostatecznie doDoskonały sprinter amerykański,
murzyn
W wadze średniej: 1) Pabisiak,
uzys kała ostatn i·o w biegu na 1000 yardow
$
W
)
komit:v wynik 2:52,4. Wynik ten jest lepszy o skdnalą drużynę pi!karsk~ z Wiednia „Admin~" Ande rson, nadziela olimpijska
tanów Zjednowadze półciężkiej: 1 Pl.asak (Ctech), 2)
sekun<l
od
reka
rdu
świata.
na
mecz
z
reprezentacją
P.
Z.
P.
N.
w
Warczónych,
doznał
w
czasie
gry
w
rugby
taik
cięź-1Damski,
·
8
Wynik Lunn nie będz i e jednak uznany, gdyż szawie w dniu 4 czerwca.
kiego. uszkódzenia, że na ok.res nadchodzącego
W. wad.ze ciężkiej: 1) łotysz Litchensbm.
mierz y ło czas tylko 2-ch sędzi6w1
latą, niusi zrezyinoy,r~ z CZYnnego sportu.
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WYSTAW A LOTNICZA W SZTOK·
HOLMIE.

re-I e-kuku„.
flłip

opowiada znajomemu:
Wie pan, miałem wczoraj szczęście.„
Znalazłem na ulicy pierścionek z brylantem.
- Co pan powie?„. I co pan zrobił?„. Za·
niósł pan pierścionek do komisariatu?
- Nie„. Wydawało ml się to zbyteczne,
- Dlaczego?
- Bo na pierścionku było wyraźnie wyry.
te: - „Twój na zawsze",
-

••*I

Hieronim ma Już blisko pięćdziesiątkę, a ml·
mo to nie myśli wcale o ożenku. Jedna z pań
zwróciła się doń:

- Dlaczego pan właściwie został starym ka
walerem?„. Czy nie znalazł pan kobiety, któ·
raby została pańską żoną?
- Owszem!„. Jedna chciała nawet przeze
mnie popełnić samobójstwo!
- Doprawdy?•.•
- Tak.„ Oświadczyła, że woli śmierć, niż
zostać moją ~

l

~~·'·

••

.· I
' \I ~ .
Yii&j }W

międzynarodo„

Szt<>kholmie otwarto
Na zdjęciu widzi.
my króla Gustawa, zwiedzającego st<>iska.

· ··· 'u . ·
•
·" '
•
•
*•
Gerwazy pr9G9wał w instytucie meteorolo· W dnm 17·g.~ maia odbył sie z iplcjatywy Związku Strzeleckiego tradycyjny
glcznym, gdzie praca jego polegała na odczy. marsz SuleJo:wek-Belweder. Zdjęcie nasze przedstawia zwycięska drużynę
tJ•waniu temperatury co pewien czas I sporzą ?w. S!rzelec~tego Janowej Doliny, oraz na lewo - zwycięzce w konkurencji
dzaniu odpowiednich wykresów.
rndyW1dualne1 w kategorii IV·ei - p. Hermana Salewskiego z Gda1iska.
Po kilku latach zredukowano go. Po dłtt·
gich staraniach Gerwazy otrzymał nową posa·
de w szpitalu Ubezpieczalni Społecznej.
Pewnego dnia pielęgniarka bardzo była zajęta, poleciła mu więc, ażeby zmierzył wszyst· 1
kim chorym gorączkę. Po dziesięciu minutach
piel ęgniarka wchodzi na salę i widzi ku swemti
wielkiemu zdumieniu, że Gerwazy trzyma ter·
mometr w ręku I szamoce się z pacjentką.
- Co się stało? - pyta pielęgniarka.
- Ano, proszę pani - tłumaczy Gerwazy w słońcu ona ma 37,9, a w cleniu nli: mog~
zmierzyć, bo mnie nie chce dopuścić!

wą wystawę lotniczą.

WICEKRÓL ABISYNJI MARSZ. BA·
DOGLIO W HESSIE.

•*
*

Redaktor odpowiedzialny pewnego pisma zo
stał zaproszony na członka pewnego towarzys· )
twa dobroczynnego. Długo bronił się nieboraczek, lecz wkońcu musiał ulec I pyta nieśmiało; jl
- No, dobrze, a ile wynosi członkowsk a
opłata kwartalna?
- Trzydzieści złotych.„
- A czy można to odsiedzieć?

**

Kapral zatrzymuje *na podwórzu koszaro- i
wrm rekruta i powiada:
- Rekrut Ciupała!„. Zapiąć kołnierzyk!„;
Co ty myślisz, ofermo, że będziesz sobie tu ro- W
bił kąpiele słoneczne? I

I

Atenach w dalszym ciągu odbywają się rozruchy bezrobotnych
tów. Na zdieciu widzimy starcie policJi ze studentami.

-d

Codzienna nowelka „Expressu·11

it

Zdjęcie nasze otrzymane z Rzymu w
drodze tele-fotograficznej, przedstawia
. wicekróla Abisynjl marsz. Bad<>glio,
- · 1przybywającego do Dessie, na samocho
dzle odebranym Negusowi.
studen·

larg

- Bulow zwycięży - odpowiedział
mu Jim. - To bezkonkurencyjny bok·
serl
- Bullow przegra - odparł młody
mężczyzna, który dopiero przed paru
midlutami rozmawiał z menagerem Golisena.
- A ja twierdzę, że Bullow wygra.„
- Może pan chce się założyć?
Parker zamyślił się na chwile.
- Stawiam dziesięć tysięcv dola.
rów - rzekł.
- Dobrze. Czy ma pan got6wkę?
- Nie. Mam pieniądze w banku.
Może pan zatelefonować i sprawdz~ć.
Przedstawili się.
Młody mężczyzna nazywał się Allan
R.ollis.
Okazało się, że posiadał Konto w tym
samym banku.
Obaj mężczyźni telefonicznie upewnili si1ę, że w razie wygranej otrzymają

Jim Parker dopiero przed dw oma 1 - Nie zgadzam się. Jeśli pan pożydniami przybył do Nowego Jorku z Chi- 1 czy pieniądze, trzeba będzie płacić procago, gdzie spędzH znaczną cześć swe- 1 centy. To się nhe kalkulu.ie.
A więc nie mo,gę liczyć na pani
go życk:L
W jednej z kawiarń nowo.iorskich za- 1rękę?
- Chyba, ze pan zdobęd~ie jeszcze
wad znajomość z Nelly Jones.
Nelly była młoda i bardzo przy- , pięć tysięcy. Uprzedzam pana jednak,
że nie mam zamiaru długo czekać. Prostojn a.
Jim Parker, oczarowany jej urodą, ponują mi nabycie świetniie zaorowadzoszybko doszedł do wniosku. że nie znaj- ! nej fabryki. Jeśli będę zwlekała z deI cyzją, właściciel sprzeda komu innemu.
dzie pi ~kniejszei żony.
Po dziesięciominutowej znaiomośd 1 - Dobrze. Będę szukał pieniędzy.
Pani pozwoli zanotować swói adres i
pow i edział:
- Czy zgodzHaby się pani zostać numer telefonu.
Po paru mtnutach rozstali sie.
mo ' ą żoną?
Nelly umówiła się z przyjaciótkami,
Nelly przez chwilę spoglądała nań
które już na nią czekafy na korcie teniuważnie.
- Pan jest bardzo przystojny - od- sowym.
pieniądze.
Jim został sam.
pada mu. - Ale to }eszcze nie wszystZnalazł się w klubie arbiter. który
- Pięć tysięcy dolarów - myślał.
ko.
Chodziło
- Jakie ma pan~ jeszcze wymaga- - To przecież niewielka suma. Ale jak spisał odpowiednią urnowe.
przecież o poważną sume.
ją zdobyć?
nia?
Mecz bokserski już sile rozpoczął.
Pu posi1lku pojechał do jednego z klu·- Przed dwoma tygodniami rozwioOdbywał się on w jednej z najwiękdl am się - rzekła. - Mó.i małżonek byt bów.
P ostanowit spróbować szcześcia w szych sal w innej części miasta.
równ ież bardzo przystojny. Ale pozaParker i Rollis pozostali w klubie.
tem pod żadnym względem mi nie od- '1 grze.
N'c powiodło mu się. Przegrał kil- Tu przecież również dowiedza silę o
powiadat. Prawdziwy mę żczyzna .muwyniku w parę sekund po zakończeniu
si umieć ·robiić interesy. A on bardzo kaset dolarów.
Przechadzając sie no wielkich salach sens.acyinego spotkania. Obwieści im
szybko stracif wszystko, co posiadał.
O mały włos zmarnowalbv równi eż, klubowych, pocviJ się przystuchiwać wynik radio.
Parker przeglądał ilustrowane pisma.
komunikatom, nadawanym o rzez radio.
mo je pieniądze.
- Za chwilę rozpoczn!1e sie sensa- Był zupełn!1e spokojny.
- Więc pani ma pieni adze?
- Jeśli wygram - myślał - poślu- T ak. Po ojcu pozost a ło mi kilka'- i cyjny mecz bokserski. Walczą John
nak.:! tysi ę c:r dolarów. Zamierzam ·. Bulow i Artur Golisen - mówił spea- bię Nelly Jone:;. A jeżeli przegram, zostanie mi jeszcze nai,vyiei 100 dolarów.
w tafo ie knn i ć fab rykc m yd ł a. P otrze- , ker.
Przy głoś n i ku stal jakiś młody m ę ż-1 To !llupst\vo. Jako ś snbic poradzę.
b uję ;cszcze 15 t ysięcy dolarów. Czy I
Rollis zasi::l.dł do kart. Przegrał kilczyzua .
p'.\n rcwp orzn clza taką suma ?
- Ciekawy mecz -- mruknai, spo-j l'a dzies i ąt dolarów. Nie zmartwiło g0
-- Mam tyl ko 10 tysic; cy. Ale mógf .. ·
to.
l gJr1daiąc na Parkera.
bym zaciągn ąć poży czke.

I -

1·

I

I
I

J

- JeśH
szał się, -

karta mi nie idzie. - pocieto spewnością wygram zakład. Parker stracił 10 tysięcy dolarów.
W klubie porob~ono mnóstwo zaktadów. Przy głośniku radjowym poczęło
się skupiać coraz więcej ludzi.
Wreszcie nadeszła decydująca chwila.
Speaker obwieścił wynik. .
- Bullow w trzeciej rundzie zwyc~ężyt Golisena!
Parker uśmiechnąt się drwiąco.
- Twierdził pan, że Golisen jest
powiedział do
bezkonkurencyjny R.ollisa.
- Trudno. Przegrałem -'- odparł
chłodno R.ollis.
- Czy mogę dziiś jeszcze otrzymać
pieniądze?
- Bank już jest zamknięty. Proszę,
oto czek. Jutro rano panu wypłacą.

Pożegnali się.
O godzinie dziewiątej wieczorem
Parker zatelefonował do Nelly Jones.
- Już mam pieńiądze - powiedział
jej. - Będziemy mogli się pobrać.
odpowie- Niestety, zapóźno działa mu. - Zaręczytam sie dziś w godzinach potudniowych.
- Trudno. Bardzo żałuie, że się
spóźniłem. A jak się nazywa szczęśliwy narzeczony!
- Allan Rollis.
- To ciekawe! Założyłem sle z nim
dziś po południu w klubie o dziesięć tysi ę cy dolarów ~ wygrałem.
- R.ollis stracił 10 tysięcy? - zaWobec tego nie będę
woła!a Nelly . już m og ła kunić fabry ki mvd!a !
- M ogę jutro rano za ofiarować pani
nawet 20 tysi ęcy dolarów.
. Po paru dniach Jim Parker ooślubit
Dol.
Nelly.
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