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TOKIO, l. 8. - Ministerstwo "wojny
donosi, że oddział sowiecki w sile 300 ludzi i 2 czołgów wkroczył na terytorium
Korei pod Szatsaopiitg w dn. 31 lipca o go
dzinie 17-ej. Wojska jaipońskie silnym
ogniem artylerii zmusiły żołnierzy sowieckich do wycofania się na swoje terytorium.
0 godz. 18-ej oddziały sowie°c:'kie ponowiły
swój atak już pod osłoną ognia artyleryjskiego. Po godzinnej bitwie oddziały sowieckie zmuszone były do wyicofania się.
TOKIO, 1.8. - Ministerstwo spraw wewnętrznych zabroniło dziennik<>m ogłasza
nia wiadomości o incydentach na grainicy
sowieckiej pod Izangkufeng. Nakaz ten obowiązuje od ubiegłej nocy, to.też w dzien
nikach inie ma ·dziś żadnych komentarzy na
temat incydentów. W Tokio obiegają pogłoski, że na granicy sowiecko-mandżur
skiej doszło do nowych starć.

generalnego, przerwał urlop wypoczynk~wy. i pow~ócił do Tokio. ~owrót k~. Kanin
związany ies~ z 'Y~padkam1 na granicy man
dżurslro-sow11eck1e1.
SOWIETY O WALK.ACH.
MOSKWA, 1.8. - Agenci a Tass donosi, że w dniu 31 lipca oddziały wojskowe
japońskie naruszyły granicę sowiecką w po
bliżu granicy jeziora Hassan. Oddziały japońskie rozpoczęły niespodziewanie ogień

. .
.
artylery1sk1, a na~tępnie P.0 d osłoną nocy
~aatakowały odd~iały graim~z.nie ZSRR. sto
iące na trm odcinku.
mieiscu. tym r~zpoczęła. się reg~larn~ bit~a,. trw~iąca wieIe. godzin. Oddziały 1aponsk1.e-pisze ~gen
cła Tass - . napotkały ~a ~ilny opór 1 poniosły sku~k1em. teg? wielkie ~traty za.rów
no w ludz1a_ch 1ak 1 "!' mat~nal;e. WOJ~n.nym. Straty po stronie sow1eck1ei są meznaczne.

'J!

1 SierDnia 1938 r. ,

Organ Związku Polaków w C~echosło·wacji pisze: „Podane do wiadomości projekty
ustaw narodowościowych są właściwie bez
znaczenia dla zmiany naszego l<>su. Stanowisko nasze wobec tych papierowych projekt·ów jest jasne. Domagamy się autonomii
gwarantującej 1nasz byt i nasz rozwój na
każdym odcinku życia".

pośrednika między rzą'dem praskim a partią

Niemców sudeckich, konstatuje, iż czeskie
koła polityczne pod wpływem zagranicy in
teresują się jedy,nie i wyłącznie aktualnym
problemem czesko-Miemieckim, zapominając.
zupełnie o zagadnieniu Cliechosłowackim,
które musi być rozwiązane. jeśli w chwili
obecnej rząd czeski odsunie na plan drugi
problem słowacki, to - pisze „Slovak" ___.
SŁOWACY .PRZVPOMINAJĄ...
zmusi nas do szukainia pomocy u angielBRATISLAWA, 1.8. - Organ słowa- ski·e-go pośrednika lorda Runcimana.
ooo

pożar

Olbrzymi

na Słowaczyźnie

li[i~I~ Willi Di WOlllC
ff ID[i~ ~ałlllń~~im. 20 budgnków fabrg.:zngth

spłonf;ło

„

BRATISLAWA, t. 8. - W miejsca- towaru. Szkoda, wedŁug dotychczasowy.:h
wośd Filakovo na Słowaczyźnie spłonęła obliczeń, wynosi około 40 milionów koron.
ODPAlłTE
lłZĄDOW~CH. olbrzymia fabryka naczyń kuchennych. - 3000 robotników i 200 urzędników zostało
SALAMANKA, t. 8. - Komitet wielkiej nych stainowisk nieprzyjacielskich na od- Ofiarą ognia padło 20 budynków fabrycz- wskutek zniszczenia fabryki pozbawionych
nych, składy surowców i wielkie zapasy pracy.
kwatery gen. Franco donosi, że wojs:ka rzą cinku Mora de Ebro.
---1000--POWRóT SZEFA SZT. GEN. Z URLOPU. dowe gwałtownie atakowały wczoraj ~o
LONDYN, 1.8. - Agencja Reutera do- zycje po·wstańcze na froncie katalońskir;t·
nosi z Tokio: Książę Kani.n, szef sztabu Wszystkie te ataki zostały odparte. Oddz1a
ły generała Franco zdobyły szereg waż-

Ogkiaior firłtii.

ATAICI

30 pocr ągów popularnych

1

Demonstracyjny obchód
ku czci zabójców Dollfussa.
WIEDEN, 1. 8. - Czwarta rocznica
stracenia Planetty i Holzwebera, skazanych na karę śmierd w procesie o zabójstwo kanlerza Dolfussa, obchodzona była
przez partię narodowo - socjalistyczną w
sposób bardzo uroczysty. Na grobach Pla
netty i Holzwebera złożono wieńce, przy
czym na cmentarzu wartę honorową peł Zakreskowany oosz<.i i..:s.remadury _został
zajęty przez wojska gen. Franco.
nili członkowie wiedeńskiej S.S.
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Milit·a r.yzacia . fa bryki

,„ za
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PARYŻ, 1. 8. Rząd premiera DalaPremier Grecji l\1etaxas k0i1~zy 4 sierpnia dier, który w początku siwego istnienia zlidwulecie swego urzędowania. Wczoraj w kwidował dość poważllą falę strajk?w,
imieniu ,,Porozumienia bałkańskiego" pod Izajmując stanowisko stanowcze i e11erg1cz. pisał układ z Bułgarią.
J ne, zajął obecnie również ene~giczne sta-

Potworny zabójca dziecka -

zawiśnie

na szubienicy.

BRZEŻANY, 1. 8. Na polach Bekerowa (pow. Podhajce) 37-letni Andrzej
Martyniuk z Stel"'cza dokonał aktu przemocy na 8-letniej Stanisławie Maksymów,
a gdy dziewczynka krzyczała, udusił ją,
po czym leżącą już bez życia zmasakrował na miazgę dużym gwoździem.
Martyniuk był zajęty jako służący u
J. Ottenbreita i 12 czerwca opuścił samo
wolnie służbę, zabierając ze sobą 8-letnią

Z~ycięzca

wychowanicę
swego chlebodawcy, na
której dokonał w gedzinę później ohydne
go gwałtu.
Wczoraj potwor".Y zbrodniarz stanął
przed sądem w Brzezanach. Trybuoał w
składzie s.s.o. Nędzowski, Cybulski i War
choł, skazał Martyniuka na karę śmierci
przez powieszenie. Oskarżał prok. Górecki.

Tour de Frauce

arbi•rażu.

nowi1Sko w stosunku do pracodawców w
sprawie konfliktu na terenie jednej z więk
szych fabryk w Montpellier, która pracowała dla wojska. Ponieważ wła$cicielc od
mówili wykonania orzeczenia rozjemczego,
wydanego przez dziekanJ'. wydziału prawni
czego uniwersytetu Montpellier, jako super
arbitra, utrud:niając podjęcie pracy, rqd
zarekwirował całkowicie fabrykę i wyznaczył inżynierów wojslkowy:h poci których
-kierownictwem fabry!ca ma : uszyć od po-
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GDYNIA, 1. 8. - Tegoroczny ruch tu gn·ie nad morze również tak pełno letni-.
rystyczny nad morze bi.je dotychczasowe ków jak lipiec.
W n i edzielę rano przybył do Gdyni po
(ekordy z lat poprzednich, bowiem do lgo
sie·rpnia przybyło d-0 Gdyni przeszło 40 ciąg popularny z Krakowa, przywożąc o„
. różnych pociągów pop1ularnych z głębi kra koło 600 wycieczkowiczów, którymi zao„
ju, organizowanych przez Ligę Popierania piekowało się biuro turystyczne L.P .T.
Turystyki. W miesiącu sierpniu spodziewa
nych jest w Gdyni około 30 pociągów popularnych.

I

Do tej pory bowiem zgłoszonych już
jest do dnia 18 bm. codtieu'1ie po jcdnytl}.
pociągu, w dniach zaś 5, -~ i 7 or~z 1.4,
15, 16 nawet do trzech pociągów dziennie.
W Gdyni wszystkie wycieczki popularne
obsługiwane są przez biuro
turystyczne
L.P.T„ kwaterowane głównie w Hotelu
Turystycznym L.P.T., który - śmiało
rzec można - zdał egzamin ze swej sprawności. Każdy pociąg popularny zatr~y
muje się dwa dni, w czasie .któ.rych wyc1.eczkowicze zwiedzają Gdynię 1 Wybrzezc.
Biorąc pod uwagę olbrzymi w tym roku napływ letników nad morze oraz t~k
wielą lic z bę pociągów popularnych, st-:v1er
dzić musimy, że tegoroczny sezon letni ~o
pisał jak nigdy jeszcze d?tąd .. ~szędz1e
jest przepełnienie, wszędzie r?JnO. 1 gwar110, a ponieważ ostatnio ustal~ły ~1ę_ P?~o
dy, więc sądzić należy, że s1erp1en sc1ą-

Po 41 godzinalh 1łrw111ia '!ru t pmd n gami.

niedziałku.
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Dttnka Jenny Kammersgaard, która w Danii przepłynęła Bałtyk, po 41 godzinach dotarła do brzegu niemieckiego
koło Warnemunde w chwili kiedy znowu
poczuta gntnt pod nogami. (Kammers,
gaard podtrzymywana przez witających ją
pływaków miejscowy1:h).
pom.1cy wezwany

MURARZE
SPIDAJA
Z
RUSZTOWA~
Dwa poniedziałkowe wypadki

ŁóDź, 1. 8. Dziś o godz. Q-ej rano ła. Robotnikowi udzi~n
na posesji przy ul. Narutowicza 24 wyda- lekarz pogot'l\"·=a PCK.
rzył się tragiczny wypade~, któremu uległ~
zatrudniony przy reltlqncte domu 34-letm
ZWYCIĘZCY
Józef Zaremba~ zant:t~i :kJ\y pr7.y ulicy Jagiellońskiej 6.

KOLXRZE.

Robotnik spadł z rusztowania I. pię
tra, odnosząc zhrr~„Hie prawej nogi i og?lne ciężkie potłuczenie. Zarembę przew1ezi1ono do szpitala Ubezpieczalni Społecz
nej.
Drugi upadek z 1t1gztowania miał mi.ejsce niemal ·J tej ~aM~j ~odzinie przy uh:~1
Piotrkowskiej 275. Zaj ęty przy tynkowaniu fasady dom:1, 2~-l~tt'\i Michał Zakrzew
ski (Wyższa 30) sp2.lł z rusztowania, przy
czym odniósł szereg nkabctcń ca!C'~o c:a-

Dolar 5.2S
Bank Polski notował dziś rano dolary
po 5.28, funty szterlingi 26.07, fran~i
szwajcarskie 121.15, franki francuskie
14.63 i liry włoskie po 22.80.
Drużyna warszawskiej „Syreny" (Starzyński, Napierała, Michalak ~ l:ten1ews1<t) zwy
OtuRa c~Qtowych cyklistów z Tour de Fra nce. Francuz Cosson, Włoch aartali .(zwy·
~i~żyła w bie&u jubile!łszow. ŁTK. na 100 km. w czasie 8:23.5~
.
·
ci~z~ biegu). Ql'az Belg Vervaecke.
I
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(-) Japońt6)ry wyparli wojaka eowieckie z
MandżYdt, ob!tldzaj4e z powrotc.ru miej;cowo~ ci:
pryszczycę
zła
C:tanghlłfeng i !'.lzatsaOpiłl!! i zdobyli 11 ciołgów
i 2 armafy. · cza~ie wa:!ki 200 iołnierzy sowieckich
WIELUŃ, 1.8. -= Onegdaj oko-~o godti„,
Wypadku t ludźft'ii na sttzęśde nfgdiie
J.A~t>Sł.AW, 1. 8. - Mitno, iż prystciy- wicie, nie tylko grzebią p~dlinę płytko, ale z<>gtało ta-bitych ; raml)•"h.
ca ot>jęftt w powiecie ja11oslawskim zale- też i dość ctęsfo wrzucają do Sanu. Wyny 17 pfzecią:gnęła nad pow. wieluńskim ni!e zanot-0war10.
Toki<> złołylo ponownie ostry protest w Mo·
~ilhnaście wsi, niebezpieczeństwo padki takie są ostatnio na porząd::u dzien- skwie a pewodu rt•mu nła przez wojaka &Owieckie
dwie
groźna J}urza ~piorunami poprtedzo~a hu- ZGINĘŁY DWA KONIE
ZAPRZĘGU
terytorium m1mdłnrskiego.
rozszerzenia się epidemii jest jeszcze bar- nym.
raganowym wiatrem, który wy1tąd2i1~ duf
dl b
I
(-)
łużtce, utrudnione dotychczas t1 Żydów
fe straty w postaci pozrywanych dacnów,
a urman wysze
ez szwan m.
dzo wielkie. Niekt6rzy gospodarze mianow Austrii 1 zogtaot o.d~łane na wieś.
połamanych drzew itp.
Polną drogą obok wsi Miszyn pod Rów
(-) Największy d1.iennik włoski „Il Corriere
della 5erra„ zamieszcz.a na pien1'szej stronie w· 'Yiad
W czasie burzy od uderze.nia gromów nem jechał w czasie burzy Meśnlak Nudef.
swego specjalnego W)'5łant11ka, red. Alceo Welcini,
w krłlm miejscowościach wybm::hły pożary, Nagłe płornn uóerzył w zaprzęg., zabijając
z .P. Fazydenr
• P., prof. f11n•c)m Mo,dckhn.
które dzięki ut.ewie i natycfoniastowej na miejscu oba konie, a 'furman dtMnym
Przyjaźi1 polsko - włoska opiera się według
akcji ratowniczej stłumiono w zarodku.
zbiegi·em okoliczności nie poniósł w wypad
słów P. Prezydenla na tradycji kulturalnej i u•
·eruei&wej, a stosunki polsko • włoskie nacccho•
W wypadkach uderzenia piorunów w Jut n-ajmniejstego nawet szwanku. Okołict„
której termin waż!'lości mija 30 wueśnia wane SIJ najwi~knym wzajemnym zuufanicnt.
Z Sosn0wca dona tą:
stodoly, napelnfone zboiem w słomie, wy na fodność obszernie komentuje ien wypa„
(-) W Salonikach został podpisany układ mię.
Jak już donosiliśmy niedawno, w Za- b:. W piśmie z wymówieniem górnicy wybuchtych pożarów nie zdolal'!o stłumić to- dek, Widząc w fym faskę Boią, ohta. tł
tlzy
porozumienia bałkańskiego o Buł
na jakich garią,państwam·
głębiu Dąbrowskim górn',cy, zora;inizowa- suwają równocześnie warunki;
tef ul·egły one całkowitemu S'pai.eniu wraz człowielwvti.
an lujtcy klauzule wojskowe tr11ktn1U w
są
zawrzeć
nową
umo\H'
"'
r;Jskfonni
tli w C. Z. O. wymówili umowę :tbiorową,
Neuilly. Bułgaria odzy!łi.ała tym samym prawo do
z fegorocznymi zbiorami na szkodę Emila
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10 pr cent wej pod
domagają się

miejscowości
Gotżędowskiego

Bezula k. Dzietrzka
Wf<) i
jótefa, w Mokrskiej
W~ti w ł.agiewnikach i w wklu infly~h

!tżtZe·
góły prtynlosły uko~czone abttcnłe do~hO'·

KATOWlCE, l ,t;.. -

w....w, .św,

-Około

Óórsk'.emu. jedna z włększytłi Hrm bydgo•
'.lkich przekazała kilkaset złotych na wykup
'veksla. PonieWlfż pi~niądte hie dot:my do
aafe~a ta1 weksel poszedł do protestu, ił fir
ma zrnl.iiia reklamację.
IJochodzenia w tej sprawie 1 naprowadzi
ły na ślad defraudacji Górskiego. Tzw. sy~temem ła11rnszkowym zatrzymywał on
prt:tikaty pieniężne, pokrywając ~zęŚGłowó
pOf11'ZE!dnio zatrzyma.ne następnymi. Prtya
wi&sztf.ana suma urosła w chwili ykryciĄ
dt'hatrdacji do 2975.03 Zł.
Z ra<;ji nadużyć, popełniony€h prtet

godz. 18-cj

~· Piotrkowic pr4y ul. Narutowicza Nr. 123

tobotnik Borczyk Antoni, mieszkaniec wsi
Lubień, gm. Łęczno, podczas kopania pias„
ku został zasypany ziemią i wkrótce po wy
dob du ao zmarł.

RlłTIJJ

Se-nsac:yjne

dtcftla ptzeGiW!ro nltGzitłnikowł \Jrzęc;Ju f>O*
atowego w Bydgoszczy Ma1"ymlłfanowł

111111 pia1łl11

f>JOiRK6',W, 1. 8.

gają s!ę

Sląska

uieto defraudanta z Br o

skutek t.Jderzefr gromów
zepsuciu kilkanaśde radioodblorni~
k6'w. orat aparaty rentge„ows~ie szpłłal:ł

uległo

Pod .z

ranicy Górnego

Na

rt1i~js€owościach.
W mi~ście .na

Slltł!rć

o«:\rnicy Zagłębia

,

Jehna w

§WOJJ\ tl!Rl !

P<1nioże

Ci krem ORO Metamorphose prte
ciw piegom, pryszczom i opalenilnic.

O&rskiego w Byd8Qstczy, zbadano również
prowadtone pttez niego księgi w ctasie
u:·z~do'Wania jego w Odyn!. Tam. rów,niet
wykryt'i przyWłaszcten!e prtez Q6rskiegó
MO zf t opfat abon rtł6w radiowych.
Po Wykrytiu mahversacjt, Oótski zl:Jiegl
tlo IfMow!t, gdtie go ujęto w chwili, gdy
zart!litrtał udać si~ do Niemiec.

oni przeszeregawania niektórych
kopal(1 do wyistej kategorii płac, podwyżM
ki płac o 10 procent i skrócenia cza3u pracy dla wszystkich robotników kopalnianych, a więc i zatrudnionych na powierzch
ni do 7 i pół goclzilły.
W dnitt 30 lipca br. Rada ZfAzdu n\rzy#
mała także pismo z wymówieniem od ZZZ.
Zvvi:tzek ttń poza Z~aoiem fJOdwyżld płaG::
i pr~eszeregowaniem kopalń, domaga się
jeszcze skr6cenia czisu prxy c\o 6 godzin
dziennie.
Miesiąc wrze§iei, jak wiclać z tego, tę
dtie dla górników Zagfębia miesiąc1~m
przełomowym.

=

arigśti

tilodoii\tU
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zo fali w szpitalu.

e1ztzłni

Należy przy t~ nadmienić, ie uprctwia
'/, dtódna doaQ$tą:
Wczoraj po trzynastodniowej głodówce jący głodówkę Preiss na znak protestu
para artysf6w p. Preiss i p. Ańdukowicz pltcciwko pozbawieniu go przez ZASP mo
stracili zupełnie siły. Pani Anciukowicż wpa zi10ści zarobkowania oraż solidaryzująca
dla w ofndłeni.e, wobec czego interweniowa si~ z nim suflerka Andukiewłct, odrzucili
no w .Zarządzie Miejskim, kt6ry def egował ofiarowywaną is przet tartąd miejski po ...
w r. ub. zakupiła towaru na 84000 zł a W lelntza z polecenłeM zabrania głodujących mc•c finansową. Głodujący bowietn twiet•
pietW~tym półroczu rb. za 40596 zł ig gt, do :łZpita!a.
tlq, źe manłfesfują ptzećlwko postępowa ...
Oo urzędu skarbowego roczny obrót
:Po dwi:dti~słoOnio\vej głodówce pani 1~iu ZASP, i chod2i irrt a moiliwosci zarob
poda110 na 10000 zł i od takiej sumy wy- Andukowict byta tak osłabiona, że już o bwe a nie o żebrani.nę.
kupione jest świadectwo przemysłowe.
Dotychczas odpowiednie włacfte nie 1110
w!c:sttych siłach Jtie mogła wyjść z mieszNa śhHl o~zYkt!ńczej działafilośti fr'lt- kania.
gly interweniować, gdyż prawo nie zabradno było wpaść, bowiem towar nie był niV./ szpitalu głodujący artyści poddani nia nikomu głodowania władze mogą inge
gdzie ma.ga:tynowany, a od rtłtu od tę~ ~Sd'1. przym~.sowell'!U odtywianiu, gdyż stan tować tylko wtedy, gdy ta głodówka zagra
ki spttedawa.ny. ·
ich, stctegołrte p. Andkowicz je&t bardzo źa życiu demo.nstrująćego. Tak się teź sta
Wstyscy wymienieni zostartą pod4g„ poważny.
ło w tym wypadku. Umieszczono ałodującą
FS .z i
;
ttlęEi do odpowiecfaialnaści za Ukrywanie
parę dopler-0 wtedy w stpitalu, gdy na sku
włttściWJ€h dacl1ódów.
·
te:k wycieńczenia -0rganiz!hów nastąpiły
W Kallsitl jrsf jeszcze kilka taUkli Losowani~ lla1ążeczek otndlenla.
• ,
firm żydowskich, działających na szkodę
.
Jak
~ię przy tyt!! 'dowiadujemy główne
_oszczędnościowych go bohatera demonst(acylnei głodówki ars~arbu polskiego.
Dnia .10 lipca 1938 r. odbyło się w PKO. tystycznej PrelssA oczekuj-e w dniu 5 sietp
lJ-te publictne preJłłiowanie książeczek na nia br. proces ka1•y w Sądzie Okręgowym
wkłady oszczędnościowe premionawe c:erii w Warszawie, ptzed kt6rym stanie on, jA111.....ciej,
~
w. premiowaniu brały udział książeczki, ~o przed instancją odwoławczą oskarżony
na 1kłore wnłeśioino wszystkie wkładki za o szantażowa11ie reżysera Oartkowskiego.
1llbległy kwartał w terminie od dnia 2 Jipca
Sąd Grodzki w Warsiawi·e skazał w tej
nazwisiku i miejscu zamiesikania, dratnt~.,.
19j8 r.
sprawie Preissa aa 2 miesiące więzienia.
ła w świat1 starannie zacierając za sobą
Pre111le po zł. 1.000 padłv na Nr. Nr.
Na procesie warszawskim stanie cały
siady.
152076 154748 160451 tsooso 201132 z3092s
szereg świadków oskarżenia i odwodowych
Matka thany tozpncżęła poszukiwattln ~39789.
l>remle po zł. 500 padły na Nr. Nr. 150450 ze sfer artystycz.nyćh.
za zb)egłą córką, która dotychcza~ hi~ da..: 151131
152059 154743 156044 156363 158712
W końcu należy zaznaczyć, te ZASP
la znaktt życia 0 sobie.
'16591116988011108 176.391 177401 184016
ustosunkował
si~ negatywnie do ingerencji
100918 188004 192600 192815 195727 19gg72
201387 202304 205624 205699 212595 216803 Magistratu grodzieńskiego, gdyż Prelss zo219571 220358 220462 220833 228388 245117 stał formalnie u~unięty z tej organitacj na
ZWIĄZEK Młodzieży Chrr:eśtiJaJi.skieJ Pó'·skitll 245~ 249301.
pods!awie orzeczenia sądu koleżeńskiego.
Y.MCA1 wynajmuje Pokoje umeblo\vane dla k:iPtemie po zł. 250 padły 11a Nr. Nr. 151114
waletów (chrzaścijan), z utrzymaniem lub bez. 161523
1~1740 152123 152410 153102 153373

Naduzrcia
uodatkow irdowskiei łlrmv
.wgkrgli urzednltU o.:nronu skarbeweJ.
W tych dniach urzęd
s~arbowej prteproWdttzili rewizję w przedsiębiors!w_ie, prowad:tctfiyt11 prtez nieJa_ką Oitlę Blimę lę
czr.cką, przy ulicy Bab.i~1ej 12.
Na podstawie zakwestionowanych ksiąg
' stwierdzono, że firma ta działa na szkodę
skarbu, bowiem ukrywa faktyczne dochody i posiada pate11t nitszej kategorii.
Głównym ~laściciclem fittny, która
prowadzi skup i sprzedaż skór surowych
jest Wolf Łęczycki, a clcMymi wspólnikarttl: 5tlama SiymatloWict I Juda Tonezew
skL
r..; .' Na po~stawle ksiąg ustalono, te fitrha
kALISZ, 1. 8. -

nlCy brygady ochrony

r

„

MANTYCZ
J
CHINY
t nte2nanym wielbicielem

ES·KAPADY
Ucl kła. ino•'u

§wł

i

RADOMSKO, 1. 8. - Swego czasu 1i-

s~fl~tny o

romantycznej eskaipadzie mło-·
d@j iyclówkl ź Radomska, Chany Fajtlo. ,.vlet ~~tac 3 Maja 7), która P.ozoawsz~ jakl@g'1s lkup~n z Sosnowca; u~1el~la t rnm .z
1
ddhlu todz1ciels.ciego,
Po krotkon pob_Yc1e
w Stisnowcu Cha11a wstała od11alez;ona
prtet strapioną matkę i przywieziona do
dótiltł.

Obecnie, po pant tygodniach !Jobytu w
domu, pięknej l kochliwej, a romantycznie Mieszkańcy mogą korzystać t sali glrnlla!>t:VEz"
· nA§frojonej Clianie, znudził się jednostajny nci, p!ywalnf, nattys.kciw, czytelni Hp. Zdosze„
. żf'Vół tła łonie rodziny. ·Toteż, w towarzy- nia prtyjttil!Je 8ekfetilriat Polskie! YMCA, ut.
shvie jaiki.egoś młodziana o nieustalonym Moniuszki 4:t, tel. 250-10 w gGdzinach od 8-iz,

1541ZO 154612 156747 157035 158322 158326
'199945 l-60871 161465 161927 164906 165191

166006 166259 166271 1M449 16699:3 167539
1M!Wl 16000:3 t·B901S 169501 17078() 1721t)3
j 7 4682 176007 176139 177605 178954 182235

I elt 011101~~0
I Dr med Henryk Ziomkowska · rnł~~ rn;~~ ł~81l~ rn;~~ łgg6~i rn1;~~
dit odp 9til8dil thofoby we11etyczne ' moczopłciowe i skórne i92188
192740 193415 1M249 19649'5 197056
10921~ 200856 ZDll83 203875 203985 204155
JjpefJl1!6ł11
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Cl t. ' W A 9, t111, fd. 4~.
f;i'zfjmuJ!l !!!karze we wsżystldch lpe6Ji11łołe1 cb
alt . n@ł Ditialt•tł ~••f
An!illtr lekal'llklll. saaltzykl Roeiilli!'
latnt>a kwarcowa, dJatetmłn ł l. Ił.
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199972 220452.
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cłtorób weneryczHr1:b ł

sliótdfch.
Kobi ety l dzieci Ptz:vji11uje kobieta-lekarz.
Przychodnia czrnna od 9 r. do 9 w. Specjalny
gabinet kosmetyczny P O R A ·D A 3 zł.
0NIJULAGJ A trwała komplet 5 tl z. gwarancją,
gmb;: naturali1e loc1ki i szerokie fale. „Józef",
Nawrot 54-a, tel. 191-SS
,

(-) Prata francuska,
komentuJec odpowledi
Mussoliniego na ll!O f Papieża, snuje domy ły na
temat możliwości zatargu między faszyzmem a Wa·
t. kancm.
(-)
czoraj kuclerz llitlet bawił na igriy•
ska·~h sportowych we Wrocławiu i konferował tam
z Henlainem.

(-) Rząd fr1tncuski postanowił wybudown~ ru.

roci11gi podziemne od btzegów Allantyku do cert•
trum Francji. Długość tych nuociągów wynosi~
będzif! 450 kil<>mettów, a koszt 150 milionów fr.

(-} W I(ielcach ukońctono jut prace około
lmdo'llry' pcnnnlka Le.łionów i blwórzenł11. sun.ktua•
rium Marszałka Jótcfa Piłsudskiego ora~ Muzeum
Lrgio11ów.
Pomnik, dłuta rzeźbiarza prof. Raszki, wyohra-

żanc:t płerwsię tżClłówkę kompanii kadrowl!j w mar
szt11 umieszczoną na gt·anłlo-wym '!:oko le, elaoul u

nuty .,.szlakiem kadrówki'' przed gmachem W, F.
i P. W.
Ża ki1ka tlili ukończone zostnm~ również prace
nird utw!rr~enicm genktuarium Wielkiego 1lh~zał.
ka j Mu-zetmt Legioaów w· b. głównej kwsletze Ko•
mendanta1 gdzie w środkowej komnacie umieazcaó•
ne zostanie popiersie Marszałka JÓzefa Piłsud!kie·
go, dłuta art. • rzdbiurza prof. Rzeckiego z W arszawy.
Po'lńnłk l sanktuarium ilfumłowarie zllslały z
ofiar spoleczeltstwa województwa kieleckiego, ce•
Jem UJ>.amlętnienia 25 - leda bohaterskiego t·zyn11
Lcgioncilf Polskich.
Termin odsłoni!'cia pottJnika i otwarcia sanktuao
rium nie został je&zcze ustalony•
(~) W Warszawie ogłu&wno upadłos6 ilOómti
K.si,7:ki Polskiej''.
(-) Wileńskie „Słuwo" podaje, ze Jetzy Rut•
kowski, h. kierownik Z.l~LP., obecnie NOR-u obejmuje w niedługim czasie kierownictwo ptop11g11bdy
Porozumienia Orgonizacyj Narodowo • Radykalnych
na kt6tego czele doi Bolesław Piasecki.
(-) Zgodnie z decygjQ władz uniwersytecki~h,
przystQpi w nad~hodzącym roku akademickim 1938/39 do nostryfiUcji dyplomów zagranicznych
25 absolwenlów wydZ1iałów lekarskich.
(-) W Wadowicach odbyło się uroczyste wrę·
czenie miejscowemu pułkowi 5 CKM, 3 graaatników i 29 masek gaz()wych, ufundowanych przez lud
naśc p<>wiafu.
W Równem odbyła się uroczystoś~ 20-lecia ist.
uienia rówieńskiej i.lywlzji w obe~ości delegacji
Stuw. Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.
(-) W Lodzi przy ul. Emilii 33 utonął w sta·
wie 16-l•tr>i Tadeusz Michałowski (Senatorska 19).
(-) Przy ul. Mianowskiego 3 w Lodzi 48.letoi
}óze( Filipow kl (Mianow~k.lego ł}, podczas sporu
rodzinnego postrzelił ciężko kilku kulami swego
h_:ata 42-Ietnicgo Michała. Sprawcę zbrodni arest·
!owano,

Oflar a rozKopanej ulicy.
Kronika

Po1otowł1

Ratunllowege

1 sl~rpnia, ,,__ Dziś nad ranem
wypadkowi pizechodząca ulicą 39letnia Marianna Klimek, zamieszkała przy
ltl. Nowy świat 31. W upadku odniosła
ona rany tłuczone kolan i ogólne obraże
rda ciała. Wezwany lekar~ pogotowia ra'"
tunkowego udzielił pierw~zej pomocy, po
zostawiając ją na miejscu.
łi>dt,

ttległa

Konferencja
w
fa
brr
ce
I
a
n
11
a
I
u~
Spr w
u arzy
'War za I
in

Łód1, 1 Sietpt1ia. ~ Dziś w Pabiani~
cach odbędzie się, kilkakrotnie odraczana1
konferencja w sprawie zawarcia umowy
zbiorowej dla robot!Tików fabr}'ki lanitalu
„Polana''. Robotnicy taiądali, jak wiadomo, warunków płacy i pracy okfeśl!Jńych
umową zblorbwą dla Fabryki Sztucznego
Jedwabiu w TonHtstctwle, co się równa
podwyżce w wysokości 1O do 15 procent.
- Dziś w Min. Opieki Społe·cznej odbędzie się konferencja w sprawie strajku-

jących murnrty kanalizacyJny~h. Udiiał w
konferencji wezmą: min. Kościalkowski 1
1)osłowie

Waszkiewicz I Mróz, Od wyni-

ków dzisiejszych rokowań zalezy likwJda„

cja strajku.
~ Pojutrze odbędzie się w Okręgowej
Inspekcji Pracy konfern11cja w sprawie zawarcia ukłaclilt zbiorowego dla pttemyslu
dzianego.
W konferencji wczl11ą udział przetlstawiciele przemysłu oraz Związku Zj. P.Z.Z.

Og6leh1 Padło 456 f'te.mii ha ączną kwotę zł. 79 .5oo"
O wylosowanyc• l'remia.ch właf>cicirle
ksiażeczelł sa powiadomieni listownie,
ołbrz
11
Ksiażeczki serii Iff-ei, na które padły prd" ~
ml~ w· pt~[lfzedinlch ~tert1iowa11iach. dotych!W1SŁA, 1.8.
Wc:zoraj odbyły się
W klasie drugH~j: 1) Antoni SchwenCźtls ni~ pcdJ~łe:
zł. 250 11a· ht. nr.: 171818 201354 228270 przy nadzwyttajnym zainteresowaniu pu· gier (Gdynia) 19:31, 2) Leon Stanik (Biel
238666
blicznoscl pierwsze w Polsce ta wody zręcz sko) 19 :481 :l) Ałeksy Awdiejew (L64ź)
Zł ..100 na nr. nr: 152017 161591 171318 nosci kelf1et6W.
20łl6• 4) Bolesław bybowski (Toruń) 18640! 186~75 212846 <!IB805 221992 236891
Zawody
polegały t1lł przebyciu :3 kilotne 20:24, 13) Stanisław jóiwiakowski (Pa2°'"'"58
z~o
·
351
•10\J•
a
•
trów (t Olębic do Domu Zdr-0jowego w znati.) 24:06.
...
lll!lll.a.liiill_.liiill_.llililllllliliilr!.... Wiśle) z tacą, na której była ttstawlona
W klas fe trzeciej: 1) Franciszek Frank
flaszka i dwie !lzkla.nki pełne ta barwione- (Lódt) 18:55, 2) Mu gon Więcek (Bielsko)
go płyr1tt. Za rożlanie każdych 5 centyme- 22:41, 3) Stefa.n Huzar (Katowice) 23:09.
trów kubicznych płynu doliczono zawodni
W klasie czwartej (seniorów) kolej11ość
Sł :d'I ltb§o4y w Łodzi.
kom 2 punkty kat.ne, czyli dwie minuty do była następująca: 1) Oskar Niectoba (C!eszyn) 25: 13, 2) Ot1staw Marku zet (BielLódź 1 1 &ierpnłia, -- Dżiś o g. 9 rano oslągliiętego czasu.
Do zawodów stanęło ogółem 115 zawo(\ sko) 28 :56 i najstarszy uczestnik zawrrdów
temperatura w śródmieściu wynosiła 29 si.
powyże.l zentj najniższa w ciągu n~cy t~ .nikow z en lej Polski, m1jwięcej jednak t 56-letni Antoni La:tacz. (Kato\vice) 32 :55.
bległej 19 stopni powyżej zera. Clsn1en1e Bi~lska i Katowic.
Kelnerzy uczestnicy w zawbdach w stro
barometryczne 7€3 milimetrów, co otnaZawodników podtielotfo 11a cztery kia- jach zawodowych, a więc we frakach, s1110
cza dalszy wzrost.
sy, stoso\\'nie do wieku. W pierwszej kia kingach, białych kurtkach itd.
Wiatry południowe.
sie (18 do 25 lat) sfllttoWalo 23 kelnerów,
Pierwsi zwycięzcy w poszczególnych
w drugiej (25- 35 lat) - 68, w trzedej klasach otrzymali puchary przechodnie Cfia
(35- 45 lat) - 21 i w czwartek (od 45 rowanc ptzez brow3ry, a poza tym ~ re btne
PLAC sprzedam w dobrYtn punkcie ml tlogotl· lat wzwyż) - 3
zegarki, albo srebrne papiero ś n '. ce . Nagród
1
n! ch Warunkach, doJazd tramw. 5 I 2. Wiad.
W
klasie
pic:
.
zwyciężył
p.
Zblrozdzielono ogółem w klasie I - 10, w Il
Łl!giewnlcka 110, sklep.
gniew Kupuś z P~ . 11 111. w czasie 19 ml~ ~ 18, w Ili -- 8 1 i w IV - 3,
A. MEBLE sypialki, stołowe, gabinety, tapcz1- nut i 19 sekund. Drugi P• Mari11n Janik (Ka
Zawody by.y filmowan e przez specjalne
li:,.(, otomany, fote'.e, letanki, stoły okrą głe, krze· towice) 19 :20 mi,n., tr ze~i; Stanisław ~ta- go opera tot a t Warsza\vy
sla, lóż.ka po cenach zniżonrch poleca Z. Kalii'1sic a (Bielsk9) 19 :21 min.
siki, .Nawrot 37
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201778 211453 212692 2132..15
2111783 21n13 22oos1 220848
224971 225743 229586 229886
2'.J.2§44 zj2903 232940 23'.';16al
237796 230026 240553 243996
z44ąt>.tj 246891 248953 ?51336.
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Pamiętaj,

Kochana, że w dalszym ciągu masz zachował dyskrecję wobec mego Ojca jeśli chodzi o moją
donkiszotowską podróż po świecie. Gdyby mnie siłą
sprowadZ'O'no do domu - wtedy dopiero mogłabym
prawdziwe szaleństwo popełnić - i nie do odrolJ.ienia!
Jedno jeszcze muszę Ci napisać, bo nie mogę wytrzy!
mać: wiem, już, że moja Matka mieszka stale w Genewie i że jest uroczą i czarującą kobietą! Tylko o
NIM jeszcze nic nie wiem„. Ale nie tracę nadziei. W
najgorszym razie od Niej dowiem się kto on jest i
gdzie szukać go należy - w najgorszym razie„.
Krzyśko! Pomimo interesującego „ widowiska" tę
skno mi do domu i do - Ciebie! Gdybyśmy się teraz
zobaczyły nie wystarczyłoby całej doby na wygadanie się!!
Pa, Kochana! Całuję Cię z serca. Ucałuj ode mnie
Twego i mego Ojca, Alfreda nie pozdrawiaj, bo gotów
pomyśleć, że specjafoie o nim n·ie mogę zapomnieć„ .•
.Twoja Maja".

Maria Hempel • Gierda••·

SIM NA SIM
•

Z ZYCIEM
Powieść

·Spuszczenie na wodę
nowe ; „M uretani".
·'

'"'„

Zakleiła i zaadresowała kopertę.

dbałym

W Anglii został spuszczony na
wode nowy statek linii CunardWhite- ~tar o pojemności 34.000
ton, który w roku 1939 pcdejmie
służbe na linii Europa- Ame-

ryka

rozbierać.

Potem

zaczęła się

Dziurka nai pończosze. Odrzuciła ją nieruchem na taborecik koło łóżka. I raptem przyszła jej realna myśl: kto ją zaceruje i upierze?„.
„W obecnej mojej roli - odpowiedziała sobie w myślach powinnam to zrobić sama„. Ostatecznie nic
wielkiego. Ale igła i nitka? Nie mam„. A więc tak jak
moja kuzynka, Zofia Czarecka, muszę myśleć i pamiętać
o takich rzeczach!.. Raz, drugi - to głupstwo, ale gdyby tak miało być zawsze„. zaprzątać taką głupią rzeczą
myśl... Na szczęście Złoty Cielec jest dla mnie łaskawy!
Nie będę więc sobie zadawać zbytecznego trudu: poń
czocha pójdzie na spód walizki, a drugą parę się weźmie".
Przypomniał jej się w tej chwili koszyczek z nićmi,
igłami i szpilkami, który Zofia Czarecka w Szopach stawiała wieczorem przed sobą, a obok kładła stos poń
czoch dzieci i skarpetek brata, potem brała grzybek i zaczynała mozolną, nudną robotę z pogodnym uśmiechem,
rozmawiając przy tej robocie o tym i 01 owym ..•
I tak całe życie!„ Brrr„.
Maja położyła się, zgasiła światło i puściła wodze fantazji na temat tajemniczego człowieka ze snu. Był to o
wiele przyjemniejszy temat niż skarpetki rządcy z Szop.„
Następnego dnia Maja udała się przede wszystkim
do warsztatów, aby dowiedzieć się co słychać z jej maszyną. Okazało się1 że jest już gotowa do użytku! ale re-

powoli

~-~~

~flYllYDI ~o nfi ikł u~YllomafJ[lD![I~

biegu Tamizy.

0

I

wioska

Film włostki, który od szeregu lat sta- d~óch wersjach „Białą żonę maharadży".
ra się własną produkcją wyprzeć import za Film! który naprawdę kosztował miliony,
granicy - poszukiwał zdolnych jednostek, wob1ł kompletne fiaS\ko i zrujnowany fina,nktóreby łączyły w sobie oryginail.ną i foto- sowo producent p01pełnił samobójstwo. ·
geniczną urodę z nieprzeciętnym talentem.
Po pierwszym niepowodzeniu Miranda
Wśród pierwszych gwiazd znalazła się nagrała jeszcze drugi film w Paryżu p. t.
połowy, jeżeli zaś jest nieparzysta wów„Przedziwne kłamstwo'', w którym jedna:k
czas o jednego łabędzia więce· otrz mu·e Iza Miranda.
właściciel ·samca.
j
y J
. W roku 1931 pracowała jeszcze w cha- nie wyka•zała nadzwyczajnego talentu.
Widać z tego, że są przewidziane : ob- ra.kterze steinotypi•stki w Mediola1nie. Po
Ale reklama zrobił~ s~oje i Iza Miranmyślone .wszel.kie
możliwości,
aby zlikwidowaniu firmy, w nadziei otrzyman!a da. skuszona. pro~ozyCjam1 ruszyła na po9·„uippers'ow1e" nigdy w czasie skrupui!a- pracy, posłała wmosek wraz z fotografią bóJ .Ameryki. Po1echa~a, ,Przeszła wszelkie
tnego przeszukiwania na1dbrzeżnych szu-I do wytwórni Cines w Rzymie, dolkąd też konieczne przeszko~erna 1 w tyn:1 ~ybuc\1ł
warów i licznych na rzece gęsto zarośnię- została zaangażowana. Pierwszym jej fil- ska?d~l. Jedno z .pism amerykansk1ch dotych wysepek, nie znaleźli s.ię w kłopocie i mem, w któ:rym zagrała główną rolę, to Inosi, ze: „Iza Mi.randa, aktorka włoska,
rozterce.
„La signora di tutti". Po nalkręceniu „Jak podczas nakręcania obrazu w Hollywood
Potem przez cały rok łabędzie zosta- te liście" i „Czenvony paszport", wytwór- za:chorował~ ~agl_e i wytwórnia. musiała jej
nia przeprowadziła tak szumną prop'.lgan- rolę -. o~dac 11nn.e1 aktorce. Powod~m ~awione są w spokoju.
.
.
.
.
.
. clę, że w pant dniach słała: się najbard j słaibnięcia p. Mirandy były o?rażema cle. Nikt .111e z~ikłoca 1m wycieczek w go- lansowaną i. popularną ~r". Na zapro- lesne, które otrzymała parę dm temu, w wy
rę. i w doł rzeki, od H.enley do Chels.ea. Kar szenie wiedeńskiej wytwć11t1i Iza Miranda padlku samochodowym".
m~one przez ~pac.eruJącą nad T~m1zą pu- wyjechała do Austrii, gdzie nakręciła w
.Tymczasem wiaidomości pra,.sy augie1~
b~1iezno~ć, . g!o~nie pr~e~ . rozmiłowane w
skiej są nieoo inne i bardziej rewelacyjne.
F'1rma p arannouint przyst,ąp1ła
· do nakręnich dz1ec1 ' zyją szczes!Jw1e.
Zimą tylko, w dni szczególnie wietrzne
canfa mmu „Z·aza"1 w kt6rYIJ1 czołową ro..
skupionymi śnieżnymi gromadami szukają
lę p~erzono Włoszce, Izie Miranda; Q\:1osłony od wichru i chłodu wzdłuż kamienznaczaiącej się nieprzeciętną i fascynuj~ą
nycn ścian śródmiejskich wybrzeży.
~e ktoś jest dobrze ogolony - ,to {llrOd_j. .Wkrótce jednak okazało się, że o ile
Antkowskł.
zash1ga mydła do golenia PIXIN. pQld względem urody jest p. Iza bezkonkurencyjna, o tyle pod względem artystycznym stoi niżej pozi-omu. Musiano zerwać
kontralkt, poniewa1ż filmu nie można było
Jak długo trawimy_ potrawy i napoje?
7lillOnto.wać. Miejsce p. Izy zajęła Claudette
OolberŁ Po tym fakcie nastąpiła interwencja 4yplomatyczna, rozwijająca się co~az
ostrzej, ponieważ ostaitnio zainteresował
się tą spraiwą sam szef rządu włoskiego.
Włoc'ily aparte o autorytet Mussoliniego żądają przywr'ócenia roli pani Miranda,
i grożąc, że w razie odmowy, produ1kcja filmowa Paramount nie zo"Stanie dopuszczo.
na do Wł<Ych. ,
HoIIY'vood traktuje ten zatarg na .;ziP,no i jest nieustępliwy. Film „Za.za" jeshna
kręcany dalej, lecz z Claudette Colb,ert. Fir
morn amerykańskim -nie zależy na ekspor•
cie do Włoch,_ !których i tak cfewiz nie m~

db Lond,yn, w lipcu. . ry słup, stojący w Staines i wrzucić do
ywa się w ~ondynie wody.
na Tai~111z1e 111~zwykła c~remon1a, znaPodobno przymusowa kąpiel o wiele
kowama łabęd~1ego iprz~howku:
mniej sprawia emocji początkującym aniPo.wsze.~hme. sądzą„ ze ulub1o?e przez żeli pierwsze ich spotkanie ze starymi ła
lond~ncz~kow ltczne b.1ałe łabędzie, ?ędą- będziami, zaciekle
broniącymi malyc·;,
ce utoczą .o~d~bą Tamizy, od West111111ste- przed dotykiem Judzkiej ręki. Biją skrzyd!a
ru w g~r~ jej -~1egu do Henley, są "~~Z_Ystkie :n~i z taką siłą, że często niewprawny mairw~asnosc1ą ~1ola. T~mczasem częsc ich na kier przypłaca swój debiut złamaną ręką
!ezy do ~woch. odw1~cznych cechów: •;1an- ' lub nogą.
dlarzy winem 1 farbiarzy, i dlatego młode
są znaczone. Trojaka przyna:leżność pię!kRz~m1osło znaczenia łabędz~ j.est .menych a plochliwych ptaków musi być uwi- lła~we t wy.maga d.ługoht~a.ly~h cw1czen, to
doczniona.
. tez wyprobowan1 speCJa!Isc1 oiprócz zaŁa?ędzie szacowl'lego cechu handla-ls~czytów zbierają i pokaźne wynagrodzerzy wmem odróżnia się od bliźniaczo po- me.
.
dobnych pobratymców za pomocą dwóch
Aby _złapa~ ;nłode, trzeba przedtem
n!ewieltkich, lecz wyraźnych strza·lek, wy- schwytac .r~dz1cow, co przedstawia poważ
ciętych z każdej strony dzioba, łabędzie ne trudnosct.
Farbiarzy mają nacię.cie tylko z jednej stroW tym celu markieny posługują się
ny, a królewskie poznaje się po tym, iż nie żerdzią zakotwiczoną w !kształcie pastoramają żadnego znaku.
ła, która służy do przytrzymania ptaka za
Czynność znaczenia spełniana bywa z głowę, podczas gdy, nachyliwszy się nisko,
całym namaszczeniem i dolkładnością.
usiłują skrępować łapy.
Ludzie króla i Judzie cec·:1ów wyruszaKaiżdy dorosły łabędź, ujęty, jak w kleją razem z Vintry Whart i nie rozłączają szcze, między kolaina, jest poddainy oglę
się przez całe trzy dni, potrzebne dla do- dzinom. O ile, ojciec i matka znaczone są
konania przeglądu wszystkich młodych jednalko·wo, tak samo ' oczywiście zostają
sztuk. A1ała fl.otylla, składaijąca się z sze- wyznaczone i wszystkie dzieci.
ściu łoox,i, znajduje się pod dowództwem
Jeżeli zaś rodzice należą do dwóch róż
,.dozorcy łabędzi królewskich" Fryderyka nych właścicieli, potomstwo i·oh, 0 ile Iiczba jest parzysta, jest podzielone na dwie
Turk' a.
Dzię.~i s&zęśliwemu zbiegowi okoliczności, pt~ów handlarzy winem i farbiarzy
strzegą dwąj rodzeni bracia Fryderyka, co,
rzecz prosta, sprzy)a harmonijnej współ
pra.cy.
Każdy z właścicieli ma inne umundurowanie dla zatrudni<mych przez siebie pracowników. Ludzie Jego Królewskiej Mości
ubrani są w czerwone kurtki i białe trykotO\ve koszulki. Przedstawiciele handlarzy
winem mają też białe 'koszułki, ale zielone
kurt1ki, zaś markierzy cechu farbiarskiego
noszą kaftany błękitne, a na p;ersiach ich
widnieje godło korporacji.
Tak zwana „podróż w gó.rę _rzeki" dzie
Ji się na trzy etapy. Pierwszy 'kończy się
w Ditton, drugi dochoclri do Staines, trzeci
do Henley.
· Jeżeli wśród „Swan .i::f'ipers'ó':", jak sil
nazywają specjaliści od znaczenia łabędzi,
Likier pół g~iny; mleko 1 godzirą; rybę
zdarza się nowicjusz, obyczaj każe siłą go
dziny itd. Najdhtżej I~ w żołądku
wyciągnąć na brzeg i potrzeć mu nos o sta
Ra d dk
z,?r ~

Str. 3.

TO NIE CUD

gą wywieźć.

pół«>rej; cbleb i ziemniaki dwie i~
~sardynki, bo aż 8 godzłtit

mont kosztował nadspodziewainie dużo. Nie przejęła się
tym. Absorbowała ją myśl popołudniowej wizyty u dalszego ciągu rodziny. Czuła znużenie i coś w rodzaju zniechęcenia. Miała już dosyć tłumaczenia kim jest, po co
przychodzi i t.d. to samo w kółko.
Poprzedniego wieczora była pełna energii i najlepszych nadziei; rano wstała zmęczona, w złym humorze,
bez ochoty, do niczego. Nawet spojrzenie na miniaturę ni~
zmieniło tego usposobienia; nawet przeciwnie: drgnęła
w niej nuta jakby złości, że dla tej nieznanej uśmiech
niętej twarzy, goni gdzieś w świat, plącze się między
obcym.i ludźmi, znosi niewygody, wącha kiełbasę z czo~
snkiem (nie mogła tego zapomnieć!„) - a ten człowiek
może już nawet nie żyje„.
Nie byłaby jednak córką swego ojca, gdyby już teraz, zniechęcona,_ zrezygnowała z dalszych poszukiwań
i wróciła do domu. Coby zresztą powiedziała ojcu?
Jak śmiesznie wyglądałaby wtedy wobec niego? Nie,
nie cofnie się i swego dopnie. Ale tymczasem, wciąż
złym, ponurym usposobieniu,
włóc~yła się po mieście
bez celu i planu. Wszystko ją iryto\vało: i przepisy prze
chodzenia przez ulice, i nie trąbiące taksówki, pod które o mały włos kilka razy dzięki Zilmyśleniu nie wpądła,
i ludzie na chodnikach, nie dość uważni przy wymijaniu, gnając gdzieś w dziwacznym pośpiechu, i sklepy z
niegustownymi - według niej - wystawami, i niebo
pochmurne, i parne powietrze nieruchomo stojące w zakurzonych ulicach. - Wszystko. Obiad w barze Europejskim nie sm a kcwał jej: ani jedna potrawa nie była ·
dobra, kelner pod :.:wał ;iiezręcznie, za wolno. Mężczyźni
przy sąsiednich stolikach irytowali ją swoimi natrętnymi
spojrze.niami. „Gapią się, jak $roka w gnat..." pomyślała w pewnej chwili 1 ,miałabym ocho tę pokazać im
język"! Kawa czarna była niedobra, a na rachunek „cały wiek" czekała.

w

Wyszedłszy

z ba1rut Maja wolnym krokiem skierow stronę pensjonatu. Czasu jeszcze miała dużo,
ponieważ dopiero koło w pół do piątej wybierała się z
„rodzinną wizytą. Na nic nie miała ochoty! przyszła
więc 'do domu, zróciła kapelusz, zdjęła żakiecik i poło
żyła się na łóżku. Nie spała. Leżała z oczami wbitymi w
sufit i przetrawiała w sobie wszystkie wrażenia ostatnich dni. Widocznie rozmyślania te nie świetnie ją usposobiły i nie poprawiły nastroju, bo gdy spojrzawszy na
zegarek, skonstatowała, że trzeba się wybierać, podniosła się z ciężkim westchnieniem i miała nawet chwilę
wał~ się

go-

wahania1 czrby

może

i wizyty tej nie

odłożyć

do dnia

następnego.

Była

która. może
nawet wbrew jej samej pchała ją po tej drodze1 na którą weszła przez kaprys'- nudę'- lub może przekorę.
Bo · nie było już w niej tego romantycznego zachwytu 1'ad
postacią widzianą we śnie 1 a następnie na miniaturze,
jaki j'ą ogarnął pierwszego ranka w Zagórzu. Maja była
zbyt rozpieszczona1 zbyt przyzwyczajona do życia, które oyło aż nadto łatwe, aby po tygodniu takim, jaki
właśnie spędziła nie czuła się zmęczoną i znużoną.
Coraz częściej przychodziło jej na myśl, jak to wygodnie było w domu, jak o nic nie trzeba się było troszczyć,
jak ws~yscy za nią myśleli. Rozmaitość, która z począt
ku tyle miała uroku i tak ją pociągała swoją nowości<t
- teraz stawała się jednostajną szarzyzną, nastręcq;iją
cą w dodatku tyle niewygód, tyle drobniutkich, ale jakże dokuczliwych nudziarstw. Chodźby dziurka w
pończosze, czy guzik urwany przy rękawiczce 1 czy myśl
o óbiedzie, czy samodzielne kupowanie biletu kolejowe.
go. Trudno więc było być w dobrym humorze przy ta•
kim nastawieniu do rzecrywistości, tym bardziej, że nia
· było możliwoki zawrócenia: coś silniejszego od znuże
nia, nudy, zmęczenia i poczucia niewygody pchało ·naprzód w tym samym zoecydowanym kierunku. Maja· nie
umiała zmuszać się do czegoś, przełamywać w sobie lenistwa czy niechęci, więc i teraz - jeśli wbrew s°()bie
samej wstała i zaczęła się ubierać do wyjścia - to było to właśnie na skutek tego czegoś, co było w ni~j si- ,
łą rozpędu.
· „,
!
Nie chciało jej się iść, a jednak szła. Więc by.ła .zła.
A martw~ prze.dmioty, jak gdyby jej na przekór, sląly się
w~rost ntezn~s~e. Sprząciki od podwiązek nie chciały
ant. rusz zap1~c p~ńczochy, gumka w reformach pękła.
Maj.a . odrzuciła Je ze zniecierpliwieniem i sięgnęła do
wal.1zk1 po dru~ą parę: co wzięła do ręki - było w.szystk1m, tylko nie tym czego szukała. W irytacji nieinal
całą zawartość walizki wyrzuciła n·a podłogę. Wreszcie
znalazła i zaczęła się dalej ubierać. Sukienka włożO'na i
zapięta ciągnęła się czegoś w ,pasie i źle l eżała. Okazało ~ię, że. figlarne zatrzaski z jednej strony przesunęły się
o. 1eden 1 ~tąd powstała krz~wizna. Maja szerpnęła silnie omal nie rozerwawszy sukienki. Zapięła po raz wtóry. Potem pasek. Przejrzała się w lustrze: z tyłu pasek
był przekręcony.
·
Tego było za wiele: rzuciła si~ na kanapę i ze zrości

w niej jedna!{

rozpłakała

jakaś siła rozpęc;łu~
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Podobno z urodtajem na ow-0ce wys1a ~nyc
re y o~, m~Ją , yć urzą zane glądamy w bieżą.cym roku dość kiepsko.
S pec1alne boczne JeZd.!J)e rownoległe
do 11 cóż s1'ę okazui·e 1 C"łow'1ek,
n1'by ta·ki' m"'t
_
szos, dla WOZÓW konnych.
dry 1• sprytny, daj·ący,_ sobi'e r~dę
Z taki'mi'
a
żywiołami, jak woda i powietrze, fabry· Wielka Al. Sobieskiego nie posiada o- kujący . coraz mądrżejsze samoloty i .okrę-d
świetlenia. Obecnie powzięto postanowie- ty WOJ~nne, nie p-0trafi m:htonić się o
nie !Oświetlenia tej kilkukilometrowej drogi. zlej pogody. Po prostiu ludziom nie przyPrace mają być wykonane w roku przy- szt.o widocznie na myśl, gdyż zbyt są zajęci budowaniem latających fortec, te moszłym.
ina się uniezależ.nić od działań atmosferycz
* • •
nych na urodzaj owoców.
Ciekawe orzeczenie wydał Sąd Najwyż·
Chodzi tylko o to, w jaki sposób to zaszy w ~prawie odpowiedzialności za ur,.zą· bezpieczenie p.rzeprowadtić?
Mofoaby
dzan:ie widowisk pablicznych bez zezwole· wprawdzie sady zamienić w pewien ro.nia władz. Otóż · w prowincjonalnym mia&te·
dzaj oranżerii,. wy.budować nad nimi szkła
czku urządzono dla · zapro!!zonych gości ne dachy, zaopatrzyć w Centralne ogrzeprze<htawienie o treś.ci religijnej. W stęp wanie czy lampy kwarcowe, któreby zabył płatny po 25 gr. i na przedstawienie stępowały słońce, ale to mogłoby się okaprzybyło przeszło 200 oeób. Ponieważ orga·
zać zbyt kosztowne.
iriiatorzy nie zwracali aię o pozwolenie d'o
Jest jeden sposób: zabronić ludziom
od.no!.nych władz, pociągnięto ich do odpo· jedzenia owoców. Ogłosić, te owoce są
•
wiedzialności "'amo·administracyjnej. O·
czynnikiem państwowo szkod Il wym 1 zaskarżeni bronili eię tym, że widowisko mia·
miast owoców ludzie niechaj wydają odło charaikter religijny, było zorganizowane powiednie sumy dod:ltkowo na monopole.
dorywczo tylko dla osób specjaluie zapro· Według obliczeń statystycznych za ostatni
szonych. W toku rozprawy sąd stwierdził, obJi.czony r-Ok budżetowy 1937, 1'edno tył•
że zaproszenia były wy,d~wane przy kas~e
ko województwo łódzkie ,,przepiło" ponad
wraz z biletami i mimo, że widowisko mia· 40 milionów złotych i „przepaliło" ponad
ło charakter religijny, eą.d skazał organiza· 45 milionów złotych, łąćznie .monopol spitorów z art. 2 par. 1 i art. 19 przepisów o
rytusowy i tytoniowy wyciągnęły z naszeprzedsiębiorstwach rozrywkowych. Sąd Naj
go województwa piękną su.tnę 85 mil'ionów

• • •

wyższy

orzeczenie to zatwierdził.

złotych.

1J1kodnika nlony jednak za kaucit uciekł po r11 drucl u 1ra•
h•ud nic;e.
przemytniC'Zych, 39.letniego Hen«)l:ha W~trowiua,
,.Prawa ręka" Wnrowicza, Eryk ~11tbe, tym.
ofłatuie zamieu:kałego
prii7 111. Frand12kańslti~j caasem 11ie próżnował. Tdwar pr~ewo2:ony przez
w
·
·
k
dl
ł
·
Ni
nr 11·a w
nrszaw1e, umeiit o lwi a 91nż graniemcy tranzytem maguynowany zostdł w dQ.
czna.
sku, skod najłatwiej prt.emyei6 go do Wataaawy.
Ska~ny O&tatnio Zll przemyt na 10 lilie,if(:y wif
De bandy przylt1Jplło kilku funkcjonarluiay ....
zienia Węgrowict zbiegł z• Jtankł i dopiere po •otorowej l.tolejld w Gdllń•ku,z motomic11ym Ed·
pe11·11rm c111sie pojawił ait w Gdańsku, gdtie aatifł wardem Haiae na -c11el1. Oni mieli ułatwi1c awo.
organizować nowe bandy.
zenie towaru do Gdańska. Stamtłd dalszy transport
Węgrowicz, poaługuJoc si~ lahzywym panpor- powierzano, starym Z1VYt•eJem, łirmom pnewollóo
tern, pnyjechał s Gda6ska do '\Varuawy, ahy tu W')'nt.
zaJtć si~ osobUde wynukaniem odbiorców prieCd7 towar 1nalasł eit na terytorium pols1rim
mycanego towaru.
wówcus do Warszawy pnyjeidiał pod fah1ywytQ
Węgrowicz zaangaiował 11nauego międaynarodo- nazwiskiem Wt1growlcz l tu rozdziielnł
przemyt
wego przemy1nika, obywatela gdańskiego, Eryka lffród Slfoicli ludzi, kt6ray t kolei dost1rcHli po.
Mathe. Poleta mu zreorganizować stosowany dotych szczególnym odbiorcom.
czne 1ystem przemytU.
Straż Graniczna po dhigicb dochodzeniach,
HersztettJi jednej z bud Wę11rowin1, działaj•· brawszy wizelkie materiały, prżystopiła do zlłkw\.
cych w Polsce, 2ostał 4'-letni Mordka Sandter dowanla przemytu i rodlitla band.
Swi~tojań.&ka a•
Ustalono, że do Warszawy z nowym tra11aportem
Dobrana trojka rozpocz~a "SWł dzlałil\noAE na ma przyjechać WKrowks.
·
•zerokt skalę.
W kilka godzin po rrz,.byciu do stolicy, Wf·
Przemytnicy żawlerali ez.ereg umów na dostar. growici został areutowany. Przeinytnilt wypietał M~
c:1enio potnehne«o im toweN, pracdt wuyttkim wer.ystkiego. Podał alt za cud101ił:lllea, prap1Jcep
uś jedwabny~h szalów i korcmek. Dou1wcami 111ła· zwleddć Polskę. 'W'ru1tie po udowodnieniu 11111
ły być najwięks-ze firmy francuskie, m " firma A. przestępstw, przyznaje sit1 de uprSMiania puem7t11.
Apkiewic11 w Lionie oraz „Ledieu • D111 - Villatn„
Przywieziony przez Węgrowitta towar Strał
Sary w CaLlls.
Gr1nian1 akonfak~wała. Wartość p?'1Amlytu W1ftO•
Przez Gdańsk zaczynał plynq~ do Pohki prze. si około 16.000 złotych.
my-cany jedw•h i koronki Uolukle. Posługiw1110 1it
SJikodliwa działalno~ zuchwałego przemytntka
przy tym slałszowanyml 1:1lwl1dcaenl1mi 1da6slde- naruiła 11.:arb pańetw•, według pobiełnycli obHm6
go urzędu celne·go, przesyła;,e towar H po4redni- na przeszło 200.000 tł •traty.
ctwem najpowainiejszych towarzyiltw transportoWęgrowicz na mocy decyzji wład11 admlnbttacyj
wych.
nych ze.lany zostat do Berezy Kutusklej.
Płerwezy jednak wielki transport auli i koro. r nek utriymała w Orłowie połtka •trał gtanluna,
wykrywajtc cał, ńero. Zoatał wó~zas ate 51towany
WTOREK, 2 SIERPNIA.
i osadzony jako niepoprawny przemytnik w mł~jaeu
Warszawa I (Raszyn)
l'dosob11ienia Be~ezie KartaM.iaj, Mordka Sandter.
I inne Rozgłośnie Polskie.
Równie! '.atrz)"lllany 1011ał - Wocrowlc1. ZwołOS Pldi\ poranna
WARSZAW A, 1. 8. -

święcono na ochronę ow-0costanu w tym- społc.nnego,

że województwie. Nie dlatego ostatecznie,
ż e muszę 1eś
. ć trus k awki i czereśnie, 1"abłka

Zuchwałego

prey-wódcę międ1ynarodowydi

c

•
.I W 1snie
W stanie naturalnym, ale jako SU·
rowiec oddają one miłe przysługi, wiadomo bowiem, że natura wszystkie SWOJ·e da
.
ry w ostatecznym ich rezultacie twortyła
z myślą o wódce. Cót to bowiem jest, na
przykład, śliwka? To tylko surowiec do
fabrykacji śliwowicy, Co to jest czereśnia?
Zadatek na czereśniówki>,
z pestek wiśni
.będzie pestkówka. z gomarańczy pomarańczówka, z jabłek kiepski, ale jednak jabłe.cznik.
Ale nie tylko owoce stworzone są na
przetwory alkoholiczne. Ludzie naiwni s.ądzą, te kartofle istnieją jako potrawa: Kar
tofle, to pierwiastek wódki. ty·to, to nic
innego, jak surowiec dla produkowania
fytniówki. Nawet pomidory pomyślane tO
stały jedynie J'ako zakąska po<l Wódkę.
Jęczmień aje piwo.

,„

I

OSZUST.
Bet stałego miejsca zatniestkanla, z
zawodu i zamiłowania oszust, :Konrad
Pł.ucha, nabrał Helen"" Zdzich na 15 złoY
tych w gotówce. Ponieważ obiecywał solennie, te przywłaszczoną sumę zwróci,
łagodna Helenka cierpliwie czekała. Po
paru miesiącach jednak i jej cierpliwość
wyczerpała się l skierowała sprawę na

drogę sądową.

UO Musy~• , płyt
Nie jestem przeciwnikiem tych monoSąd Grodzki skazał Konta<la Pluchę na
6.45 Gimna5tyka
Robotnicy Pelcowizny pragną<: przy- poli, przeciwnie, ale nie miałbym nic prze- 9 miesięcy więżiettla.
,
•
7.oo D1Jienni.k por1u111
Jerzy Xrzeckf.
119
W'ł
7.15 Koncert poranny w wykonaniu orkiettry dto
czynić się do budowy domu społecznego, ciwko temu, aby sumę 85 milionów potej K.P.w~ - 1 Kntkowa
którego brak dzii!lnica ta bardzo odczuPONIEDZIAŁEK, 1 SIERPNIA.
-000--8.00-11.57 Pr1erw1
wa zaofiarowali bezpłatnie swą pracę. 42
11.57 Sygnał cum l lieJnal * ltr•k•wa
WIU8Zawa I (Ranya)
rob.otniMw w ciągu 56 dni roboczych wy12.03 Audycja południowa
I Inne Rozało§nie Polskie.
12.%5 Wesoła audycja red. RomMlJl Roma • ~
dobyło 150 m. sześc. pla~ku, wy'kopano dół
15.15 ,,Moje wakaeje„ - powłeU St•rtlO Doktor•
ma1bkl: -, re erli Wład;:łna Turnńlkic110
na wapno i wykonało szereg rnbót przygo
dla dzieci
t. „ J;lt"IJIJ na wyciecz " • u i em ro t111o
towawczych. Należy z uznaniem podkreś
15.30 Skrr.ynka technicna
lić ten o'bjaw.
U.45 Wiadomo4ci gospo•arue
ów ó zim
au ycja na ~·~zytskie RH om e

• • •
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IR~ftl(lft( lA,.Rlilf Ilf

li·ito·„1

Zemsta pokonanego l'YW.ala
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W mies. czerwcu rb. tramwaje miejZ Tarnowa donoszą:
skie przewiozły 20.966.889 pasażerów tj.
W Mędrzechowie rozegrała się krwao 10,70 proc. więcej, aniżeli w tymże miesiącu r. ub. oraz wykonały 3.144.449 wo- wa tragedia miłosnil. Józef Myszkowski
zokilometrów, czyli o 10.07 proc. więcej, miał wielki żal do niejakiego Józefa O!earaniżeli w czerwcu 1937 ir.
Autobusy miejskie przewiozły w czerwcu rb. 2.011.565 pasażerów (o 6,65 proc.
jeateś ezłealrfe m
więce-j aniżeli w czerwcu r. ub.) oraz: wyko
nały ,292.352 woz-0kilometrów (o 3.31 ppu;
więcej aniżeli w tymże mJe~iącu r. ub.).

Czy

L.O.P.P.?

16.00 Koncert rozrywkm: - 1 todsi
królettwlemodw lłonł
lelletoa
czyka, który x d niedawn'"m czasem, na 17.00 Muzyka t1neczna
h b J
ł
p!'ffrwle: Progr911l 1111 Jułl9
J'edne'j z wł os
za aw, sprzątną mu 18.00 Phgad1nb łpOflllWI
z przed nosa miejscową piękność, niejaką 18.10 Pi~ni Verdiego ,.. wykonaniu Jadwisi Bot·
Zuzannę NiejadJi.kównę. Po zabawie Oleczowskiej _ 1 Krakowa
arczyk, mimo sprzeciwu Myszkowskiego, ·18.30 Fortepian 1 1ultika - a Wlb1a
._ ł · k
odwiózł 1·ą do domu. Na dobitek zagroził 19·Oo Aud ycj • " 0 mers •
19.20 Pog11d11nka aktualna
po k onanemu rywalowi, że jeżeli kiedykol- 19.30 Witłt do polaie1o morza - ko11cert rozryw·
wiek dojdzie do Niejadlikówny, to 1.ywy
kowy (z ToruDi1)
nie wyjdzie ~od jego rąk.
20.45 Dziennik wleczom:r
20.55 Pog1d1ob aktual„ • • • • · • • ·
Onegdaj Olearczyk pQZWOlił sobie na
Audrt!& d\1 wai.
.
ironię. Za.pro$ił Mystk<YWakiego na swe za 21.10 Konc~ "?srywkowy w wykonaniu orkie~try

14.45 w

po•••

kilometrów

po·111adkę

do ust.

pięciokilometrowym tropieniu
znaleziono
Z Wilna donoszą:
Qnegdaj w Cza.mym Borze dokonano skradzione.„ pomadkę do ust i chusteczkę
kradzieży na szkod~ jednego z kolejarzy. do nosa.
Pies poprowa:dził policjantów jeszcze
Ponieważ ślad jeszcze był świety, na miej
sce wypadku śc!ągnięt<> psa policyjnego trzy kilometry, do miejsca, gdzie prowa„Mignon", który wkrótce natrafił na trop dzone są roboty drogowe. Tam ślad urwał
i poprowadził policjantów szlaki~m uciecz się. Obe·cnie policja prowadzi dalsze wyki ztodziei. że pies i tym rate.m szedł prp.· wiady, celem zdemaskowania spra"-'.ców
wldłowo, świadczy ta okoliczność, że po kradzieży.
---·OOO

HĘNRYK-OERARD

•

ZYW.\'

VIOT.

POS/łfi.

Dwukrotnie w ciągu wieczornego dancingu, kiedy bl1.1esy, fox-trotty i tanga za
czynały jtiż nużyć gości, dyrektor MusicHallu „Mirador" darzył swą klientelę pan
tomi1iowym przedstawieniem pt>zwalaJą„
cym jej nabrać tchu przed odtańczeniem z
należytą werwą i animuszem trzech lub
czti:rech jeszcze tańców poprzedzających
finałowy „one step".
W tym celu rozciąga10 w głębi sali ko
tarę maskującą orkiestrę wraz z dwojgiem wąskich schodów, ptowadzących do
.lóż· baletnic. J h;,tnka ta - stanowjła dekora
-cyine tło r.aiażcm.
. Owego tygodnia „hinduska" taneczpica Muhamma, zaangażowana na przeciąg
dwóch miesięcy w charakterze zast~pczy
nl gwiazdy' „Miradoru" św'ięcłła niepowszednie triumfy.
Rodowita . paryżanka figurowała pod
imieniem Muhamrny w programach. praw
dz_iwe zaś , imię jęj i nazwisko brzmiało:
Lucyna Blanbe
·
Wy s tęp ła„neJ c.rtyst~i był i oryginalny i fascynujący wysoce : baletnice po
krMkirn pląsaniu po sali st;:iwały jak wry
te z pochylonymi w kornym ukłonie gło
wami przed szczuplych bardzo . rozmiarów
świątynią, drzwi której otwi e rały się powoli.
Niebawem zjawiła się na kh progµ.
.Muharnma, jako posąg hieratyczny w
odblaskach starego brązu.
·
Dla tego efektu tancerka ?:muszona by
la s marować s ię od stóp do głów ma ścią
oliwkowo-zielonego koloru, któ rą. czyn iła
ją tak łudz_'.!co podobn,'1 do metalowej sta

tuy, że wprowadzeni w błąd widzowie nie
wierzyli oczom swoim patrząc na posąg
ożywiający się zwolna dla wykonania przy
diwiękach wschodniej muzyki typowego
tańca hinduskiego.
Toteż zachwyceni nieprzeciętnym pomyslem zasypywali Muhammę rzęsistymi
oklaskam!, gdy drzwi prowizorycznego jej
więzienia zamk11ęły sfę za nią.
Lecz tancerka nie wracała nigdy giąć
się w dziękdynnych ukłonach prted tozentuzjazmowaną publicznością. Wobec te
go, iż rzekoma świątyńka przylegała tylną ścianą do kotary Muhamma wymykała
się niespostrzeżenie dla natychmiastowego zmycia powlekającej ciało jej maści,
która mogla wywołać groźne z11burze11la
w jej organiżmie.
Wypiwszy więc w loży swej duży ku
bek mleka artystka nie tracąc chwili czasu
ściągała z siebie farbę za pomocą specjalnego roztworu pły•n•ego. Po czym, ja
ko elegancka paryżanka z krwi i kości,
połknąwszy drugi kubek mielca śpieszyła
na spot\.{.at1ie z Alfredem Tullio, miłym i
przystojnym tancerzem włoskim z którym
zaręczyła si~ w międzyczasie ku wielkiemu niezadowoleniu Oipmana, adminish:a"
tora „Miradoru", bardzo niesympatycznego osobnika o wzroku unikającym ludzkie
go spojrze nią, wło sach nieokreślonego ko
toru i dziwnych paznokciach ksdałtu 1<0pystki, rzucających się w oczy tym bardziej, że właściciel miał wstrętny zwyc~aj
ogryzania ich.
Zaprószywszy sobie Lucyną Blange głEJ
gę Gipma~ nap~zykrzał jej się natrętnymi
swymi umizgami.
Owego wieczoru Muhamma spotkała
się z nim po pierwszej pantonimie w wąskjm ~orytarzu prowadzącym do jej loży.

0

1 ie110 R a)
PnW:a (p•sram1 lokalqa)

u .o0::1s.is

15.15 Audycja dla dzieci starsaycll: ~1 dsied.iriDC1l
gwar" - I Pomanla
15.85 Prze,1,d •ktualno•cl fin•mowo. gespodart:ą•
15.45 Wiadomołcł 10111odarcu
16.00 Koncert orkiestry talonowej
_
16.,S Wfdrówki po Polesia - opowiadanie
17.00 Mnzylra t11neeana
.W prze11Wie: l'rograrn n1 Jutre
18.00 Ttcaa w błocie - po1t.dnke
18.10 Koncert z Krzemieńca (prz~ Lwów)
19.10 ,,Na Murm•n" - fragment I bi,iki Zdzilława Chrqsto'lffklego .•1
,,
19.3Q 'Pogadanka alt~na
19,41 Kontert ro1rywJm1•7 - • Pominia
Rozgłollt1 Wiłei\sklej
26.45 D1ieunik ,,lei:iom7
21.50 Wiadomości sportowe
20.5S Po11ed11n1ca aktualna
22.00 Pitć wieków dawnej muzyki - płyty
21.00 Audycja d1a wal
22.00 Konce_rt kameralay (transmlaj,a I Kop~nhagł) 21.10
alhumu śl,9'.iej Połlytywld - Katewłte
23.00 Otatn!o wiadomoic:ł dzlennfh wlceiornege, 21.50 Wiadomości •portowo
komunikat meteorolo1lc1n1
;2.oo Muzyka i płyt
23.00 Ostatnłe władomo•ct dziennika włettomep.
,
Łódf, Jak Raszynł oraz:
kom~nikat met1orelo1iun1
• Muzyka
płyt
U.OS-%3.55 Pro1ram Tam„·-~ ll
18 45
1
lł.15 Lódzkle wiadomości glełdewe
Łódź, jak Raszyn, oraz:
lUO Koncert życzeń
13.4$ Muzyka 1 płyt
,15.30 Literatura przez mikrofon dla w_szys•.kieh: 14.U Lódzkle wladomoicl giełdowe
Fragment i powldd pt. „Stara baśń" .... I. J. Kra lUO )fu!y'ka obiadowa - płyt1
•Hwskiego
17.00 Pogadanka gospodarua
17.00 P11g1donka 1ktuelna
1'.U Muzyka taneuna - płyty
17.10 Audycja wymienna 1 Katowb
11.15 Kwadrans pbetycki
u.so O wu111~lm po tmaku
17.$0 Poradnik 1pon11.,,,. lokalny
Odczytanie pro~rau,u
1,1.55 Odc~tanle pro1r1m11
21.00 Z tycia PObotn1ków łódzkich - felieton
21.00 Zycie kulturalne
22.00 Wiadomofci eportowe lokalnt
22.00 WiadornoM sportowe lokalne
22.05-23.oO Muzyka taneczna · piosenkl - płytJ 22.05-23.00 Koncert rozrywkowy
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M
yszkow
odwet za
zmewagę, a przede wszystk1in za. wszelką
cenę nfe dopuścić .do ślubu. Po zaręczynach, wiedz:ic którędy OJE!arczyk będtie
"
szedł do domu - zaczaił się przy drodze,
boso, mając w ręku okuty ki1. Gdy szczęśliwy rywal ndjechał na rowerze, Mysikowski zniena-cka obalił go na ziemię, po
czym okrutnymi razami kija, z żywego czło
wieka - uczynił trudną do rozpoznania
k
·
rwawą ~tazge.
.
.
Energiczne dochodzenia doprowadziły
do ujęcia k~wawego zazdrośni·ka. z trudem udało się 10 1łChroJ1ić przed samosą~ 111.s:;
. ,
, ·
.
.
d~m . m1.eiscowe1 ludności. Mordercy grozi
szub1en1ca.
ł

rę~zyny Z Jeg? Y~ ~arzeczoną.
sk~ post now1ł wz1ąc krwa~y

Pięć

-

Ku wielkiemu zdziwieniu artystki po raź
pierwszy nie uczepił jej przy spotkaniu.
Wydało się natomiast tancerce, że słyszy
wyratnie kroki jego ;z;a sobą.
Zatrzasnąwszy driwl swojej loży poś
pieszyła czym prędzej do umywalni dla
natychmiastowego uwolnienia się od farby, oddziaływanie, której odczuwała już
w pulsujących skroniach.
Daremnie jednak S!ukała skwapliwie
flakonu z płyneth śłutącym do tmycia kosmetyku. Nie było g6 Jllgdzie.
Ze ściśniętym trwogą gardłem wytarła
zielone swoje wargi by wypić nieodzowny
kubek mleka. Okazało się, te był pusty.
Rzuciwszy się do driwi, z ptzeratenie

I

stwierdziła, że tamkttięte tiyły i zewnątrz

na klucz.

1

Wołała dobijając się

śllwe dźwięki

głos.

orkiestry

na próino. Hałazagluszyły jej

W pewnej chwili zrobiło się JeJ niedobrze i osunęła si~ zemdlona na ziemię .
Kiedy wróciła do przytomności, ujrza.
ła dwie twarze pochylone nad sobą troskliwie. Nieco świeżego powietrza prżenikało przez szeroko otwarte drzwi do du
sznej loży. Skóra artystki uwolniona z zie
łonej farby, oddychała wsiystkimi porami.
- Zacny nasz doktór uratował cię,
najdrożsu I - mówił Tullio drż~cym ze
wuuszenia głosem - gdyby opóźnienie
twoje nie zaniepokoiło mnie, gdybym nie
naduedł w porę i nie sprowadżił doiorcy
~Ila wyważenia drzwi za którymi słyszaIem. twój jęk, zdaje się, że byłoby już po
tobie! Co to znaczy, Lucyno? Doktór
ostrzegał cię przecłet, :te najmniejst:ą
zwłokę w usunięciu ~osmetyku zapłacić

I

możesz życiem

Skoro tylko artystka mogła mówić opo
obu mężczyznom o zniknięciu
flakonu ze zbawczym rottwor~rrt, mleka
w kubku i o drzwiach iamkniętych na
klucz z zewnątrz.
- To sprawka nikczemnika - Oipma
ną! - iaklął Włoch - ale nie mamy dowodów rz(czowych na tó!
- Ten, który skradł flakon z odtrutką, wylał mleko z kubka i uwl,ził panią
w jej loży, zrobił to rozmyślnie. jest więc
mordercą! Trzeba zdemaskować -go ia
wszelką ctnęl - wtrącił lekarz stanowc.zym gło.H·ill.
~ Tylko.„ w jaki sposób? Poradź ml,
doktorz(' ! - zawołał Tułllo.

z

na salę. Zawiesżono szybko kotai wniesłono improwizowaną świl\tynię .
Oipman drgnął usłyszawszy tony hinduskiego tańca. Podniósł wzrok„ rzucił m~
tne spojrzenie na dekorację i w drzwiach
świątyni 1.1kazała się statua .t brązu. Otywlając się, jak zwykle stopniowo, ieszła
że sfopni dzielących ją od areny.
Pot sperlił czoło administratora. Wy·
plwszy jednym haustem pełn4 lampk~ al·
koholu wstał z zamiarem ucieczki. Lfcz
nogi odmówiły mu posłuszeństwa.
Muhamma tymczasem, której za!ltn:yk
pozwolił pn;ybrać po raz ostatni posfać
pos;\gu z btąiu, zaczęła swój taniec. Obe.
cność jej nie dtiwiła nikogo. Oipmart czu
jąc twardy wzrok Tullia utkwiony w swej
• • •
twarzy zrozumiał, że zdradził się.
W dwie godziny potem, o północy,
Muhamma zbliżała się teraz w tańću
Włoch oparty o baluśtradę baru patrzał do niego. Oczy miała zamknięte i wyrat
nie widząc na pary wirujące po sati. Nie- cierpienia w skamieniałej twarty. Pód
bawem bicie w bęben oznajmiło drugi ·~pływem alkoholu Glpmanowi wydało
występ Muhammy.
.
się, ie ma przed sobą upiora - mścideh
- Co słychać? Jak ona się miewa? - artystki, którą w szale zatdrości i unies1e 'I
pytał administa.tor „Miradotu" podcho- nia zgładzić chciał ze świata.
d~ąc chwiejnym kroki~m do Tulłio,
Owładnął nim paniczny strach. Na
- .Ziei ~ Doktór nie ręczy za jej 1.y- wpół przytomny zerwał się z krzesła,
cie. Radil in! dać znać policji - odparł biegł z baru na ulicę, stamtąd wprost na
zainterpelowany ponuro.
jezdnię nie widząc zbli1.ającego słę w szyb
- Trzeba odwołać jej numer wobec kitn tempie samochodu.
tego, idę uprzedzić dyrektora i orkiestrę
Nle zdoławszy wyminąć go w ostatniej
- zauważył administrator blednąc.
chwili, wpadł pod koła przed oczyma Tul
- Pan pozwoli, :te wyręczę go i pro- Iia, goniącego w towarzystwie dwóclt po
szę obstalować dla mnie cocktail tymcia llcjantów za nim.
sem __. podchwycił Włoch.
Podczas gdy Lucyna Blange brała roz
Podczas jego -nieobecności Oipman odu brat z rolą Muhammy - hinduskiej tan
rzony już niejednym kieliszkiem połknął cerki na zawsze, Gipman leżał z ciałem
dwie szklanki alkoholu I kazał podać so- 1 zmiażdżonym w szpitalu na ostatnim
bie trzecią, gdy nadszedł Tullio.
swym łotu.
·
już tańczące pary rotchodzily się ustr
Tł. J. S.
Euiąc miejsca baletnicom wbiegającym w
wiedziała

p!ąsach
rę
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W rtledtlelę zakońctył się w Czer.niow ce) Trzecim był 8pa.tiiol 170 przed Stoi'"
. d y • t óW
J kk
i
' I
'
cac h mię z pans W }: tttecz e oatlefy eh tescu 170 (rówu eż po tozgrywce)
czuy Pol~ka - Rumunia. Podobl1ie jak l
W biecru na 400 m. ślf wak wyszedł ze
w pierwszym dniu, Polska m!A.ła przyania starłtl jak~ ostatni Po 200 m sliwak wysu
w · rt d R lt
• R "'
ł i
•
•
·k
· „~ p
t aią-.'f rze agi; a
_uń1 nami. ezm:Vo• r1ą .s_ę na .czoł_o 1 be.z większego wysil u

o
in
rozegrano dalszych siedem zawodów Któ- \g1y mi;llA
nie
jednak te- wych. Nie dfsp(htow•nr sfrza <YW6 attf
sd "'
re dały na ogół spodziewane wyttfkl.
go wyłc.:2ys1ół<~. Drug~ btamkę ola Ctar- był jednak trzy brt1tflkł, ptzy etym jednt ' nutu
Najlepszy rezultat cyfrowy o&iągnął nych zdobywa Drąg.
knrr;::;11łk6Wo .gra była zról'f1!lffrltżonit. Sokctii j6•
mistrz todzt Union: Touring który po~O'"' i<RAKóW:
dnak, dilcikl sw~j śiybk<Jśd i wit:k8tej iywlitoośtt

4

wa drużyna polska zajęła wszystkie pierwsze ltliej!!ca za wyjątkit!fn rzutu oszćzepem i prawie wszysfl{i•e drugie miejsca. Je
d •
4- 11 k k
• -h R
· kl
_Ynle w . c on Ll~e,ncJ_ac .u11mn1 s asy
. f1kowafl §1.ę n~ drug1~h po:tyCjllch. .
W ogolneJ punktac11 Polska wygrała
zawody w stosunku 9G:49 ! wi~c różni.
.
'
. .
cą 47_punktow. Nalezy zaznaczyc, ze w
Czerniowcach panowały w oba dni niemal
troplk?lne upały, które jednak riJ.e osłllbiły
ambkJl Polaków.
Na zawodach w obydwa dni obecnym
był konsul generalny R. P. pan Maria.n
Uzdowski, radca No~vicki z MSZ, przedsta
widele rumuńskich władz cywilnych, wojskowych i sportowych. Przybyła również Ji„
cznie kolonia polska,
Pierwszą konklit·encją drugiego dnia był
bieg .na 11 O tn. przez plotk!. Haspel spóź-.
nił się ze startem i prowadzenie objął PoJak rumuński Majeszczuk. Między drt1gim
a trzecim płotkiem Haspel wyprzedził jed11ak Rumuna i uko~czył bieg jako pierw•
szy 15,6 sek. Drugie miej~ce zajmuje Rumurt. Crup~a w czasie 16.7 przed Majeszczuk1e~ .17. Drugi ~olak - Mucha zajął
4-te m1e1sce w ctas1e 17 .3 Mucha został
wystawiony w ostatniej_clnyiii zamiast Su
likoW.skiego„który odniósł kontuzję nog i.
. ~ skoku wz~yż pierwsze dwa_ mi·ejs~3
zaJęlt Polacy: pierwszym był 1<almowsk1
175 mtr. przed Rejske 175 (po rozgryw-

ukonczył bieg iako J'ierw!łzy 51.2 sek .........
DrlJ(1łt11 był Drozdow:iki 5 t.5 3) N@mes
5 2 3::0 4) Jordache 53 4 _
'
1 '
I
'
•
Rzu.t Jy.sk ertt wygrał F1edotl1k (P~lska) osiągając 44.03 rntr. przed Praskim
42,85 3) Borcoman 37130, 4) Ouratt 35,95
W bieo-u na 1500 m Statti~zewski kt6
b
. •
•
•
'
.
ry m.iał zastąp1c Kucharskiego nie startował. Po~zątkowo prowadził WineCki przed
Soldanem Na fi.ni~zu wysunął_ się jednak
~a ~zoio Sóldan i wygrał bieg w czasie ~
4:05,2 sek. Przed metą Wineckieo-o minął
Rumun Ki~s, któty zajmuje drugieb miejsce
w czasie 4:07,1, 3-im był Winecki 4:09,7,
p;zed Ahmedem 4:39.
W trójskoku Polacy zajęli dwa pierwsze
!Tliej:ica. Lucknaus Uz}'skaf 14.28 mfr. :i
kaHman M. 14.17, :l Rumunów Calistrat
c0 si4~ nął 13.531 a Talski 13, 12.
W rzucie osżcz·epem jedyne zwycięstwo
dla Rumu11ów odniósł Vamanu, który uz;:skal 6~,59 bijąc rekord Rumunii, Mikrut
njął drugie miejsce l)9.81, 3-cim był Rttmun Ho~ckel 53,82, 4-ym Manugiewicz ._

nał wrwk? Zagłębie. Łodzianie będą

~~ruz•rn_s
·VJ
\jl
1

••
!JJll

U

Oto relacje z wczorajszych rozgrywek~ GROD:NO~
ŁóDt:
WJ.(5 • OrOdtlO - POGOŃ . (BrzeK D"B)
UNION-T01JRlNG - RKS (Za1łtbie
_
1:0 (O~)
5:0 (OiO).
Jedyna bra111k& •potkanła padła w 20
Spotkanie zakońc:lyło się zasłużonym minucie drugiej połowy ze strzału Adatn·
zwycięstwem leadera tabeli Union łourin· cz~ka.
gu, który miał pr1ewagę niemal przez ca- WILNO:
ty czas meczu. Do przerwy, mimo przewa
p KS _ t(JCI( ...... MAKAm HO (1~0)
gi gospodarzy udaje słę drużynie zagł~!Jlow
Po grze stajątłj na kómprnmłruj~'ym
ski ej utrzymać rezultat bez~ramkowy. W ; ożiottHe dtt1tyna Weka pokaf!Ałs m_ł§tl'za
tym okresie szereg wspartrałych :;trtałów Wililó, tdobywaj~C bramkę w 1~ ttHOU~ie
obrortłł dobry br~mkarz !1ości.
w zamieszaniu podbramkowym.
Po przerwie Już w ple;wszych pięciu mi
• • •
nutach zdobywa UT trzy htartił<i ze stt:ut
Pó niedzielnych rotgtywkaeh o wejś„
łów Królasika (2) i Mickalskiego.
cie da ligi tabela poszczeo-ólnych grup 53 00.
_
·
Ostatnie dwa gole padają pod ko.niec przybrała następujący wygląd:
W sztafecie olim~ij~kiej (~OO, 400, 200, lmeczu przez Królasika i Seldla. U! .~ngra t•sza ru tt:
200 rntr. pierwsze mie1ste za1ęła Pols!;a w ło ten mecz dobrze, zwłaszcza w hnu ata4
8:0 14: 3
1) gu ~ T ·
składzie: Staniszewski, Winecki, Trojanow ku.
ni~n
Wuring
L
7:10
4;4
4
2
ski i Danowski w i;;zasl·e 3:39,1 sek. Rumu
W RKS-ie na wysokości zadania stało
~
ł•tia)
3:5 g;f4
4
ni_a w s~ładzie Lapusan, ~@mes, Jot'dache, j~dynie 1rio obr:<rnne, prawy pomoćnik fJ•
4 1:-7 is:12
4 ) Unła {t~6Hńe)
L1ess osiągnęła czas 3 :44,;,.
u:~ or awy łączmk.
Sędziował p. Wasilewski. Widzów po.; Z-ga gmpll:
4;Z 9:3
r.aJ ~ tysiące.
1) ~ląsk
3;t s~
WARSZAWA
2) Legia (Pć1Hłń)
1:5 4:11
3
) Oryf (form•)
9ł
'1
•
LEGIA - UNIA (Lublin) 3:1 (t :ó) '

W niedzielę zako·ńczył odbywający się
od miesiąca W.Jścig kolarski Dookoła Fran
cji (Tour d~ tr.an.~e). ·~
. Plt!t'Wsze ~lejsce z!ljął Wł~h, Bartallr
ktory olbrzy.m1 dyst~~s 4684 kim: przebył
w_ 1.48 godzin 24 minuty 50 se~u.nd. Drugim był Belg Vervaecke w ogolnym czasie 148:4~!17, trzecim Francuz Cas~oń 148,,4:16.
W klasyflkacli drużynowej plerWs!e
miejsce Ujęła: ~kip! belgijska przed tran
cuską i włoską. Na. ostatnich ·dw6cłt -et<lpach ekipa francuska któta znaJdowała się
na 3-im miejscu za Włochami zdołała 1nad
robić różnicę czasu i odebrać kolarzom wło
skim drugie miejsce.
Walka o pierwsze miejsce rozgrywała
się prawie przez cały czas pomiędzy Wiocbem Bartali i Belgiem Vervaecką . Do 13
etapu pr~~a.d~ił bezko_nkur~ncyjnie _vervaecke, Pozniei Belg miał az 6 pęknięć o
potJ. ktore spowodowały utratę dużo cenne
go czasu..
.
. . Bartal1 tylko dwukrotn_i,e musiał zm1e. ·~IC gumy przy czy~ za pierwszym razem
1ede11 z jego kolegow oddał tnu ńntychmiast 'do dyspozycji swoje kolo. Barfall O·
okilzał się niezwyciężonym na wszystkich

stała

\.IS

na lekkoatle tyc:znych mis t r%ostwac:h pań

W Grudziądzu zakończyły się w nJe„
Rzut osiczepem wygrała Walasiewimistrzostwa czówna 36.30 2) Balcerkiewictów11a ~
Polski pań. Wyniki drugiego dnia przedsta (Wnrszawa) 35.8 3) Du!kówna (Warszawiają się następująco:
wianka) 29.76.
Na 100 m. pierwsze miejsce zajęła Wa
Sztafeta 4 x 200: 1) Stadion Chorzów
11.t!łi·ewiczówna w czas!~ 11.B 2) Kałużowa 1,5f ,3 (nowy rekord Polski) 2) Warsźa(Cl1otżó\v) 12,1} 3) Ksi4żkieWłczowna wiaflka 1.93,5 3) Sokół - Grudziądz 1.53,8
(Toru n) 12.7 (rekórd Pot11otta).
800 ttt 1) lwczokówna (Chorzów) 2,23
•
W rzucie dyskiem zwycięstwo od11itt- 2) Hornsteinówrta (Lwów) 2.28,5, 3) Zbo
sla Gackowska (Grudziądz) 35, 17, 2) C~j rawska (Warszawa) .
·
zlktiwa (Katowice) 35.01, 3) DobrtatiskJ
W odólnej pltnkt11ćji pletwsze mleJsce
(Chortow).
zajęłtł Warszawianka 150 pkt. 2) sladlon
Na 80 111, przez płotki tytl1ł mlsttzy11i (Chorzów) 67 pkt. 3) Sokół - OrUd:lł4dz
zdobyła Walasie\vlczówna 12.09 2) Ramll 551 4) KPW Pómorzanin (Toruń) 56 5)
. nowska (Bydgosz~z) 13.2 3) Felska (Gru Il(P - _Łódź .501 6) Polonia (Warszawa)

f<alttźtJwa

t·ż!~ dt) 21,1.

20.9 j)

dawrońskA

(Orli-

W siwku wzwyż plerwsut byłtt Wiś(To r1rn ) 143 ' 2) Clw Im1c
· kn (W~r
u
r.:
3)
Wol
'I
1·
Szaw a ) t3· .),
g ~ . 1a1 owna (Po zna t')
1.
4 x 1oo m. 1) IKP (Łódź) 54.1 2) t<:PW
Patnomtnlrt (Toruił) r 4.3 3) W<lt!ittIWilltl
I<~ 54 ,7 ,
,\
i1·e
' w _,i\a

WINSZUJEMY
Jutro: Marii

Wschód słońca 3.57
Zachód sło11ca 1g,26
Długość dnia 1~.29
Ubyło dnia
T;:d~j~ń 32

1.1'

it

Z) Czarni (Lwów)
3) DiJb (Katow}
4) Revera (SfantM.J
4-ła gr"pa:
1) PKS (tucie)
2) WKS Orqono. ~,
3) Pogo_ń (Brześc v.)
4) Makabl ( Wł!M)

4
4
4
4

lłlW KOLAłłSK.i

. "1 cz.o raj na

4

4
4
4

100 km

ZGIEl.łZAi.-

odbył się,

orga•

i P,W.• bieg lto-f&tsłd o tMsh:&<>stwo m. Zgciernł i
l!trgro-d'{I przed1odnlit Zartądu Mrejskiego. Na stil"·
dl! zgr·ómtd:tiłd słe 13 kolaYty. Jłff!g- ukotttzył4>
ośmiu,

łak

fńdtwidttllttfe

odnieśli twye?~stwó-:· l} Tomt-

„

(Boruta.), który prłlybyf cll&sie- 3.10.51 2) Wiefzotek (Orlę) - Ho.1, g) Stolarczyk (BofUt1f) UM0,11, ł) ffitrtfsld (1Jl6ruta-)' - ~.J:l.111, 5) Sdw
dłtski (Otlę) - 3.12 i 5) Bohmk (Orlę) - U:utł
W klHtlikacji drnżynoWej pierw1111e mios.jsue zajęła lJ&ruta w ttńsie 9.32.4d,5 przed ZPMP Orfti -

UUC1,d5.

Zwycł,tti1tii pifik"ł nagrod~ w post~ł tadby
ltol1tt11 wr~ezył włetpreiydent L. Ztf}t~k~ski, ••~
gradzając również pięciu kolarzy żetonami.

ł'.;tek

Nocne f1tur1

Noor dtłsiejsz&j dyżuruj• łft ki: Duśtkie
wiez~eJ; Zgiosk• !ł'7; H'lłitmarta, Brzezińska.

24, Rowińskiej, Pl. W~ln-0ści Z, Pert!lmana 1
S-k"a1 Le;lon6w 3Z1 Danieleekieg:o, Piotrkowsk~
:12'7; Wójcicki&go1 Napi-órk-0--wskieg'<> 27 i l{~
P'fi; Karolewska 48.

C•

aas po pracy rozweaeli?
CASfNO: -- Powrót Arsena. Lupina..

CORSO~ ...... f. 1"ajem11iea ~a111otnego

dan1tt. ff. Pan reda.fetor sżafeJe.
EUROPA~ - Wyspa skatań'cótv.

4,11

GRANO-KINO~ - PAsdetk<t na: g1pf.
„lKAlt": - „Nie całuj w klrti~''.
JAR: - Na scenie Haf!O" - RacHo.

6:2

6:2

~L5

na ekranie Gra

1 :7

ft

I

O :llIS'!RZOSTWO'

dystdn~ie

łli:ro1'1ftf ~ inłtjaftwy- lłiejskłef& Komitttn W$;

();2 11:10
4'.4 5;1
3:-5 11 :9
3 .5

Tarn°'."'sk~

zmysłów,

Będziesz tawsze mćf4.
OśWIAtOWE; - f. Włę:i:y mlł~cl.
Zaczęto Slł w p~f ągu,

MfRA.t: -

n.

szczak i Kotkows'.'. I dla tK~ Pr:iybórow!ki
VAtACl!! ~ Zakochani wr6gówfe.
Bbrlita grać będtie o awans do Jigi pił
PRZEDWIOśNIE: - Po burzy.
ki wadttej z wi1eńśklm Elekttltem.
~AKIETA: - ,,P~rły Korony'.
Na boisku SKS· ti odb)'ł!'J towarty9kłt:
IALTO: ....... Kraj mfłółcl.
\
spotkanie pilkarskle między SKS: em a ł6'd:t
STYLOWY! ......., „Król bttrle§Jd'', ..._„.._ kim Sokołem mistrzem łódtkieJ grupy kła•
Sł..Oi(lCf: - I. Włęzy ntlłoścL tr. Za·
sy C. zakończone ta~zczyhtym dla Sółroła cżęło się W podągu.
rezultatem remisowym. Sokót wystąpił bet
TONt - ;,Pi~śtfłfrt Wftdf'li3"
dwóch swy(h najlepśzyi;:h zawodników ....,,,,
URANIA: - l. M!ł}' dtentehtt~n1 ft TO
Krawczyka t Meksy. Natomiast SKS w ttt
wartyszE! brcrnf.
pełnie odmłodzortylń skład~!e. Bramki dla
'l'EATR LETNI w P.ARKlJi SZTASZICA'.
SKS-u zdobyli Maciejak, Warchulski i Lub
Dziś na afisz Teatru Letniego w parku śia
czyński. dla Sokoła WśZystkle trzy Wło•
§iłca wt!hodtł tylko tta eztery -wieezory św~
darczyk.
tna. sztuka Zygmunta. Nowakowskiego „GaSędziował p. Jdc:tyk.
'I
111tka Rozmarynu" w reż. Z, Biesiadeekiego.
~ jttgosłowlanie grali ttlaćtl:fle sJa... Kto nie widtiAł tegó k&pltatl"lego widow>ł$lcA,
biej 11łi slę pd nlch śpodziewano, DE> przer będtie miał ostatnią o}(az.ję zobiW:i;y6 je na see
wy grali goście wcale nieźle, zdobywając nie- Teatru L&tn!ega, Początek pr:&edsławi~fa
w tej fazie dwie bramki przez środkowe- o godź. 8,30 widet.
KS).
go napastnika i le\vego łącznika. ?o prtet
„ ZLOTY WIEK RYCERSTWA"•
W klasyfikacji o pu~har jubileuszowy
Polonia zdobyła dwie wyrówńujl{ce
ŁTK po dwóch Jatach rozgrywek prowa- wie
Jjfamki te strzałów Laskl1Ws·kitigo i Żie„
W Teatrże Letnim w parku Stas:dca rozpó~
dzi Ł TK. Puchar ,Stomilu" na rok 1938 linskli:!g'),
t!:tęty się jut j5fz~d kilkoma dtlilmi pod batu4
rety!efśką Z. BiMiadeckiego łntensywne pt6.r
zdo~~gi1·:~~r~i~fr~enJaferpoJowy okręgu W ostatnim dniu spDtkania międz;ypań- by
z6 zn4komłt~j, nieskończenie komicznej, afi"
łódzkiego ŁKS utracił l\iespodziewanie """" stwowego pat'i 0 puchar królowej Mari> gielskiej komedii „Złoty wiek rtcerstwa" Mar„
!lwój tytuł. Przez Wiele lat gdy ŁKS nie - Czeszki zdobyły jedyny puńkf. Heiti - low'a której dowc{pfl& akcja rozgrylt'& ił~ C!tfa
miał wogóle konkuren~jl dtierżył on tytuł Miller_ pókof1ała Łuniewską w ćlw6cłt S·e• ściowo wsp6łcześnte a ćzę~ćió\Vó w gt6fn§ko.:
mistrzowski, reprezentujac Łódź w grach fitch 6:1, 6l1. W ósfattlin1 spatkarliłJ H-= wym średniowieczu. „Zl-Oty wiek rycerstwa" d&
szet6kie po1e do poplllu blrdzo lictnemu, dobo~
o awans zresztą bez powodzenia. Obecnie drzejowska pokonałft Deutsch 6:1 6:0
Wczoraj zakończone zostały w Braso- rowemu ze!ipołowi aktrmkłemtt.
do mlstrzos_fw zgłosiła ś_ię obok ŁKS dtlt.„„ ?t
żyna zgierskiej Boruty, kt6ra niespodzi·e"' vie międzypaństwowe zawody tenisowe wanie pokonała ŁKS w stosunku 5 :4 zdo Polska - Rumunia. Mecz wygrała Polska w
O b l-.ll:lll!.d•.
bywając }uż dzięki temu ż'i/ycięsfwu ty• stCJsunku 5:0 Osfat1iiego dttia Spyd1afa. po
.... a ·
.._
-...
tuł mistrta todzi. Zawody stały na sła~ konał Schmidta 6:4 9~7 8:10 6:3 6:4 a Ba
worowski
odniósł
zwycięstwo
nad
Tahasen
bym poziotrtie, ptzy czył1l do ptzetwy tks
Zupa 6woeowa t kluhczkaml, schab z
był lepstyin zespołem. Po prter\vle sytua-> cu 2 :6 8 :6 6: 1. Z.e wzgl ędu na ciemttości łłattateJk;jmi i jarzynką, budyń cżekold:w
dow.
cja się ztnle1niła. tupehH!!. ŁKS opadł na si Rumun żrezyg.nował z dafs;zej walki.
łach, zawodząc kondycyjnie, Zdety'dowaną przewagę miała Vf'.Obec tego Boruta dł:i
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dzielę 17-te le.kkaatletycz.rte
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ptzcrwfe !yl1111ej1 nit zMłetfit11 si~
Sókól d•lei
prt:o®"'~· N!d und~ jednfK k&ń"sektrentnle wy_·
ko1'zyst1e nnnch 11takow r; jlow~ brakti d~bl')"'=h
strttlcóow, kóty·eh hritk dawał si~ dotkliwie odczuw1~ zwł11mz11 że starzy grac'le dtiiwnie byli nit-dtit;(ffltlłfattł. tym uuit t&oli,"a jeszcze łtt.am„
kf Bt1«ze10rst.I ttru
. z rz«m. lt.ame.g1r.
W drużynie fGspodan.1 naJlepu~, wypadli ohroną<
t Glłtik, Walctafdem w hramce - dwoma mfo·
d„mi c11ł~rUfmi t>lfkllt'~łtimt .D1a- go-śd Jrta~~ hit·
nOt'owt zd~był D1»lsk1. Po-iJOnl 11>Hs:tawsk101 im.tynf nłskit dlYW&dent eżego- był w)'tti~ ml!<!~, ro.
tegritnt«o tlieinal ~ dawnt drug4 druiytlll Sokoła.
S~d:tlował dohtz$ p. Ndpiorsli:i.

3 n_e./f:/z(

Gra
na
poziomie I
11 la pod znakiem przewagi zespołu wats:taw
łlir.. • a
skieao, dla którego bramki zdobyli bracia
P'~
•
Przetdzieccy. Strzelcem bramki dla clruży„
odcinkach górskkh. Vervaecke natomiast ny lubelskiej był Doktór.
był bezkonkurencyjny na tere.nach płaskich LWóW:
Rewelacją zawodów był młodtfutki frartCZARNI - REVERA 2:0 (1 :0)
~uski kol~rz ~osson 1 które-nHH!tlal-o si.ę -za- • Czarni grali bez Olbetła i Zurko_wskleJąć trzec~e miejsce.
go, przy czytrt brak ostatrlieg? dał się .bar„
_
•
~
. dto we znaki. Do prz.erwy mieli lwow1anl~
W związku z wyścigiem kolarskim Do
okoła Francji dojdzie do sertsacyjnego pto §pOrł
cesµ. MianowiGie b. rsistrz kolarski Fran•
ćji Speicher jeden ze zwy~ię:tców wyściNa starcie jubileuszówego wyścigu ŁT
gu w latach ubiegłych wytoczył próces or K sta,nęło ostlite~znle e zespołów w tytrt Sy
ganizatorom „Tour de France" o odszko- rena i Orkan z Warszawy. Tak było do dowanie w wysokości 200 tys. frartków :tJ przewidzenia wyścig "Vfygritł znakomicie
zdyskwalifikdwanie go bez prz·esłuchania dący zespół stołecznej Syreny w składzie
jedynie na podstawie fotografii na której Stnrzyi1ski, Napierała, Michalak i Cieniew
widoczne jest, że Speicher w czasie wyś· ski, w czasie 8 :23 :59,7 (czas trzech pierw
cigu opiera się o przejeżdżające auto.
szych) przed Ł TK 8;54,12, Orkanem =Komisarze wyści~u uznali, · ie Sp ei- 8:58, 15 ŁKS-em Norbłin·em (Gł-0wl1ó ), i
cher pozwolił się ciągnąć. Speicher że Zjednoczonymi.
swej strony twłerdzi źe wymijając aut~ n~
Indywidualnie pierwsze cztery miejsca
d~·odze oparł się. tyllrn r~ką, odpyc~1aiąc
zajęli zawodnicy Syreny: Starzyński.
się od auta bowiem chciał sa~ochod wy 2 :47,53,4, Cieniewski 2;47,53,9, Napierała
prtedżić. J~st to wpt~wdzie medozwolo- \ 2:48,12,8 Michalak 2,48,39,8
Kolejność
ne ale ~0~1ąga za sobą tylko grtywnę -..v dalszych zaw~dników była . następuj'.lca:.
wysokosct 50 fr.
Derwiński (ŁTl<) Błaszczyński (ŁTK) P1@
Proces ten wywołał ogromne zalntete traszewski (ŁTk) Biertko (Orkan) Bobet
sowa11ie w kolach spertowych.
(Orka11) Jgttacżak (Orkart) Leśkiewi1;z (Ł

Z .& •ow1•Dliił •••• a.c•1·• •
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1d&b:rli ryi!bło pr71ew•H• . by utri:ttrtae ią do ~~cagry. w ·J>E!nv!zej połowie za.stała strzefona Jediflll
łrt1tmk11 dla gOE1podarzy prtez tt. :Uamfh.!11leg6. ~o
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chyb111e rn1sttZeth grutnł Zagrozić lnt mo•
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(JarbaN1ła po niezwykrt :tac:iętł's i OS re
ze teoretycznre wprawdzie stołecozna ~e„ urze wy crrała mecz uzy~kując brarttkł przez
gia ale tyłko w tym wrri.ad,ku, gdy'.. u. ~ PC!l~lsa, ~ owaka, Śkórę i Pazurka. Bramkę
przegra z Unią W Lublinie 1 Legią w todz1
•/
._ I
.
· 1dla Dębu zdd,ył ... ~stner, a druga vy a H•
Teirt drugi przypadek jest mało praWdópo · ·nobójcza
clobny, bowiem w Warszawie UT wygrał z '
ICf
Legią 4:1.
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W innych grupach sytuacja je&t tnniej
SL~Sl< ...-. GRYF (Turun :i: 1 . 4:0 ) .
jasn:i, nie mniej jedna:k należy przypu~z„
~e~z stał na sła?ym p~~10~ 1 e, • ab1e
czać, ze obok UT w fittale tozgrywek 0 dru. zyny zagrały 0 wiele słabiej l1!ż s.ię ~po
l3
;_ dl śl k
k ł Cb
wejście do Ligi lrtajdtie się Oarbnr.nia, - dZH~wano._ ram~l a ,ąs a uiys a 1 e u
śląsk łub L gła (Pótrtań) oraz WKS Om la (2), Michalski, Oo€! I l<ufawlk, dfa Orydno.
fu Kamiński,
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której gole zdobyli

Proeram sezonu

Dębowski ~3)

Gawry-

bołlserłk1e10.

f'letz POl~ka - łstohła odbt;dzłe SI~
lodzi.
Polski Zwin:ek Bokfernki zarezerwował
6 s1·e~pn1'a
' w We·
„
„, r. P oIska ...... Włocny
.,

1..

0

ntistrżo!twa Polski następt1J ą
«!~ terminy! 20 list<>p~rla, 4 1 Uf grttd'.nia
1938 r. 8 i 21 stycznia 1939 r., 12 i 25 tuty
1939 r. oraz 12 mArts 1939 toku.
Intlywidttalne ml&trtóstwa w gtttt>:i<lh
wyznaczone zostały na 1IJastępujące terminy:
25 i 26 marca 1939 roku w Wilnie, Rów·
nem, Katowicach i Torwriu. Fi'nały roze·
irr:me zo•tn111, w dn. li 2.kwietnia J939 ro•
ku w Katowioach.

<rn <lt\J:t-i·JtdWe
,

Na <·J>Otkanie mi.....-dzypaństwowe
wow;uio 'Dastępnjące terminy

11ec1·i•

1 listopada

b. i'. PoM:a -

Nientey w

Kolonii i Pnlslttt - ltmmla tv Łodzi.

· ti a w
r. P uJ-.L.
-tt · ~ Szwa1ca
Warszawie i PolEka ,_ Lotwa w Toruniu
Wt:rlędnie Gclyni.
15 $tyc2lnia 1939 roku Polska - Szwe·
cja.
O
19 luty 1 ~9 r. :Pol•ka ...._ W~gry w Po·
znaniu.
1
19 marca 1~3~ r. Polska - Finlandi11.
zarczer·
Termmy
·
' i· F'man
I d"1ą mogą
ze Szwecn
jeszcze ulec zmiani'
,
Il gru d ma
•

'L.

11.

K • •
al1sk1 KS
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,
.-„\\. gr_a_eh_ .o

.. .
weisc1.e

tośunku ~-o ( "'%.•O)

do klasy A zanoto
ro. z~rywe k
Je rt octo~e , to!!tuł 1!1icspodzlewanle ~okottany w Ka
l1szu prtet KK5 w stó§urtKU 3:0, (3 :O) ~
W oI~ee t ego .szans~ ~odzian 11a awans s~a·
ł) się °:~.l'C!JJe mni~J pewne; ~ade~yduje
d tym 1 " i.Igi mecz ~~h Z ~ahskiem ~S kt6
ry na. sku~ek de~yzJI WO I D zostanie pow
torzoriy \\ ł.odz t.
. Wyniki spotkań ostatnich były następuiące :
.
. z_avncly_wywoł.ały w K
_aliszu _du!e _za1i~te1e~ o ~varne W p1erwszei połowie kahsza
. 111c mH.: 11 'N _ę.cej grY. ~qQb,Y.~ajic:__trzi braE1
o wc1.?taJ sensac,Ję. L_ea der
~\ "- ··-1
P"
"Wał oby się fawory t
i
". ~VIi y zaa

1

Zjednoczonych

pokonał
z

•
"·
strzalÓ\\.' Klimczaka

-

ki ze
(dwie) i Mus- f""
Po z111ia11 .e stron przeważali łodzianie
wynik jednak nie uległ zmiahie. Po zaWó
dach dostltJ .p zed stadiot1em do awa.nttJt
W PiottlMwie Concordi·a pokonał•
a
K.E, (Pabianice) 5:2 (2: 1). Concordia by
ła tes~ołen:i lepszym i miała przet cały
czas nieco wi~cej gry, rozstrzygając też
zasłużenie spotka-ńie na swoją korzyść.
Zawody jak na klasę B stały na wy' t
kowo \.\'ysokim poziomie. Wyt6żn!ł "jb
1 Jdąo
" "'
skonały bramkarz KE.
Dla Concordii
bramki zdobyli: Wittek (3), Wąchała 1•
jędrzejkiewi~z .cUa KE Pawłowski i Chwa
ła.
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a zapalehie wy, ostka robaczkowego Głos spod ziemi.
„
••
ł tzg now~ lllośniki zdobcdą świaił

' · · mezczyzn1
· " DIZ kob.le y cze~o ::z~~~~~~g~~~;o~:c~·~. ~~~~~= :~~o~d~roz·~·::ko~~~~·;kćo:~;~~~~::.
h_OfUJ~· czese1e1
l d>rw.Ttaz„
„ .., ObJ·a...,g przgLr'°J„ „„borobg
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Jedną z dość często spotykanych choW przeciwieństwi·e do zapalenia ostre- do łóżka i polecić zupełny spokój. Aby
go, chroniczne zapalenie ślepej kiszki, da- zmniejszyć bóle, nal·eży podać choremu od
rób jest zapaleni·e ślepej kiszki.
Wyti;ostek robaczkowy znajduje się w je znać o sobie objawami o wiele dyskret- p.owiecLnią dozę morfiny, oraz położyć mu
miej~cu,_ gdzie kończy się jelito, i łączy z niejszymi. W tych razach, chory derpi za- na brzuch pęcherz z lodem, po uprzednim
~r~bą kis•zką, to jest w prawej, dolnej, czę I zwyczaj na różnego rodzaju zaburzenia żo okryciu skóry flanelą. Lód uśmierza ból,
~c1 br~ha. J;st :o twór, kształtem podob łądka i kiszek. Po jedzeniu .odczuwa spe- oraz zmniejsza wewnętrzne, zapalenie i go
:~y do d~yć c1enk1·ego ~~lta ~d rękawiczki, cjalny ciężar w o~olicach ~rzucha! apetyt rączkę. Zaziębienia chorego lodem, nie po
którego ~!ług.ość wynosie moze od 3-22 jest bardzo kaprysny. Po kilku dniach zu- trzeba nigdy się obawiać. Chory nie powi
centymet11ów. Tkanka, ktróra tw.orzy wyro- pełnego zatwardzenia, zjawia się bez żad nie.n wcale jeść, najwytej można mu ·p.odać
s!ek r~atzkowy, jest pr,awie podobna do n-ej przyczyny rozwolnienie, które znów co godzinę łyżeczkę przegotowanej zimnej
tkamki ~~dałów g.ardłowych, któr~ - fa~t przechodzi w stan zaparcia. Stopni.owo po- wody. Dla ugaszenia pragnienia, można
to prawie ,ws.zystk1m zna~y - maią wyb1t jawiają się znaki ogólnego zatrucia. Oc.zy płukać usta wodą zwyczajną, lub wodą
ne skłonn~c1 d~ st~n~w· zapalnych,, a ~zę są zmęczone i otoczone siną obwódką, bt~ł Vichy. Nigdy, i pod żadnym pretekst,em,
sto nawet: •.są. s1e~hsk~oem bardzo c1ężk1ch ka przybierają kolor żółtawr, cera staie nie należy choremu lfla ślepą kiszkę, dawać
owrz.odzen. 'Nic tez dziwne~, że ~ ~yro- się ziemista. Ra.no, .oddech iest cuc~nący, na przeczyszczenie. Zabieg ten zawsze postku · roba~zkdwrym,_ który nlie różni się od a język mocno obłozony. O? czasu do cza- garsza stan pacjenta, a w wielu wypadkach
r ich prawie , rup.ełime pod wtzględem budo- su, męczą chorego mdłości, a nawet wy- pow-0dujoe, przedziurawienie wyrostka, zawy, wytwaf'lzaiją się równi·ez bardzo często mioty. Niekioedy, bez żadnej przyczyny, pale-nie otrzewnej, i śmierć.
różnego rodzajlU stany zapalne i owrzodze- twarz chorego nagle się zmienia, opanoWyleczenie zapalenia ostrego ślepej kiwują go zawr.oty głowy, pot występuje na
nia.
Zapalenie ~y.r.ostka robaczkowego, spo czoło, po czym wszystko wraca do daw- szki, bez operacji, inie jest prawie nigdy
ty,kamy przede W$zystkim u łudzi młodych, nego porządku. Temperatura zmieniona zupełne. Toteż po uspokojeniu ataku, a cza
kt?\.ZY nie przekrQczyli 30-stki. Przyczyna- wieczorem, jest zawsze o killca kries~k sami nawet od razu, jeżeli lekarz uważa t11
.ni ~palenia są n~~częściej ró:ż<nego rodza wyższą od 1nQrmaln.ej ..Nic !eż. dzi~neg-0, że za stosowne, należy wyciąć wyrostek rob:ł
czkowy. Operacja ni·e jest ciężka, a zro1u st2',ny zapalne kiszek; tytius brzuszny, przewlekłe zapalenie sl·epeJ k1szk1
Jożars~o, nadużywa:nie pPtra\w mięsnych,
brane było często za początki gruźlicy, biona w porę, zawsze się udaje.
szybkie, ni:ewystarpalnie prZ1eżute jedze- i leczone jako gruźlica. Wystart;zy w tych
Każdy przewlekły
zapalony wyrostek
nie itp.
razach wyciąć chory wyrostek robaczko- robaczkowy, powinien być również wycię
Mężczyźn.j są o wiele częściej dotłonię- wy, żeby wszystkie te objawy zniknęły bez ty. Odwlekanie tego zabiegu, wystawia zaw
::i tą chorobą, niż kob!~. Na 100 wypad- powr.otni·e.
sze choreg.o ina niebezpieczeństwo ostrego
~ów zapalenia wyr-0stkalrobaczkowego, 75
Dotkniętego zapaleniem ślepej kiszki ataku i, na nagłą operację, która dosyć czę
pr1ypada na mężczyzn,ra tylko 25 na ko- chorego należy przede wszystkim położyć sto może spowodować śmierć.
bi ety.
-OQO-W npalonym wyr~tku robaczkowym
spotykamy często różne\ciała obce, jak pe
stki z owoców, szpilll<i, włosy od szczote:-zki do zebów, stwardnia~ kawałeczki ka~u itp. Ciała te, rozdrażniak błonę śluzową
wyrostka, pozwalają zaraźfirom na oiej się
rozwinąć i wytworzyć stanlzapalny.
ZapaJ.enie wyr.ostka robaązkowego mo~
że być albo ostre, albo przetNlekłe, czyli
::hroniczne.
W pierwszym wypadl(ki, nie poprze
:lzają go prawie nigdy, żadne .objawy chorobowe.
'
Po obfitszym, niż zazwyczaj obiedzi·e,
„:.
::hory odczuwa nagle w brzuchu, a. szcze561.nie w prawej i dolnej jego części, gwał
towne bóle. Zjawiają się rndrości, wymioty, gorączka zapala si~ i dosrć szybko do::hodzi do 39 stopni, następnie zupełne zaparcie gazów i kału, puls staj•e się słaby
1

Ił i·Z

ias1rurt1e 11

I !ljybki.

Wezwany lekan:, po umiejętnym zba:laniu brzucha, znajduje p.oza tym cały sze
reO' innych objaw·ów, które wskaz.ują na
za~zy.nające się zapalenie wyrostka robacz
kowego.
W wielu wypadkach, wszystki·e znaki
::horobowe, po odpowiednim leczeniu, stop
n:ow-0 ustępują. Chory powraca do zdrowia, pozstaje mu tylk lekki ból, V: prawej
i dolnej części brzucha. Często Jednaki~,
choroba rozwija się, nic nie jest w stanie
jej zatrzymać, wytwarza się wrzód .wyrostka, który pęka, materia. rozlewa s1~, powodując ogólne zapalenie otrzewnej 1 w
większości wypadków śmierć.
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Skiba wyszedł z zebrania przybity duchowo.
- To oni za całą moją kilkuletnią pracę, poświęcenie
i darowiznę sześciomiesięcznej pensji, wyrzucili mnie jak
psa?.„ - pytał wściekły z gniewu, kapitana Wcześniaka,
który szedł z głową opuszczoną na piersi i milczał.
- Gadaj co, pułkowniku - zwrócił się do prezesa
Długiego, który aż pobladł z gniewu i z nadmiaru upokorzeń, jakich mu dzień dzisiejszy nie szczędził. Ale i pułkownik też milczał, przeżuwając w .sobie niewesołe myśli.
- Zresztą co nas to obchodzi? - parskął słowami
Skiba - zrobiliśmy wszystko co do nas należało, sumienie mamy czyste, a o resztę niech się martwi ta głupia
paczka: zw'Olenników Matuszka.„
Lękam się gazeciarzy mruknął ponuro Wcze-

.I II - Słusznie!
śniak.

- przyświadczył prezes - gdy ci zaczną pisać o upadku spółdzielni i bronić interesów publicznych, ze zwykłą u nich znajomością rzeczy i obiektywizmem suto oblanym sosem sensacji, to możemy nadspodziewanie zobaczyć nasze twarze w zgoła odmiennych kształtach.„. ,
- Tak, to słuszna uwaga.„ - sarknął zamyślony
Skiba.
Była już godzina siódma wieczorem, więc pułkownik
zaprosił obu na kolację do siebie, gdzie do późna w noc
omawiali wypadki dnia.
Obawy Wcześniaka były słuszne, gdyż już następ
ny dzień przyniósł w dwóch gazetach obszerne wiadomości o zebraniu członków Spółdzielni, o ustąpieniu człon
ków zarządu i o olbrzymich stratach, które grożą człon
kom, za co winić należało zarząd i prezesa rady nadzor-

1as11itn1ri.

coroczme tnstniktorzy raszy„
stowscy
lenie

odbywają

w obozie

paazk<>-

koło

Rzymu.

wiu n.owy ciekawy wynalazek, który dosko
nale przeszedł próbę ogniową. Na olbrzymim stadionie, znacznie większym t>d stadionu olimpijskiego-" a mogącym pomieścić blisko ćwierć miliona osób, umieszcza
no w ziemi kilkadziesiąt głośników, przy
pomocy których nadawano komendę oraz
muzykę, konieczną do wykonywania rytmi
cznych ćwiczeń. Wspaniały t-0 był widok,
gdy równocz·eś.nie 30 OOO osób wykonywa
ło ćwiczenia, a ogromne było zdziwienie
publiczności, gdyż nie wiadomo, skąd się
wzięły te tony ilustracji muzycznej, bo gło
śniki wmontowane w ziemię, były niewido<:zne.
Nowa forma głośników jest wynalazkiem Telefunkena, a ma przede wszystkim
tę zaletę, że nie zasłania widoku publiczności jak i wielkiej liczbie ćwiczących

że
pokrywa ich wytrzyma ciężar więcej osób, aniżeli w ogóle na niej mogłoby stanąć. Całość

spoczywa na ł>etonowej podstawie. Specjalne siatki druciane w .Jrmie
cylindra chmnią głośniki przed deszczem.
Podobnie jak przy głośnikach w formie
grzyba, dżwięk z głośników wmontowanych w ziemi, równo roznosi się w promie
niu 50 m. Konstruktorzy n.owych głośni
ków uważają, że znajdą one w najbliższej
przyszłości szerokie zastosowanie na torach wyścigowych, placach i ulicach, gdzie
ze względów estetycznych należałoby unik
nąć wybudowania masztów z głośnikami,
zasłaniających widok tłumom, biorącym udział w manifestacjach. Tak, więc należy
przy.puszczać, że głośnik podziemny zdoł>ędzie sobie świat.
----

Zielony bohater po,wieści
FA•TAIT~CZll~ UTWOlł

-

W najnowazej powi~ci angielskiej mo·
próby stworze'aia
mode:rn:i6tycznej bajki. Tu należą próby
Sylwii Townsend Warner, która każe swej
bahaterce uczestniczyć w 11abatach czarownic, i Dawida Garnetta, przedstawiającego nagłą przemia'aę eleganckiej damy w li·
ecie. Obecnie przyłączyła się do tych dwojga autorka dobrych realistycznych powieści
i paru sztuk, Clemence Da•ne. Za czasów re·
gencji (tj. w d'rugim dziesiątku XIX w.)
żył dziwny człowiek, który należał do zło·
tej młodzieży, skupiającej się około rozpustnego księcia W alii. Zwano go „Zielony Co
pe", gdyż ubierał się od stóp do głów na
zielo'ho, posypywał włosy zielonym pudrem,
jeździł zielonym powozem, a nawet jadał
żna wyraźnie odró:Dnić

-

same zielone potrawy. Clemence Dane do·
robiła do tej dziwnej postaci akcję, w któ·
rej bierze uciział tajemniczy wodniik, praµiący Cope'a porwać w fale morskie, oraz
kobietę poświęcającą' się za niego i kocha·
jącą· go. Cały ten Wttek moŻ'na rozumieć
także jako halucynacje pijanego. Bądź co
bądź, kobieta ginie, a Cope od czasu opisa··
n'ych wypadków zostaje kompletnym dzi•
wakiem i nosi ikolory morza. To krótkie po•
danie treści nie daje wyobrażenia o utwo•
rze, w którym pomysł fantastyczny i pozor
nie bezsensowny, przeprowadzo'ny jeat po
mistrzowsku. Tytuł brzmi „Księżyc jest żeń
skiego rodzaju" - rzeczywiście tak jeet w
języku angielskim („The Moon is Femi•
nine", Londyn, Heinemann, 1938).

--0()0--

,,Wodn g drapac;z c:hmur''
•AIWllilCIZA FO•TA•RA W

E UlłODIE.

Org111i1atrmy mi':'dzynarodowej wysta-1 sowanie, ponieważ nikt jeszcze do teg~
wy, która ma się odbyć w Liege w Belgii w czasu nie widział takiego „wodnego drapa
·
roku 1940, względnie 1941, bawili niedaw cza chmur".
no w Genewie, gdzie sporządzili koszt.orys
fontanny, jaka ma być wybudowana na te - - - - - - - - - -- - - -- •
renie wystawy. Wzorowali się oni na fontannie genewskiei, która iest iedną znaj- PQDSł..
ładniejszych fontann w Europie. Oczywiście
rozmiary fontanny ina wystawie będą -0 wie
MISTRZOWSKI BIEG.
le większe i będzie ona o wiele wspanialej
W Marsylii odbył się bieg o mistrzourządzona. Według obecnych planów, które
stwo miasta. Na starcie stanęli tylko dwaj
prawdopodobnie zostaną zaakceptowane, konkurenci: Mariusz i Olive. Mariusz został
będzie ona miała 1O m wysok.ości, a strusromotnie pobity przez swego rywala. PQ
mień wody będzie tryskał ina 85-90 mepowrocie do 'domu żona zapytuje go:
trów. Fontanna będzie oświetlona reflekto- No i jakże. się skończyło?
rami o różnokolorowym świetle, których
moc świetlna wyniesie w sumie 3000
- Zająłem pewnie drugie miejsce
świec. Na sekundę fontanna ta będzie wy- ocpowiada Mariusz.
rzucać 300 litrów w-0dy. Woda będzie wci
- T-0 bardzo ładnie! A Olive?
skana pod olbrzymim ciś.nieniem przez ru- Biedak z trudem skończył jako przed
rę o przekroju 50 cm. Zamierzona budowa ostatni!
tej fontanny wzbudziła zrozumiałe zaintere

uCff ANE

czej. Wiadomości były inspirowane przez inżyniera Matuszka, o czym się Skiba przekonał, zatelefonowawszy
do redakcji, gdzie go poinformowano równocześnie, iż
cała ta sprawa znajdzie swój epilog w sądzie.
W dniach następnych cała prasa grzmiała sensacyjnymi tytułami w sensie: „Upadek wielkiej Spółdzielni"
- albo: „Członkowie zarządu roztrwonili ponad 200.000
złotych, pozostawiając pustą kasę". Były i takie gazety,
które wręcz głosiły 1 że cały majątek Spółdzielni rozkradziono.
Skiba szalał z gniewu i oburzenia i domagał się od
redakcji sprostowań, lecz wszędzie zbywano go zdawkowym ubolewaniem, albo oświadczeniem:
.
- Gdy się okaże, że panowie są niewinni, damy o
tym wiadomość w czasie odpowiednim.
Jedno z najplugawszych piśmideł, polujących na grube, kryminalne sensacje, zamieściło podobiznę podpisu
Skiby i fotografię opryszka, która miała być podobizną
Skiby. Szargano w błocie sensacji nie tylko Skibę, ale
i poczciwego Wcześniaka, oraz zasłużnnego w wojnie o
niepodległość pułkownika Długiego.

z Gdyni sensacja rozeszła się na cały kraj i nie było
prawie pisma, któreby o tej rzekomej aferze nie pisało.
A im dłużej pisano, tym dziksze i bardziej ponure były
wiadomości. Okazało się, ze inżynier Matuszek umiał
walczyć, a ponieważ on obecnie był przedstawicielem upadłej Spółdzielni, od niego płynęły do prasy informacje
odpowiednio przystrojone, i wszystkimi ostrzami godzące
w Skibę, Wcześniaka i w pułkownika.
\

Wszelka obrona przeciwko tej oszczerczej
posądzeń i oskarżeń była wręcz niemożliwa,

powodzi
gdyż lawina

toczyć się poczęła
mściwą ręką

z zawrotną
Matuszka.

szybkością~

zepchniętą

Opinia publiczna była do tego stopnia podniecona, że
wkroczyły w to władze prokuratorskie i rozpoczęło się
śledztwo skierowane przeciwko Skibie! kapitanowi Wcześniakowi

i prezesowi Długiemu.
Dla Skiby były. to straszne dni. Chwilami chwytała
go bezgraniczna rozpacz i wydawało mu się wtedy, że
całe jego życie zawaliło się w gruzy, a wieloletnia praca poszła na marne.
-Jestem człowiekiem rozbitym.„ bez nazwiska szalał Skiba w myślach obłąkańczych - i pozostała mi
tylko śmierć ... Skalali mnie, uczynili ze mnie złodzieja i
oszusta, co się pasał na ludzkiej krzywdzie ... A ja przecież jestem czysty i bez winy, tak jak czystym jest stary pułkownik i niepokalany Wcześniak.„ O Boże! dlaczego mnie tak ciężko doświadczasz i to teraz właśnie? „
A gdy pomyślał o tym, że wiadomości o tej całej aferze dotarły do Cierpek za pośrednictwem pism, robiło mu
się zimno i w piersiach czuł jakby kawał lodu. Już nie
płakał nie narzekał słowami, tylko rzęził jak człowiek któ-'
ry się dusi, tonąc beznadziejnie w cuchnącym bagnie. Nie
wiedział co czynić i czy do Cierpek napisać długi list
wyjaśniając Zośce wszystko, czy też milczeć i czekać, aż
się sprawa rozstrzygnie przed sądem, gdyż nie miał już
teraz co do tego wątpliwości. Po długich naradach z sobą
napisał obszerne pismo do Cierpek i czekał na odpowiedź,
cierpiąc każdą chwilę.

Po tygodniu poczta doręczyła mu list wysłany z Kielc.
Drżącymi palcami rozerwał kopertę z której wypadła
ćwiartka papieru zapisanego obcym pismem:
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