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IECZORNY I
KAMIENJEW,

lt. zastępca rady komisany. lu.dowych w Sowietach
Z:eetal wykluc:zony z partii·
k:)munistycznej.
,,,

ZlNOWJEW, - --~
jeden z najbli?.szych współ
pracowników Lenina zosta,ł
wykluczony z partii komunistycznej na rozkaz Stalina
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któ:ry . zalecał się
Robotnik .w czasie -1.ib.a cii zamordował . kol·egę·, _
d·o jego -kocha„n ki
•
•
•
Sprawcę ~-mordu po-I icja osadzlła w w1ęz1en1u
.r.·

ł.6dź, 14 października.. ·.
. (i) Nocy ubiegłej władze polic,yjne
zaalarmowane zostały wieścią o morderstwie dokonanem przy ul. Wodnej 19.
" Wydelegowani na miejsce ilqlkcjonar)usze policji, zastali już lekarza pogotowia, który skonstatował zgon ofiary

Gdy obaj wyszli na schody, Króli· czak opanowany szałem zątdrości ~ za- Królikowski padł trupem na miejscu.
Karetka pogotowia przewiozła za•
kowskf wręcz · zaproponował1 by Tom- mroczon.y alk~holem, wyciągnął z k1esze
_mordowanego do kostnicy.
·
.ni nóż i
.
-czak. odstąpił .mu swą kochankę~
Morderca został natychmiast aresztoWBIL GO PO SAMA RĘKOJEść
Od słowa do słowa, wywiąiała się powany i osadzony w więzieniu.
W SERCE RrWALA.
ważna sprzeczka, w trakcie której Tom-

.

I
d
p
~~~b~;:o= ·. · onury • ·,rama
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j':d pierwiastkowe dochod~enie zdo-

lało ustalić

:

Hrówno tło knvaw~j zbrocl·

m. iak r~wmeż

•
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I
mi osny ·w · ząs1oc owie
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zi4entylikować sprawcę.

Syn szewca zastrzelił narzeczoną i u sił ował p O Z b a W ·I C' SI' ę Z• YCI•a

.
d '. 'k , .
C t h
. Jak się okazało, w tym samym domu ,
Qaieszkał od dłuższego czasu w ·charak- · . . . . _ , zęs o~ owa, -14 pciź ziemi .~· 1 ra1szvm rano miasto nasze za~!arip9terze sq,bloka\ora, niejaki Antoni Tom- - Nie ··uqułk_ly tJeszc·ze eclra t:1odwo1- wane zostało potw rną. w1adunosc- ą
· · ne~o. s'.ąmobó.jstwa Pac(;lkó_~ny .i jej na- o Z!!MJstwie i. us'fowanym samobói·
_ .- eią~. ,
·
. .._. TOJD~zak l;ty' io~aty-' tęcz jut odda~' rzeczon~go, Be-Iowa. gdy w dmu wczo- stwie na tie mllosnem.
wna aie mieszkał z zoną, leCJ z kocha·

· k an1a·
I oo ml~sz

· M' t.. 1ak a
And rzeJa
.. 1cna
na Rakowie. przy ul. Zarec:k1eJ 7l przy
był 25-letni Józef Rajc~ak, syn ;zewca,
~am .. pr~y ul. ~arutow1cza 192._ 1 po o.
zywJOn~J ro~m. wie ·Z 23-łetmą Słe·

.c

:,lftllll.WJ ,··
-~ _10·1

do któzgrabną dziewczynę;
piękną cholewki
1c4,
Io..
wszyscy niemal
r-ej smalili

.[lJ:.n. ~u ra

W~f f.~·1nw~r:l·1~1l

o' :łania

challkówną,

strZ'ile~

.z
M
trupem na m1e1·
położył jącelnym
, rewolweru
\
1
scu.
.
utorzy doma.
Po dokonaniu roz.paczliwego kroku.
• . W~zoraj wieczorem, na intencfę1 .fa· ...
"1idząc wkratzającą pol icję: mo rderca
i€
źQ, C:iU, bll
Mo•tiawil
Jdijś uroczystości, Tomczak uzitdzil w
us·tował odebrać sob1~ iycte, lecz zde>rodzln~e •.• •gs. dolarów '
.
i!J'm pokoju libację, na ~tórą zaprosił
rano temu przeszkodzić.
•
.
• . .
k~u :współlokatorów między innymi
.__
.
.
Warszawa, 14 - .paź_dzierm.ka. aby mu_ dal1 posadę. i;tdyi w przeciw_.
-" ,
·•
rowni -ż , AntÓńi g0 X-:'liko . k'
· RaJc-zaka przek~,za-n:o ~ędz1 emu . śled;.
i
głodowa
śmierć
mu'
arozj
razie
nym
VfS .tego„ Jego . , .P.rzed niedawny·m czasem popełnił
~
· ę
#l!Odse
dni kego br~ta Marjaiia 1 Piotra Stli- w.Warszawie. samobójstwo '; fiiejaki Ma- w tym wypadku - Towarzy.stwo bedzje ~,zemu. zaś z.włoki - _. z(lm~rdowanJ zf,o;.
r musi}ło . wypla:eić rcdz;n'e WYS ką pre- ZORO 'w kostnicy, szp1talneJ na Rakow ie.
'urycy- Kroczyński. . .
•'
• •
' :- ak. '11-- od •
· ~ot vwem za·1~t..c .1•S t ~~·
• ł
I ·k
·
k
T
j
., ·· b
·
· · k
pochuece·
ztnach,
,.-o l&AU g zacz
8. e~po ś. re d ~1m
u ~- te~ UJawn_11a .s1ę .O e~- me. . ~w .. ~<;e uracym~ ze _cewazy o
i d • . w- , zw.ąz
ełni
u zugosc1e
t\i, alkoholeDJ
. . ~~ro._ ze rodz1~e - M1cha~kówi:iy zabronili
.znacznie iaJ~cać - si: do &och:U~ eT:u. nie c1e~awa htstorJa; okazu1e się, ze to zglosżen;1e Kroczynskre!t~· -.
W ~yn:ku tego Kroczynsrk.Ji popełmł . JeJ widywać s1e z RaJ~Zak!em.. który
c;zaką.- Początkowo Tomczak re~go~ł Kroczynskl był zaasekurowany na 10 1
~zostaJąc bez pracy. u-e miał z~dnych
. ..
samobo1st_wo.
.
· h . tysięcy dolarów. .
na to t lko słowami u omina'
Q?ecnie. "fowa.rzvs_two musiało wy- widoków do stworzenia samodzielnego
Prz~d ~amob6Jstwe~ zi!alazf się w
gości, ~ inaczej zadh~ali Ją~ swyc
o~lska domowego.
. w pewnej jednak chwili Anfoid Kró- nędzy 1 wowczas z~róc1ł się do Tow.a- płacie rodzime 10 tysięcy d.Jarów.
likowski mocno pijany, oświadczył go- rzystwa aseJrnracy1nego z propozycJą,

zape.W

si-:
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A-keja

~~~~1;:.,n:e0:!:i:~~i~ nim zamienić
:~Syn·ek Ś.
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Ukraińców

w Gdańsku 11aiar;us"

.
!lł~umomsfli

Od.:~u~u Pł'OPadandowe uhroiń·

pre~esem ::.~':.

-slciej orl!.a niza.:Ji woiskowej .

p. ZWirki

Warszawa, 14 października.
. W duJu 12. b. m. P. Prezydent' Rzpli·
tej P?dpisa~ nnminację notarjusza ~rzy
wydz.iale . hipotecznym . sądu grodzkiego
w Lodzi, Jana Rzymowskiego, na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego. _

Berlin, 14 października. cyjnie przez zgromadzonych członków
,
ciotką do ' Bydgasz~zy
_
_ Odbył się tutaj z inicjatywy związ-1 związku obywateli gdańskich.
d . .k
·B dgoszcz
' 14 pat zierni a . . ku_b. obywat.eli Od~ńska ~ee .. ~a któ-I · Charakterystyczrn~m jest, że w swo• ~ i i
rz 0 n?d 3 J P c ąg em z Warszawy .rym znany · klerownik ukramskieJ Qrga-· tm odczycie Jary umkał zwrotów . któP. Yl?Y .. wraz Z , ciot'k.ą s~ą 2-lełni He- ni~acji wojskowej i pełnomocnik Kono-1 re moS?:łyby być wytłomacrone jako
~1fk~ Zwwtrko. s:yn tragicznie zmarfego Io walca w Berlinie Jary w:ygło$ił odczyt . wystąpienie przeciw!m Sowietom.
pOc ągu ooznała go P.Ubli_c~· propag11ndowy 0 położen1u Ukraińców łt.
!1 • a.
1
1
buduJą
mu. gorące pOw tanie. w Polsce oraz o znaczeniu' za~adnj.eliia
ąos.ć,To urządzając
samo d~1ało się na dworcu w By· - ukraiń$kiego dla Niemiec i Gdańska.
·
d~os~czy. Dziecko uradowane ' przytę- Odczyt ten przepełni,ony napaściami
siaiek pozornie
przeciwko "Polsce zestal przyJętY owac1ant1 klaskało z radości w rączki.
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€zo~u

b~dzie przezno•
dla .:elów szkoln.u <h

1.n IJ'iD[J dr11~ro'w Znac~ne !f~{~;e~4w~~!dzi:~d'.zH ~~~~l~~~r:::k'~i. „pracę" uży~

qu
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na
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_częda. natychmiastowej. budowy nowego ~nacwny, będzie dfa celów sZikolnych.
pieniędzy, pochodzący
· · · f aikta powyższe stoją w związku ze
. statku wojennego o nazwie ,,Niobe".
.
.
• .
•
Niezwykłość zarządzenia pole·g a na zn.ainą kat<łsłrofą dawnego statku „s~kol. Lu~lin, .14 paźdz1em~ka: ł Jedną z dolarówek, ztozonych palsktm

wygrał fałszerz

.
, N1~sa.mo"':ita histon~ wy~arzył~ się j władzom, padła glówna wyg.-ana .
lubi mamnow1 J?. Wolf~1edow1, zamtesz-. 40;000 dolaró~. · . . . ·_ .
kałemu w swoim czasie pr~y ul. I-go . Post~nowił.. więc tllle pmln.ać'. teJ wvJątkoweJ okaz11 zbo~acen 1 a się 1 wysł~ł
.
.
Ma ·a 43.
" Był on .oskarzonv. przed kilku taty. swą 7órke do Lu~lina. cele"? pod1ęc1a
o.· P?szczente w obieg fałszywych bank- , s!ara~ o otrzyma~1e wygraneJ Oka.~a~o
nal.ezy się, ona rzeczyw1sc!e
! się. z~
~otow za co ~o~tał areszto~any.
1
.· Niebawem Jeanak zwolntono Wolf- Wolfr egoo/1· ale b10rąc pod uwagę . .ze
neda za ~vsnką kaucj~ .. zrożonci w. róż- j~go dzi~1a1n~ść farsz~rs~a wvrządz: ra
nyc_h panierach wartosc1owc· h. miedzy Skarbowi Panstwa wielkie straty, wyktarvmi znajdowało s'7 kilka dolaró- grana ta zostaje skonfiskowana na rzecz
;Wek. Poc7.em korzvsta3ąc z odzvskanej Skarbu.
. Wolfriedów~~a wróciła w tym tyg-o., ptolności, wyjechał do Brazylji wraz z
dmu do Brazy]J1 - bez dnia rów ... Spra·
rodziną.
: W?!fried czvfh v. się .tam z_ap~wnie wa. t~ jest. .pr~edmiotem s~erp~ich roz~zczęsL wy, gdyby n1e w1adom-0sc, ze na wazan lubelskiego ~p9leczenst~a.
1

I

tern. że statek ten w, ~·dzwvczalnie krót- ,.n:eigo" „Niobe", który by1ł żaglowoem a
kim czasie. a mianowi~ie d~ dnia t..,go .w dniu 23 ·Hpca b.. r. w ciąg-u kiltku mi1tmt
kwietnia 1933 · r., a _zatem w ciagu . z..ale- zatonął, powodując ogólną żałobę nairod\vie 6 miesiccy ma być całkowicie io-1dowa, w Niemczech. .
Na statku tym zginęlo w cicuw kilku
towy i oddany do rDz11orzadzenia władz
niemieckich tak, aby po jazdach prób- minllt 69 niemieckich kadetów morskich.
nych już w lipcu przyszłego roku mógł
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. Ateny, 14 ,Pa~dzi~rn!ka. 'czas_ie ~statniej katastrofy, ogarnął zno·
• Nowe gwałtowne trzęsienie z1emr'na· . wu pamczny lęk•
wi~dz~ło dziś znowu półwysep th~lce~ N?:wym , trzęsienioi;n · to:warzyS2;ył" p·rze·
~athwy grzmot podziemny. Mnóstwo 'dd·
.
.
donskt.
~ud?~ść, p~d~ca jes~cze . ci.ągle_ P,od m~W:•. ą~zkodzonych w czasie ·ostatniego
wrazen1em <:1~zkich chwil · przezytych w trz'ęsiema, · runęfo ··w l gnąy. "· - . , . 1 1:
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ftlóru podróiule

I

01 roftu, no iigt:zenie .•• sonv
murach t żegnartie w porcie i żona życzy mi szczę
swych
(x) Londyn gości w
niev.-:ykłego podróż~i~a, który odbywa śliwego powrotu za„. osiem miesięcy.
Na święta Wielkanocne wracam za· 1
podroze dookoła swiata na w błtZne
życzenie żony. Jak dotychczas, wszyst- zwyczaj do domu. Przez całe 50 łat me·
kie żony miały inną opinję i przedstawfa go małżeństwa, byłem zawsze tylko
no je zazwyczaj jako sekutnice, kfore przez 4 miesiące w roku w ddmU. Mitno
nie poz~alają ~ruszyć .mężowi z ~aci~z że odbyłem 50 ośmiotniesięcznych podr~
!lego gm.azdka-~1eszlc~ma: Okazufe się ży! tytko 13 razy okrążyłem glob ziem·
ski. Tłomaczy się to tern, że podróżuję
Jednak, ze ~ywa}ą wy1ątkt.
. Podróżnik ten nazywa się Juljusz , wolno, zatrzymuję się długo w jednem
Br1.tąe z Charlest?n w J?Ołu.dniowej Ka- miejscu, gdyż wcale mi się nie spieszy.
rohme. Rok roczme, uda1e się on na wę- Podróżując w ten sposób, zużywam kilka
drówkę po świecie i ma już za sobą trzy lat na objechanie kuli ziemskiej dokoła.
Już w dzieciństwie okazywałem wynaście wielkich podróży. Za ~ażdym r.a:
zem. wyru~za w .podr6z bez zony na Je) bitne zamiłowanie do podróży i nie umia
. . łem usiedzieć na .miejscu. żona moja u. .
spec1alne. iyc~ente,
Żona 1ego Jest zdania, ze tylko d~~ęk1 raz po ślubie zauważyła moją właści
tym corocznym, długotrwałym podrozom wość gdyż będac we wspólnym domu
m~ż '· małtdst o ~cb mote bJć zup~łnie spał~m codzieruile w Innym pokoju. żo:
sz.c~sU "·. ~ tl~i J~t 50 !ctt pa ł11b1e, a na moja, nie chcąc krępować mej woł
!111mo to mi~o~ć i7h i wzaumma tęsknota ności, wysłała mnie w podróż.
W czasie mych podróży, wydałem
1est tak św1~z~, J~k ~to.dych n.arzeczo·
ny~h. Podróz~1k liczy JUZ. obe~nie 73 la- przeszło 30 tysięcy funtów. Po powrocie
ta i naty~hmiast po P.rzYJ~źdz1e d.o Lo~- z podróży, żona wita mnie serdecznie i
dynu, zas1a.dł on do p1san~a d~ug1e~o h- chętnie słucha moich szczegółowych opo
wiadań z drogi. Ponieważ nie brak mi
stu do sweJ o mk stars.ze1 małzonk1.
Brittle. opowiada o sobie, że tylko tema lu, a słuchaczka jest pilna, rozma1
przez 4 miestł!ce w roku ~awi .on w do-1 wiamy przez całe cztery miesiące mego
mu. Po upływie tego terminu, zona włas pobytu w domu. Gdy temat do opowianoręcznie pakuje mu manatki, szykująt. dań się wyczerpuje, jest już zazwyczaj
je do dalszej drogi. Następuje czułe po- :zas wyruszać w nową podróż.
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(m) Wypadek,

kt6r~go bohaterem

byt Mussolini, zdarzył się w tych dniach
w iednym z małych miast prowi·ncji

1
~ij8f:IJ Ściśle O~Df1(1lOjq d~i~ń §DJef!D ~flODU foł.0~~~~z~~ss~~n ~r~~u~ctei~coifil'~:
~la medy~yny kompletną z11gadką i:r~~fa~Y.1~',y~~:c~~';iym~!1·~~!
„Smierć

psychiczna" iest

We wszystkich opisa.ch podróżników, sto. Wielu Ju.dzi ty~h szczepów prz.ewi- 'kojnie pr1ygotowvwat sie do przyjęcia
pnez dlutszy cza prz.eby.wałi du}e z całą doldadnaścią chwllę swojej śmierd . Wszystkie mehle i cate gospowśiród prymityWnych, lub nawpÓł dz.~- śmierci. P~wien lekarz ni-emiecki. naz i- darstwo podziel!1 - mlędzv przyjacfOfmi,
kich szczepów Afryki. skonstato:wan~. sldem RoS!Cnfeld, miesz.kający od szere- 1zostawiając dla siebie tylko tóżko. Jeszre dzicy ludzie J)rzeczuwa-ją 1roł1łoc · wei-1 g1f'"\at w zachodn~ej Afrvce. w sprawo-' cze do ostatrtie~o driia byt w pełni sił i
go życia i z całą dokładnością przewi- I zdaniu sw·ojem diia pisma me·dycznego nagle w iapowk~dz.ianym dniu. poczuJ
' ri_

Ion się tak ostahionvm. że nie mógł wstać
I podaje następujące ciekawe fakty:
swojej śmierci.
Bardziej dekawe Jeszcze jest spo- ! Zupełni•e wyjątkowa jest pewność ł z łóżka. Przybyty doktór skonstatował
strzeż·enie tych pod•róiniików, że tubylcy dokładność z jaką tubylcy prz.ewki'ują · u"'iqd starcz.v. p()młmo. ż,e chory lkzyl
posia<lają nie-zrozumiałą zdolność umi·e- chwiilę swojej śmierci. Jako lekarz mu- . nJ.edwie 61 lat. Tego dnia o goddnie
rania w dowolnej chwi~i. ni1e oczywiś- 1 sz.ę stawiać prognozę nie na pcdstawie 3-ej po potudni·u Truni< wyzionął ci.ucha.
Podobnych w-,,.pa<liJ<ów kronika mecie przez popełnienie samobójstwa, lecz za.sa•d medyczny•ch. lecz na podstawie
przeczuć chore~o. czy chce on żyć, ClY 1 dyczna notuje jesz;.:1e wiele. fakty ł
pozornie naturalmt śmiercia.
W A fryce i na wyspach. położonych też umrz.eć. Zda rza:v się WY'Padki. ie 1 sPostrzeżenla zrobione u prymitywnyd
między Afr:itką i Australią. wle·lu bada- dr. Rosenfeld, po konsultacji. zrezygno- narodów każą nam wi'Crzyć, że p(}dobne
czy byto świadkami faktów. które w wal całkowiciie z możności u-trzymania · wypa<liki są z.upetn!c możliwe. W każ
umyśle cztowieka kulturalniego, a si<:ze- 1.:horego przv iydu i zawiadamiał o tern d:Y'm wypadku dzinłaja tutaj ni·e s1łv nadg-ólnie europejczyka, nie znajdują wy- krewnych .Cucem jakoby chory jednak µrzy·rodz.one. jak to wielu lai'ków przylecz jest to działanie sil psyw.vzdrowial. K·rewni wówczas Uuma- 'puszcza.
Humaczenia.
1
Otóż j-ed1en z tuibylców - opowiada czyli doktorowi Rose.nfeld·owi, że ch.")nr chicznyclz. tktViacJ•ch w samym czlowiepewien uczony poct.różni'k-sprzyikrzvw- pod żadnym pozorem nie m6gł umrzeć, ' ku. Sita ta jest myśl - su~estia.
szy sobie życie. , postan<Jwlł urnp1eć. Po- ponieważ nie dojrzał on Jeszcze do I Co się zaś tyczy śmierci psychicznej.
f·ożył się on wówczas na zi,emi·e i Istot- śmierci, nie przeczuwał jej i nic o utai to zachodzi tu niewątp·Hwie wypadek lenie p0 kirótkim czasie nie żYl· ~mi·erć nie mvwil Wynika stąd. że z<lolttość targu, upodabniajacy stan chorego do
psychicznej śmierci jest uidzialem tylko śmł·erci, gdyż funkcjonowa·nie serca i
miała wszystkie pozory naturalności.
Co najciekaws7Je. że ni e bvł to cz.Io- szczepów. zamieszkuiacych w Afryce i płuc jest tak słabe. że prawie ni·ed'Ostrzega.lne. W wielu wypadlkach można cho·
na wyspach australijskich. ·
w~e'k stary, lecz - młody pełen sit
U tnnych dzLkich olemion podc-bne rego uratować. Przyz,nać jednaik trroha.
Te opowiadania podróżników. mające cechy wyhvoru fantazji, z.na.Jazły objawy są nieznane. zarówno Jak nie- ie śmierć psychiczna jest dla medv-cvny
Yes.
jednak potwkrdz.enie ludzi najba,rdz.iej znane są wśród narodów cywi·::zowa- winełna zt!!a<lką.

dują chwH~

I

I

1

Ni,e chcąc kręcić się po młe~cte by
Mussolini udał !'łę oo
miłjs-1_;owe~o kina. Kupit bilet, pndniósł
kofni·erz od palta. by schować swą twan
! .z zaintere$owaniem zaczął przygląd~
s!ę akcji na ekranie.
Wyświetlano właśnie aktualia kraja..
we. p 0 marszu faszv!itów na ekranie Ulka
zał się król włoski. Publiczność zaczęta
bić brawo- Bez.po..~re<lnio 00 tern na eTtra·

go nie poznano,

nie ukazał sie Mussolini. Entuzjazm aufiliczno~ei by/ tak wielki. że wszysc.v
11owstali .,. miejsc i zaczeli ś11tewać
marsz faszystowski. Nie wstał tylko

MussoHnl, nie chcąc. by go poz.nano.
W tym momencie pocmt on na ra~
m!enłu jakąś rękę. Sąsiad jego n.achylii
si.ę ku niemu l szepnął cicho na ucho:
- Ja pana rozumfem. gdyi sam Je·
stem antyfaszysta. Ale prosz.~ wzią~
pod uwai;ę że nam nie wolno tak oficjalnie wyrażać swv-ch prz.elrnnań. gdyż
nas mogą nohić. Musi pan wstać. g<iyż
to źle stę dla pana skończy„.
Dz!.en.nik francuski· który przytacza
tę historyjkę. nfe pisze jednak. co odipowi1:::dziat na to Mu.ssoUni. A szkoda.„

~aro~~Y~.kM~y ~tyw~ą ~da ny~. ~z~ ~d~ny w~~~ n~ b~ •••••~•••••••••••••••••~••••••

• k
BIUZO poneuropers

i
wiary dzikusów w 11rzeznaczenie i ota· jeszcze nigdy notowany.
Natomiast częste są wyp<i<l1ki. że
czaju.ce ich bóstwa.
Pewi·en angi·els'kl ku,plec opowiada czfowie1k 11rzeczmva swola śmiert i z can.ader ,dekawy fa~t. świadczący _jak , lą doktadinością,podaie dzie1i. w ktńr.v~n
"
z,do1lnosć umiera ma dowolnego, 1est · ma ona nasta.pic. fakty przeczuwa ma
Nowa muda IDD§OWODO na honwśród plemion afrykańskich rozpo-,' śmierci z.darzają się równi·eż w Europie.
aresie Paneuropg
I niedawno gazeta wiedeńska „Newes
wsze·chniona.
OtM. dwu.eh mtodych murzynów. Wi·ener Ta.geblatt" poda~a dwa wypadk!
(y) Niedawno zakończony w Bazylei krawaty czarne, bronzowe, zielone i
pracujących na farmie ctnkrowej, za.u- ł dokfdnie przew'.dz.ianei śmi1er:'.. Jeden
1
paneuropejski obfitował w prze- : utrzymane w tym samym tonie, co kolot
kon.gres
ważvto. czv też im się tylko przyw!- z nich mi.at miejsce w roku t 928. a Jru-.
Jednak niewątpliwie naj- . bluzki. Wszystkie damy noszą czerwOIDlł
sensacje.
różne
mies:~~ami.
dz!ało, że dowrca traktuje Ich gorzej,'. gl zaledwie prz.ed kilkq
·
stanowiło ukazanie się! gwiazdę, godło Paneuropy.
sensację
większą
1
n,11: wszystkich i,nnych robotni1k6w i 7.e · Pi erwszy WY'Pa d0k, taik mezw:\- klv w
skanda·
bez
przytem
się
obeszło
Nie
europejskiej.
bluzki
przydziela lm mnieisz.e racj,e mięsa. niż Europi·e, zdarzył s ię we wsi Kopiwnka.
. ~wórczynią. tej nowej_ kreacji w ~zie- lu._ ~prowad~e!1ie nowej kreacji w dzie•
!eh towa·rzyszom. Ta krzywdą. czy też gdzie pewi~n wi•eśniak na k:·lka mi-esięc~

i

0

1

cz.uli s:ę oni tak dotknięci. że po- 1prze<ltem oświ,a<liczvł swoim h\iskirn. le
stanowili umrzeć. Zgtosili się oni do d0ik- umrze on dn.la 4 paździ1ernilrn 192& roku.
tora ! skairżyli się na pewne d,()le,g-liwoś- i W dniu tym wieśnia:k dokona~ poJzfatu
ci. Doktór, zbadawszy Ich doktad.nle, majątku międ:zv dziećmi. zam6wil sobie
Z'nalaz.t . kh jedna·k w najlepszem Z<i·ro- ·trumnę. pożegnał się z krewnymi i przywj,u. bez naJmniiejszych objawów choro-ljaciófmi. i istotni•e pod wieczór tego dnia
c>brazą.

bowvch.

Po

I

umarł nazle na atak serca.

Drugi wypadek zdarzył się w miar.ów znaleziono w stanie nie11rz31tomnym stec7ku Nazaf. 61-letni maszynista Jó111 letar~u. z którego nie można bylo ich z.ef Trunk. na kHka tygod·11i r>rz.edtem
Izapowiedział swoją śhlierć na końcowe
obudztt.. Na trzeci dzień obaj zmarli.
fakt samowolnej śmi·erći r,achodzi dni mi·esiaca lipca. pomimo że cieszył si~
p narodów prymitywnych bardzo czę- a on wówczas najlepszetn zdrowiem. Spokirlku godzinach obu tych mlllt'zy-

0

Europa-girls"

l

dzm1e mody, 1est małzonka hrab1ego dzm1e damskH~J toalety, mającej symbo·
Coude::ihove-Kalergie. Wybór padł na 1 lizować ideę paneuropejską wywołało
piękny połyskujący błękitny materjał, sprzeciw ze strony niektórych miarodajktóry obec~ie .będzie .symb~!em Paneuro · nych .czy~ników na kongresie. Złe języki
py. W krotkim czasie stroi ten zdobył opowiada1ą nawet, iż w ostatnich dniach
całe zastępy adherentek. Europejska blu obrad kongresu jeden z uczestników 1 w
za c.ieszyła się olbr~ymiem p~wodzen_iem przystępie o,bu;zenia, chwycił bluzę p a11•
wśród sekretarek 1 pracowniczek bmra europe1ską 1 cisnął ją na środek sali.
Mimo wszystko europejska bluza i
kongresu, które otrzymały przydomek
1 europejski krawat, noszone przez urocze
Europa-girls.
. ~~r~p.ejską bluzkę zdobi krawat ": E';lropa·girls, ~a długo pozostaną w pa"
1la)rozn1e1szych kolorach w zależności m1ęc1 uczestmków kongresu.
.
od gustu i upodobań. Europa-girls noszą

I

I
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Wieczorem przed spoczynkie m

~

natrzeć słerannie twarz i r•ce Kremem Nivea. Wzmacnia i odświeża to znakomicie naskórek
łak, że wpływy pracy domowej ani zawodowej nie pozosławieJ1t na .skórze żadnych śladów.

KRE M NIVE A

14 pat~lernlka urodzeni (pod znakiem Wagi)

Pos~ada1a charakter życzliwy I uczynny, cechuj~ ich harmonia. sprawiedliwość. maja oo-

-

wnilca dzięki zawartości Euceryłu łatwo w gł,b akóry i wywiera w ci1tgu nocy doskonale
swe odżywcze i pielęgnuifłce działanie. Kremu Nivea nie zesl1łpi4 żadne najszumniej
zachwalane naśladownictwa ani t. zw. kremy luksusowe mianuj11ce się niby „tak samo dobre",
bo na całym świecie niema ani jednego lrodka kosmetycznego, któryby zawierał Eucerył.
Eucerył bowiem sprawia to nad&WYczajna dziołanie Kremu Nivea.
W pudełkach blewtnych po :ił. o.40 do 2.60 / W tubach cynowych po al. 1.35 i 2.25

czuc1e d~ ~uzykl. sztuki. teatru. lecz sa czesto
r.rz:v1tneb1em I niezdecydowani lub szybko de·
cydować.. mają zdolności wszechstronne. a
szcz~gó~me do ścisłych nauk i obcych Języków.
Po:v!n~1 wystrzegać sle swoich talemnlc, szczeprzez to beda mieć
ro~ct 1 otwartości. gdyt
wiele przykrości I utrudnienia w swoim zawodzie lak również ~zeste rozczarowania. Ody
będą !lOlegać na siebie samych i trierwszych
s'?"oich wrażeniach, mora liczyć na powodzew handlu lub
nie w orzedslewzletel pracy,

PEBECO, Polskie Wytwory Beleradorf1, lp. Akc., Poznai\ 10

przemyśle.

1
kl ~;~r~~~~hu ż~~~e~~ ~ sziz;~~;(,~~~ja o~!~;
sie wielcszego majątku i beda dostatnio
dorobią

~j~~zp~~fz~~~l~~g:o~c~r:~oj;:~łe~~~~· 1 !~~~ fj

czynla sle do ogólneio dobra.

NaJw!ekszy WJ?łry.7 na nich ma
śl'. iwy
ir1eslac kw1ec1eń. daty dnia

Mars. szcze-

4.

u.

18,

zs,

.
.
d
hczpby .ote_ry.l!'e b 14 4 2 3·
1a z powo u orzez1eblen1a
oru
c
rzewaL.Ttlv
Powinkiszek
ł
oodbrz\lsza
na choroby płucne,
ni przebv~a~ lak naJwiecel na świeżeni oowletrzu. Jeteh ich rok urodzenia oodlexaf woływ,om 5 łońca, to mon lbbyć pewni te ws~elkie
wl
n eorz:v 1 emne sprawy u choroby orzesila ro1937 lub 1944 roku i uwolnią sle od intrvx
·
dz:lnn:vch.
.
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· k owych
• t w nau
d BWDIC
•
p ornogr& fla pod płaszczykiem
wy
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•

I

ny<:h nabywców. Jednak wskutek inter· 1 zagadnienfom kultury ciała 1 h1g1eny, , a
· tości zwykłego ro•
fj' b d
wencJt„ w ł a d z, ,k o1por t erzy pornogra 1 ę ące w rzeczyw1s '
'O
•
•
q dzaju pom?grafJą.
q
wę kolportowania w naszem mieście por zniknęli . z powierzchni życia.
Obecnie, jak zdoł.aliśmy ustalić, w I Wydawnictwa te o frapuJą<:ych 1 zwra•
nograficznych wydawnictw. Niedawno,
uwagę tytułach w ro·
jak donosiliśmy pojawiły się w Łodzi witrynach podrzędniejszych księgarenek cających nie siebie
i mal•
N uka kochania u • " Ciało dn
d ·
.
d
.
.
. na1rozma1fsze
. się
. J mai'du1ą
d ruk'1 pomogra f~1czne, k tóre po d postacią
AL
wy awn1ctwa, za1u: " 0 a
J-.
bez~ty
są
pełn4:
d.,
t.
obrazków z „natury" znajdowały licz- przeważnie niemieckie, poświęcone ni.b y żeństwo i
'
\
'
' . 1..,
~
.~
a często wyuzdan/ch ilustracYJ.
•
•
' .
,
. ~
.
14 paidziernika.
.
ł
.
w·ie1ok ro t nie. Łódź,
się spra·
JUŻ porusza

Uliczn•icah zasztyletowała szofera, j!i~!a~::g:~~il.
k tó ry Die c

Jej

ciał

ofłwie.dzić.-Ponura

w ars za wskie J k ok• a i n is t k i

tragedja

Wczoraj stanęła ona przed sądem
Warszawa, 14 października. f jej, „Zośka" wyciągnęła sztylet ł ugo.
1
apelacyjnym.
Niezwykle koleje Iosu przeżyła Zo- dziła go w szyję, powodując śmierć.
Lekarze orzekli, że Krasnodębska
Jak się okazato, zabitym był szofer
Ha Ulrych-Krasnodębska.
w stanie si'lnego podniecenia. i
działała
aresztowano.
Krasnodębską
Dąbrowskń.
wstąpiW roiku 1920 Krasnodębska
Sta·nęla ona prz~d sądem. okręgo-, zan;roczenia. un;ysłowegc;>, tak że n~e
ła do .legii kobiecej. Qprr iwala sdę
rann·y mt, a niekiedy całerni nocami nfo . wym, który skazał Ją za zabóJstwo na moze odpow1adac za swóJ czyn.
Sąd uniewi1nnił Krasnodębską.
j 4 lata więzdenia.
spala.
Dla dodania sobie sił poczęta za.
~zg mgć: fwarz
strzykłwać sobie w małych da,, kach

mud•em ... 9

kOkałnę.

wiedeńskich oraz rozmaitych fi.gielk6w 11i
zabawek, przeznaczonych „wył~zDie
dla dorosłych.
Zarówno ilustrowane wrdawnictwa
niemieckie jak i kolekcje paryskich
„foto-aktów", mają stałych kli1ent6w
wśród dorastającej młodziety szkolnef ł
w sferach robotniczych.
Lwią część pornograficznych wyd.aw·
nictw przemyca się z zagranicy pod pła·
szczykiem wydawnictw „naukowych', Przemycanemi partjami pornograficznych
druków zajmuje się komisarjat straży
granicznej. Kolporterami jednak winny
się zająć władze naszego miasta i oczy·
ścić raz nareszcie Łódź od demoralizu•
jącej społeczeństwo lektury pornogra·
ficznej. (a.k)
••••••••••••••••

kobiet 999 odl)Owie stanowczem „n ie•' - większość kobiet bowiem
Gdy Po pewnym czasiie wyst~Mła z 1 na to pytanie z tysiąca przekonaniu,
że każde mydło szkodliwem jest dla wrażliwego naskórholduie tej zasadzie w
'U'"
legji kob'.ecej, nie umiała iuż odzwy- ~ ka twarzy. Zamiast mydła stosują przewainie różne środki kosmetyczne z zawartością spirytusu, octu i t. p. Po dluiszem użyciu tych środków daje się zazwyczaj za1,1waiyć J)Odratnienle
czaić się od truciz.ny.
I zachowania czystości cery wywołuje się cza5ami niebezpieczne
Za ostatnie oszczędności kunnwala skóry i zamiast osiągnięcia
zapalenie. Mimo to nie motna zaprzeczyć, iż częstokroć podświadome wprost wnikanie mydfai
... ~
1m1rninę, aż znalazfa się w k-0mpletnej przy myciu tV{arzy Jest uzasadnione, ponieważ nie katde mydło nadaie się do pielęgnacji de- -w
nędzy. Wówczas stała słę ulicin'cą. llkatnegQ naskórka. twarzy. Przy wrailiwej cerze naleiy stosować łagodne I specjalnie do te- .l&OllJO
Warszawski świat podziemny znał ją go celu spreparowane mydło toaletowe, jakiem jest znane już od dziesiątek lat mydło Herba,
rOSQS:DU
składające się z naiszlachetnieJszych surowców z domieszką ekstraktów ziół leczniczych. Dzlę-1
pod pseudon1mem „Zośka".
•
•
się do pielęgnacji cery, J)Oniewaź usuwa skunadaje
idealnie
Herba
mydło
składnikom
tym
ki
1
Pewnego dnia zmarł jej ulubiony ko-I tecznie wszelkie nieczystości t przy codzlennem użyciu zapobiega tworzeniu się piegów, wą- na tar•Oll'ISfta.: li D1ielslł11:ft
ł.6dź 14 października.
grów, liszai, krost itd. Doskonafem uzupełnieniem tel jedynie racjonalnej pielęgnacji cery iest
tek. „Zośka" bardzo się tem przejęła.
d
. '·
(' ) Zbl'. .
popękanie skóry, odkrem Herba - subtelnie perfumowany, wygładza natychmiast nakażde
·
się zimna, spowo owa·
tzaJące
1t
cafy dzień. Do nabycia od
Krążąc PO ulicach zaczepiła jakiegoś świeża i udelikatnia cerę tworzą~ trwały Podkład pad Ptlder
ły nową falę drożyzny artykułów i.y\v·
zł. 0.90.
'
Gdy nieznajomy odmówił
mężczyznę.
nościowych w Łodzi. Na targowiskach
miejskich dziś rano zanotowano z:nacm,
podwyżkę cen. I tak, drób zdrożał o 25
proc, jaja również zdrożały o 25. proc. i
kosztują 1.70-1.80 za mendel. Najbar·
dziej zdrożały owoce, bo o 40 proc.
Jedynie ceny nabiału utrzymują się
jeszcze na dotychczasowym poziomie. Za kg. masła żądano dziś zł 3.50.
świecie
włóczęgę
pieniądze

I

fadI a

I

Nieudana
17-letni

podróż dookoła świata

~llłopcy

okra.d li opiekun ów, by zdobyć
po

na

Sąd po rozpatrzeniu okoliczności spra·
sierbowi do głowy, przypuszcza, iż jest
'k
'd .
W
. arsuwa, 14 paz zterm a. to wpływ awanturniczych książek, a mo wy, skazał Mieczysława Segiesa na ty•
1dzień aresztu z zawieszeniem kary.
Przed sądem okręgowym stanął w . że i kina.
dniu wczorajszym 17-letni Mieczysław
tSegies. Niedawno młodzieniec ten postan.owił odbyć daleką podróż w zamorskie :1

~:~...ii.~~:r:.t!~!l;.sl~.d~~:b;~i~:JIz

powiednich funduszów chłopiec wziął
biurka swego ojczyma 3.500 zł.
Towarzyszami podróży mieli być:
'T adeusz Zatar'ty i Stanisław Godlewski,
którzy chcieli koniecznie podróżować
rowerami. Ponieważ Segies nie potrafił
jecbać rowerem, kupił maszyny dla swo·
'acl61 a sam postanowił jechać
ich

koleprzYJ

.

'

d c•
~z~ ąny po .. 1es~ynem
zas
prysze
Władze przypuszczaJą, ze Jest on zaboJcą ga1owego

o

k

t I

Cieszyn. 14 patdziemika.

.N~cy ubie~łej .dwuch fu.nkcjo~arjpszy
pohcJ1 z k?~1sanatu. w C1eszyme spotkał? w m1eJs.cowości Błogocice dwuch
męz czyzn, śpiących w al!a~ce .gospod~:
~za _Józe~a .Gawlak~. PohcJanci obudz1h
ich 1 chc1eh wylegitymować.

Jeden z mężczyzn podał się za Ru-

• dolfa Czyża, drugi zaś usiłował zbiec.
• •
Ją. •
Młodz1edcy zaopatrzyli s1ę w latarki Gdy posterunkowy rzucił się za nim w
elektryczne i sporą ilo~ć map, poczem pogoń, opryszek strzelił do nlesro klika·
krotnie, lecz chybił. Posterunkowy zroruszyli w podr6t.
Spotkali się w Jabłonnie! gdzie po od- bil _rów~m~ż. użytek z bro~i, przyczem

bytej naradzie, postanowdi wracać do
domu rodzicielskiego.
Tymcza.s~m ojczy.m Segiesa zameldo·
wał o wszystkiem policji, która sprawę
skierowała do sądu.
Na dzisiejszej rozprawie, młody organizator wyprawy zamorskiej oświadczył,
że za ocean wybierał się dla poprawy
bytu. Ojczym wyjaśniał sądowi, że pa·
sierb jego, chłopiec wątły, zagrozon}'
chorobą płuc, jest jednak posłuszny i
'd obry.
Ojczym nie roiumie, co strzeUło pa·

ranił uc1eka1ącego w nogę 1 w plecy.
Mimo ran przebiegł on jeszcze kilka-

dziesiąt kroków, poczem padł trupem
nad rzecz~ą Puńcówką Jak ustalono b~ł
to 28-letn~ .Jan Pe~er, obywatel. czeski,
karany w1elok!otme za w~amama.
• Rewolwer J~go znaleziono. w zaroslach. W ubranm Petra znaleziono trzy
wytrychy.
Peter jest znanym złodziejem, karanym wielokrotnie za szereg włamań.
Istnieje przypuszczenie, że Jest on mor·
dercą gaJowego f oldyna z Bazanowie
I sprawcą postrzelenia rolnika Heroka
w. Puńczowi~. Zwłok! opry~zka odstaw1ono do szpitala w C1eszyme.

64·łetni urzędnik zamordował zięcia
Sąd skazał go
Katowice, 14 paźdz.iernika.

na 5 lat

więzienia

czy już 64 lata.

Przyczyną

!Brali

opielił

p2suc•unq niess.:sęśHll'ucft
ll'UPodftóll':

Łódź, 14 października.
(i) Wielokrotnie poruszaliśmy sprawę
nienależytej opieki nad dziećmi, wskutek
czego zdarzają się nieszczęśliwe wypad·
ki. Mimo to jednak kronika pogotowia
raz po raz przynosi smutne wieści z tej
dziedziny.
Wczoraj nad ranem, rodzice pozosta·
wili bez opieki 5-letnią Marysię Czarno·
litą w mieszkaniu przy ul. Heuslera 69.
Ponieważ drzwi od kuchni były otwarte,
dziecko bawiąc się przy piecu, oblało
się ukropem, odnosząc ciężkie poparze•
nia ciała. Pomo<:y udźielił lekarz pogotowia.
Drugi wypadek miał miejsce przy ul.
Żeromskiego 45, gdzie rodzice pozostawili 4-letnil\ Rózię Przedborską bez opie
ki na podwórzu, po którem biegał zły
pies. Dziecko zostało dotkliwie pokąsa·
ne. I w tym wypadku pomocy udzaelił
·
lekarz pogotowia.

Zbiegł

z aresztu

Kr6L Huta, 14 października.

zbrodni by-

Wczoraj wieczorem z więzienia sądu
sądem okręgowym w Kato- ły nieporozumienia rodzinne Powstałe
grodzkiego w Rudzie zbiegł aresztant
wicach stanął w dniu wczorajszYtJJ Jan na tle maJątkowym.
Wobec tego, że lekarze orzekli, iż Eryk Wach<>wsiki. Miał on do odcterpleSeweryn, b. urzędnik stanu cywilnego

Przed

Wachowiak
oskarżony częściowo tylko odoowiada nria 6 miesięcy więzienia.
Akt oskarżenia zarzuca mu, że za., za swe czyny. sąd uwzględnił tą oko- zbiegł w czasie rozdawania przez do·
mordował w pQdsłępny spQSÓb swego liczność i skazał go tylko na 5 lat wię- rorcę l\olacji aresz.tantom.

w K<>sztowacb·
zięcia, Józefa

Chrostka. Seweryn Il- zienia.

·'

..
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~~~1 Kino-lean

!>an AdoU UZJ:Skał podwy:ikę pensji. Jest
niezmiernie uradowany.
nlezmleruie
Cała rodiina je9~ oczywiście
uradowana. Ale panu Adolfowi to Jeszcze Die
wystarc:za,
- Helenko - powiadJ do. małżonki - daj
złofaj rybce Jeszcze kilka robaczków bo Ja chcę
dziś widzieć same uśmiechnięte tw.:Ut
oczywiś cie

.„.

- Serwus! - woła pierwszy, - Jak ci się
powodzi?,_ A właściwie, ile masz lat?
- Ttzydzi~ści„_ - odpow!ada zagadnięty.
- Trzydzieści?„. Ale przecież miałeś trzy.
dzłeści lat, gdy wybuchła rewolucja!
- Wiem, ale nie mogę przecie nazwać ży.
cl~m te 10 lat od -wybuchu rewolutjł.„

.

.

Pan AloP:y,

**
*

ma.fęcy już

za sob,

D

przeszło

ue§rdzi::.slątkę, zakochał się w pewnej młodeJ
artystce ł naf:!abywał ję swemi zalotami.
~ Petn · cięgle mówi, źe pan mDie kochał nwołała ·wreszcie młodziutka artystka, A gdzie
dowody?-.„
Pan Alo)Zy poskrobał się w głowę i odparł:
, - Moje kochąne dziecko, w moim wieka
trzeba mi wierzyć na słowo,..

I

ft

**

D
f · 20

Film wykonany całkowici~ w Afryce przez t kspedyrję I'
a.w.a. przy współudziale LEGJI CUDZOZIEMSKIEJ

I

-W~e~e~ejnt_

- Więc dlaczego jutro ma być operacja·?...
zwyczaf.„
..:... Bo u nas Jest

ta.:!

podch~dd

na ulicy Jeden z 1eno :u„_owe_ra
go dawniejszych przyfaciót i powiada:
~ 'Potycz ml, proszę clę dwadzieścia zło.
'
tych„.
- N-0, dobrze. - oclpowiacla Lipower - · ale
wieqrt psc1e, te . pożyczki nhyec:.zq p~yjaźń
' -. -~
między ludźmi_ ·
- Nie obawiaj się o to.„ ltlłędzy nat1ti mó~-·~· nJ.Jh~Y!i'~.; -w:&ś' w tak 'wletnej prz1•
· .
1azm„. '·
*WKA

CA SIN-o

Początek

o godz, 4-ei

Kl:\ŻDY musi zobaczyć

MATA .HARI
grają:

·

Gr,ila Gatlto
· Rantolt Movarro

-

p. t. -

,, 14-ty iipca''
lvowy /lim Rene Clair'a

(lu) - Nikt nie wątpi o tem, że jed·
nym z najciekawszych reżyserów euro·
pejskich jest
Rene Clair.
Pierwszy jego film, jaki ukazał się w
Polsce, nosił tytuł „Pod dachami Pary• .
ża". Film ten . cieszył się ogromn~m po- ·
wodzeniem we wszystkich miastach polskich. Po amerykańskich kiczach, film
ten wywierał urok prawdziwej poezji, a
Prejeana i jego cudownej partnerki;
gra
Historja wielkiej miłości poświęcenia i nienawiści której wspaPoli Hery, mogła zachwycić najwybred. niałem tłem jest tajemnicza, pełna mepoku jący - h uroków ·- Afryka niejszego widza.
.
Drugim jego obrazem był „Miljoa";
film, s~anowiący pr.:>totyp · komedii muW rolach głównych ~ asy · po Is kiego ekranu:
zyczne). Było to prawdziwe · a.rcydzieł!)
estetyki filmowe). T emi dwoma filmami
NE~
Clair zdobył sobie w Polsce kredyt mo·
: alny na długi okres czasu.
Nie zawiódł równiei trzeci, ostatni
'. ego obraz '.'Niech żyje wolność"! KryW~TOLD
tyka zagraniczna uważa ten film ;r;a najlepszy, jaki stworzyła dotąd kinemato•
.
. . •
grafj~.
Ciekawą 1est niezmiernie rzeczą, te

W'

NORA
MARIA BOGDA
CO.,.TI
· EUGEM3USZ BODO
ADA• BRODZISZ.

„.

niedz. i świ~ta o g. 12-ej ~z.1ed.11e się to p~awd~p?~obnie dlatego,
a ~ra~cuzow _(Jesh mowa naprzyI ze
.
APARATURA W~STERN ELECTRIC. - Passe-partout, bilety .kład. o fdm1e „Po? da.chami Paryż~"). śro
d~wis.ko p~rysk1e me przedstawia tak
wolnych we1ść 1 kupony ulg. hezwzględme niew żne.

Początek

·

,

seansów o
·

g.

4 ej,

w"sob.

I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~1~k~gozamtH~owa~a~kd~cudzo-

- entuzjastą diwięko._
h~y ·p·od. BI'Bk~.- O.bY\VB ł BISk.I :;t~1ony;ri~;:ii~d~~ai~
ini!e~~~~e~
O\VSZBC
~wolenn~ków.
ma ratować' finanse zbankrutowanych miast
p

ziemca .
Jestem

filmu

fi.lmti n:relam zdam.a tych
mego, ktorzy tw1er.qzą,_. ze d.zw1ękow1ec
·
·
.
· ..
.
·
Przed kilku dniami prasa doniosła o 1 ni i półbez'robolnf nie mogą w obecnym z~trzyn;ał. w roz~o1u sztukę . filmow~. możli~?śc.i wprowadzenia nowego podat '.o~.resje . n.adchodzącej .zimy brać n~ sie- Film dzw1ękowy f~st otwarciem ·.· ·
nowych, '!spm;i~ych perspektyw"
bie dbowiązku płacenia choćby na1drob.
ku npe1sk1ego t. zw.
,pdwsuchn~o- poddłku, ~)'WJłłe~ieg~··· i}iejsi·~~o P?d~ttf1t. ~Wpray.rdzie p~ojekto- ~. ~to teg~ nie ~i~~1, je~t c~yba ślepy„.
W Warszawi~ odbyło się pos1ed,:.ep~~ A;i~cy -twierdzą, że bezrobotni oęBą ! Jak ;się :- ~ow1ai:łu1emy, -- Rene Claif
gł1wnetQ:. za~za..P11 ..,. związJsµ~ .m~s~ p~l- zwolnietii ·od ·p!~cenia.te{o podatku, aJe hlzystąpił1 . JUZ -de;> ,-r~altzacji - ·czwu·tef~
skich, na k torem sprawa· ta· mtafa by~ tylk~ ~et.r<>bonu; <zat~ es t.rowani>-w ~ ·1 „ ~b P·.~ ~~.! 4-t~ ~c~~'-Ma :to _być .obrat
da~h. A ilu :mamy betrobofnych, którzy po~. awiony cech · fart'tasf'yc~nych f bar.
,
zadecydow;ina.
dzie1{eal~yh 'ecz równjet peł~n „clał~
.
· · ·· się nie · rejestru;ą?„.
P~gł?ska ta ~ie jest nowa. Już od .kil.
'
•·· •
c
umor.u.
Ci, ' ni,e - będą zwolnieni ód płacenia , rowSs diego
k!1 miesięcy magistraty . grożą tym podat· podatku. Skąd wezin~ na ten cel pienią· . . ą ząc. ~ .- ~otychczasowych" prac tego
..
. . .
. ·
kiem.
. . W początkach ~ata zdawał.o . ~!ę, że,· ~z~?. ~ Zab~erz_e im się je.szcze najwy- naJPoEjul.arn~e1szego ;~eżysera · eur'°p.eis~i~
1uz podatek zostanie uchwalony i lada ze1 to, co ma1ą w swyni ma1ątku, a więc go, na .~z~ s.ię spodziewać ;znowu wJe.Um:1
·
dzień wysłane zostaną nakazy płatnicze. połamarie stołki, szafę, komodę i resztę sensaCJl fi mowej.
sprzętów!
ugorączka podatkowa"
Ale
Miasta są w ciężkiej sytuacji. Nikt
magistratów jakoś minęła. Teraz znowu
związek miast podjął starania w kierun- temu nie ·przeczy. Ale to wina z jedne1
feofralne i f łhnoft'e
ku wprowadzenia w życie tego nowego, strony kryzysu, z drugiej (lu)-~eż'yser franctt~ki Leon Poirier
·• nieracjonalnej gospodarkL
..
powszechnege> podatku.
przystąpił do realizacji filmu p t Mi. .
Szerokie rzesze robotnicze już się wy- Wskutek · nieracjonalnej gospodarki spo- łość... Miłość„ •••
powiedziały w tej sprawie na początku łeczeństwo stradło · zaufanie do magi.
lata, gdy rozpowszechniły się ·pierwsze stratów. Słusznie więc ktoś powiedział,
Ou}-Janet Gay;'or ukaże się "wkl'Ót·
pogłoski o tym n,o wym .podatku. · Związ- *e nowy podatek obywatelski byłby
c~ w ~.O"ł."Yf!1 ~braz.ie P· t. „Przemiła ko„zasiłkiem dla pozbawionych zaufania". ~i~tka ·• Zd1ęcia do tego obrazu zostały
.
ki robotnicze nadesłały
liczne prot est y ·
1 J~ u~onczone, obecnie o4byW"a się mon•
„ p owszechny po da t ek- <>b ywat e1sk'"
··
pod adresem związku miast, zaznacza• ma słuiyć rzekomo dla ratowania finan· taz filmu.
·.
.
··
miejskich.
sów
jest
nie
Polski
robotnicza
ludność
że
1ąc,
Może wi.ęc stworzymy również now-u . (lu) - Wytwórnia Fo:xa przygotowtiw stanie w ·obecnej chwili ratować go·· J
· k'1ej,
zaprzepaszczanej · po d atek d la ratowania finansów obywa- l~ o~;az P; t. „Dziew.czę z grub.yin cz~
spo d ark.1 ~11ejs
przez · party1nych wodzirejów. Bezrobot· .teli, obarcz.<_m ych podatkami miejskiemi? k~emB • GLłowną rolę w tym obrazie kre'.:.
u1e en yon,
·
·
(1 u ) - Ostatni **
film Glorji ·swaD50i.
• ••
.
ta
.
.
-· ·
nosi tytuł „Królowa Kelly".
w
Handl.
Przem.
lz;by
Komunikat
19.20-19.30:
PROGRAM ł.óDZICIEJ ROZGŁ0$NI
Łodzi. repertuar teatrów.
..
.
.
•,
.
.
. RADJA''
'- .
. , POLSKIEGO
.
19.30--19 45; Felieton p.~. „Sen jogów", wygł.
amer :kań·
wytwórnia
Pewna
.
(lu)
dr. Jerzy Szpaikowskt.
PIĄTEK, dnia 14.go paź~unib t932 r.
ska stworzyła parodję „Szarego Zmu"
t9.45-20.00: Prasowv Dziennik Radlowv.
11.50-11.55: Komunikat .Meteor. Ot. Wols. St. 20.00-20.15:
t. „25.000 lat w więzieniu Sing-Sing".
P·
muiyczna.
Pogadanka
·
Meteor. dla kom. lotnlczei.
Filharm.
z
&ym'on.iczny
Koocert
20.1~22.40:
nrr.
11.58-12.05: Sygnał cuw z Wanuwy, hejnał
W.a.f6z.awskiiej W przerwie koncertu: Fel.
z wiety Mariackiej w Krakowie. · ·
i~<Ml literacki 1'.· t . . , Postęp w literaturze''
12.05~12.JO: Odozvtacie pro!łr na dzieli ' b!et.
· wygł. p. Leon Pomirowski
12.10-12.21'.l: Cod.ziiea.ny ~.negląd l'raey Pol&kiei 22.40-22.45: W1.a;domośd apcmowe
12.Zo-12.40: Płyty gramqfonowe.
22.45-22 50: Dodatek do0 Pra&0wego Dziennika
12.40-12,45: Komunik.a.t . meteorologiczny.
Ra.di<>we~
12.45-13.55: Płyty gramofonowe.
22;55-23.00: Urzedowv Komunikat Państwowv
13.50-13.55: Chwilka tnOf'.Sika l kolonjalita,
l&tytutu Meteor. i komun. policyjny.
13.55-14.00: Kom.unik.ait LOPP.
23.00-:.Zl.30 Dalszv ciąg muzyki taneczne!.
14.00-16.00: Przerwa.
16.00- 16..15 , Pneglą.d . wydawnictw periodyczAUDYCJE ZAORANICZNE.

1

rtowiny
••

MIEJSKI.
TEATR
. • w·_piątek
i 'w sobotę wiecZOl'em barwDziś
na sztaka · Pagn-oł'a , Maorjusz•' w k.t6rei &z-erokie pole do po.piisu znajdują· Chojnacka, Wasiu.
!Yń.9~ Bakeru.k, ~fodrzeński, Wjnawer, Znicz
Ceny z:niżone.
1 mru.
.go.dz; 4-ei· P.opołudniu daaia bę.
. w &~b01tę
0
wystawiona gropierwsz.orzędrue
dz1e .;fee.ryowa,
te.9k~ l;>ohaterska Calderoin.a „Ckce" z p Gr>aej &peejalnie dla
w , l"Oli trt1;1low_
zy po ._cena-eh na1miśzych od ao gr. do z zł.
. . TEATR· KU\ERALNY.

~ło&ie

~ow&}tą

D~iś , i

d.n;, ·naistę;pnych

' wdalłzym ciągu

apo-

leczn•a satyra B. Shawa .Lichwa mieszkaniowa"

OPf.RETKA W ·TEATRZE POPULARNYM

(Ogrodowa Nr. 18).
o l!·ocfz 8.15 poraz 28 •.Księżna Cyrkówka" z Zam orską, 'Szerszyńsltim. Melodyst6wną, Sowińskim ; Zięda.kiewkzem 1 Winkle.
rem ~ reżyserem opere.tki . w rolach głównych.
Wkrótce ,Targ na D:tiewczęł.a'', operetka
w 3 aikta.ch Jac·ob iego,
PRZEDSTAWIENIE DLA DZIECI
.

I?,ziś

I

MLODZIEżY.

W n·iedirlelę o. g1>dz. 12 ·w poł. w Teatrze
Popuh rnym pOt<'\'Z 3-ci ,Dżek.linoekoczek" we
~ oła kome.d.ja muzyczna ze śp :oewami i tańcami,
Bilety od 40 gr. do na.byda w kuie Teaitru.
TEATR ~MELODRAh\'' -

arcywes·ola

PRZEJAZD 34.

„ .

.

••

·- '
H o 11 o· f ,T U · ·ro•d JO
.

.
nych''.
komedja Ruszkow20,00. OSLO. Koncert symfoniczny.
i;kiego p.t. „Mąż z grzeczn-0śet• z M. Serwifl- 16 15-16,30: Lekcja języka U1gi.e!skiego (LinLONDYN REO. Koncert symf.
21.00.
gua'Pho.ne).
&kinn w l"O!li tytul0owej grana będzfe dziś , piątek
21.05. KRÓLEWIEC. Koncert symf.
' .
sobota wiecrorem, oraz w niedzielę dwukrotnie 16.30-16.40~ Płyty graimofonowe,
21'.05. SZTUTGART. „Toreador",
16.40-17.00: „O młod.tie~y amerykiań&k<t-poł.
o godz 4,30 pop.oł. i 8.30 wiecrorem.
. on. knm . Adllma .
skiej'' - wygł, p. L. KrnżaóoW&ki,
Ceny mieisc od 30 gr, do 1.50.
17.~17.55: Kon:ert popohd~wy w wykona.
TEATR POPULARNY W SALI GEYl3RA
nru ReJ?re.zentacyinei :Orki:estry PoH:ciL Pań.
ul. Piotrkowska 295.
Dgżuru opdek.
stwoweJ m st. Warszawy p(xLdyr, Al. Siel-·
W sobotę, dnia 15 pa ździernika r. b. o godz.
.dzisieiszei dyżurują apteki: A. DanceNocr.
·
·
·
s.kie~o.
8.15 wiecz. premi era pełnego liumoru, . śpiewu i
tańca wod ewilu w 3-cb aktach p, t. „Robert i 17.55- 18 OO: Odczytanie programu nil dzień na- rowej (Zgierska 57). W. Groszkowskiego (11-gc
. Listopada· 15). Sukc. S. Gorfeina (Pilsudskieg•
steonY
·
Bertrand" czy „Dwaj złodzieje".
,W prze.rwre 154). ~· . Bar~oszewsk i ego (Piotrkowska 164), R
18.~!ct9.QO:__ Mu~'Y'.k.a t'.l'necma.
Reży seruj e Roman Urbański.
Rerpb1el1ńs~1ego (Andrzeja 28), A. s~vmadskic
.
b1eza.ce, .
W! ;„ om~c
W niedziele dwa przedstawienia o godz. 4.15
· · go (Przędzalniana 75). (p).
19.00-19.20: Rouna1tości.
po poł. i · 8.15 wiecz.
świetna,

·:

1filmy Claira zagranicą cieszą się więk·
••••••
n.mn•••••••••••••••••••••••••••••••••
I sze_n~ po~odzeniem niż w jego ojczyinie.
. .

arn owma

Do kliniki przywieai nowego pacjenta. Dy.
źurny lekarz. opukał go i rzekł:
--- · - ·
- No, dobrze, jutro będzie pan operowany„.
- ·Przepraszam pana 4oktora„. - od1'arł 1: • • •
. .
strwoz_ony pacjent. - Czy ze mn, jest tak ile? . .

PREMJERA ...

Pierws.zy polski' f1lni egzotyczny rei. M. WaszyflsKiego.

1
L . ... - ":'~ .d ~ „
.
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D~IŚ ·uROCZYST A

mej~ MmjA~R) ,
Uśm.iechniJ . sią. t.

09łl2".I

•

·.·

u„ nabycia we wszystkich · ksh:11... i.eh ...-.

- ---- --- -·- ---

naplaał specJalnle dla „Expreaau 11 •ERZI

Sensacyjna powleśt wsp6łczeana.

•

.•
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STRESZCZENIE
POCZĄTKU
Na podmieiskiei
<;zo<;ie w POWIEŚCI
ciemną. b~rz-

Podiobno }est tam jalkiś list dla
z jakichkolwiekb~dź przyczyn . nie
żegota miał być jej stróżem-opieku·
liwa noc dokonann-mezwykte1 zhrlldn1: nie- nas.·.
.
zdołał porozumieć się z policją.
nem.
znany o;prawca udu„ił hi'ahmę wn,ka w
- To trzeba było przystać i basta-..
A - więc przystępuję do rzeczy. - 1
Odźwierny na widok wywiadowcy,
P~woz1e.dorozehrał
ia do młndzieńcv
naga i trupa _przv_ L'IS t ten„ ma Jaik1s
· _·, związek
·
. z· tą cap rze d c h·w i lą dtwonHem
·
wiązał
konia nwai
iado Urzędu otworzył ~eroko oczy, jakgdyby po·
nusz _Grant t W~daw Kaleta - pierwsi cxl- tą ~.prnwą. moy z t-em mordierstwem...
śledczego. Kazano .mi przyjść, więc myśfał:
.
kryh te zh_rodmę_ i znaleźli w reku za- Wentziel kaza1 cię zbudzić i ~ebyś zbaidę. Ale żdaje mi ·się, że ktoś mnie f - Co się z nitn dzieje?„. Wściekł się,
mordowane1 hrabiny -.trzepek listu Pisane- da1 tę rzecz o-r.rnntowni·e ..
(niecz.ytelne).„. Boję - się już oglądać, l czy co
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z t~ o na.„ Id,
. z wrp~ost
c10 urzętd!u
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wzgl.edu ~przeciwila sie mał7.eństwu Leny Tam Cl te.n hst wydadzą...
dłach
z.brodniarzy, którz'Y pod hypno bardziej.
.
z. lei synem.
. _
żeirot~ nie namyśJa.t si•e d1t,ugo. Wsiadł
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len~. ch~ąc ~I~ dow1edz1eć. na czem po- do taksowki i poj•e.cha~ d-0 urzędu poczstępstw.
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, ż~gota zacisnął pięści. Nurtowała w 1- . - !ahk, przyznaję.„ - odparła :wresz·
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c~e c1c. o. - Mo~~ postąpiłam tle, ale
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1 'k;".trzv.mdu1~ ł i- Qd tego kro-ku dr. wa?
rv ;,•~obserwoWał.
ua przv ee,siednim stol uku
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DZIS WSPANIAŁA PREMJEl~A dawno oczekiwanego wspaniałego filmu p. t.
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Muzyka JANA GILBERTA.
- W rolach główn ych przecudna para kochanków

LILIJAN HARVEY
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WJ LHELMA THIELE.

HENRI OARAT.
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Nadprogram aktualności krajowe, tyg odnłk foxa oraz komedja kreskowa.
Pocz. o godz. 4 pp., w sob., niedz. 5 więta o g. 12-ej. Passepartout i bilety bezpłatne nieważne do odwołania.

lotnicze
Dwie kata&troly
.., .'.Jl,evnu:.rc;ft.

sm1erc1 w Kielcach
fi

Wyro

października.
się samolot
roztrzaskał

Essen, 13

75-4

•

•

W Kolonii
zamordował
wieśniak,
sportowy podczas lądowania na tamtejszem lotnisku. Pilot zginął na miejscu, to
sądem doraźnym
zmarł po
warzyszący mu dz:i~nnikarz
Kielc~, 13 paź d ziernika. 1~odZii{:e postanowi-U wreszcie zwrócić l zamążnej córki. W o~rod·zie Wiśniew.
przewiezieniu go do szpitala.
Dusseldorfie lotnik I W d:nm wczora1szym J)'rze<l sądem się do sądlU z żądaniem ooieważrtlenia ' ski dopadt ich i kilkoma uderzeniami
Na lptnisk~ w
siekiery zamordował naioierw ojca. a
.
.
. .
.
Lohausen podczas lotu · bezsilnikowego 1 d~raźn;"":l w . Kielcach. stanął 28-let:ni l darowizny,
stracił równowagę i spadł. Samolot roz· m:eszkan:ec WS'l Do~rom.1~1~, PO!"· wto-j . Gdy. Ant.oni„ W1śn:c~S>k1 dow1-edrzial nastęrmie matke.
Przed sądem na rozprawie Wiśniew
trzaskał się doszczętnie. Lotnik ze zła· szczowshego, An~o~1 W:smews.k1; któr~ I się o te1. die:cyz11 rod.z.1cow, uk~ł plan
maną podstawą czasz.ki odwieziony zo· zamordował rodz1cow swych, Jaziefa t . zgładz1ema ich. Krytycznego dnia umó- ski z cynizmem przyznał się do popetwir si·ę ze swym są~iadern na jarmark nionej zbrodnd.
Mariannę Wiśniewskich.
stał do szpitala.
Po 11rzeorowadzeniu rozprawy sad
na dzj.eń następny i w domu sąsiada spę
Tło zbrodni jest nastę.pujące:
skazał Wiśniewskiego na karę śmierci
Przed czterema laty rodzice Wieś- dzil kHka godzin.
ł ł
N
Następnie wzbroiwszy się w siekierę, l}rzez powieszenie.
niewskiego za.pi·sa.Ji mu swoje 12-moro wy s a u
Obrońca Wiśniewskieg-o, mec. Chęgowe g·ospodarsiwo pod warunki·em. że . prz.vbyl noca, do domu rodziców i wy- ł
pnrfłl f t1s•11stonn1fdef.
da im d?ż~wotni~ . utrzyma.nie. Obdaro- j wążywsz.y drz1vi. usilowal d~stać sill do clński. wystosowa·ł pr?śbę do Pana PreRzym, 13 października.
Ogłoszony został nowy statut partji I wany W1śmewsk1 Jedmuk warunku tego ; mieszkania. Na brzęk rozbrtych szyb zy<le.nta o fas.kę. O ile Pan Prezydent
faszystowskiej. Wzmacnia on osobisty nie dotr~ymat, nad rodzicami się znęcał oboje Wiśni·ewscy się obudzilli i usilo- z prawa ła·ski nie skorzysta, wyrok wYcharakter władzy Duce, kodyfikuje licz· bit i katowa~ kh przy lada sposobności- I wa.Ii nr zez okno zbiec do mieszkania ich konainy z.ostanie d'Zisłai o godlz. 4 popot.
ne punkty dyscypliny wewnętrznej i
przewiduje znaczne rozszerzenie stanu li·
czebnego stronnictwa, zastrzegając dla
tych, którzy należą do organizacji od same~o jej zarania znaczenie wyjątkowe.
Duce stoi poza i ponad partją,. Mło·
kr~gl
dych ludzi, którzy wyszedłszy z organi·
dze zarządz;ły ponownie sekcie zwłok. funkcje oficera łączn i kowego mjędzy
Wiedeń, 13 paźdz i ernika.
zacyj faszystowskich dla mJodzieży wstą
..
.
„Re;chspost" w korespondencji z nim a Moskwą.
Afera urzędnika bułgarskiego Dymipili .do _partji umiesz~zono. na tym samym
Po upadku Stambulińsk1 ego Dylll1~
poziomi~ ~o fas~_ysto:v pierwszych~ _lecz trowa, zam 'lrdowanego w okru~11y. spo· Sofii donosi. że Dy mitro~ został za·
z~~lenmcy part1i,. ktorzy przystąp1h do sób w AustrJj. priez iego przectwn!ków mordowany nie przez komitet m~cedoń trow przytąctył się do grupy legalneJ
f.aszystow· politycznych. zatacza coraz szersze krę ski, lecz ł!rzez emigrantów. nałe~ących 1 a~rarjuszy i nawet objął funkcje urzęd
~dłęs~i'e ruchu
nt~J
s~iego wyłączeni są 0 ~ wszelkich stano· 1· gi. Ślady morderców wskazują na leu· do st ·onnictwa agrarno • komunistycz- nika . Państwow~go. Grupa rady.kalna na
dyn i New York. Celem stw ierdzenia nego. Dymitrow był również członkiem f tt,om 1ast wyemigrowała zagran :cę. Gro·
wisk wewnątrz stronntclwa.
betpoś redniej przy1.:?,yny śmierci wta- stronnictwa Stambulińskiego i pernił ziła ona w ostatnich czasach, że w najbliższych dniach przekroczy granice
Spalono 720 tvs. pereł,
~ułg~rską •. Dymitrow p~siad~t . wiele taDOKTOR
•eeeo•Mooff. . . . . . . .••Mfl
30 _
abv spowodować wzrost cen
Ili !U Jemn c pohtycznych em1gracJ1 1 kompro·
mituiące listy, dowodzące prawdopodoWiedeń, 13 paźdz ! ernika.
Dz IE c I
bnej łączności agrariuszy z Moskwą., •,
;---;-~
proścfe rodziców,
Dztcnniki wicdeńc kie donoszą z To·
.g ~ ~ 8 , Z tego też powodu na Dymitrowa wyda
chor. skórne. weneryczne I ntoczo· ~ ~,....
żeby przyszły z wamt
kio, że pewien przedsiębiorca połowu
ny został przez sąd kapturowy wyrok
~;:
plciowe
na
1 ; u~
per.ef w l(obie potecił spalić 720,000 pereł japońskirh. Wartość spalonych pereł
~ ~~ śmierci~ fi. ste1·pnia 2 ~ ~
i
Prasa butg~rska przypusz~za? że w
-;:, ·~ •
wynosi 500,000 yenów.
przyJmuJe do 8„10. l)d z-4 p0 poL ~ F
do
:: .~~ sprawę tę wmieszani są wybitn~ przy1 od 8-9 w. w nie~z. i święta od ~ E
Przez to radykalne zarzadzenle o.
~ :;! !! wódcy a~rarjuszy.
10~-r-ei.
częt<iwany jest wzrost cen pereł japoń
Wyn ;k dochodzeń Policyinych bęs:: ::s"~ DJ _ii:
Dla pań oddzielna ooczekalnla.
skich.
~':.i-: ::;:,_~...: dli'e miał wielkie znaczenie dla dalDla nlezamotnych ceny lecznic.
poiutrze. to jest w niedziele. o
e ~_ c.~ szych losów bułgarskiego stronnictwa
godz. 12 w pot.
40 2
DOKTóR
Wołko•••ysk~ ~ ~~ 1 ~- ~ agr~riuszy. Buł~ars~y urzędni.~y po!'cji
w programlei
f 3 E ~ 'CQ.!:!.'§ WYJecha!1 do Wiednia, ~by _we!sć w kon
W
śwleetnl parody~c\
Heine-Mediny .
~.g~
PAT I PATACHON
0 g.~ takt z wtadzami austnack1em1.
rozszerza się w JVuun.czech
•
p...
IU'n 4 >...
Cegielniana
uluhieniec dzieci
N~·~ I o:~:
i1-.:;;;
ST. WOLISSKI
Linsk, 13 paźd·ziernika. I
~EU t::i ~~~ 1i!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllll
telefon 216"90•
naJmnlelszy komik i tancerz
Choroba tteine-Medina szerzy się w
.
_
Specjallsta chorób wene~cznych BOGDANEK CHOMENTO.WSKI
W samym
Niemczech coraz bardziej.
1
• • • lllllllllllllllff BEZPl.ATlllB. 'l:!l!l!il'l!lllilll
•kornych
moc:z~p~clowyc'clowni
dow.:ipni
Upsiku stwierdzono w ostatnich 14-tu
·1 •
I·
•
•
Przyimuie od godz. 8-2. 5-9
IMRE I COCO
=:
PORADY DLA KAzDECiO
___ s
w niedziele i święta od godziny 9-1.
arabski czarodziej
dniach 10 wypadków paraliżu dziecię·
1
cego, z których dwa b)"~Y śmiertelne.
~zcz~ście I pa wodzenie Twoje za·
ć ~ ~ o ·;;;N..: t'\1
Dla pań o<ldzielna Poczekalnia.
I
SADI • fOA~Y.
Ogół·em od 1 si·erpnia do 10 bm. za;,;;; lezne 1est od gwiazd I planet. które
_ ~ ;.. , -o tj -o DOKTóR
cudowne dziecko murzynsk1e
.: 0- 2 :6 ~ ~ 1oo. ·= o e =: od przyjścia na świat wywierają .
MOLL y KID
chorowały w Lipsku 62 osoby, z czego
wp!~w na Twój los iycia i przezna·
~ -~ @.g ·~
fenomenalny węg ier
28 mały.eh dzieci, 19 starszych i 8 doroczen~e. charakter, skłonności I zdoi·
~J;;"O ~·~~=
IMRE SZENES
I
słych . 6 osób zma.rto.
- OOŚCI.
?><.>O - &.W
e
Znając swó! horoskop uświadamia·
N o
~ - .' .c
para taneczna
my sobie co nas spotkać mote w
..!'!! 8 .~
41 ~ g
po w R 6C IŁ
RELSKA • OSTROWS~I ·
rminy wyda· ==
przyszłości i obliczyć te_
Plołrkowaka 70, tel. 181·83. .!ł ~ ; 1 ;:l-o ~
groteskowy tancerz murzynsk1
Choroby skórne, weaeryczne 1 mo· .E = ~ . :o N·g E - rz~ moa:ących nastąpić w Twojem LITTLE SAM
.
.
życrn.
.g.~.id ' ~ ~ "'~ 1
czopłc.lowe
·....
Pozatem
Dla otrzrmam~ bezpt.atnego boro_
Leczenie promieniami Roentgena. ...~;: &N ~N
ulubieni artyści teatrów łódzkich
Przyjmuje od 8.30-10 r., 1 do 2 t pól .i.iJ; o. 1 "=' ~ • =: s~opu, napisz 1m1ę. rok 1 date urodze·
BalkU! Komedylkl!! Atrakcle!ll
1 od 6 do 8 i pól wlecz. w niedzielę z;.;s 'ą:ij 5;: o~& . _ ma. otrzymasz <?Pracowane na_ukowo
CHOROBY WENERYCZNE, MOCZO·
przy t19mocy .MED.łl:J M porady 1 wska
i święta od 9-11.30 rano. Odzielna ~ ·a N.~ t!:f c:\i
Nlespodzlankll! I
PŁCIOWE i SKORNE.
=
N.g ~ U g & • = zówkf Jak uniknąć mep0woazcO.
poczekalnia dla pań
POWRÓCIŁ
Na koszta kancelaryjne I przesylke
x 4> ·~ j' ~·;;;:.;li)~
Program. !~kiego .dzieci jeszcze
NARUTOWICZA 9. Tel. 128·98
horoskopu bezpf~tnego. nadesłać je- 2
o s::-g .
PANÓW którzy wezoraj zabrali bie- 0f-- i:::
nie widziały.
p 0 r "' ~~ I ..i?>,,, O'i) = den złoty (znacz.ki pocztowe). ADRES:
. k .
. 'ki
.
Przyjmuje od godz. 8.....:12 rano i od
1
I
BICZ, WARSZAWA, ul. Kos21y- :;:;
Maria
_
~o-orn
'
'"·uprzy
iz?ę .su n e z miesz ama
Bilety w cenie od 50 gr. do 2 zł.
5-8 po pał.
ii
kowa 28. m. 34. .
- - iii
d111<lwei 9 (p~rtcr). prosze. o zwrot .z~
50 gr. o<I dziś -w, kasie teatru
30-2.
0
• • lllll!lllllillllllllllllll!llll!!!ll!lllllilllllllllllillllllllllllllllllllll::llllllllllllll
:i.n.f~f. ~~g~7~· Dy~krecia zai>ewmf4
„Scala' ·
150 _ 2
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, DZIŚ PREMJfRAt Niebywały rewelacyjny__ 24·o AKTOWY PROGRAM!
I. naJpatętniejszy 100 proc. d:iwiękow~ dramat sensacyjny realizacji mistrza reżyserów .KlNO VIDORA, twórcy Wielkie! Parady p. t.

pełna
"
wesor OŚCI p. t.
- Początek o godz. 4-eJ, w sobQty l nied.zie:ł o rodi. lZ-oJ. - Na PietwUl' seans ws21ystlcię ntieJsca

u. NiebY:wata kome.dja
humoru

l

~6~0~;~:

WAlLACE BEERY oraz SLIM (Karol Dane1
ZŁE SKUTKI DOBREGO WYNALAZKU" z u<lziałem niezrównanei
• WESOŁf'.J BANDY •

„BILLY THE KID"

po

SO 1roszy.

Przed spotkaniem

ł

Polskd-lviemcv w bok!i-.

konkurs sportowy Expressu'' w.~a;~~i::::nt!~Wk~~~~e~k1~f~~~~;wo;
Wl·e1k1·
Reliordowa
nagro' d dla Cz"telni·ko" w
--~--=·--

ilość

Rozgrywki

'.Y'

ligo~e i o wejście do Ligi obserwują ruch piłkarski w Polsce.

stanowią
od szeregu miesięcy największą
• • .
•

sensac1ę med.zielnych unprcz sportowych

Nasze dotychczasowe konkursy, kt6Niemcv wys~ąw;li już przeciwko Poi- ·
zl re. postanowiliśmy
obecnie wznowić, do-' sRce swąt ~aJspiln tekj~za tre~r~ze_ntta1 cJ~.
. •
• .
•
eprezen acJa o1 s 1 zos anie
ona

Obecn!e trzy pytania spędzają sen
•
. . .
•
powiek miłosn1ków piłkarstwa: Kto bę·
dzie mistrzem Ligi? Kto w sezonie bieżącym podzieli los Jutrzenki, Hasmonei,
Turystów, ł.TSG i Lechji? wreszcie, kto
zajmie opróżnione miejsce w Lidze? •
, trudno b ez
ot o py t ania,
na k tore
zasta·
nowienia odpowiedzieć.
Redakcja „Expressu", pragnąc dać
upust wielkiemu zainteresowaniu dziesiątek tysięcy zwoleualków piłkarstwa,
·
'b •.
• b d
przystępuje w na} liiszych dniac
o

wiodły

me1ednokrotnie, ze wielu z na-I
szych Czytelników posiada nietylko wiei
ki dar intuicji, lecz doskonale orjentu;e
się odn,ośnie poziomu i formy poszczegól
nycb zespołów. z uwagi na to, że-· końco• .
•
.
we rozgryw)d piłk.arskie zapowladają się
niezwykle ciekawie, konkurs nasz siłą
rzeczy przewyższy dotychczasowe i
wzbudzi wielkie zainteresowanie wśród
rzes~ sportowych.
S
.,.
•
zczeg61y naszego sensacYJnego konkursu oraz wielka ilość nagród zostaną
ogłoszone na łamach „Expressu" w najbliisz:ych dniach.

Wyniki spotkań oczekiwane są z ogromną niecierpliwością przez tysiączne rzesze zwolenników piłki nożnej.
Nie należy się zresztą temu dziwić.
•1ema prawie
• m'ed
• li, b .
. byli
· zie
ysmy nie
N
świadkami Jakiejś większej sensacji, jakiegoś nieoczekiwanego wyniku, które
obracają w niwecz wszelkiego rodzaju
teoretyczne obliczenia i horoskopy opar·
dk
t e na zdrowym rozsą u.
Słowem chochlik footbalowy króluj<' :>głoszenia
tu a ałegct, &t ahłlj40 1tan bezus(lb.
WIELKIEGO KONKURSU SPORTO·
ndo napięcia u tyc:h wszystkkh, którzy
WEGO.
•'

rt~

·' '

.,

·~,.,.„,·,'\'z·,•--.:.,~• .~,•7...,,

,

Płnał mistrzostw

,

,

' Niemcami, które odbędzie się dma 13.
listopada w. Dortmundzie wzbut!7.1ło
wielkie
towvch zainte~e~a"'.ani~
Polski 1 N1em1ec.w sferach s~or

ł\

•

M1•strzostwa lekk·oatle1yczne Pab1·an1·„Il'
i'

tenisowych Polsl\ i'I
0

u~ et

doPiero po specjalnym obozie tren;n„
gowym, który rozpocznie się 27 b. m.
w. Poznaniu..Exm:s~rz świata w bok~ie
~ax. St.:hmelhng, ofiarował dla z.wYcię~k,iet~o zehspołu meczu Polska-Niem.
cy Spotkanie
z o Y pu ar.
Po!S'ka - Niemcy będzlę
juź 15-tvm meczem międzypaństwowym reprezentacji Polski.
W roze~?nych d~ty_cbczas
14-tu
1
spotkanlac h 10 wó kraJU ~ zagrani 1!ą~
wygrano 6 mecz w, zrem1sowa110
1
przegrano 3. Stosunek punktów 121 :\01

5

Kandydaci na mistrzów

•

Do

w grach só<Jrtowych.
rozgrywek w

ukończenia

1Jportowych

grarłi

o mistrzostwo w klas'e B

cwo~g~~~~mz~\~~J;;~ ~ak~sz~fó~~~

Srrawa mistrzostw drużynO'Wych PolW sc.hotę i n~ed:zielę zostaną roze- lniaik, który będąc zaraorem nac~.Jn!kiem męskiej klasy B w grupie 1-ej pr·>waski w tei:iisie odżyła na nowo. Ja.k wta- l grane w Pahianicac~ mistirzostwa, lekko: Gnia~da. Soko!ów, w lwiej m!1e~ze przy- dzi Slow. Młodzieży Polskiej, zaś w
d·omo tocz~ity siię przez dłuższy czas atletyiczne dla pań 1 panów w lokalneJ czymt s1oę do suJkcesów We1sowny. - 11-ej SKS (Łódź) przed HKS-em.
r.ertraktacje między Łodizią a Lwowem kon:kuire:ncji o puhary przechodnie ufun- 1 W biegach zaś spriTiterowskich ora:z
W koszykówce męskiej klasy C pr:Jo miejsce fi.nalowej roz~rywki.
<l·ow;i ne przez miejski komitet W. r. i d1!uższych .<l 1 mnLnującą rolę odegrać win- wadzi zdecydowanie Stow. Mł. .KoUdZ'ki Lawn-Te.niis Klub slusznie do- P. W.
.
.
1..awoorncv kl·u?u fabrvczn~~w z Sze- ściuszko" prz.ed ~KS-em (Zgierz). w
magal sbę, by finał vdby.t się w Łod~i.
W raku biieża,cym będz1ie r6wnrei , !eirem, K~a'?lczybem i Lninyun na czele, koszykówce zeńsk1eJ klasy B prowad~i
g<lyi miasto nasz,e nie miało w sezonie startowała wsz.echstronna lekkoatloetka Jatk rówme.z ptC>tkarze z tego sarneigo Sztern przed Triumfem i w hazenie
bi·eżącvm a·ni Jedti·ei poważniiejszej roz- Kriuiszeendiera - Janowska, która pa-,klubu bez trudu winni wyjść zwycięsko. ! klasy B prowadzi Makkabl.
grywki tenisowej, Pertraiktacj.e te wsta- zbawia.na była prawa udziału w mistrzoNa·ogól prz.ebi•e•g powyższych ml{V r1a f'l'ew~en czas przerwaine i Jak się slwCl·ch zes;dorocznych. z powodu brakuj stl'lzostw za·powiada się wvek.e i·nteresu- Byty gracz Hakoahu, Kuczyński•
dowiad1ujemy oooc11ie istn~eje możllwość zwol nienia z miejscowe.~o Sok0ta.
jąco. choćby ze wz:gJę<l:u na wielką i'lość który w sezonie bieżą.-:ym występował
że J wows,J.-i Lawn Tenis Kluib zgod:zi się
PNatern startować będ1zi·e m. i1n. f rie- , ta-lentów, jakiie·mi dysponują ni·ewftelkie w barwach WKS-u. pod•pisal z pawro·
by firni,f odlbyt siię w t 0 dzi.
kord·zistka światowa w dysku - Wei- · stosu1nkowo, J.e:c·z za to wielce us<porto- tem zgłoszenie do swego macierzystego
Jako termi11 prz.ewid.z:ianv j ai- t 23 bm. sówna.
wione dziś Pabjainice.
(Edy-f) 1klubu~
Z-e wz~}."tfr.l t'a to. że no.,;imn lekko•.
NaJ'prawdC""'dobn1""'J Wl."'C t,t.dz' UJ.
jeszcze w ·~~~on~e,„bleŁącym ~ow go ~r. ritletyki kobi•e(:ęj w Pabja.nl~ach śtoi sto- .
strza Polski łleb~1ę.
sunkowt:> b. wyso~rn. paść mogą na tych
zawrd:i.·ch re'ki0rdy.
Nl kałaku 7. Kopen•
Mę&ka lekkoatletyka nie }est równi-et hiobów robu'fni<zuch na boisku 'l'IJR
nc:?:bawi.c·na talentów._ jak. p.. Creslaw
w sobotę. dnia 15 i w niedzklę,
Siatkówka.
hag\ do Marsyłji
M1ll~r d1?·sJ-onaty w1elob0Jow1·ec ora_z 16 b. m.• Rob. Klub Sport. „T.U.R."
.
"
.
••
D0 portu w Marsv'I!i przybył na ma- 7.T'·;i.nv diz1~ tren·er spnirtowy P. Marei- z O:m~j zamknięcia sezonu organ=zuje
godz. 16.00 „Widzew - „Sztern •
tym kaja:ku ckińczyk Peter Je!1'doarf-JeirI na ?o·sku wlasnem przy ul. L~tniej
Nledzieta, d. 16 paźdzrerni'ka 1932 r.:
se~. kttiry na te~ malutk!•ej lodzi o'.'.1by1
Piłkarze łódzcy
rev.rJę. s~ortow~. Program zawotl(tw
od godz. 9 do 11.30 - tró'me~z
lek·
1
ra1d z K0t>enluw: 1 przez kana~ KHońsk:
.
przew,du e tró1mecz lekkoatletyczny k tl ty
U . T · ..,.., ·r
f"
·
k •
·
d
u
·
1· · "
r
···
·
-oa
e
czny
n11()tlurvn~
rump
morze ~ofoocne. Ren, Saony i Rodan d
on czą sezon footbalowy.
mJ"e zy " nion - "· uring, .- " ru~pl 1· - R· I(, s. „T.U.R.", w progr~~ie ~•iCli
Marsy!Ji.
. .
.
.
•
R. K. S. „T U.R. , turn:eJ błyskawiczny
.
ty d k: ,11
Otecnie dtzrefov żeglarz zamierz~ . Sezon piłk. 1 .noznej w Łod~1 •. k~1_n~zy w pi~kę nożną o puhar z udziałem dru- na 100• 400 . 1 3•000 m., .rzu
ys ·'C •
t.~dać si-ę na swym knjaku do Nicei. ja- , się w roku b : eząi.:vm wcześnie~ n·z w żyn klubów: ,.Szternu", ,,Na.prz·)du", ?szczepem 1 kulą, skoki 'Yda1, w~wyż
dąc morzem wzdiłuż wybrzeża.
lat:ich nn.fH7:edn ch. Z meczów ltgo\\'wn „Jordanu" i „T.U.R." oraz zawodv w 1 o tyczce oraz sziŁafeta oh·~p1jska,
oqbędą s·e Jeszcze tylko dwa, a m1ann- koszykówkę i siatkówkę 0 mistrrostwo
od godz. 13 do 17 - finały w !rolle koszlu1e POS? w1c;e prócz niedzielnego m~czu z Cr1: Ł. R. s. K. o. z udziałem .. Widzewa", szyk6W!<~ i sia!kówkę oraz błyskaw1cz. cov1ą. o.nzostał do rozegrania ŁKS-t1w1 „Szternu", „Julrzini" i „TU.R.".
ny turmeJ w piłkę nożną o puhar;
W zwią,Z'ku z: ttka'Zani•em się w han- w tnd;;§J tylko mecz z \Yarszawłanką
· Szczegółowy pmgram jest następugodz. 13.00 „Naprzód" - „Jordrun";
dlu p:-iństwawych o:lz.nak srortowych po 2.3 b: "'.· . Ost~tn · e mecze lig.owe z O:~r· jący:
godz. 13.40 „Naprzód" -,,T.U.R.'';
<.:enach wy.g6rowainych. wyjaśniamy że barn:ą t Legia rozegra druzvna łódzKa
od 14 20 S t "
J d "
ceny tych odznak w hand:Iu detalicznym pn za o9zią. Prócz mecz~w Ig iwv .. h
Sobota: dnia 15 paździemnka 1932 r.:
~z. 1 · " z em" - " or an ; "·
nie mogą przekraczać nastę!)ujących odbędą s1e jeszC?e w Łodzi dwa ine..:~e
KosLykówka.
~vuZ. 5.00 „Sztem - „Naprzód ,
kwot: odz.na:ka bronzow 3 do zł. 1.20 gr., to~arzvskie t.KS:u 30 b. m. i 1„ t I. z
godz. 14.00 „Sz~ern" - „Jutrzn'a";
godz. 15.40 „T.U.R.'' - „Jordan";
srebrna do zt. 1.40 ~·. złocona do zt. 1 ~~strzowską druzyną ~ląska n1em:c•.:goch:. 115.00 „Widzew" - !•T U.R '';
„Sztern".
11 godz. 16.20 „T.U.R.'' 70 groszy.
k:ego.
godz. 16.00 ,,Jutrz.nfa" - „T.U.R.''. 1
O wypadka·ch pobieraiuia wyższych
cen r.a odznaki na:leży powiad-omiać pań
stwowy urząd \vych, flzyczn·e~o z podani·em adresu wytwórcy, sprz edawcy i
daty n-aibyda odznaki, ora:z nazwiska
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„Cyrk Tildena" na objazdach

0

~nterwenjujące.go.

Migawki z pobytu zCJwodowych tenis!st6w

w Krakowie

Bokserzy I. K. P.
N'e wiemy co hvto powodem. Czy· zarówno z Jednej Jak f z dru~eJ strony.' na walki atletyczne. er sami zapa~nicy
zaryroszeni do Finlandii i Estonii zbvt szumna · czcstokroć kł~mliwa re- Gra dla ok~ jest nieładną, b~z efektu. 1 ciągle m!ędzy 'sobą i ciągle to sam0. z ~

11ru7.vna p:c~ciarska ~isf rza t ''<fz; kia ma, czv boląca ~o~a. Ttldena: czy N ezwvkle Jednak sk.uteczną 1 nie zwy- ' wodnikom specjalnie na zwyciestwagh
JKP. otrzvmała zapros 7 c111e na role- pewne zbhzow~me (Jczelt odnośnie do k.le produktywną. Piłka przelatuje nad · nie zalety, gdy2 Jeśli nie dzisiaj to bę~ranfe trzech mcczńw bokscr<ikkh w Sf}ortnwcó\" rnozr.a wogól~ tego wyra- ; s·atke conaJWYżej trzy razy. ażebv do- dzie jutro...
'
f.stojni i finlandjj. w f.stonf bokscrzv ż~nia u7:vwa.d \'ZV w,reszc1e prz~męcze: stać się wreszcie silnvm u~erzenicm ra-1
W kaM
i
kt
• ,
.
łódzcy rozcg-rają mel'Z rewanżowy z nre. Dosć. 7. cyrk 1 ·ldena pubhczno~ct klety w sarn róg. Nudno Jest. At nagle
Pr lć ~ raz e pra yczm 10 om
bawiąca w roku uhiegłvm w nast.<!tn krako~ski~i się nie podobał. ~ie byto oivwienie. Oto Ti!den złości się na s.ta- są. ac so lę ~ażą. No, ' publiczność
m· eśt.:ie drużyną: Tall na Bnxieluhi i spodz1ewanc~o entazJazmu. me było bega zresztą scdz1ego (p. Czyżowski) i wykupywała bitet.Y po 1 zł. za mleJS<:e.
ewent jes7.cŻe z którvrn~ z czołow·.i\ h hurzhvv·:h 11 1'laskńw a tvlko czasami zdenerwowany posyła klika pleknvch
I to wszystko ma być tą kwi·ntcsenzesnoMw. nast<:Pnie udadzą się do F 1,_ tu i ówdzie aplavdo~va:t1o. Na kort piłek. które cudownie NaJuch odbija. I cją tenisu? Mistrzowie świata? Możli
Jandii. gdzie w Helsingforsle SPlltk1i~ y.r::hodzą dwa1 pa~~w.e. Jeden starszy 1Po~em znowu szarzyzna i znowu jedno- we.
się z repre7cntacja. miasta. Zapros~e'l e 1uz. bardzo wysoki 1 bardzo chudy, ma-· staJność.
A sprawozdanie techn.iczne? Nle pl·
na wviazd zostah przez kicrownict·ł.-~ I jący dość IJ<)ke:.źnl\ łysinkę. drugi - niBarnes I Nusslein. Młode Pokolenie. sać nie będziemy. Nie jesteśmy w 'stasekcji IKP przvji;le. Wvjazd nastąpi po I s~i. tę~ Dd~ z dużym brzuszkiem. To j P!lwi·nni mieć dui.o sił i ~ufo zapa~u. 1 n!e· !<rytykować Tlldena? Npnsensl Namcczu bokserskim Polska - N \!mcv Tilden 1 Naiuch.
N:estety. tak nie Jest. GraJą nieładnie, p1sal śmy zatem tytko to cosmy wkłzie·
przyczem ścisły termin tournee ;.> - e~
Oraią; P Naju~h senyuje. pan T!l- bez iakie~okąlwiek natężeni.;. myślowe- _ ~t: co słyszeliśmv:. co się nam wydawało
ściarzv M~zkich zostanie w naJbM- 1den odl:J 1a . r~~ NaJuch ~c:na. a mrn Ti}- go, wydaJą s1ę ~vć Jakby przemęcze!11.11 co z tenisem niema nic wspólneRo.
szym czasie ustalony
ł den pus1cza p1łke. g-dvz szkoda mu s1e A mo~e hag-ateltzują sobie? Chvba n e!
. wit. 1tl
•
męczyć biegiem do siatki. I tak ciągle
Wogóle cały cy:rk Tildena przyporni~
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KONFERENCJA ROZBROJENIOWA'. .

Einstein iBdZIB

I

do Stanów· Zjednoczorivch
Berlin, 14 patdziemika.

.

(t) W Berlinie rozeszły się pogłoski,

~e źnany uczony Albert Einstein opusz·
~a na stałe Niemcy. Jak się okazało,
prawdzie.
pogłoska ta nie odpowiada
Ji:instein otrzymał jedynie zaproszenie od

'ł~. iwersytetu w Princetown na wygłosze•

szeregu wykładów.
· Einstein przyn:ekł już, że przyjedzie
Będzie on
da Stanów Zjednoczonych.
~kła.dał matematykę i fizykę na insty•
1!lcie zało.tonyi;n przez · dwie bogate a•
werykanki .Luisę . Bamberger i Felice
Fotild. Wyjazd Einsteina nastą.pi wkrót•

wę

Pocl4g

Bazylea wykoleił się pod Paryżem.
odniosło ciężkie rany.

pośpieszny Paryż -

·

16 pasażerów

francuski He~ot odbył w-tych
dniach długą konferencJę na tematy roz~
brojeniowe z delegatem amerykańskha
Normanem Davisem.

Pr~mjer

Cf.:. :

;. '· Marynarz

zabił

narzeczoną

.

.- '/(rwawa tragedia w Wiedniu

o

14 października.
. ft) 22-letni marynarz Zygfryd Koral
łłs~rzelił wczoraj' na' 1.llicy swą 18-letnią,
Słany chdała
tl!ł.p;e~zpną Annę . Siany.
ięr:wać z Koralem i wyjść za jego przy~c:ięl~. Gdy dowiedział się on o zamiar;e narzeczonej, postanowił zabić · ją, i
tiebie. Po sprzeczce wyciągnął on rewol}\'er.
. Na widok broni Słany rzuciła się do
u~i~zki, lecz Koral strzelił do ni~j ztyfu. Kula ugodziła dziewczynę w tył glotak że śmierć nastąpiła natychmiast.
·
Po dokonaniu mordu Koral sam zgłosił .
się do policji oświadczając, że nie miał w ostatnich dniach zawieszono na północnej wieży katedry gnieźnieńskiej historyczny dzwon św~ Wojciecha, mieszczący ~ę .dotychczas w pobliskiej dzwouijuż -Sił pozbawić się życia.
cy. Dzwon ten ofiarował katedrze gnieźnieńskiej królewicz Władysław w r. 1621
•
.
! .
po wojnie z Moskwą. Po 50 latach dzwon pękł i został przetopiony na nowo, a gdy
n~_pad
po 30 latach ukazała się na nim nowa skaza, przetopiono ito ponownie w r. 1726.
W
U
W tej postaci znajduje się on dotychczas w Gnieźnie.
na paryski salon piękności
Wiedeń,

n.

bandyfÓ"'.

>
.

1 '
·
„
Paryż, 14 października. ·
ostrzega
J.lkO~ Uożywiąpei dzielnicy miasta do·
(tl
konano wczoraj śmiałego napadu ban·
p~sed fałS7lUll'JJIDi
~ażyli wsoólnie trucizno
W .godzinach wieczorowych
(iyckiego.
prorofl r.IDi
~
przed lokalem znanego instytutu pięknoWaszyngton, 13 października.
Berlin, 14 października.
fci zatrzymało się _auto, z którego wy·
Prezydent Hoover oświadczył wczo(t) W Berlinie rozegrała się wczoraj
siadł<;> czterech mężczyzn. Dwuch z nich
sfan·ęło na straży przed drzwiami, a po- tragedia miłosna. Młody lekarz Stanis· raj wieczorem wobec przedstawicieli ma
·i:ostali dwaj weszli do ·wnętrza. Sterory- ław Fidao popełnił wraz ze swą narze- gistratury sądowej Stanów Zjednoczozowali oni rewolwerami kasjerkę i zmu· \:zoną samobójstwo. Fidao, mim:o iż był 1 nych, że istniejąca w Ameryce forma
sili ją do wydania znajdującej się w kasie lekarzem, miał bardzo mało pacjentów, rządów jest wypróbowana.
Strzeżcie się ~ mó~ił prezyde~t ·j~tówki. Następnie ro~~ali oni . na .Po~- , t~k że .nie ~ógł nawet u~rzymać ani sie:
Jodze benzynę, podpahh lokal t zb1egh: lb1e, ax:i1 s~eJ. narze.cz~ne1. .Zrozpacze01 fałszywY:ch prorokow. ~tektór~y politycy
f.otar wkrótce ugaszono. Za bandytami młodzi zazylt wspolnte trucizny, pono- proponu1ą ponętne teorie rządow, są one
jednak niepraktyczne i niefortunne,
sząc śmierć.
wszczęto pogoń.

bBk. irz i

w

kDC-bana·-

Hoover

I

.
.
Cadzienna . nowelka „Exoressu

„. .-10•.'_.„„
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.
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Pan Prezydent Rzeczypospolitej miano.
wał dyrektora Państwowego Banka
Ro!nego p. Karola Kasińskiego ~ t>dsek·
retarzem stanu w Ministerstwie Rolnlctwa i Reform Rolnych. Podajem foto.
grafję wiceministra Kasińskiego.

I

Gdy p.rzyszedfem do Elżbiety. uciepla·~ego, że .P~o~hafam inn·eg~J
odpow1edziafa bo1azliw1e spoglądaJąc szyła się bardw. Bvta blada i nie ule..
mi w oczy. - Nie masz do mnie ża)u? galo wątip.Jiwości, że. choroba poczyniła
~
Wiesz przecież. że jestem szczera i nie znaczne pi0·stępy.
fi
~
P' •
natv chmiast liekarza.
Wezwa·l•em
SpoflmHśmy. się pewnej księżycowej' innych. niezbędny.eh wydatków nawet umiem nikogo okł~myWać.
. Pr~ez parę chwFl zwleka!e!11 z odp.o- Badat on dlugo dtiewczynę I gdn z·nan.c;x:y .w LUJ11a Pa.rku. . .Elżbieta nie była z jedzenia.
PrzvJaźń nasza trwafa szereg mie- wied~ią. Czy kochałem Elzb1etę? Tak, •lazł się ze mną ~am na sam zakomuilliplękna. niektórzy nawet twierdzili.że nie
pyfa przystojna.- a·le - każdv musiał przy- sięcy, Początkowo prawie każde.go wie- nne u'.f~gał~ ~ątpli_wości. Przec~eż ~hcia- kował mi. że 1już wszystko ~tracone.
flżbiety ni e można już byto uratoz.pać, że miafa w sobie coś takiego, co czoru chodziliśmy do lokali tanecznych, f.em Ją rro1ąc :-a zone. choć w1edz13Jem,
g>dyż moja mtoid:z!utka przyjaciótka lu- ze spotkam si~ z g?rącvm sp-rze.ciwem wać. Prowad·zi?a od kfilku miesięcy 1-et;wracano ria nią powszechną uwagę.
ze strony 'CałęJ rodzmy. Pochodz1fem z komvślnv tryb życia i to ią z._g-u:bifo: • ·
Jej humor i radość życia zdtumiewa- hifa również tańczvć.
Po pewnym czasi1e jednak zauważy- arvst.o~ratvcznej sfeiry, byfiem. za111ożny . Nazajutrz umieściłem Elżbii~tę 'W
fa -wszystJ,dch. Poraz pj1erwszy ujrzaJepi ją, gdy roześmiana, ro.z.bawiona je:.. r~m. ie ona ni·edomaga. Udaliśmy się w a .Elzbieta ?Yt.a córką sze~ca I .ocww1- pierwszorzędnej lecznicy, w której znadwójkę do lekarza, który stwierdzH. ie ~cie krewni me wybaczyhiby m1 mezal- la~ta sie P{1d stałą oipie'ką lekarza. Była
·
cłiała kolejką g6rską.
Im1 :za to niezmi>erniie wdtz!ęcna. cho.; ied.
.
Elżbieta ma zag-rożone pł-uca i zabrcnil Jansu.
od. Qdv r~ucifem jej jakieś pyianJie.
I.-ecz tak s1 ę staito. ze ?"a od_rmda Ir.ocz.eśnie nie kryta się z tern, że w dal-·
p0wiedziała mi natychmiast, spogląda- jej tą.pczyć.
jąc na: inriie z jakiemś radosnem zdzi- . ·. Elżbieta nie chcia~a jednak carkowi- mo1ą pro'J)ozyc~ę'. Rozstaliśmy ~1ę bar- 1szym ciagu kocha oweg-o mę7cz' rnę.
de irezygnować z tej przyjemności. Po- d·z? czule. Elzb'.eta przy·i:zei~fa: z~ bę- mimo, że o~ i~ Dorzuci-I i nawet nie in•
wienLem.- · · · · 1 •
1
. · .P.o godzinie byJi.śmv już przyjaci-ół- częliśmy rzadziej ui:zęszczać do lokali dzi~ ~bać <? swcn.e. zdrowie l msac cl-o teresował się Jej losem.
. S,tan chorej ro garszal "ię z dni'a l1a
.
. . .
mme. JaknaJczęścieJ.
tni. :Elżbiet.a szybko zawiernła znaj o- rozrywkowych.
Nie 0.trz.ym~łe?1 od m<eJ zadne~o hstu dz1en. Pe~ne,go wieczoru ze lzami w
Pewnego.-w!~zoru, gidry Elżbieta tań
· J110ŚGi. ·wierzyła wszystkim ludziom i by
czyta ,w pewnej ~sta:uracji z jed'tlym z . Po krlku m1es1ącach spotkaJem ją na oczach pros:fa mniie. ł'>V1J11 s,pro" · 1·:Mł i.ej
~·'!- ni·esłvchanie naiwna.
Jak się dowiedziałem. pracowała w moich znajomvch nagle zachwiała się 1ul.!cy. Szła z młodym mężczyzną, któ- ukocha.nego. Młodzieńca tego trm~no
"ie~relkiem biurz·e, jako · maszynistka i na nl)~ach. · Wyprowa-dzi.Jiśmy ją eto ry po_tr.afi<t zdol?vć jej mUość. Ogarnęło było odsz_u1k.ać. Gdy i:ro wreszci-e od11alazJe.m, ()SWI0.dczvt 7,e nie ch.:e nói~ć do
.
.
iarabiata sikroipni~tką sumkę. Pi1eniądze sąsiednieg-o pokoiku. Elżbieta - była · nie- mme , prz.eni.~en!e· .
B~lo to .łabeś c1e1~me md"vw1idium, o "Elzb1'e.ty, bo go ona aibs0lutnie nie ob· .
.
~ tlłUsia·łY jej na wszvstko' wystarczyć. przytomna.
Qdybyśmv ją , wres~ie ocucili. wv- mocno po·d,e11rzanych zródł~ch dochodu, chodzi ..
I!Jżbteta ni1e miała żdnych krewnych ani
z. k.tór.em meraz stY'ka·łem się w podrzęd 1 . :~fos1ałiem mu dać pewr1ą s-umę n.ie('>piekun6w i. ju:i od ki-lku lat sama się sz.eptafa zbi·elafemi wargami:
- Za dużo ta11czyfam.„ Ni-e wolno„. meiszych nocnych loka·lach. Więc tego nięzną, by sp~t.ni•ł n.mśbę niesz·czt:~liwej.
.trtrzvmvwała.
B:ył u niej zaJe~wie. nięć ·niniut. Gdy
c~owieka pokochała! Trudno było to
Upłynęło zł!ów kilka ~y~o-d,ni:
• · Przych'odŻiła do mn_iie cod~ień i ~
go UJrzałem. PO w1zyc1e, na kvrvt<rzu.
.
katdym razem przynios1ifa buki.ety kw1a, · Pewnego w1·ecwm Elzb1€ta. Jak zwy zrozum1~c. .
uśmi·echnął się do 1111ie ;mni..:·~1~:e i pQI znow up~y.nęł•o kJ.łka t~odni.
tów. Kwiiaty I dzieci - t-o były jej dwie Ikle zfoiyła mi wi•zytę. Była jakoś dziw. •
•Pewne:go dni~ C?tr~v:m.ałem li~t o;I gardOi~'i.e wzruszył , ;:nni·r>nct.ni.
ni~ ?lada i tułHa do piersi buikid białych
.
. ..
pasje.
Elzb1efa, no Je~r· 'vvj.: .;~1 „nez
gos.podym, u ktoreJ F..Izb1 eta zarn1·esz.k1.
· Gdv w1dz1a4a na uihcv ładnego bo-llfÓZ.
- M-~.simy się rozsta~ .- powi·edzia- wata. ~isał.~ . mi •. ~e E~żbi·eta _jest ci~ż~o . sz;eire.g godzin zanns:la „i.; ",~J· T'l.ac~u.
bas<1, za·pomniał~ ~ świ·ecie ?ożym i
ch?ra,. ze .mkt. JeJ nie odwiediza 1 me Nie mo~dem i·ej w hd·e c;po~ńb 11spochwy.tała go ~ ob1ęcia. Na kw1a~y wy-·,ła. gdy Ją spvtatem, co J~J _doleg~.
1koić. Nad ranem umarła.
Tłum. D•.
op1e:ku1e yę ~1ą.
s1ę.
-~~!1w~:m
Dla<:_:_:go?
z.
rezY'gniu3ąc
girosze.
.dąwata ąstatrne
- Za wydawce i druk.; Wyd;.Jw~t wo .Republika•' so. z Oli'. odp redmoi cdpowiedzlalny ~ Jan ·Grobelniak. Łódź. Piotrkowsk~ 4!J.
.
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