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EUROPA JE·ST

Charles SHERRINGTON
lekarz angielski,
otrzymał nagrodę Nobla z
działu
medycyny za rok
słynny

Z~AGROŻO

.A

-w91a Herriot i ostrzega przed obecnym cbaoSBm, który może . mieC groźne
następstwa. - Anglia odrzuca lrancuskl plan konstruktywny
me

Paryt, 31 patdziernika.
ułatwia Ofganizacji . pok~ju .na kon- zatrzymał się w mieście Poitiers wygło zagrożona. Herriot zwraca się z ostrze' Ostatnie wystąpienie premiera Her- tyne~cier -1e ~ręcz .przeci~ie, przy· sił okolicznościowe przemówienie, w żeniem i uważa, że państwa europejriota w izbie deputowanych spotkało c~~ ' ' d<? chaosu i ułatW'lB roszcze- czasie którego energicznie podkreślił, skie winny znaleźć dość siły na to, aby
z
groźnego
się jak wiadomo, z aplauzem całej Fran 1U8 nier;nieckie.
.
.. że w chwili obecnej, t. j. w 14 lat po wyprowadzić kontynent
cji. Opinia publiczna, która przyjęła deHerriot, który w drodze do H1szpan11 zak~ńczeniu wojny, Europa jest znowu chaosu.
klarację Herriota; jako zapowiedź pacy- ••••••••••••••••11111!1•~•-•••••••••••••••••••••••

Zwo·l·n1·ony

~~~~~!rs~imwza~~~o~z~~:cio~a,:hJ~~~a~
które
z
wiadomościami,

nadeszły· dziś

Londynu, a z których wynika, te koła
an11elskle zbliżone do rządu maJą odrzu
cić francuski plan konstruktywny.
·. Półoficjalna agencja Reutera dala
wyraźnie do zrozumienia w swoich dep_eszach, że Wielka Brytania nie udzieli
ia4~ych gwarancyl w sprawie t. zw.
Locama Wschodniego.
W kołach francuskich uwazaią wobee tego, że stanowisko AngJji aietylko

zab1·ty

w1·~z1·en' został
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, · Warszawa, 31 patdziernika. I W czasie odbywania kary w wię- jednak kochanek żony i wydobywszy
iliil

Na tle

ogłoszonej

niedawno amnestii zieniu Mokotowskiem,

żona Bączkow-1 rewolwer,

dwukrotnie

strzelił. Bącz-

w~darzył się w Warszawie niezwykłe 1 skiego .nawiązała romans z kolegą jego kowski padł trupem na miejscu. Zbrod-

tragiczny wypadek którego ofiarą padł równiez znanym kryminalistą, Józefem niarz zbiegł.
zwolniony z wlęzł~nia aresztant, Ale- Galędą, nigdzie niemeldowanym.
ksander Bączkowsld.
Galęda nie wiedział o zwolnieniu Bą
czkowskiego i w sobotę przyszedł do
mieszkania Jego żony.
.
przez.„ pomylkę
Bączkowski tymczasem zwolniony z
więzienia udał się do domu przy ul. Tar
Lwów, 31 października.
chmińskiej, gdzie mieszkała jego żona.
W związku z zastosowaniem dekreł ftsf i q Xrfe 'Q •ó•ł I słoi! d•o
Tuta) zastał scenę niezbyt przyjemną, tu .e-amnestji w więzieniu karnem w
Bukareszt, 31 patdziemika. ceg.o do księtnef, zostanie jej wypłaco- gdyt zauważył żonę w objęciach ko- Brygidkach miała miejsce niezwykła
historja. Wśród 200 wypuszczonych na
Konflikt między królem Karolem, a na w gotówce, chociat suma sprzedaż· chanka.
Nagły powrót męża zaskoczył czułą wolność więźniów znalazto się 17 zwolks. Heleną znalazł obecnie rozwiązanie. na jeszcze nie wpłynęła.
·'" , Na · wczorajszej radzie ministrów,
Księżnej przyznano prawo przyby· parę, Bączkowski zaś rozpoczął ze nionych przez„. omyłkę. Spostrzeżono
~tóta zajmowała się sprawą stosunku wania o każdym czasie do kraju i pod· swoim rywalem ożywioną wymianę to już po niewczasie, tak ie policja :zamiędzy królem a ks. Heleną, osiągnięto czas pobytu w Bukareszcie może się zdań. Doszło do sprzeczki, w czasie rządziła energiczne poszukiwania , za
więźniami, którzy drogą legalną uzyporozumienie w tym względzie, iż 20 widywać łrz_1 razy w tygodniu z syńem której Bączkowski wybiegł na ulicę. ,
Przed Jednym z domów dopadł go skali nielegalną wolność.
pr~: r!dukc~a • s!osowania do . apan~ży
Księżna Helena jest p~obno z tego
. . . . . .,_ -- ---·-----~=-'---------~!.-...__.._ ________
.:---·~~-~·-„. -- --ka1ę~eJ będzie JeJ nadal wypłacana, 1ak układu zadowolona. W na1blitszym czak<;>lw1ek rozciąga się na całą listę cy- sie ma. ona opuścić Rumunję, dokąd
wilną rodziny królewskiej.
;><>wróci dopiero na święta Bożego NaPonadto positanowiono, it część ce- rodzenia.
ny sprzedażnej zamku Manaja, należą·

: Konflikt

królem Karolem
w

między

I

Kara

17

zwolniono
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w Sowietach

śmierci

w:ęźn:ów

so spo01odo111onle ftatostrofu AofefoDief
Moskwa, 31 patdziernika.
nych ł skazany został na karę śmierci
W procesie o spowodowanie kata- prze.z r;ozstrzelanle.
strofy kolejowej pod Lublino trybunał
Urzędnik dyżurny WantaJew skaza.
Z. S. S. R. ogłosił po pięciogodzinnych ny został na 8 lat ciężkiego ' więzienia.
drużnik Kanakow na 6 lat wiezienia.
obradach wyrok, według którego na- sygnalista zaś na 1 rok robót przymuczehiik stacji Bułakow uznany został sowych z 15 procentową obniżką pensji.
sprawcą katastrofy, w której 36 osób
Wxrok powyższy jest definitywny i
poniosło śmierć a 51 osób zostało ran· zaskarżen~u nie podlega.
.
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. Wlelkl strejk
rozpoc:zgna

włókniarzy

si~ dziś

w

A.nślji.

Londyn, 31 października.
sów odrzucono nowe stawki płac fabry•
Dziś o-głoszony zostanie w Anglii no- kantów, polegające na obniżeniu płacy

wy wielki strajk włókniarzy, mianowi:ie tym razem przędzalników.
W sobotę popołudniu w Manchesierze odbyło się zebranie
delegatów
wszystkich związków prędzalników, na
którem przeważającą większością gło-

o 1 szylinga i 6 pensów na każdym fun•
cie zarobku.
Wobec odrzucenia projektu fabrykantów już dziś robotnicy nie przystąpią do pracy.
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llufo1nof do brgdio,
ftlóru tasuje i ro~doie ftartu, sfionstruoDono

.., .Jłmervc;e

Boston, 30 października.
wkłada się ta)ję kart. a z drug-lej stm-.
• .uJO 6 ~.s.dej ll'USPU .., ~uuanłe
W instytucie tecbnofogicznym w ny odpowiednie łapki wvrLUl:aja karty
1
Paryż, 31 patdzlernlka. I ją się oni dostać na teren an~etsklej lub Massachutetts zdofano skonstruować w ctterv orzegróJki. Jak ustalono autoD~ Paryża nade.szła. sensacvj~a -.yia-1 holenderskiej Oujanv. a wtedy beda Już niezwykle ciekawy automat. Profesom- mat ten jest w stanie rozdzielić karty
domosć o masowe1 ucieczce w•eźniow znajdować sle całkOwlcte na wolności. wie Woodruff i Rose zbudowali ' aparat .. w 2.704 kombinacjach. tak że pewność
Diabelskiej Wvsov w Guvanle. Na
służący do tasowania I rozdawania kart iż karty zostały dobrze przetasowane
wyspę tę są deportowani, Jak wiadomo,·
w bridżu. Aparat ·poruszanv Jest przy jest absolutna.
(sb)
orzesteocv skazani na wieloletnie wlę.
i
pomocy elektryczności. Z jednej strony
zienie. Zesłanie na tę wvsoe należv do
w 1 omaszowie-Mazowieckim
--;o::--iednej z nafsroższvch kar na świecie. W
dnlu wczorajszvm zdołało wvdostać się
Tomaszów, 31 patdziernika.
z tej wvsov 23 przestepców, narodoWczoraj około godziny 10 wieczowości francuskiej, hiszoa11skiej, włoskiej rem w zabudowaniach przy ul. Marszał
i niemieckiej, skazanvcb na zesłanie ka Piłsudskiego, należących do KenigDDia aparatu sdersułu si«= .., poDietrzu
przez sądv francuskie. Na poszukiwania hajta, wybuchł pożar, który strawił do'l'bie.irów wvsłano silnv oddział wojsko· szczętnie szopy i komórki drewniane,
. Londyn, 31 patdziernik'!-.
l~ciały razem1 później jednak odłączyły
wy, którv jednak bał sie zapuścić gołe- zawierające magazyn firmy Standard . ~a lot,n1sku w ~arnborough .~1ała s~ę. ~eden aparat był dosłownie prze·
bqko w puszcze. albowiem czekałaby Nobel, oraz magazyn artykułów tecbni- mleJ.sce nienotowana Jeszcze w dzie1ach połowiony, a drugiemu odleciała śmiga.
20 fam nl?.chvhna śmierć.
cznycb i skład nafty ubezpieczonych na lotmct;wa ~atastrofa.
•
Samolot pozbawiony śmigi zdołał
Dotvchczas jesr,cze nii!dv tak znacz- 40 tysięcy zł.
Ś!l"l!a Jednego z samolotów odcięła wylądować
bezpiecznie,
natomiast
na ilość wieźniów nie oróhowała ucie_
Pożar po.wstał w stajni przypuszcza} drugiemu aparatowi kadłub. Oba apa-, drugi samolot spadł na ziemię rozbijakać ;r, Dhhel-;kiei Wvsov. O ile w clą- nie na skutek .zaprószenia ognia i prze- raty wystartowały do ćwiczebnego lotu. jąc się doszczętnie.
Dwaj lotnicy po"
gu kilku dni 7hiegowie nie strnra sił z i nlósł się na teren sąsiedniego domu, na- W pewnej chwili jeden samolot wpadł z nieśli śmierć na miejscu. (sb)
•
po wo du wycieńclenia w.- dżungli.
z.doła· leżącego do Rainholda Ferstera.
„ _ ,_ tY.łu na drugi. Przez chw~ oba aparatY,
... _
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Straszna katastrofa lotnicza
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Współczesna

egipcjanka na plaży ~:~~.:~~::!~~::::~~ozał

pilnowana jest przez poliC)Ontów, aby ni
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pc::iągając

za hamulec bezpieczeństwa.
Również statki, w razie jakiegoś niebez·

~

piecieństwa, wysyłają sygnały

oflrnc;.,,a ŚaUuDO

„S.O.S."

Tylko sa~ochody, nie m?gly daw!lć do·
~
tychczas zadnych sygnałow. Gdy Jednak
(m) Słynna powieściopisarka Miriam . ula meżczyf.nie rozwiość się z kobiet-. l
Po go.dzlnnvm pobycie na plaży. mło w 01tatnich latach rozwmął się ban~yHari zwiedziła niednwno Aleksandrjo która priekroczyła 35 rok życia J dlate· da egipcjanka rozcbro.ta się zupełnie!~ tyzm na drogach, poczę~~ 7a~tanawiat
obecnie nn lamach pism zagranicznych go też stare żony pozostają w harc· włożyła europejski kostium kąpielowy ~ : się nad sp?sobe~.„ umozh.w1a1~oym ~a·
drukuje swe interesujące wrażenia 'i mach, nic interesując sie zupełnie tcm, wybiegła w podskoka1.:h do wody. JcJ alar.mowame pohc11 w raue niebezp e·
plaży egipskiej.
iż ich pan i wiatka ożenił się po raz wolno. jej mąż na wszystko pozwaln
czenstwa.
. Począwszy od samego ranka plał.a piąty, szósty i siódmy.
11 dlatego właśnie taka kobieta jc~t w
Jak donoszą z Francji, dwaj intynie·
AJcksandrji zapełnia sie do ostatniego I
Powieściopisarce wska~no młodą ł:gipcie podziwiana i szanowana priez rowie wynaleźli już taki sygnał alarmo·
miejsca. Ws?.ystkie przybywające ko·, kobietę. na którą wszystkie· inne spol!lą inne kobiety z haremów. Niema większe wy. Jest to rakieta, zamknięta w meta·
blety są od stóp do głów olulone w gQ· dały z za7.drośdf!. Kobieta ta nosiła na go szcześcia dla kobiety cgipskit~j. jak łowem pudełku i przytwierdzona do da·
ste zawoje, które sprawiają, że kobictyj ręka obrączkę. Jak się okazato. obrącz- to, że mai wkłada jej na palec obrą..:z- chu samochodu. Gdy automobilista spo·
egipskie robią wrażenie worków. p(,nt- ka ta dowodzi. że kobieta jest jedyną kę. Ale niestety. do tej pory sa to tylko strzega jakieś niebezpieczeństwo, na·
szających się w cudowny sposób po 1 żoną swego męża. że jej mąż nie ma ha- wyjątki. ł:gipt jest krajem, k córy nie I ciska on nogą mały pedał i w lej samej
ziemi.
remu. Kobiety te cieszą sie wyjątkowe- przyswoił sobie jeszcze nowoczesnej cyi chwili rakieta wybucha ~ pghm:aiil'fm .
f.'gfpcJankl nie rozbłcraJą się n~ pt~: mi pr.awami, sko_ro. potrafiły w_ t:il<itt1 wiffzacji I kulturr.
.hukiem,, alarnułjąc. ~uy~t~lch, 1n f4a,a„
ty. Odkrywają tylko twarze I p1crs1 1 stopniu zdobyć mtłorć swego meza.
Jących s1ę w promieniu 2 k1lometr6w.·
sin daJ<l twarzą ku morzu. pozostając tJ k
nicrnch11mo przei kilka godzin. W tej
ludzkiej mnsie zwracaja 113 sh.·bie uwa- ·
gę polic:janci, s;:csto ustawieni wzdłuż
~
· wybrzeża. Czego oni .tu pilnują? Okazuje
sie. że ich zadaniem jest zwrncać
.
chcą
złoto
kału,
UM\~Q. aby kobiety na piaty nic kMmnikow:.iłv ~ie z orz~mytnilrnmi nark0ty- &.
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piroc~fliDI

na wybrzeżu. przebrani w ryhakl>w.
(~) Z Mosk~vy do. Paryż~ przcdosta· j cia. Informacje nieznajom~go _zostaly sta i !w:erdze syberyjskie.; Osobiście
Miriam Hari zaintcresowala się dla- ła .s1e. sc11sacy1na w1~domosć. ie ~.a: zres~ta, bardz9 sceptyczu e 1 z 111edow:e ~YHllJ'!C przy wykonywaniu zarz~dle
czego kobiety egipskie tak chętnie za- dnie Jez ora BaJ!i!lłsl<t~go, na Sy~~rjl, : rza1!:em przyJęte.
.
. nia. Rząd rosyjski wysłał cały regiment
truwnjn sic narkotykami.
odk~yto sk:irb. ktory przed.~ \Vudziestu j N:eznaJomy podał r6wn 1 eż scnsacy1- kozaków. któremu zlecono poma~ać
- Dzieje się to· dlntego - wrJn~nio- ośmiu laty zo~tał w tern ~te1scu .ukr>'~ 1 ne ~zczegóły, które to\\arzyszyły u-1 podczas transportu złota i transport ten
no Jej - fe wspókzesna muzułlnn11k:-i ~Y·. ~karb. który sk!ada s:e z wiclk:eJ i kryc:~ tego s~arbu. W roku .1904 rz<1.d: w drodze eskortować. Złoto m:afo być
nic może sic już po~odzić z ?.ycicm -u· 1Josc1 złota, stanowił w połow e wła- carsk1 zrozum:ar. że losy woJHV rosy1-1 przcw:ezione na specjalnych autach
1
hnremie. w którym każą jej przebywać. ~nosć rosy_,Jskiego .!'aństwowe~? bank.u s~o - ~apońsk"ci prz~ch~l~ią s:_·~ wv~aź., pancernych.. .
.
.
Poza tcm i w ł:R'itJcic nr·ka wszvstkkł> 1 W. PO rO\\;C pryw„~ną
„.• W tas no~-t
odz1 -,1nic I1a stron"
Jap
nj1 1. ze. no
1a sto
1W
~ r
.
.„
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~
f\ !S.
. .
0.czyWtŚCTC, n.ie. zaniedbano zach.o.kryzys. Nastrój wobec tc~o jest fotalrn ,y cesarskteJ..
.
:
.
przed~dn1u 1uwazJ1 woJsk 1apo11sk1d1 na wania jaknajdaleJ tdą.:ych ostrożnoscs.
a kobiety wicd7.ą. że za I plastra motn:
J~ząd sow1e~k1 ~rzeds ęwziął 1uz e· Syberię.
!-!dYż na rozległych stepach syberyj.
być przez 24 ~odzłny w raiu, nic my 1erg1cz11e kroki maią~e · na celu wydo\V obawie ptzed ta ewentualnośc;ą sldch "· ł6czyty się najrozmaitsze, do·
śląc o nłczcm 1 o nic sle nlc ldopoczac
tanie skarbu z pod fal jeziora Haikai- wydany został rozkaz ści11~nicc=a ze
·
9d czasu _do czasu jakaś ~obicta wst? -;kie~o. i Jicz11e rzesze nurków bada.' a., wsiystl<lcb instytucyj banlwwych na ~!z:iek:~~~r~nrea~:a~~r;s::ó;~do~!~
Je 1 wch_ndz1 do m~irza. b~ s1e wylrnr>_ać.1 jakby wydostać na powierzchn 'e zloto, Syberji całego zapasu złota I iaknai· tram.p orty i rabowały Je.
Ale. kqt)le! ta. w ntczem. ~1~ tHzyponJmn i \\·a rtości kilkuset miljonów do'a rów. , szybuc przewiezienie go do kraiu, aby
k'łr>teh. ko, biet curope. JSK1ch. Kolnetv
P~zed. kilku la tv zl{ło.s f sie ąo banku n!e ~ł.f'ł się on łupem wojsk nieprzyjaDowódca pułku kozaków otrzymał
e~ipsk1e "chodzą do "?dy (ylko do ko· sowieckiego w Moskwie. pewien stiłr- · cicfsk'ch-, .
w przcddt1e1i transportu zapicczętowa•
stek. nabierają w ~łon trochę w~dv I szy pan. który onow edział. że posiada I Sdstego wykonan:a tych zarza.dzeń ny list z dokładnie wytn:zomt I nią mar
ochładzają so~ic pohcz~ł, czoło I pterst. sekret zło<ego skarbu ukrytego na dnie' oi.ltrowaf specia1n:·e delegowanv wyso- szruty. której nale7ato się· o1lnie trzyOto cala kąpiel. 1, Później wr~caJ~ na ieziora I3aikalskle~o i że jest w stanie ki ti~~~dn6k pań~twowego banku tosyi- mać. Ust ten mógl być iediiak otwarty
b:zekg i znów nieruchomo siadaJą na dokłarln:3 określ'.ć mieisce iego ukry· sk:e.iro. który, ob.teżdiał wszvstk'e "ł:a.
dop=ero PO wyruszeniu traHsportu. aby
pias u.
·
·
'1
wszelkie porozumicn a się z osobami
\Vi<:kszo~ć kobiet J'lrzcbywaJo.cvc11
postronncmi co.do Iiuji marszu były nie·
na pfaiy, mieszka stale W haremnch. ~ob1-e""o
.,~.-o
'
możliwe,
PolłramJa leszcze do te) pory panu!c w
l•
•a• A
~
M:mo tych wszystkich środków oEgipcie. Wprawdzie pod wpływem kry:Jliez,.,uftłu ten f af:t uufiruto ...,, !l'łudze
strożtwści bandyci w Jakiś niew~'tłoma·
zysu wieloieristwo 7.aczvnn zanik;ić. ale
czony sposób dowledzJeli się o tłnJi mar
tradycja ht jcszcie bardzo silnie utrzy(m) Ryska porcJa i władze ślcd..:ze strói swegoo braciszka i że noszenie u- szruty transportu· W mieis~u ~dzie rze•
muje się w narndzie egoipskim.
mają obecnie n'.clada zadan'.e - muszą bran'.a chłop!ęcego spraw 1a iej większq ..:zka Bajkał wpada do jez:ora tejże nai.
Miriam Hnri wskazano jaki~s:os knp- rozstrzy~nąć en na~cży zrobić z kobie- przyiemność aniżeli suk e11k1. Ody zma r wy urządzono za~adzk~· Pancerne au.
ca z Aleksandrii, l<tóry miał 45 żon i 8~ tą, która pr1ez wicie lat uchodziła za li rodzice. mtoda dz;ewc;i::v11ka wiol.via ta i towarzyszący im kozncy mmich w
dzieci. Jest to przykład wvh\tkowy. Ale mężczyznc. a nawet wstąpiła w lega!· strój męski i os.trzygfa ''losy i z b:e· ·em miejscu Tlrzcpraw=ać się przez wa,.
na plaży widziała ona wiC'le kohiet. mie- ny związek małżcriski.
g-iem czasu wszys1.:y sąs edzt byli nrze· "kt most przerzucony przez rze..:zkę
szkajacych w tym samym haremie Obok
N " ezwykl~ i11tcrcsu~ąca ta sprawa ko11ani, że Bergman pozostawił dwui.:11 Hajkaf. Na to tylko czekali zbrmln=arze.
mfodych 7.on wygrzewnły się na sio- przedsta w:a się następu1uco:
chtor>ców.
Wysko 1;zywszy z ukrycia staneh po
ncczku r6wnież stare. Zachował się tam
Przed wojną w Rydze zam=eszkaf
Po ukończeniu wojny, gdv tofwa o- Jwu stronach m~tu, rozpoL:zrnafąc ó•
bowiem zwyczaj. że gdy pierwsze Ż(I· <:;zcwc Der~man- Miał on d\vo.' e dzieci. trzymała niepodlegtość lana Ber!.!rnan. gień karabinowy. Oc.zywiście koza..:y
ny starzeją sic. zajmują one honllrowl ;hłopca i dziewczynkę. I oto Już od naj- staraiąc się o nowe dokumentv osobi„~c nie zostali dlużni i wvwi<\zafa się re~n.t
stanowisko w haremie. a c1ripcjanin że- młodszych lat zauważono. 7.e dziew- zameldowała się iako 111t;kz.yz11a Jan lar11a walka. z której an · ieden z konni się z młodcmi kohictami. Koran lahrr ,;zynka hardzo chę:nie przcblcra sic w l3ergman.
woicntów transportu nie uszedł z żyJako mężczyzna objęła posadę sprze c;em.
dawcy w pewneJ firmie, a pon cważ
Bandyci zawładnąwszy '''f'Cm, za•
nie mogła r6w1101.:zcśn1e pcł11ić sw!:~h łndowali go na mały paro" iec. spe iatobowiąz.ków słu7.bowy1.:h i zajmować nie do tego celu przystosowany. Bansie gospodarstwem domowcm. zaanga- d:vci nie cieszyli s · ę jednak dht5tO <;;Wym
W jedgnem wi~zieniu niemo oni
żnwała ona. w charakterze l?Ospodvni łupem- Na ieziorze rozpo.:zela się <;;traJedne~o areszionfa
młoda, dziewczynę. Po upłvw e ty~o- szna buT7a, a !"łatek pozba" iouy no·
(Jul - Jak wiadnmo, AnglJn oddzlc-' ~ki nic wtrąca .sł~ ~upcłnle_do sprn~ we dnia zaproponowała jer małżel1stwo f woczesnych
urządz·t'ti
był
t~ tko
Jona jest od reszty kontvnentu kan,1lem, w11:;trznych teJ uz1waczncJ wysepki.
ślub odbył się według wszelkich zasad i2raHką wzbnrzonycb fal. W miGtlzy„
podmywającym z jednej strony brzegi
Obnwia7.uje tam jesz~ze _stara. kn_n~ rrawnych.
czasie na noktadz'e pawst::tł wMód hanAnglji. z drugiej - Francji.
stytucja an!{iel<iika z ~pnkt ~łzbietan'>lo~J
Ja~ie brto potycie mlodeJ nary - ~yt6w spór o ra~ionalny n~dz!~ł łupu.
W południowej czcśc! Angljl W7110Si
V~'yspe :,ark. zaf!lieszkuJe ogół'-!m :-t) tego nikt nie wie. Po d"'·u1.:h t~~odn n-:h ~tatek n1e ob~!ug:wa'lv na.'"zvc·e flTZez
si~ port Plymouth. a po przeciwne! slro-; rod~m ~armersktch 1 600 ohy:Vatch. 11 ~~- Jana Berinian otrzvmafa wczwuHie dn "pr1ec1ajacą się załogę. nte w)· trzymał
nie kan,1h1 - port francuski Cherhour~.: postadam1:vch zi~ml. w_szysc~ ohy\.\ d- 0dbycią służby wolskowei. Zrowminla. naporu fal i wraz z calym łaJunkiem pO
Mitd?.y 1aś Plymouthem a Chcrbour- · telc rf~cn ~odatkl. ale me na rzecz rza ··e w tcu sposób będzie wvkr~•ta jej :a- s~dł na dno.
gkm wznosi się
du n~Jrtelsktc~n. lecz wprost swej wład
Jtnt1ica t tego iesz1.;ze dnia wvjcdtała,
Wszyscy bandyci i wv'ątk!em 3-ch
'k
t S k
- pant liathaway.
d
.
· .1. ś · · J d
ma Ien a ~ser ca , a~ '
" czynr
Podntki płaci się tam w naturze:
Przez wa lata ukrvwafa s'e ona męzczyzn ro1Pe'
t m·erc. e nyrn z uo kt6rej mamy zamiar właśmc naplsac. Fnnnerzy płacą zbożem. pozostali mie 1rzed władzami pol1cvi11ern1. nie zapt)- rato~anyd1 był właśnie ów nłeznaioJest to
szkaiky kurami. przyczcm w myśl ubl'" minając wszak7.e o swe1 .. żonie" i re- mx tnformator Pre·zydJum banku ~owie.
1
najszczęśliwsza wyspa na z1e1n,
wi:\7.ującyi.:h praw
~ularn'.e przvsvłaJąc le! pieniądze. Po ckievo. Postam~w:ono na 'Yszclk wy·
le7.ąca w połowie drogi miedzy franc~~ kaidy obywatel przeznacr,a na rzec~ dwuch !~rach o~~r~ęla la ~aka tcsk!1ota ~ad~k spraw?zi~ Ptawuo11~1)Wt~o~ć n~e.
i Anglią. a oficjalnie n:.llcżąca d~ An~łJ1.1 ••skarbu„ t}·le kur Ile kominów posiada za rod~ nnem m:~Js~em. ze po\':'ro~1ła ·Jia.ome~o. Na. 1ez.oro Ra1kahk1e wyKr~I angiclsk1 ma tam jednak bar<.izl) na swym domu.-·,
do Rygt. Została.Jednak n_at~l.'.lim·ast.a· .. ano ek~pcdycJę hu~k?w. którzy po.;zę
tnało do powiedzenia. Na wyspie tej uNa wyspie jest również sąd. który resztowana z~ n:ewn>ełn:e111e obow1ą :1 .i hada~ dn~ w m.1e1si.:u wskazanem
trzvmalv się jeszcze formy rządu z c1~0 : prowadzi obrady w Jęiyku francu~kini. ku sru~by ~~Jsk~wc1 .1 wówcza.s wysz- przez ta.iem111c7 e~o .1nforma tnra:
ki królowej f.lżbiety. a wiec z roku 15,z
Każdy obywatel obowiązany icst siu . la na taw 1e1 taJemn~ca. S!:v 1.erdzono •
~urkom ud~ło S'e rze<'zywiscfę na•
Na wysph: Sark rządzi st~ry ród k~ó- żyć w milicji. pozatem. j~den dzieti w Ipon~d wszelką wa,tpl1wość. •z ~est ona trnfl.ć na zatopl~>ny kadłub ma'.ego Eta~·
lew ski i władza przechodzi tam z 0Jc1:1 roku l:ażdy musi pośw1ęc1ć na naprawę . kob: etą. Nie znalezfono u nlei nawet k!J, kt?rego wyghal przypom·nał opis
na syna lub córke.
szos w kraju.
ładnych anomalji płciowych·
n:ez11a'om.ego . Na sk~1tok tv~h dąnych
Obecnie wladczynia tej cud<"wnej
Wvspr S~r~ słynie po.zatem. z wie)- 1 I oto obeen1e wfad~e policvine w. Ry- rząd sow:eck1 w.n1.· : ąJ. ~nergicz1 · e pra·
wyspv jest Mrs. Hathaway. Ta knbtc~a kiej ucz<:!w~s...:1. Na wyspie znaJduJe ~1e dze nie w _edza w Jak1 sp„sób rot. wikłać~1ce nau wydobl' ~iem Ol·lJ011owesrn skar„
f7.::\dii ju7. od pięciu lat ku 1adow!'lt:niu 1itma~h ww:nennv ktllry
Ite skompl;kuwana sprawe.
ł bi..
ws:~ystkic..h mieszka1'lców. Król a11~1c,.1.
od pJeciu łat Jest pustyt
.
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Passeparlouts, bilety wolnych wejść i kupony ulgowe
niewatne aż do odwołania.

Aparatura Westem Electric

godz 4, 6, 8 i 1n.~o.

ods Io n i I o sproDJa

31 pai4ZL~a urodzeni (pod
dźwia.dk.a) _ P'>'Siadają chara.kter

znaJk.1.em Nie.

niezr6wnowa1

:~bh;1; n~;'>'.f;~l~
!lę11~p::ie=z~m~~v~;
pr~ed sqd~ffl oflr(l?OOJIJRl 1 wac,
ui;ipooo-bi.enie WO!JOWn1'Cz.e. z.a.m1łowame do

1

0

'eo się dsialo o Śfl'ic:ie no flioirfton·sfliei' - ~o s~t: dsieje1:h0~~krw:!~~la;:0sr;.M:Jzi~kr~:!mo;'~zi:;~k::
,:~m~dllo~: :!:ie~::!~a~~djz~ii:~ ki~~ei~~:
DJ peDJnQm domu pr~u uliev :Jlamienne i ł
wykrę· biją aię .na pierwsze. miejsce ~ędą pr echodiić
L6dt 31 naźdzlernlka· I Walczakówna zeznaje dalej te jest f groził... Mówił, że jej pysk tak
z powodu cho.
Iokres
b'
0
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niepowodzeń 1 pnykrośc1

•

roby w rodzinie, n:ie powinni poddawać się roz.
Przed sądem okręgowym stanęła gruźliczka, że jakże ona miałaby dać~ cl, ze an~ grosza J~z me zaro ~.„
O~ronca oskarzonyc~ stawia z kolei pa.czy, pr,oiko ta~owe pl"Zesillą . i przykrych naprzed kilku dniami para z t6dzklego pół- Michalakównie złotówkę kiedy tamta
Od ś~edn i c~ . lat ewoi.e~
• • pytame następnemu świadkowi: doroż- &tęl?G~w ni~ z~zna.1.ą.
•
'
•
światka - Oskar Rej i jego młoda to- 1 •
warzyszka _ 26 _letnla Genowefa Ml- Jest zdrowa 1 młodsza - pueclez Je) karzowi Immergutowi. Czy widział ja- życ!Ja będzie. un 611~ ~nac7ll1Je lepie1 po~oiz.1ć a
t.o
j gdy będą m1mowac się pracą prieds1 ęb11C>rczą
.
,
J t
W 1 kó
b'ć
l t i ·
·
·
mogą Ucz:yć n.a dorobienie si ę większego maii11,ta cza wna es kf\S bóJkę.„
chalak. Półśwtatek jest właściwie dla a w e1 zaro I .„.
oddania środowiska, z którego się oboje rzeczywiście bardzo chud.a, bardzo ma · . lmmreg~t jest żydows'kltn \\l'łeSnla- ku .. z .?ow~u zazdroki będą m i~ć wielu n.ff,_
?.:ZY!ac 1!>ł, bkdtoNyh ~rzez pko.Jdst!? 1 fałs;iywe ooskarżeni wywodzą - określ en · em nie- zapadłe piersi i bardzo Jest zrezygn0- ktem· Mówi czystą gwarą ludową:
1
,,,.arzen·
I?
t
i
.
.
J
kó
1
ÓwI W
.
I
d
C
• I t
M k
h
. 11e. ę ą c <: ~e i z.asz o .zie.
- _a nie w1m, p~n e s arszy · · „
. a Cla . wna·„.
co przesaduem: "ćwlerćsw a ek." też wa~a . . o a eJ m
i rui da.f;c drn:.a 11 i~ u2!,
N~\~tękul ~pływ
Chc1at bvć - widać - bardzo UI Ja'k1e Jeszcze zwyczaje I oby'tzaJe tego •
wystarczy.
1
'
'
'
. itc~i,~ id'er;J:: f 4 m.ia 2 1.
· Piętnastego ]fpca o god~infe czwar- ~ dziwnego świata od~tonił~ ta kobieta prLcjmy wobec adwokata.
Przeważnie chorui!l na bóle głowy, przeiiętej i pól rano koło rogu ulic śródmiej- : przed sądem„. Mówt, ie Jej Rej, t któ- 1 Z .br~ków ~ow~dó~ . w.1ny obo1e
(0), hienie g'l.rdb. i c„erpią .na reun;iaty~ w rękach
skicj Rei l Michalakówna podeszli dQ rym się zna dawno - tego samego dnia oskarzen1 zostal1 un 1ewmn 1en 1•
. i niog:ich, W)'$lrrlegać s ię ~rzeziębifilnf.a
An11y Walczakówny - „kontrolnej" Jeeżli kh rok ~rod~en;n podlega.I wpływom
E
a
I.
p
m Z ~ O at ff IJ R E a1 ,.. ,., .I m E'
B
· i zażądali od niej
Ksjętyca, to mara.ma 1a.k1e będą przeds: ęb"'!ć
.łS
' ' a.
l'll .._ •
{•
._.
ód k
ł tó kl
udadz- się prz.y p-0mocy rodziny. lecz muszą iuę
Tanio I na dogodnych warunkach tylko w Julianowie i Marysinie III.
·
Z O w na ~ ę •
·
Jasna rzecz, gdy człowiek całą noc pi· Już niewielka ilość PLACOV/ pozostala w JULJANOWlf na ul. Gen. Sowińskiego, place z la- wyst11Zegać pod6tępu wro~ów w 1940 i tC)4T r.
sein i na Langówku.
je, to koło piątej rano rtta prawo - primo; być bez plentędzy i sekundo: być Również prawie przy zakodczen!u świeta parcelacja terenów od ul. Łagiewnickie! at do toru
koleJowego.
spragni : nym- Wakzakówna nie chciała
oddać ostatniej złotówki: nie powodziło Licząc się z czasem. Idziemy na rękę kupującemu. oddaiac mu plac za możliwie naftaftszą
cen~ i na dłuższą rozplatę. Chętnie udziela się informacii w
„ZARZĄD DOMINIUM JUL.JANÓW - MARYSIN m··
jej się Lresztą tej nocy zbyt dobrze: Dzisiejszy obchód w łodzi
w Lodzi, ut. Piotrkowska 104. Telefon 225-88.
Swiadczyła o tern późna pora, o jakiej
W niedziele i świota sprzeda! odbywa się przy ul. Gen. Sowińskiego t t.
jeszcze znajdowała się na ulicy.
Łódź, 31 października.
Wtedy panna Genowefa - oskarżo
(it) W związku z dzisiejszym obcho·
na - sięgnęta za stanik Walczakówny,
dem „święta oszczędności", wszystkie
pocertowała się z nią i chciala jej ową
szkoły średnie i powszechne w Lodzi są
złotówkę omal że z łona wyrwać ..•
DieczJDlle.
Scenie lej miał się przyglądać z p'c·
Przed południem jednak w szkołach
clestafu swego kozła doroikart. lmmersię poranki i odczyty, na kló·
odbędą
15 robotników na _ławie oskarż onych
gut się nazywaf. Ale właśnie w najde- \
rych wychowawcy zapoznawać będą
W rezultacie 9 posterunkowych od- uczniów z ideą oszczędnoś ci i znaczeCzęstochowa, 31 p<tidziernika.
kawszym_ miejscu wsiadł jakiś pan. zieWczoraj przed sądem okręgowym w niosło lekkie uszkodzenia ciała.
wuąt dwa razy, wymamrotał adres I
niem jej dla poszczególnych osób oraz
Sąd wydał wyrok, skazujący Wła· dla całego społeczeństwa.
zasiadło 15 robotników,
padł na podusz~i wehikułu. Wobec te- Częstochowie
Józefa
burzliwych dysława Tyrasa, Marię Zasuń,
oskarżonych o wywołanie
go Jmmergut zacląl kon ia I pojechał.
Przez radio wygłoszony będzie spe·
f Kurta, i Feliksa Moskwę na karę po 6 cjabay odczyt o święcie oszczędności.
· Walcza:kówna doniosła w komisar- zajść w sierpniu 1930 r.
Akt oskarżenia zarzuca im, że robot· miesięcy więzienia, z zawieszeniem w Wieczorem w lokalach związ.ków od·
jacie o rozboju;
Pod tym zarzutem odpowladafa nicy ci, zatrudnien.i na robotach publi- stosunku do dwuch ostatnich na prze· będą się akademje.
wczoraj para ·1, owego mnleż nii pól-, cznych, zebrali się przed gmachem sta- ciąg lat 3-ch.
Pozostali oskarżeni zostali uniewinświatka. mającego swą siedzibe specjal- rostwa, a następnie udali si~ do maginą w domu przy ul. Kamiennej 6- Pan' otratu i usiłowali wtargnąć dó gmachu, nieni.
Uczestnicy zjazdu
Rei I pan Rej znani są w tamtej dzlelni-1 ~zemu przeszkodził silny oddtiał policji.
-o1aa-cy, jako entreprenerzy w zakresie
przeciwrako'Vego
•
•
'
skromnym, ale zupełnie dostatecznym,
zwiedzili dziś szp1ta m
0
1
n'eco
Łódź, 31 patdziernika.
•
•
w ciągu rozprawy sądowej. Rej nie
(it). Dziś rano rozpoczął się w Łodzi
..feliflom1Jślnv pososer ro~61ł QłoP'~ o słup
przyznał s1ę do winy. Twierdllł. że Wal
dalszy ciąg ogólno • polskiego z.jawu
zwano pogotowie ratunkowe. Lekarz przeciwrakowego. · O godz. 9 rano przy·
Lódt, 31 października.
czakówna, gdy była u niego z pewnym
torze St';Vier4z'.ł silny wstrząs móz.gu i w sta- byll lekarze i uczeni ze wszystkich
(ig) Wczoraj po południu.
gent~~mancm• .uk!adfa „takowe~u" w
chw1l1 zapc.•mnien1a (pf)padł w n:e gen- tramwajowym Łódź _ Zgierz zdarzył ni~ nieprzytomnym przew1ózł go do miast Polski zwiedzili szpitale łódzkie,
tleman, a nte ku.rtyzana) w gotowiźn i e się tragiczny wypadek. W chwili, gdy szpitala.
a o godz. 10.30 rozpoczęły s.ię dalsze
Nie znaleziono przy nim żadnych do- obrady.
te pieniądze tramwaj doiazdowy przeieżdiał okało
złot~;c~ 30· ,ReJ ~usiał
Zjazd obecny ma na celu skoordyno·
zwrn.:j ć go~c1~w1. N1c dziwnego, ie gdy par~u J}lli~nów, ~m~erzał wyskoczyć kum~ntów, które. umo.ili~iłyby stw.ier·
1
~ej by~ na ulicy, n~d. ranem, . bez ple- Iz niego Jakiś młodzi eniec, w wieku kolo dzenie jego nazwiska 1 m1ejs"'a zam1esz wanie akcji walki z najgroźn i ejszym
kania.
rnędzy 1 pr~y pragmen 1u - zaządał od 117 lat.
wrogiem ludzkości - chorobą raka.
nie
aby
wołał,
konduktor
iż
Mimo,
I
złotych
30
poczet
swej wierzycielki na.
wyskakiwał, gdyż w tern miejscu iest
•
przy~;ifmnlej złotówki.
M·c~alakówna w-ogóle o ni\.: z~m nie to niebezpieczne, rnłodziec próbował
wie. ~ faśnle . wtedy. gdy się ReJ t? rgał skoczyć. W tej samej cpwili ~rzeraźli·
z W_a .<" 1ak~v. ną - pos?;fa. by kupić za wy krzyk rozdarł powietrze 1 rozległ
swoi~ p!em:\dze wódki. Poslł~ nawet się gfuchy huk.
Niemiła przygoda reemigrantki
..
.
do p•erwsz.orzędnej restauracji - tak j
Zelnala ona, ie woreczek z pleniędzWilno, 31 października.
Okaz ało ~tę. że w tern f!lteJscu stał
jest.
Onegdaj na poster. P. P. w Krasnem. ml zaginął jej w czasie pracy przy
Co W'.'llczakówna powie o tej kra- i słup tr<;tmwaiowy. Wy~kakuJącv z t.ram
. 1wam n1e . dostrzegł go 1 wpadt na niego j zamel dowała ~aria Makarska .reem.i- przen~zeniu gliny przy. por:nocy swego
dzie7.y 30 złotych go~ciowi?
grantka ze St. ZJedn. ·Am Półn. Iz zag1. robotnika Aleksandra Pisar1onka.
·
T o nie bvla kradzież. Tvlko Rei ieJ z cał y m impetem·
Zach~zl przypuslczenle, że sprawZatrzyl'!1a~o natychn:ii~st .tramwai, nął jej woreczek uczyty z poflczoc.hy,
·k8 7 d zahrać o;eni::idze z k.ie5zeni. Ka'la ł .SO. a or.a wzięł~ 10 zł0tych._ Pnt ~TT} gdyż mf od~1en1ec, po odb.:c1u. się. od słu- który stale pr.zechow~wa}a na piersi. al c~ „~agmięcla" cennego woreczka był
Rei pokr.zaf te pieniądze go<:ciowi 1 pa, padt meprzy;omny na Z1em1ę. Pró: w k_tó~ym znaidował si ę. Jak na stosunki Pisarionek.
Policja prowadzi dochodzenie.
\\'s7;·1scv za nie napili się wódki „na by doprowadzenia go do przvtomnośot wleJskie, prawdziwy skarb. bo at 280
I nie dały rezultatów, wobec czeio we-1 dolarów amer„ oraz 270 zł.
sztamę".
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Powrót z krainy lodów

Coś ~la każdego

-:~.:s-:wlał ~wlctny

1

Teatr • Variele
numer:
a ml:inowlc!e - poliaz sztuki złodzlcJsldc}, W)-··
spe-cJ:illzowany mai:lk pokazywał publiczno~!
w Jaki sposób wycl:iga sic z kieszeni chustccz·
kl, plcnindzc, scyzoryki I Inne drobla7.i:I.
W dniu premiery magik zaprosił na scenę
)akici:oś pana 'Z pośród public7.noścl. :1by 7.:Jde·
monstrow:ić na nim swe sztuki.
Eksperyment
ten cleszyl sic wlelkicm powodzeniem. Pu.bliczność waliła brawa . bez przerwy.
M!strz sztuki zlodzlclskicl wyszedł za ku- '
lisy. Twarz Jego nie wyrażała Jednak zbyt
wielkicsro rndowolenla.
i
~ Dlaczego pan Jest taki smutny. mistrzu?
- pytano i:ó. - Przecież miał pan tak wielkie
powodzcnicw.
:
~ Tak · - odparł mistrz - ale wyobratcle
sobie. fo podczas tel demonstracll wykradziono
ml potrlcl z kieszeni„.
1'

I

I

••

* meble do stołowei:o
l\fayc'r kupule nowe
pokoJu. Wlaśclclel składu mebli pokazulo mu
ostatnio modele.
Mayer fest zachwycony. Wszystkn luż zo•
st:ito· załatwione. Pozostaje leszcze tylko do
om6wknla sprawa warunków. Właściciel zbliża ·
się do M:ircra I pyta:
- No. wlec tak.„ Na ile rat mam panu roz- l

I
I

I

łożyć plcrwszą ratę?...

•••
przyJccla mąt

Podczas

zwraca

uwagę

to·

I

nle:
- WicsT., doskonafy tort„. Udał cl się_ Czy '
to z ' książki lrnchnrsklri?.„
..:... Nie, to „Circe" Calderona„.
- 'Jak to z ·,,Clrco"?.„ Tort z „Circe'• Cal·
deron·:i?.„
- T:!k, podczas przedstawienia w teatrze '
dwlo mole s:isladkl podawały sobie przepis tego
tortu, wl~c zapamiętał2m..

I
I

*..,*

.

I

Podcz:1s lekcll reUgjl ·nauczyciel zwraca się ·
do Jcdl! c~o .z. uczriów: .
- Jakle Jest nriJkrótsze przykazanie?.„
- · Pa1enle · \VZbł'onlone!- - brzmi odpo·
wled.L
0

••*

.

Do sllleplku l!powcra przychodzi Jego zna·
lomy I pyta:
- Serwus!„. Co ·słychać?„. Jak tona? ..• ·
~ J~kto tona?. pr-zcc!e moJa tona umarła.„
- Ull_larła?„. Kiedy?„
~ ~ie pamlt:tani.„ Zaraz.„ To było wtedy,
gdy przyi:zcdł ten nowy welur„. Panie budtal·
terze, zobacz no pan, kiedyśmy dostali ten
welur·~.„

TEATR MIE.ISI<I.

..'.>~i~ w po'll;c-01i i.alek i jutro wiccz.orem bawi
i wzrtirza publicmość wyboma ko::iv~ia J. Deva_

la „Mademoise.Jle" z dvr. S! · Wysocką. stwanającą W ro.li lylhfowei
p >erwszo,zędną kreację
a.rtystycLną.
Obok dyr. Wysock1cj za :lu7.<J11e
okl u~~ i zbie.raią: Ch 1jnacka. Suchecka, .MadaJiń
ska, Lenik, Przybysz, Utnik i mi.

TEATR KAMERALNY,
1 jutro wieczorem lekka
poi!oGtna· komljd ja J. Sarmenta „Umiłowa.ny Leo.
Dziś w p'Jn.'2dz i ałek

~old", .

ukońcieniu

Na

skie~o

pcxł

reżyserią

H.

Szlctyń.

pr6by z arcywe~olei brawurowej fa.rsy
„Rembrnnd na s;>rzcd.:it". Prawdziwą alra·kci:i
jej b.;d.z~e M. .Zn!<:l.. który znajduje tu analo!!i1cz0ni·e pop1so•wą rolę j:ok w n;cza•pomnia.nym
„Hau.llau".

Orkie<;tra P. R. pod dyr. J. Ozimiń.;kie11:0,
Ruta l<rongold (skrz.)
i Ludwik Urstein
· (a komp).
W przerwie: Wiadomości ~rortnwe. nnd:a- ,
tek do Pra.;oweg-o Dz'ennika Ra-diowego. „
PROGRAM tóD7.Kłf'..J .. RÓlOł O.ŚNI· - ' · elementarny:~ .lektor t. Roruigny.
22.00-22.15: ,Skrzynka ·pocztowa techniczna .POLSKIEGO RAD.I,\." . .„ ·, . „ . _ · ·16:.~1'1-16.40:: Plvtv i:ramofonnu·e.
.
k?re-;pondcnc}i: .niet.ącą omówi i !>?rad tech.;PONIEDZIAlEK, dnia 31 października . 1932 _,, J6.4fl:- ~7.00.: .„Socjalizm niepodlegfo~ciowy w.
nicznych udz1elt p. Wacław Prenk1el.
1140-1 5. cd 1
p
d. p . „ p 1 j- · · Po!<;ce" - wygi. p. Wlad . Malinow~ki.
, 22.15-22.55: Muzyka t?reczna.
.
. -;k1eJ'.I. O.
o z en~~ . rzeitla
r.asy . o. 17.0~H.55: Utwory fortepianowe. Wykona w- 22 55-2.~ no.: Urzed .. Komun: Pafi~h~. ~nst MeTEATR • Tt'iELODRAM·' - Przefard 14.
11.511- I 1.55: Komunikat Meteor. Ot Wolsk::
ca: Paul Doi:uHeau.
I
teorolng1;1nei:o I k.omumkat ~nhcvmy.
Dziś. w po·n'. edzialek. i dn · na.stępnych o go.
/\\etenr. dla komun. lotn. . .
. . „ .
l7,, 55 _ 18 .oo: Odczytanie programu na dzień Z3.00-23.30. Dalszy ciąg muzyki .taneczne}.
Clz.in:c 8.30 wieczr>re111 arcywcirnly wod,·wil Krumłowsk •ego ..Królowa Przed'11!dcia•·. gra-ny wczo- 11.58 - l~f\5.: .svi:nal. czas~ z War~za.wv.,,, He! • .· nasienny: Muzyka_' lekka,
. , AUDYCJE ZAGRANICZNE.
raj trzykrotn c pr:cy nadkompletach . Obsada
nat z w1ezv Manack.1e1 w Krakowie. - .
• 18.00-18. l_Q.
.
. .
.
•
premierowa. Tańce. ~piewv . ak lualne kuplety i 112.115-12.10: Od.c zytanie . pro11:ramu na dzień 18.10-18.25: ' Wiadn!11ości ~iet.ące.
.„
21·
Strasburg.
Koncer:l. symfon.
.
··
. .i •o
bieiacv.
18.25-19.00: Audvcia „Oma (Jszczędnośc1 •
· ·
•
•
.
.•
k. c
p'osen !. eny na1mżne: O<l" l!r.
12.I0-1,tlO· Płyty g-ramofnnowe.
..
19.00-19.20:· Rozmaitości.
21.10. Wledcn. Kom:enrt kompozytorski..
13. ll'-13.25: Komunikat mteorologiczny.
19.20,-1?··3{1: Komunika. I lzhy Przem. t'andl. w
Jana. Pf tzncra. ł r. z frąnkfurtu.. „
i
t; e
Om OC
13.2~-15.55: Przerwa.
,
Łndzi_. rene~tua; tea_trow.
„
· 22.05. L:psk. Kon~ert kompot.ytorsk1
a
•
15.5"1-16.00: Przegl11d komunika~yjny.
19.3Q-1'9.4_5. „Na .w1dno.kregu'
.
I
M
von s ·hilltn<YS"·
ł 16.fl"-16.15: Pl t
f
·· ·
19 4'i ;?llł)!l: Pr-a<;owy llz1en111k Radmwv.
axµ
• ~.
. ~ ~
16.15-16.30: Levk~jaitrj~~;k~n1~~~cuskiego (kurs 20.00-22.0(J; __ Koncei\t . popularny• .. Wykonwcy: 22.35. Daventry. Kou~ert kameralt:lY·
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„
· Garn-1
· ·
.
J a:nkę od okna. Jama nle nem!
~A
J . vuerwat
Była na uhcy
wrazemaml.

STRESZCZfNlE POCZ.c\
k
. d· POWJEśCI.
'c11.tiei· dż·•z·ystcJ no·TKU

.
.
· · o tern tytko Laseckt,
· wiedział
Nie
1
·
k
·
•
·
ó
I
·
• dwl·e godz111y,
·
onanoszosie broniła s'IC:
"'Y
.u·
a prtYJ- d ry przezywa1 ostatnio o res wie cairsk'llfJ· za1.edWte
• •
,na 11odmieiskicj
samowitei llbrodni
- Alcz~ d~mko. nie m9żna tak ... rzafa sic takiemu ogr.omowi nędzy, że 1kich przemian duchowych i całemi dniapadła młoda
~fia1a niczwyklc11:0 zabóistwa
, mi siedział w swym gabinecie. Od cza1cs~czc i ładna hra.b!na Wilska. która zna- - rzekła mezm1Joma, gładząc ją p0 Ma s-tarczyłoby tego na lata całe.„
~V\'~kno .nba~a prdz:ir_wiaz_:iną\Vdo ~k~nl~. Hrabi nd rzy i po chwili dodała. - B!iedne dz.iec· j }(oiglądafa się po ubo~icj lz.debce.1' su gdy widział Lenę w „Cristalu'' w to. mó~'•
. . 1. barona, me
. l<s1ęcia
, . am. k mszyny c111eba· z·LtnO, warzystw1c
w paj{OJ•U
Jej zna 1e- ko
l a (I nszona.
1s a
•
.
.
listu, pisanc~ore dou Leny p 0.,1. "· .
strzc;pck
%iono
,
o niej zapomnkć.
·
Janka. me me rnzummfa. Kołaczeik pusto.
.
rc;b ...kicj.
Chciał napisać list, ale nie znał jej
Wia•tr wieje prrez szc~li'ny i dizłury.
_J>on:hsl>ka· Jest . biedną. lecz · uczciwą . lrzy.nia.t Ją mocno, jak~dyby cibawiat się,
adresu. Jakże prngnął spotkać ja po raz
I w 'doda·rku - tra.g-edja Jan.kl..
~z~cw.c~\ 11a. Na_ nia pada począt~owo po,- i·e udokni1e I pop~!ni saniob:ljstwo.
Żal Jej }'Yfo te! b.i·edinej dziewczyny.' drugi, pomówić . z ni~, po,wi~dzieć
wl~~~1~,~~ 1 {11:~.f~~. ~e ti!r~~~~~:~dzbśr~~~~', . Nie. trzeba. chyba doda wa~. ~ ową
efa m~ala wyjawić Jakaś tajemnice. <loty. meznaJ'!mą b~ la Le·n~. Odw1ed~vła I<:>-' Przytu!Ua Ją do s1·eb1e. Janka pocwta, wszystko, co czuJe.„ Wierę odwiedzał
c~a~a hcia Leny. Tajemnico te ·zabra·la Jcd- fa.cz.ka 1 pros1fa go. zeby · oprowa.dii' ją I że roiz.poc.zyina się dla niiej inne życie... w dalszym ciągu, choć jui rzadzi~j.
1>0 cafym domu. Kołaczek opowiediział Nilkt jeszcze rie twli~ j•ej tak do siebie, Lecz za każtlvm razem była zajęta.
nakL ze sf.1ha do uohu„.
Wych~dził od niej. jakiś mężczyzna, ~i:>brzydliwe~o pi1ekarza.„
fa.na cl~=<;~~.~ic:~~:~c~~g;;'oia ~~:i;~!~ ~~~t- lej . tra~ed_ję bi~dnej Janki. Lena ch~i::i:;
•
z~k11d1a~. si~ w J?i~kncl artysfce lllmówei Ja Ją k.o:meczme zobaczyć .. I oto we:szh 1 , _ Nte płacz. n:e płacz ... -:--- sz.ept::i.ła krywaJący szczcl!11e. swą twarz.
Był to oczyw1śc1e Kaleta. Wyw1a·
\\ ic,ne. I U_!=!ml~k1~i. pracuiacel w wnwórni w chw1lr. g-dy Jan-ka śc1ą~ala sz.nu.r, Lena. - Wszy$·tko się zm1•eim...
Ja.n:ka wierz~1ła ,,dobrej pan-i", choć dowca nie przestawał się „durzyć" w
~~?'o'/jt' 1 lm' ..\\ laś~ici~tcni. tef wytwórni jest przygctowa•ny do samobójczego krolcu.
Janka rie mada się \r~pokoić. Ale Inie wiedziała jeszcze kim jest jej nowa pięknej ros·jance. Z każdym dniem przy·
c:r~ c~!,~~,1~ nji~~·cc~~ia d
wiązywał się do niej coraz bardziej, at
~-..
skietn. a do tei8 bandy próc! ~ciii~~eJ:o„r~; Lena również bylła wstrząśnięta dozna- OJ?iektłmika...
wreszcie nie wyobrażał sobie życia bez
' Wi~ry -Tud1ołl>kicJ uałeiy Jeszcze ·"reżr·
niej. Szpiegował ją i stawał się zazdro;s·
Rozdział trzudziestu o' smy.
.
. .
sęr. ~.cl~man.
·
· ·Ją od w1e
kt ory
·
~·
I
Len~
u•ciai::a
Muetler
pnJstrpowl
lh1ck1.
ny o k az'd ego męzczyznę,
.,
. ż·
do w\ tworni ··ł•c"„ z nt'cl
6
L
d
ł
b
tn·
·
S
ł
dz;a ·.
uczyn
. r wme nic
„~ podcirzewaiąc
. ·l.l·na.. -~ nic
zczego le y . z_az rosny o a·
zie-,,
SZl) .IC,a.
seckiego. Wszak da w01e1 słyszał o tem,
•••
A
io -:- ~anf~la mu i· wpadła w sprytnie za. .
że wkrótce ma się odbyć ślub Wiery i
.
stau·~one sidła.
Laseckiego. Choć pogłos.ka ta ni~ miała
nie
newcn
5
baron
czyi
ale
_r,
pieni~dz,
żo
sie
otrząsnąć
mogła
nie
dtugo
Lena
· ~V noc~ zak_rada !lfO do 1>,0 c)stwa fran· Ka·
·
" ~
"'
i .zahl!a atfad1c wo1<:kowc~o. ·wy.
cu.:k1~1to
podstaw, mimo to w głowie
zadnych
człowit'kiem?
bog:itym
dr1&fatccznie
hył
tylkr·
jednym
w
doznanych
wrażeń,
z
kml:t!:\C 1ednoczdnie z biurka ważne dokumcntv. W'lz.ystko to miało być 11:rą fil. domku na ulicy Garncarskiej. Nie tru- Wszak prosH ją, by została jego ioną... lety powstawały najfantastyczniejsze
dno było się jednak domyśleć. że w in- Nie dała mu jeszcze odpowiedzi. ale te- plany.
mow:i. le~~ okua!o _sie. ric::zywistością...
. 7
. - mo ż e 1era go oszuk u1e
Kl o wte
.
.
. dzteć
. . odpowie
. ';TIU JU~
1ut w~·zwołić t tyci ,. :iycl1 dom Imel1 na t e1. smu t ncJ. u1·1cy raz mo1e
mot.e. -~ie
Lena llJCsideł.
z całe\
uczy 'ł
Mudłcr
ok-rutn.rch
1
1
Może na prawd~ chce 'YYiść za~ąż :z:.a
g~ia~de filmowa - . r'!e Rey _ ; 11:d; ~~c~: prz~dn~i~ś.cia. dzi~ją się takie same tra- stano"":czością:
doktora Laseckiego, a 1ego puśc1 kan- Z;;-adzam słe„.
~
n~la 1u~ s~a rol~ s~p1ci:~. zwinat przcdsię gedJc, JCS!t me większe.
Jednocześnie w mózgu jej zrodzifr, tern ?„. Na razie tylko utrzymuje z nim
Lena rozdała wszystkie pieniądze.,
f~~r~t~n A'i ulo.tnil s1e wraz z Lehmannem ,
k~ntakl, bo jest ie.i ~otrzebny i~ko w,11:
ni~;\~~;.estaJec%1 ~~z1~fac:.~w~Ć. l• na oku jakie n:iała przy sobie. Pom~c ta była się pyt~nic:
w1ado~ca. W_yra~uie Ją "'!' kazde1 chwili.
.
-: Czv koclwm barona?....
\\)·~nciem te; ~za!ki szpiegowskie! zaJ. z~led_w!e. kropelką w olbrzymim. morzu
Nie mogła dać konkretne] odpowie· Przy nim czuie się bezpieczna.
j.ula s1e. trzej d~teklrwi: - Jan .żegota , c1erp1en 1 nędzy. ale ten brzask 1utrzenW każdym razie, Lasecki bvł naipodzi na to pytanie. Baron wydawał się
ki budzit nadzieje lepszego ju1ra.
an;tf <Jratitk ł -~\;d~w Kale~!!·
1
kon~urentem, ~-którym i,a
~·~żniejszym
Tagrzecznym:'
i
_miłyl!l
c!-row1ekiem
j~j
za.o
~i~
tara
po
~e
s~ie/ie~ ::tr~·.~:aS:'1iun"ieJ ~~::;!e ~u;hot . _Lena przy~z~kta.
l1lł pe Jecie dla Janki 1 Kołaczka. Na razie a a kim był przynaJmmeJ w stosunku do 1 ,ezało ostatecznie załatw1c wszystkie
~ -nia 5we ·obó\\·iiUkf.
.
, im tyle. aby starczyło na kilka dni wy- niej. Lenie zdawało się. że nie jest zdol- porachunki.
· ·, · '""
. •: .
.
Pewnego dnia, · gdy dr. Lasecki sie·
żywienia. Po jej odejściu w domu zapa- na jui do wielkiej miłośd. Baron oka-'
Jcdn~·m ze w~pńtpra.cnwnlków Mucl'
fest r,i~1(~t Adolf Krantzman. wlaści~i:~ nowa ta wielka radość. Mówiono o niej, zał się dla niej dobrym, dlaczego wiec; dział w swym gabinecie zajęty czytaniem
nie miahby zostać jego ion:ł ?.„ T cm- służąca zameldowała, że przyszedł ja·
sklepu obuwia. Żc1wta. Grant 1 Kaleta jak o dobrej księżniczce z b.ajki.
- Musi być bardzo bogata ... - do- bardziej, że po spełnieniu tego warunku kiś p:;i.n.
f~Vai~:s'kf~a wyw~ad3u;ca"'!1: - Rekinem
Las~cki kazał go wpuścić.
stałaby' się „pa-nią baronowa" i mogłanocy ~? myślata się stara Kowalska.
owc~o sklepu-:- b~ rdoi~n:Će
1
Na progu stanął Kaleta.
- Pewnie„. - zgodziła sfe jej cór· by pomagać tym - z ulicy GarncarWsz~~cy :trzcJ d-ctl'ktywl znikai• w r:k'rc~i~
Gdyby dr. Lasecki posiadał lepszll,
ka - Widać to z jej miny„. A jaka do- skiej.
'
w Jt•e11.1mcz.v ,;poo;6b.
możeby go poznał jeszcze z; Po·
pam_ięć,
nieco.
ją
uspokoiło
to
Postanowienie
zło
20
I
...
posadę
przyrzekła
Jance
bra„.
wywl3dowce
Rcki~::"~b.; a"":e~~~zcl.1c~iruJe
1>r:n~:aincni niic~zk~~i~. rant~mana w Jcao tych zostawiła na stole oprócz prezen- ·Odrazu wstąpił w nią inny humor. Gd.v rębh, ale Kaleta był wtedy tak 7m~enio·
baron wrócił na obiad do domu, Lena ny, że trudno było go poznać.
Rl·kin wsiadł do policyfncio auta 1 PO· tów.„ Dobra pani.
- Z kim mam przyjemność rozm&•
Pewnie z jakie~o towarzystwa do przystąpita doń i rzekła:
Jec~al
1
_ zastanawiałam się dziś nad part- wiać?- zapytał Lasecki, podnosząc się.
t~~tał V.: mles~kaniu broczynnego„. - wtrącifa Kołaczkowa,
jeg;a~~„~~tln~!n~mhna
Kaleta zamknął za sobą szczelnie
licJi dro~e do poad~ic~1•1111 el11 rlk'r·~i'~kakz_uie ~ 0 • ktćira nie wicd;dafa o istnieniu „przyja- ską propo?ycJ·a...
.
. d~ te kt yw1,. gd Y ma1ą,
. k t 0 ~zy~ią
B aron spojrzał na nią roziskrzonemi dr~wi,. 1.a
. t " k'1e
ow I SitPIC• c1'ółk'1 pana ba!on~ ": - D?b ~ze: ze
„
'·ów.r
zakomu·
do
. \\ entzcl zabr~f ze sob2' część pol!clan- towarzystwa tstmeJą na sw1ec1e„. . Be1 oczami Czynił wrażenie oskarżcmeg-"' cos waznego 1 ta1emmczego
• . ł k I .
.
"k
v,
,
.
.
.
.
.
d b I I d ł. d
wraz t Rck•nern
tó wf>rzcdstawicit:I~
o r~c '· u. z} ne ny człowiek zgmąłby który wpatruje się w przewodniczące- ni owam~, poczem. odwiną . o, t11~rz
.
wl~d.z .znalctli
palla, zd1ął czapkę 1 przedstawił stę:
go, odczytującego werdykt.
się ~śród na teJ z1crm Jak mucha.
i:updneco _mroku,
- Jestem Wacław Kaleta, detek·
- No?„. Cóż pani postanowiła?...
:· Po ~,·i~ln t~rapata~h ndafn ftn się zwo:. . Jeden _tył.ko. Kołaczek uśmłcc~af się
. .
- ·Postanowiłam„. zostać panią ba· lyw„„
111cznaczme 1 kiwał głowa. On Jednak
nić I 01;~cić- Żc&otę, Granta 1· Kaletę.
. -:- Bard~o ~t miło„. - odparł Lasec·
wal taiemnicę .,dobrej pani"„. A i Janka ronową„.
·
·
•:
·
_Lena J>o niet~dattym iamaclm samoMJ- ~1~1!1icchała się uszcze~li~i.ona. bo ll-' 1.. Spojrzała na niego swemi niewinne- ~t ni~c~ zd1zw1o_nym głosem, zastanaw!a
kz~ m znalazła s1e w pałacu barona ·Rc11:cna, sm1ech Lenv przywrócił JeJ zatraconą ml oczami· Baron bez słowa przytulił j3, 1ąc się 1ednoczesnie: - „Czego on moze
mocno do 'siebie. W uścisku tym więceJ· chcieć ode mnie ?".„
kicJ~f bed!l«~cze\~?ief bicst wta~cicielem wiei - wiarę w życie.
· ·
rz el{ł gł osno.
Go„.nodarz
· w najserdeczniejszej pob v ł o słów, mż
· ·
· d na k - mys'I a ta - są Jeszcze
zredukowano
ryce · te.1inncmi
rl '· 'Y a miedzy
~p,..
- A Je
ró\vnic'
wiciu a robotników.
roszę! zechce pan usiąść„.
Kola czka .. który pr,~ybył :In Lclly by po~ dobrzy książęta na świecie.„ Czasem dzięce.
~alela za1ął wskazane. krzesło. La_A jednak jest to dobry człowiek.„
. bywajn to _księżniczki. ale czy to nte
sk,ar)·ć . s·e ;na swó~ cie~~i los. . '
poczęstow~ł go papie.rasem. Zapa~
Oarn~~~sk~.a1;d!l~ ~ ~~k~c~~;:cz na ulico wszystko. Jedno?„. Grunt - że bajka -: pomyślała Lena _ Umie się rozczu- i·łckt
lać, tylko pieniądze pewnie go zcnsuły„., 1• • Przez chwilę w poko1u panowała
Na p:ęter<ku w· lyni samym domuek~leszka oka:rnla się prawdą.
.
.
.
Żebro.wa wróciła do doryni . dop.iero !'Jędza nie wzrusza go, ale miłość potrafi cisza.
J~ory robo4.nlk Romaa teber z ton2' 1·córka.
Po.zwoli pan, ze zadam panu . 1edno
przed wieczorem smutna 1 zz1ebmeta. Jeszcze wprawić ·serce jego w stan
·.
.
Jke.k · . .
pytanie·:· Czy Wiera Tucholska jest pancz.,:1: n:':róbno .~~a P'l'k3 ~Y:;_.s~J~ikan: Oczywiście. że z tej całodziennej lata- drżertia„.
ską znaiomą?
B
ł N'
•
•
• , •
•
u.1zyman ę 1 o.aJe 1e1 u to
:twa
,._
,
.
.
nmy J?O ~1csc1e n~c me wysz o. 1e mo- · aron był naprawdę rozc1u1ony. Ca-1
chleb Olflaoz s ~ł. da:ien.n.ie
Pytanie brło postawione dosć obceJaonka czy.n.i .to dla rodz;i.c:6w. chcac ~h gla nigdzie znalezć pracy: Gdy Janka fował l,.enę niemal ze łzami w oczach
- Tak sie cieszę„. _ szeptał _ Ta 1~ j sowo. Lasecki ściągnął brwi i odparł z
r~t~waćJ <>dkl śm1~~ ~Jodowej, ale mimo to onowicdziała jej o wizycie „dobrej pa.
. cieszę...
b
k
ł
·
h
.
ż b
.„„
<>Jc .e-c a.ni um•era
Wyprawimy zare-' rezerwą··
m • e rnwa me c eta a z począt u ar d zo się
.
•
Zroa-paiczoa.a dizie;czyoa eh
-:- Owszem, ~nam panią o takiem na·
Kiedy
zaręczyny...
Huczne
ce iHę powie- wierzyć. Dopiero gdy ujrzafa dwudzie- czyny„.
$ić.
... ~le niby„.
zwisku
?„.
Pojutrze
...
Jutro?
..•
chcesz?
kociala
z
toreb-ki
i
banknot
stozłotowy
ia•kieś
W. lei chwili usfv117.ała n.a schocfa.ch
Pierwszy raz przemówił do niej per . ~ ... niby cóż to _ma wspólne.go z mo·
t:ikk'.'. łKtz~ -wchocWł na górę Slyeu.ła mi, rozszerzyły się jej trcnice.
1_M~tl:i<JCSw;~ ?„. Tneba
Ale podczas gdy.~ małym dnmk.u „ty".„ Musiała mu odpowiedzieć w ten Ją wizytą 1 - dokonczył Kaleta ~rz~do·
' ć s.mu.r.
\Vm tonem .. - Zara? o tern pomow1my.
„ przy ultcy Garncarsk1eJ panowała chwt· sam sposób. Z trudem wykrztusiła·
~a.
DnJ..;ettł11 do okria.
Iowa rado~ć. w pałacu barona Regena · - Nie spiesz się tak„. To musi po- k tęc p~n me przeczy, że jest ona pań·
Chw~iła k~ec smure..
s ą zna1?mą.„ .
było smutno„. Zmieniły siQ nastroje„. trwać„. Za tydzie11...
-: Nie rozumie_m pańskiego tonu:„
- Dobrze ... Niech będzie. jak chcesz
W trm momencie d1rzwf sfe otworzy- Tam mimo ubóstwa - radość, tu mimo
!Y i na PmR"u stanął Kołaczek a za nim 1. bo~actwa - smutek„. Bo też Lena cho- - odparł. obejmując ją znowu _ Linko Czy Je~.em u _sę~z1ego śledczego?.„
dziła po wielkich. dywanami przykry- jak bardzo jestem szczęśliwy ... Jak bar~ J - ie„: N!e 1este1'!1 s.ędzią śledczym„
Jak::.~ ~tac kobiieC"a.
eslem pansktm przy1acielem„. Przysze·
Nie . to nie matka„. Jamka wiidli tę tych salonach. jak otumaniona. Miata dzo„. cię kocham.„
Jako prezent zaręczynowy otrzyma- d!eb, ż~by P!1na .o.strzec o grożącem mu
pa.'łlią rr.iraz pienyszv„. Ale od razu z 1i gorące, wsp6kzujące serce i nie mogta
·
twarzv poroaje, ie to mt.Jsf być dobra się pogodzie z myślą, ie tak wielka nę- ła Lena następnego dnia cudowny na- me ez·~l~czens.t~te„ .
ianowicie?.„
dza pa:mJc o kilka domów za pała1.:~m-- szyjnik, przetykany perłami i śliczną lipa.11 1 ••
Postanowifa muzynę.
Kołaczek s:pojrzał na fan~ę i krzyik- 1na ulicy (iarncarskiej.
Całe miasto wiedziało jui o mają- (Dalszy ciąg jutro)"
wszystkie swe siły poświęcić tym bie
nąf:
A co?!... Nie mówiłem?!„. Chce ~.lnym ~udzL~m. dla nich żyć i praC? '.\-·ać ..: cych nast~pić zaślubinach między Po~V1ctlz1ała, ze na ten cel trzeba mieć dlt- rębską a baronem Regcncm.
.
się powiesić?.;. · ·.
J
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Str. 6

Katowicach
w
bunkowy
zrabowali mieszkat1cowi

łłapad
Bandyci

r

Katowice, 31 października.
Około godz. 9 przybył do Katowic
dostawca żarówek ł1ochhauscr, pochodzący z Oświęcinia, celem zainkasowania pieniGdzy za dostarczone żarówki
do tutejszych sklepów.
Ponicważ Hod1hauser nie zna doldadnie miasta, zwrócił się do Jaklego.ś
przechodnia, prosząc o wskazanie ulicy
Kościuszki. Nieznajomy wyraził goto,

wość

Ue~anlU HHier ~Jł 1ło~1ieiem ~ołeinwJm

40 zł.

Uświęcin1ia

Niemiła

tę ulicę.

odprowadzenia go na

W rzeczywistości zaprowadził on
go na ul. Chopina do domu oznaczonego
nr. 6 na drugie piętro. Tu zaproponował mu kupno pierścionka. W tej chwili
zbliżył się do nich jakiś inny mękzyzna I grożąc rewolwerem, zażądał WY•
dania pieniędzy.
Band}'ci zrabowali p. Hochhauserowł 40 zł. I zbiegli.

I

~mwłmuił io~ie 10~

1łntn~

tJt

z Jadącą

młodej

przygoda

niewiasty

Niestety wrat z nim zniknęła z to-

Gdyala, 31 patdziernika.

z Odynf do Gdańska panią rebkl pięknej pani Wandy portmon~tka
Wandą Ptoclyńską wszczął bardzo •n- w której było 150 zł. gotówką I kwit

I

teresującą rozmowę

pewien elegandc1 Jombardu warsz;1wskie20.
Pani Ptoczyńska złoż)'ła zameldowaRozmawiall bardzo długo. W pew nie w policji gdańskiej.
Tak to poczciwych Judzi rzeczyw:neJ chwili Jednak miody mężczyzna nastość ze snu budzi.
gle się ulotnił,
mężczyzna.

pogran·czu
na
zastrzelony
Przemytnik
zbiec
bandy
Kilku innvm
udało się

członkom

Katowice, 31 patdziernika. Jukrycla wezwa.t ich do zatrzymania istę,
Wczoraj okolo godz. 2.45 w nocy Je- a gd·y go nbe usłuchali. oddal trzy strzaszy od swego chlebodawcy czek na den z fookcjonarjuszy straży granicz- j ły. Kul~ UKOdZila jedn~!i!<> z v;~emytni·
pod'ęcie 190 tys. z! .• podjął g?,lówk41, z nY'ch w czasie stuiby na przejściu gra- ków. lezaceKo Po strome ~lskie1. w odktórą zamierzał zbtec do Ros11 sowiec· nk:znem w Pawłowie
zauwatył kflku legtośct IO metrów od gramcY• TowarzykieJ.
przemytnfków, leżących w trawie nad sze jego porwali ranne~o i przenieśli na '.
Sprytny Karaś w drodze gotówkę samą gran ką Po stronie nlemlecklef.
stronę niemiecką, porzucili ciato nad
.
zamienił 1na dolary i funty oraz sfałszo
Po pewnym czasie przemytnicy prz~- irzecz.ką Czarniawką i z.?i,egli.
Jak się Olkazafo. zabitym był m1eszwał' dowód na na zwii;;ko Onoiiiskiego.
czot~ai·ł się na stron~ p01lską. Strażnik
Przekazano go władzom śledczym. graniczmy, obserwującv przemvtnfków z ka>11iec Pawłowa (Główna 68) Wilhelm
Niemiec. Usttowa•f on przemycić woretk
·
·
z rodzvnkami, który porzucił po stronie ·
Polskie).
PRZEPH DOBRCCO COLENIA

i usiłował zbiec do Rosji Sowieckiej
października.

Wilno, 31

Na skntek listów gończych w rejonie wsi Ursynowo koło Kozdrowicz w
czasie przekraczan ia irranicy zatrzymany został n'ejaki Witold Karaś vel
Gnoiński, oskarżony o przywłaszczenie
160 tys: zł„ . które należały do obywa·
tela ztemsktcgo lgnaccito Czarnowskiego, pacbodz:icego z Wołynia.
Karaś pracowaf u Czarnowskiego w
charakterze plen ipotenta i otrzymawWW''E,
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POLONIA

=

PORADY DLA KAżDEQO ·
Szcze~cle I powodzenie Two!e za·

~6et~

. leine jest od gwiazd i planet. które -- .
od przyjścia na świat wywiera!a
wplyw na Twój los życia t przezna-. =
czenie. cbarakter, skłonności I zdoi·

=
no~~;jąc
=
= sobie

uświadamia·

swój horoskop
co nas spotkać może w
przyszłości i obli..:zyć terminy wyda·
rzeil mogących nastąpić w I wojem

=
=
=
•Pl.otrkowska go,tel zzt.72, =e=

my

:=

życiu.

Dla otrzymania bezpłatnego horo·
skopu. napisz 1m1e. rok i dale urodze·
nia. otrzyman Gpracowane naukowCJ
przy pomocy M[D.IUM porady I wska
zówki tak un1knać niep·Jwodzeń.
Na koszta kancelarvrne i przesyłkę
horoskopu bezpłatnego nade~la.~ je·
den zloty (znaczki pocztowe). Al >T~ES:
Marja BICZ, WARSZAW i\, ul. Koszy.

_
_

Do 'nilbvc1a we wszy~tkicb ksie1?arniach.
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Poraz pierwszy w t.odzU

następnych!

W roli

I

I

Przvimuie sit chorych wvmasiaiącvcb
przebywania w lecz 01cy (operacie
etc.I. a talde choTv eh przychr1dz:~
50 2
7
9 1 0
-·- ·
-ey-c1s_od_- --i- d_•_-_._''-
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na każdej
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DrłeańsKa

SIMOnNE GErtEVOIS

Tf'J•k•J11ta łmlechem farsa ???
.
Ceny miejsc na płerwsze seanse znł:ione.
30-10
Wobec nadzwyczajnej frekwencji przedłu:!a sfei wyłwletlenłe programu Jr•icze na dalł I Jutro. "•• ~pnJr program= „WYSPA TAJEMNIC'•

N

ze aw~ m fenomenalnym koniem TARZANEM

"ADPROGRAM1

D:fWIĘKOWE KINO.TEATRY

PREMJERĄ ·

Po raz pierwszy w Lodzi

Wieczór Smiechu

Lau1e1 I Hardy
jako

i

Pułkownik I jego Sługa

Cyrkowiec mimo woli

z Karolem Dane nHlmem•• w roli

PRZEJA.ZD 2

~ff•lt•ll•ll ill•l[jil[j)l!ilRi'Jlill

Nadpr. Dodatek dzw. Ceny miejsc znitone.

~I ;.Jl9116!!iil!iil~l~ll . l~@ił
Dr.

-Dr. med.

Dr.

30-2

Doktór

med.

GL6W.'IA 1,

głównej.

Dr.

30-2

med.

2-30
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PŁCIOWE I SKóRNE.
PO\\ROCIL
NARUTOWICZA 9 • Tel. 128 _98
o_rdvnu}.e od S- IO I od 5-8.
__

l.EKAR~ • DtNlY~TA

LH. orow1_u.-Kn~[rn.w~~a

wznowiła pr!v1ęc1a
•

w lecznicy
Górnym Ryn leu

przy

· ·
przyimuie

0d

7 p p.

4

-

ZGIERSKA 15, tel. 113-47

Dr. med.

SOWWER
p 0 ... R 6
„

skórne,

płct011 e

zzu.26.

HELLER ~---

1

1

y•u•roN
„._...

.„„.....
.,..,.,

5

1

owys kI
ołKkTóR

00

40

;

.
.
Ce91eln1ana Ns 4

telefon 216·90.
przylmuje do IO rano t od 4-ł ppol przyjmuje od 12-2 I od 6-8 wlecz.
uiedz. I święta od 11 do PO poł. w nle!łziele .. i świeta od t0-1 1>0 p0I SpecJallata chorób wenerycznych

z

30-2

E·-·R. BE

RDokMt6•

30-2

moczopłciowych

0

I sk6rłliych

A N .L. NiftCKI {,~~~·rr.~~,:~:~:.~.t~~%.:'-"

i moci:o-

choroby skórne, wel'!eryczne
1 moczopłciowe
Choroby skórne, weneryczne
fi. S ~ er lJ" D- O
Cegielniana 16 tel. 148• 07
I moczoDlciowe.
przyimuie do 1L30. l)d 2-4 Po poi.
POLUDN'IOWA. "8. tel 201 93
w niedz. I święta od
l. od 8-9 w.
Pr Jm j od 8-ll 1 od .L__ a
· ·
·
"
lo ··ł-eJ.
..--...
zy u e
Przyjmuje od 8-11 rano i od ~ w.
w niedziele I świcta od 9-l.
w niedziele i św1eta od 9-1.
Dla pań oddz ielna noczekalnfa.
Dla niezamotnych ceny lecznic.
30·2
Dla niezamożnych ceny lecznic.

2

--

s. •&DrU MaRK HW

·-8 Tel_.oa
frau!!utla
,„-en
••
.....

choroby skórne, weneryczne
I kobiece.

IDCOKTóHR

moczopłciowych
eg1eln1ana N'!! 7

l'JrCZftJfCll I

-·
•
„
(
r61 Pwsteł
Nr. teL lH-U.
telefon 141 _32
Choroby skórne I weneryczne
11rzyjmuJe wyłlłcznle kobiety I dzieci Przyfmu!e od g 8_ 10 12 _ 2• 5_ 8 w
niedziele i święta od 9-11
od I do a I od 7 do 8-eł

choroby •k6rne, w•ne17can• (:HORORV SkORNE. Wl::NfR\CZNE
I MOCZOPŁCIOWE
I moczopłciowe
M DMIUSZICI .
przeprowadził •I~ na ul.

UL 6.go Sierpnia 1,

RE
ZionikOWski
w~neryczne

cbor.

Dr.

c ...

Od 9-1 i 5-9. Niedz. od 10-1.

•

(Porady eek8Ualne)
ArtDRZEJA 2. TIL. 132·28.
Przyjmuje od 9-11 I '5-8.
w niedziele I świeta od 10-ll.

.
Przvlmule od 4-7 wlecz.

telefon

294
Piotrkowska
tel. 122·89

chorób wenerycznrch
SpecJ~ll•ta
skórnych I włoa6w

Ił

WtNEl' VC ZNP, MOCZO·

w

ZŁOTO. Bl2UT~~k~~:-

l::doSPEC. CHOROB SKORNVCH WENE·
ftRYAC~~RCOH I MOCZOPLCIOWVCH Zek kupuje I płal.!I najwyż~ze ceny.
Jubilerski I. fiialko, PiotrkowT 32. Tel, 213·18 a lad
w
7
-~
.
.
.
i>rzyJmuJe od. 8-10 rano 1 o.i 4-8 ska. ·
pJa:S
„
wleczur. w medz. I śwleta od 9-ta .„ rasowy w1lk?w1ec, uczony 8
Ul. Nowa 39,
mies. do sprzedania.
31
DO SPRZEDANIA tremo. Wiadomość: właśc. Wei$s mies.tkanie nr 14
·
·
'
Wólc:zUska 62, m. 5, od ? dil 5-eJ.

porażka piłkarzy

Druga

••
„ L•
Re p re zen t 8CJ8
igur.łl

n~i~~!~~a z!~~~~~~~~

polskich
J k•

• • ł eam po S I
(9•0)
5•1
Oe
•

W walce o tytuł mistrza icsiennego
Austrji odbył sie wczoraj sensacyjny
mecz Rap d - Adm1ra. Leader tabdi
UD U
W S
I~ap : d pokonał swego przeciwnika po
Następuje okres ładne) 21'Y Polaków,' cz:wartą bramke dla wrochów. Wresz- bardzo energ czncJ. walce Vf stosunku
Rcze2rany w dniu wczoralszym mecz l
w lieuui m•edLY r.;pruen .ac,ą Lisrnrli a którzy teraz kilkakrotnie za2rażaja pJ· j cie· pada pląta I o:.sta!nia bramka meczu 7;~ (3:J) . . Se11sa.:yine zwyc:e~t~o od·
reprezentacJą to.ski po1udnlowo • śr<.:d- ważnie bramce Wte.chów a Kossok I w JO minucie ze strzału Casanova, a n:ost ouks:dcr 8. A. C. zwyciczaJąc czo
j rozpaczliwe wysiłki Polaków nie przy- tową drużynę Austr~ę wysoko 5:1 0:1)·
kt1weJ. zakończył s'e nadspodtlewanle Nawrot strzelają nlebezplecznle.
Wreszc e w 17-ei mlnucl.! wsp1ntaty nosza zmiany sytuacji, pomimo Iż nada· . Rów11leż i W. A. C. zus~ał pokonany i
wielka pOrażką drużyny polsklej w sto. i
t0 przez ~portklub ~ sto~unku Z:3 .0:0)
• strzał Kossoka 2rzeźnle w s'.atce I bram· rza słe kilka ckazjl.
sunku S:l (J:O).
Sed1ł-Ował francuz p. Leclere. WI- 1 W ostatnim spotkalllu dJ11a wreszc·e F.
ł'oratka ta Jest zrozumłala, hsU karz Da Pra zos1al lcdynv raz zmuszo.
u~z2lednlć. że włosi wystaplJI w zm:cz-: nv do ka'lltullcll. Nfestet~ w nlestrłna dzów pr7es110 9 tvstecv. U Polaków A. c. _i Nishol_sirn grali na re.mis z:ą (I :O,l
W:edensk1 łiakoah bawi we f rancJt
n.e slln'elszym sk!ad?:le niż w Neap<Jlu t minute Włochom uda.ie s ·e zrvw I Le. 1 wyrt:t.nlJI się: Kcssok, Nawrot l KoUz.r.
wczoraj w Marsylii z tarnwygry\vaiqc
pl.s"addi w swych szere2acb 2raczy łeJ kardl z n'ewlelkieJ od'ee:łc~cl zdobvwa civk I.
1
teiszą silną drużyną Olimpique w sto·
m1ary. co słv 0 nv uru2waJc1yk Pctrone.
· ' sunku 2:0·
•
•
•
•
araenly1tczycy Valantc i Orlandlnl oraz:
1
0
0
meczwo
or 7 epro·
S. K. Kladno 6:1 i zakwalifikowała
( •0) nała
SKS 2•• 1 ( I.·ł) . - Wid ze W - ...,TSG
9 •
Wtd!onc pewn~ z".!lany, a m• ai; Owlcl~, WKS
się tern samem do finału w którym spo
o. 1 2•
s...
J(oss:>k zagrał a I .wvm laczn 1 ku. zas 1
~
na prawym Pazurek. Natoml :st_ na ora.
_
•1
~ka s . ę ze ....p~rt~.
. Rozei:!ra~v w dniu wc;wraJszvm na· w stosunku 3:1 (2:0).
wYm !ikrzvdle wvstaplf Rlesner. Pierw·
Sla prfowa mlJa p0d zn::.Jclem sitneł o ze bo·sku WKS-u to\\arzvsk1 tne~z piłkar· I l.Jrużvna robotnicza J!'rała doskonale 1 . W sp0tkan .ach tow!lrzysk c~ B~he
1
wait Włochów•.Już w S·eJ minucie u· ski. miedzy WKS·cm zakońclvł sie zwv i przez cafy oraw:c czas meczu ortc- n:i:ans pokonał S. K. Liben 4:2 1 V ctodaie s 1 ~ •m ~·rieJlć pl~nvszą br~IJlke 'ciestwem picrwszvd1 w stosunku 2: l wazała. ~orując nad orze~iwnikicm . r1a Z skov z S. K Nachod 2:2.
I(t :1). W pierwszej oołowie 2ra toczv szyt>kościa, ofiarnością i•. ~~raniem. Z\\ ta
·
przo.& fena. fqa1
Nastepne minuty należą takte do sie ze zmienną orzewmra. orzvczem s~cza atak Widzewa pracowa' n:e7.wvkff(>spodarzv. oom'.mo Iż obroricv p fscv 1 każdej z drużvn uda.ie sie zdobvć oo J!- le celowo i swtarLał czcsto po<l l.'lrnm·
Bufanow I Martyna pracują nlezmordo. dncj bramce. ma WKS-u Ldobvł ją :ką przeciwnika b. niebezpieczne mo· Warta-Cracovia
l<':iczmarck, zaś dla SKS-u lewoskrzy- mcntv.
wanle.
\V Warsza\\·1c w h'c1!u naor7.cJ:iJ na
Jui w olcrwszej nnfowle Widzew
W tel fazie 2rv wyróżnia sle rów· dfo\\'v.
zww·chl Żak (W -nka) w cza.
Kim6
Aui:rustv·
rrzcz
bramki
dwie
zdobvwa
tir7ewofskowi
łowie
\V drui:t":ci oo
nfet Ko:tar.:zyk J. w pJmocy. W 24 mlnucle PetranD strzela dru2a bramkę, ważaja i zdobvwaJa zwvcleska bram!-\e nlaka I Uptasa. iaś w drngieJ tT7rcia sie 9 min. J~ sek.
Mecz o mi~trzostwo dru'-vnowe Pot.
zaś w minute p6tnłcł ł'?n sam szracz u· 7. nutu karnerro eS?zek,w1wC1ne~n nrzez branike tJrzez Jaskóle. Atak ŁT~O n:e I
1
Stolarskigco. Sędz 1 ował P· Krachulcc. j dochn<lzil zunefn'c do v'""u i don'cro ski w bolo• e mi<;-dzv Polonia a PPO.
stała wyn1k nlcrws1el o~łowv na 3:0·
, pod koniec zvskał na kilka minut nr7.c· którv miał sie odhvć w dniu wc7.nraJ·~·
po zm'.anle n6ł potacv za wszelka
hoiiorow:l hrnml<e szvm w Orud1iadl.U został odwnłanv.
Ro ,~O'ra•iv w dniu wc„or;oj._-„,rm na was;?e, ~tPc1ajac
cena usrru·a polepszyć wynłk. Kontu ,..,_
wanevo Butanowa zastanll n~. „~w~en/ boisku \:VK~·11 mec?; o puh„r i <vfuł ml- przez 1 ,·iehla z nomocv. Wid ew nle natomiast zostało rozri;rrane snntkanle
ci"~ Zwterz. reci wkró~ce Duł~Mw c:tr :i m. l',(ldzl mlech:v \Vid1„wl'm a wvzvsk:ił r1utu karnesro. Sędziował do- lnwarzvskie. Wohec łeC?o w ońłflnate
Polonia snotka sie z Warta ooznańska.
rnńw wvs1cdł na bol~l<o. Z;t"tTasł. M"- t T~O newnem zwvc~l'.~fwcm \Vldzcw:i br1.e !'· T a11t!'e.
sf~kA w onmocv ł!t'31 t~r~... Pr7.vk1•cfcf.
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Echa spotkania
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L~!:.~.~~~~);!„~~~'J , •~ff. P.
•
l

dniu wczornjszi,m mc~z P·łknr k• ·tnle- l "'T d
8
diy reprcicnta~ią Lii• a n~prcicntacj" u

s1c\~~!;k wvstapił

ije
• d

IO:fi
.
ff.
P.
Jk b
'd k • •
•

uiy ny ł O Z IeJ W W8
r p1erWSZeł
o mistrzostwo drużynowe Polsł' i w boksie
Sł

y

8C

w skradz'e zapowiePierwsze rozegrane w Vi<lzł zawody PJOWietrza na 4 rundv I serca do walki. · dza na deski do 2. W ost1tnieJ nmd!7.fe
dzlanvm? na.tomiast rcprctc 11 tację Li~i
1
11
strrostwo drnżynowe Pa.Iski w bok-, Gd}iby Taborek waloył z wi~kszym za- ~d.z;i·e ślązak na dół trzy razy: do 6, Bi 3.
mi•
o
·
~~now~l•.: Ułnca1k'i k K\ ~ cw~czi~ ~ c·
je!~kl ftni~Ja Sm~z~k K~rc ki a i ~i- siie z:grcmadz•i·łY'W teatrze •.Scali" irekor· pa.tern. Jesro prz.eciwniik - Cic/1y, ucichł- Wyso'.de zwY'Cięstwo Chmlel-cwsklego.
Stan meczu 8:4
• vsz ew i.;:z 1dową li~~~ D".i.bli.;zności. Mecz pomlę-, by w osta·tni·z-i. a może i w prz.edostatniej
•
i nusl~ek.
•
dz.v PohcyJnym K!uil.."lfm Sportowym z rundzie do 10.
~
•
~~
Łąpleś zadebiutował Jako sztandarro. 3 .3
S
eprezcntacJa ;:,Jaska mln fa Pr.zez Katowi.c a J.I<.P. zapowiadał si~· Jako

3

11

I

wy zawodnik I K.P. w wadze pcSłciczkrej
ta·n ~eczu · ·
cafv czas meczu lekką prz~w<1~c 1 b. p-ierwszopę<lna oc~ta pieśclilrska..
Banasiak w walce z 7achtnt~m-b.r>k- , b. nieszcześliwie. Maknsi robił i nfm co
Z ośm!u meczy tyliko dwa niewiele
często za~~ażała .b~an:icc L'J:'. Ucnre-1
zentacja tcJ C?Sta1,111eJ nic .bvła z~rana a miaty wspólnego.o i pi-ęściarstwem. Sześć serem r~;tY·nowanym. dohry mtakty.k1~m chciał, bił jak w worek. a w czwartej
atak zgubił sie \\ svlua~J~ch J?O.dhram- waJl· ato dostar·zyło widzom iele I techni·kte'!' - przesze-dł sa~e~o s1eb.e: I mnd7-!e sprowadził g-o na deski do 2 i 3.
!Próc~ sweJ zwykłej twardo~ct 1 bitności
w
. •
c .
.
kowvch. Na lcoszą czcsc1a L1~1 hv ia ' •'\ ..z' ..
lf'ystrach. zawodnuk w~ł półcłężkief
njaw~ł Banasiak Już N>katne walory
pracowita obrona. O zwvdcstwie Lil!1 emocJI ,1 J,akn~Jlep~7-Y'Ch wraze~. .
zadecvdowała jedvna bramka str tclo- 1 P~n /(!,·~ nat~ahł_ ~ Nowak wskcm na 1techni.czne. a przedewi;zysbkiem dos, miał startować w wadze ciężkiej łcdnak
stainął na r~ng-u .z nliediowagą. I KP .• przy':'
na w 13 minucie drug-it}j połowy przez ~rreci,wn!ka wy sokłeJ ~las\'. Nowaikow- 1ktńresw dawniej ni<e posiadał.
.
znano walkower
•
. A.
t .
p
s·kl ~on11e nad ł.odzlamnem w1.1rostem
Kni·l?e
1
1
•
••
·
o os r~J wym .an e c1osuw w prerw·
· zasięgi1em ramion to też je1:rn stop:rnri są
,..
· ·
M·e<cz zakonczy.t się w stosunku 10 :6
\ł'Nd rcprczcntac~ ~lask~ caf~ zc~o~! skutecz'!loe i często „sredri:a". Po pierw- srej rwrdne. trafia l3a·~asl::i.k .za~hlota
,... p 1 k 'b, . czysto w dru~lef mrrd:z1e sw1rnz1em z dla klubu fabrycznego.
gra . oś~ ró\\ no. 1.aś .w L 1 dz~ "'vrózn 1l. zie·· , d .„ be b
\.Vystrach I Konarze\Vski stoczyli wal
sle Z1em 1an. Cebulak 1 Krv~k1ewłcz. Wi· s ~ n.~nć tl'1.- z! arwtn„J. t kaw: ai pro udJe ! prawe i Slązak idzie na deski do 7 by
.
.
'ść d
ó
ł ·1 h
, na·rzu.c1 empo os ro a a: u.ie - !'im a i "o k'lk..
dzów 4 tysiące Sędzia " Laband • . „
o 2 .. - k~ ,tow~rzyską, w które! nasz mi.strz dot u. ~ 1wr ac. ~ w z7J
ta nailieżv co nios,r!l d•z-ieki niezna~zneJ
....
•
priewa·dze w dosach oddawanych z dy-,W trzec11e1 mndz11e slązaik 1e~t ostrozny. w1·odtf. ze 1ei::-o słaba forma przeciw Wło11
zmie:nia_ taktyk~. id7.i;e do zwar~ia. 1ecz chom i Austrii była tvlko prrejści-owa.
stairisu i przy nLezwłocznym Ods.kOlkU.
I W trz·eciej ·rnnd•zie obaj i<lą be-z za· łodz1~mn r.irncUJe 6 ~1.rn~ec~nlie 1 czy:-.to . Konarzewski odz;yska·ł swą 11awną pop1~r.ony i ob'.lj dużo Lnkasują. w czwartej, lewą 1, tr~'"!'a zo w dvstans1e._w czw~r-jlamość: szedł h-wo i byt ohr.otny. j.aik
W m~czu o t~tuł m!slr1~ kl~w
I .1;1ż ·za dohrvch czas6w. Tomek zwyc1ęzył
ktńrv zo. tał rozc~rpnv w dnu w.;-vr<1J- wreszde obaj są wyczerpani; Jedmak ślą-i tej mn~1z1e Jest Zachlot zamrm:zony
stara s:e tYl:ko umknąć z no1rnutow1ma. \Vystiracha gładko.
szvm w tod~. ·' n.11edlv Hnrai;:J.1e n a zak koriczy świ-eższy.
Iwański z Po· ·
sd· ł
fihurskl je.st Jeich1vm1 z nlielkznych
Szternem. Z\\ Vl: C.7.Vf Hura1?an \V Mo- 1 Re-mi•s o"łoszony po tej walce krzyw7 ziowa uwazme p.
sunku Z:O (I :n~. Szi.er" 1?rC1ł b oc.:h ·wo. dzi w teJ s~'lllcf mi.erze Nowako~vski•ego boks-erów, kt()ny potrnfNi .. rozgryźć"
G.
~o tern zwvcic/'twie ffurni?a,~ mi l}ti co jeg-0 wyi:rran'a krzvwd:ziilabv Pawlaka: 1Garnczarka. $tązak bv~ z poczatku. w znania.
~:'c~I zapewn onv tytuł m · ~ 'r l'l k.~-1 Maluszcz:,,:k ?Ył n~jag-resywni~jS?y!l'? walce _z dysta.n.su ostroinv aż do. tchó- ,
~ boks~em z culc1 l6-k1 w~zorajsz·~J. Jcslt rzostwa •. me dmvnei;('o, i~ s:r~ 0a.nczare:k !
~ dodac do tes::-o szybkość 1 oolową plJ'acę leikcewazył. Za to w trz.ecTt:J rundzie ł
Pogoń wyraża
,~ nó~ -- to ja·sncrr. się stanie. że Leszczy1ł· Gbt1 rskl narzuca walkę w zwarciu i ma
zdziwieme•••
ski, za.stC'lJ'Uia..cv Spodenkiewic:rn nie mó~t nad Oarn~zarki·e;n nawet pnewage. Wobec pogłosek w prasie krakowtego ~pot.karna wygrać. Przez trzy run· W CZW'rte1 nrn?z1e te.n sam o~raz: Oarn1d? miał sl<tza1~ ;vysoką prz.e~a2"e. jed~-1 c~a~k. nie moze ~ob:e dać rndy ~ pr1--:- skiej, że mecz Cracovia-22 p. p., odbęme de~.pcrack1 hmsz poprawił sytuac1ę c1w111k1em. który Jest s·tal•e Pr7.V mm. Nie dzie się w Krakowie a nie w Siedlcach ·
dający prawo ucz~stnkzen•a
fodiz}ainina - J~dina:k nie wyistarczyło to wiieile braikowato, by na'Sz mi·strz kn~c- ,.Pogoń" nadesłała lo Ligi list, wyraża:
w wielkim kon'kurs·ie
I k~utu prze.~rat. .a r~m!•s utyskał łcdz1a- iący z tego powodu zdziwienie i zwróci~ d•o TI!ernz.ei~r~·neJ. .
ła s.ię równocześnie do „Wisły" z propo·
;cy.ryra~ia~ącv. się staJe "f'aborek byit nm tylko za .dwt·e Pi1:rwsz.e ;uindy.
~
sportowym ·
Prze.dwnrk Chm1e[ewskiert0-Urgacz zyc1ą rozegrania zawodów 6-go listopada
000,( Chm iiel·. . ~sbego, Ba1nas1a:ka I Kona·
t
zaw.od·niki1em gości- 1932 r„ ewentualnie we Lwowie a nie
~ rz.ewsklie~o m1Jle pszym z łodz;an. Młody hyt naJsłabszym
w
J
'
~ ten bokser ma piękne proste z obu rąk. W trzeciej rundz~e Chml1eiewski zmusza pod Wawelem.
jest szybki i obrotny. Brak mu jeszcze go wreszc.ie do otwarcia I zara1 sprowa...
_
-=Qgłoszenia:-w:-:-.-,e-k-~~-le...:.....s_11_i_r_z_a_w_1e-rs.._z_m_.1_;,-m-et_n_>w'v--ln_a_s_tr_n_ni-e-4-szp.iltlh
P ren u merata: Z lmszta1m pue;)vlk1 po~ztowei zr. 3 ir. so m1es1ecznse
. nck~nln::a 40 ii:r za wiersz milim l>rnhne: za ~Iowo I& crtJSU'.
.
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PlanlfBSfBC)il
studerit6w

węgierskich

na

cześ~

faszyzmu

Budapeszt, 31 patdz:iemika.
Z okazji dziesięciolecia marszu na
Rzym, studencji uniwersytetu zorganizowali pochód manifestacyjny do -po·
selstwa włoskiego.
Imponujący pochód, ze sztandarami
węg'.erskim i włoskim, przeszedł ulicami mjasta przy blasku lampionów
i pochodni, w kierunku poselstwa włos, kiego celem zadokumentowania swej
sympatji dla Włoch.
Minister pełnomocny Wioch, p. Co·
lonna, z balkonu powitał ZJ!romadzowznoszących
nych manifestantów,
okrzyki na cześć faszystowskich Włoch
i Mussoliniego.
Tłum odśpiewał pieśni patrJotyczne,
zaś orkiestra odegrała włoski hymn
narodowy. (r)

Z o~azJi. 10-lecia marszu na Rzym Mussolini przybył do Turynu.
wygłosił ~lełką ytawę. Zdj~c~ nasze wskazuje niezliczone tłumy,

1>rzysłuch1wały stę

przem6w1en1u dyktatora ItalJi.

sz ebl latowa

1 lawa w

te

W Comvall, w Angfji, rok rocznie
odbywa się zjazd starych bardów ($pie
waków ludowych), którzy w oryginalnych strofach celtyckich defilują ,przez

s

· Córka wanace'a
znajduje

miasto.

w skrajne; nędzv
Londyn, 31 patdzlernlka.

się

Przed sądem londyńsklm odbyła się
niezwykła rozprawa sadowa. Na ławie
córka znanego
oskarżonych zasiadła
płsrza Edgara Wallaca. Patrlcia Wa11ace. Okazuje się, że mimo, iż ojciej Jej
zarabiał wielkie sumy na swych powieściach, córka jego cierpi obecnie nędzę.
Utrzymuje się ona sama ł zarabia tylko

'.
'

5 funtów tygodniowo. Patricla Wallace
została oskarzona przez salon mód, lttóremu nie płaciła rachunków. Oskarżona
tłumaczyła się, że rachunki te pochodzą
jeszcze z czasu, gdy ojciec jej żył, obecnie Jednak nie jest w stanie ich pokryć.
(sb).

WJpółne

samobóJsfwo

pary zakochanyc h
1W1edeń, 31 ··patdz:iernika.
(Te1.

własny).

(t) W miejscowości Lindenwald ro-

zegrała się krwawa tragedia miłosna.
Parobek franz Mauwitz od dłuższego
czasu utrzymywał stosunki z młodą
wiedeńką. R.oqzi.ce mtodej dziewczyny
byli jednak przeciwni małżeństwu
swej córki z parobkiem. W ubiegłym
tygodniu parobek otrzymał spadek w
kilku tysięcy szylingów
wysokości
i udał się do rodziców swej ukochanej
z prośbą o jej rękę. Ody otrzymał odpow!edt odmowną, wyjechał wraz ze
swą. narzeczoną do Lindenwald, gdzie
kochankowie popełnili wspólne samobójstwo.

Oto ostatni model parys.ki na 7-bli-

żalącą się Jesień. Całość dopra wd)' za.
zamkniętą chwycająca.

•

We fraJicii ~budowano pierwszY. samolot stratostei:yczny z
hermetycznie kabtną, który wznteść s1ę ma na wysokośc 15000 metrów. Lot j
Odbędzie się w najbliższych dniaclt.

, .

Chodzili stale we dwójkę na wyciecz· grozi niebezpieczeństwo.
Pani Welk była bardzo z.clenerw\J·
ki i tego dnia również nie za.brali niko·
wana.
.
go ze sobą.
4
- Więc mój mąż przyjechał? - spyPani Welk nie spodziewała si.ę przy·
1'1'
.
jarou męża, wię.t mogfo dofś.ć aą iakie- tała portjera.
.
.
;
pani.
- Tak jest, łaskawa
- Absolutnie - zapewnił' go portje~ goś skandalu. „Grand Hotel" już niejed·
. Autobus pr·zywiózł do Grand Hotelu,
- To niemożliwe, to zupełnie wyklu·
.ro~zaj~
te.~.o
wido~nią
~ył
nokrotn~e
I
wycieh
najłatwiejszyc
z
jedna
jest
To
górskiej
przepięknej,
w
się
znajdującego
- wybełkotała. - Mój mąż nie
czone
siłami
wszelkiem1
dyrekc1a
1
skandalow
doskonale
miejscowości w Sz:wajcarji, tylko jedne· czek. Zresztą pani Welk jest
, .
·
- dziś przyjechać.
triógł
psuły
mu
gdyż
unikać,
ich
się
.
st~r~ła
przebywa
często
bardzo
i
wysportowana
go pasażera.
ocbloaąĆ
nawet
zdążył
nie
·pof.tjer
Był nim korpulentny, szpakowaty w górach. Ośmielam się również twi2r· opmJę.
·
Portjer. postanowił więc wvsłać swe· ze z.durnienia.
mężczyzna, wywierający wrażenie za- dzić, że doskonale u nas się poprawiła.
i po ' ~il"'
górę
na
pobiegła
WeJJc
P,ani
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