WYDANIE: ABC DE f O

IECZO,

WINSTON CHURCHILL
wygłosił przed mikrofonem
wielkie przemówienie, oprzed
Europę
strzegając
szantażem Niemiec.

ROK X.

na

SOBOTA, 3-GO GRUDNIA 1932 ROKU

z twórców partii faSi y:;towskiej · w Italii, pra"t>k'l l\fo5solir1iego. usu
nięty z ostał z organizacji
taszystów.
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Wywiadowcy policU schwytali ich w.' ,chwili, kiedy~. zamierzali włamać się do sklepu jubilerskiego Erlicha przy -. ~li.cy .Zielonej 1
gorącym

uczynku. -

.
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--------· -
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Sukces pollcli lódzk·ieJ·.

.

.

lód.i, .1 ~rudnia.
Złoczyńcy .w vierwszej chwili usilo- 1tor.vcznymi włamywaczami, którzy już lskiej 56. Drugi, Kaluszyner Chaim,
(1g) Zdarzają ·; e sit; ostatnio kradzle- wali ~i~ b.ronić. Natychmiast skuto ich n~cjeclnokrot:zi~ byli karani ! voszukiwa- również był znanym recydy;vistą.
Po wstępnem dochodzemu, obydwu
:te i włamania do sklepów łódzkich spo- w .ka1dany. Na . miejscu przestępstwa m przez JJ.Olic1e. Jede'I! z mch, Gelbart
1
Gelbarta i Kałuiszynera owłamywaczy
wyczasem
niedawn1m
p.rzed
Ajzyk,
narzęch
p1iecyzyjny1
szereg
znaleziono
wodowały, iż władze śledcze rozwinęły
szedł z więzienia, gdzN:! odsiadywał karę sadzono w areszcie przy wy1dziale śi,ed
dzi złodziejskich, jak bory, łomy itd.
niezwykle energiczną działaln<>ść.
Wywiadowey wydziału śledczego . . Kt,e dy przewieziono ich do wydziału za usiłowanie wbmania do składu kolo- czyim w Łodzi.
otrzymali misję śledzenia szczególnie śledczego, okazało się. że obydwaj są no njalne;go Jaworski·ego, przy ul. Piotrkow
n'ebezpiecznych włamywaczy - recydywistów, aby w ten sposób móc ująć
zbrodniarzy na gorącym uczynku 1 unieszkodliwić ich.
Długotrwała obserwacja dala wreszcie pozytywne rezultaty. Wczoraj o
godzinie 8 wiecz., gdy wszystkie skle- l
py były już zamknięte, do bramy domu
Warszawa, 3 .grudnia. Kasy Spółek Rolniczych w T.oruniu, 's~ch zakochaii.t' ~łodz•eniec .~c?~·adzał
przy ul. Zielonej nr. 1 weszło dwuch
Widownią strasznego dramatu stało czasowo zameszkałego w \v'ar~z.:w;e, silne zdenerwowanie. Jednoczesme Ire1
m~żczyzn. Dyskretnie zbadali podwó- się wczoraj wieczorem - mieszkanie na utrzymującego się z zasil!-.6w . Zl 'Pl „,, na Kudlińska była również w ostatnich
czasach s·lnie podaiecc>!1<t
f·zkoly
mieszczą
studl!nta
tym
'la
się
domu
w
podahcego
a
Ponieważ
rze.
4-em piętrz-e w domu przy ul. Nowosię sklepy, należące przewa·żnie do wla g!odzlkiej 8, .zajmow':l~e przez 26-c~olet-l Nauk Polityczn·;1.h ·';' \\'~~szawie·
Wczoraj 0 godz. Il wieczorem, gdy
·I
kicieli żydów, podwórze było zupełnie mą Ap,olo~Ję ~udlmsk~, _ u:zędn 1 c~kę,
Po_ pewn~m ~z„~ t; , <·~~ne~ .z:icz:1ł · Apolonja Kudlińska wróciła do mieszka
puste. Z okazji wieczoru f'iątkQwego tow. ubezp 1eczen „Snop .1 s10strę JeJ, bywac w mi~.::17.!'.rin'u K1.vll111sk 1eJ 1 tant ;f nia oczom jej przedstawił się okropny
wcześniej zamknęli swe 17-letnią _Irenę · Kudlińską, słuchaczkę: zawarł bllż~zą ztta!om.o~ć z_ slusłr}l jef, ob;az.
·
właściciele
przedsiębiorstwa i udali ię do ci.omów.
Na kozetce 4eżała Irena, ciężko ran·
lre.r ą: OboJe. nnyp;idt~ " 0 b'e do ~ustu,
•
kursów :virczoro..yy~h. .
1
NleznajOml przystąpllJ natychmiast
na w głowę od kilkakrotnych uderzeii
tak, ze st~J1 _s1,ę _ n~~rozfączoną pan~._
Przed 4 ma m1es•ącam1 Apo.orJa
zadanych przez Okonka.
do działania. Skryli się w jedne! 'Z plw- poznała 26„letniego tte_nryka
. Okonek. ) i.>.) . ;JC~rvh?tny, pt.·~\\ Jt;:Cał młotkiem,
0nl<"1:
symulował
początkowo
nlc I zaczęli rozbijać sklepienie, łączące zreduko anego urzę~n!ka Centra!nei wiele czasu Iren' :> !-.. \\ osta,r. 1ch c1J~ Zbro-dniarz
się i podłogą sklep0 jubilerskiego Ertlobłęd.
•
,
•
.
•
,
•
,·
· . -. . '< _ • 1: •
cba.
· · Irenę 'K, w stanie groźnym przewie,
zi.ono do szpitala Dz. Jeius, gdzie wc.zo
raj nad ranem zmarła.
# &·
• fil':
, Il!.. "2"
r. #d
I
d ·
!ii. Ponieważ podej-rzewali, iż są . to
Sprawca zbrodni został zaaresztodni z tych, których w ostatnich czasach napo u na po~•.«: IJI ~ro HU „~a1e .ons"1m. wany.
'ff' p1qfefl sqd doro•nv
tropili, niespostrzeżenie również weszli
Ustalono, iż Henryk Okonek, który
frontację aresztowanych bandytów z
L ów, 3 g'rudnia.
na podwórze domu i skryli sie na postepodawał się za studenta
początkowo
na
ofiarami
szpitalu
w
przebywającymi
krwa
sprawcami
u
pościg
l
Obława
dźwięk
runkach obserwacyjnych. Głuchy
świdra, rozbijającego sklepienie w piw- wego napadu na urząd pocztowy i skar padu. Bandyci zostali rozpoznani. Na· Szkoły Nauk Politycznych· w Warszanicy, U:Pewnił ich, że sn. na właściwym bowy w Gródku Jagiellońskim trwa. W zwiska ich w dalszym ciągu są trzyma- wie, studentem nie był.
ciągu dnia wczorajszego, Jak wiadomo, ne w tajemnicy. Jeden z aresztowanych
tropie.
Z przeszłości Okonka, wiadomo, iż
Gd.v podłoga już byla rozbita i wla· policja lwowska zdołała ująć dwuch dal ujęty został niedaleko Lwowa, drugi był on dwukrotnie notowany za fał·
mywacze usiłowali dostać sie do wnetrza szych uczestników napadu. Ogółem zaś w Truskawcu. Jest to brat Jednego szerstwo czeków w lodzi i pOdrohłe
sklepu, w.vwiadowcy szybko pobiegli do przeto w rękach władz znajduje się Już z ujętych już sprawców. Wszyscy na- nie pieczęci i blankietów różnych firm.
leżą do U. O. W.
piwnic.v. Z rewolwerami w reku staneli 4. bandytów.
Z „ZUPU" otrzymywał w Warszawie
W czasie rewizji przy bandytach 80 zł. W b. m. podjął ostatni zasilek.
Wczoraj policja przeprowadziła kon
prżed włamywaczami.
znaleziono rewolwery oraz plany, które
Okonek przyznał się do zbrodni.
, zostały opracowane w Truskawcu.
·
·
Twierdzi, że narzeczona jego Irena tiy.
ła ułomna I nosiła się z zamiarem targ·
nłęcia się na swoje życie.
Jeden
statysta,
jeden
politechniki,
sklei
edne--"o
,.
s.mier""i
.tra"""i,._..,
Qz,,,.~e„ól••
•
:..„
~enQ
1
Oboje postanowili krytycznego wie10~
rzemieślnik i jeden bez określonego zaie
""
11t ,..,,.. 0 .,.., 1 a
li
~0
~
jęcia. Według obiegających pogłosek czoru popełnić zabójstwo i samobójs·
~ uod~óll' re01oluc:ji ,
ltów, wydających pożywienie. Po kilku wszyscy aresztowani uczestnicy napa- two za OboP61ną zgodą.
Londyn, 3 grudnia.
W tym celu Okonek zaJal swe]
tygodniach Zinowiew ·. zmarł z głodu i du już w piątek staną przed sądem doszczeciekawe
podaje
pism
z
Jedno
ofierze kilka śmiertelnych ciosów rnłot
góly, dotyczące śmierci słynnego rewo wycieńczenia. Zmarły liczył 49 lat (sb). raźnym.
J;clem, sam zaś zamierzał podc1ą:. soble
lucjonisty Grzegorza Zinowjewa, vel
żyły w wannie. Nie zdążył tego uc~y.
nić, gdyż w tym momencie wkroczyła
·
siostra zamordowanej.

I

Młotkiem · zamordował : narzeczoną
Potworny dramat miłosny w Warszawi·e
I
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Okazuje się, że Zinowiew został formatnie zagłodzony ' na śmierć przez
Stalina. Śmierć nastąpiła już przed 6
tygodniami. Przed kilku miesiącami Zinowjew ciężko zachorował. tak, że musiał udać się do szpitala na Kremlu,
gdzie przyjmowani są jedynie wybitni

~anitariuny .
~amo~ói[B ~oranił le~ana i roto111oi
. :fso(enie,;

nie

I

po~111olił si~

:::zasem Kanecki szalał. Jednego z sanił.ódź, ,j grundni~.
(ig) ·Niezwykły, nienotowany w kr;., tarjuszy uderzył pięścią w Oko. Drun~kach pogotowia ratunkowego Wypa· i.tiego sanitariusza chwycił za bary i z
dek, zasiedl wc·zoraJ wieczorem. o go. kolosalną siłą pchnął go na Okno, które
dzinie 11-ej, w domu przy ul. Rrzcziń- wyleciało z brzękiem na ulicę.
Okrwawiony szaleniec rzucił wresz.
skiej 40. Przed ~ac!zir.L\ 11-t:;, ·pnrotowie zaalarmowane ·zostaro · "' :e~kią, iż cie się na lekarza i okładając go plęśrewolucjoniści.
Gdy już Zinowiew wracał do zdro- w ·domu tym jede11 z lo!~ato.ro·w, n!ciak: ciami kopnął 'J!O w nogę; .
Z wielkim trudem obezwładniono
wia, został nagle wydalony z partji. Z Józef Kanecki po·;er'.r.11 sobie w celu
5-zaleńca, skrępowano go sznurami J
rozkazu Stalina wyrzucono go ze szpi- samobójczym brznv,;1 g:ird! ·..
Kiedy lekar!: P'.>got•rwia przybył na położono na kanapie. Wówczas dopiero
tala. W letniem okryciu wyszedł Zinowjew na ulicę. Nie pozwolono mu wię- miejsce · i zbliżył sie Ci'.I samohójcy, sta- leikarz zdota:ł założyć mu oparlrunek.
Jak się okazało. Kaneoki, pod wpłN·
cej wrócić do jeg;o apartamentów, ani io się coś nieoc.7.ekiwa11~g1). denat zerwał się z kanapy I runął z impetem na wem alkoholu często ulega atakom 'furii
zabrać ciepteg;o palta.
Zinowiew zamieszkał w jakiejś ru- Obsługę pogotowia. Wyglądał strasznie. Wczoraj wieczorem również był nieKrew , azeźwy i w zamroczeniu przecią1 ł ' sobie
derze na peryferjach miasta. Z polece- Oczy zachodziły mu bielmem.
·
nia Stalina agenci OPU. nie dopuszczali . :';Jływala po nim, zalewając . ~odłogię. gardłogo do żadnego urzędu, ani do komite-1 :~ąsiedzi, pośpiesznie umknę1i. A tym-
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~clifeiE-fter ~oncfe-
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BERLIN, 3 listopada.

Długotrwałe przesilenie 2ahi1wtowe
w Niemczech, zostało wczoraj zlikwl·
d<!wane- Prezydent Hinden+,ur~ pQ·wlc-

rzył misję sformowania gabinetu gen.
Schlelcberowi, który te mlsit: 13rz~·jął.
Oen. Scblelcher sformow~ł gabinet
w skład którego wchOdzl 5 b. ministrów
rządu von Papena. Hitlerowcy zapowiectzłetl również I w c;t-Jstmku do tego
rządu LOStrą opozycię. Ri<tu Schleiche.ra
ma charakt~r gabinetu prezydjalnego.
j
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Jak żyj~ ~eportowan1 przestepcy?
- I

Nowe monety
5-7.łotowe

a r i i od więzi n i o zów k rnych . ....:.Zab ójczy klim·at i potworne warunki na galerach budzą · p tra ·h wś ód wit=źniów

Ciuyana fran

~ierDJs~e

·;---flolonje ftorne poDJsta·lg
----·

(~) Srere·g pań5tw europejski•ch, grag- wite w.vna~rodzenie. NieUcznym udaje
11ąc izolować skazanych za. ciężkle zbw- 1
. się dot;rzeć clo brzegu, jednak po prze1
dnf.e pr.ze~tępców, dieportuJe ich na tak 11\roczmu
granicy tlliemieckjej wstają
zw. kolonie karne. Od czasu do czasu przewa:i;nłe ujęci i w myśl specjalnej kon

czane mebezpleczeń„twa I przeszkody.
Ten system karania przeste11ców 110
!istnieje pewna organdza-cja, skłaidają-1

koncmle.

·
to we.
niego sł·ońca, które pozbawiają i·ch ener„„ • ,•
gji i sił żywotnych, uniit."moż.Uwiaia.c poprostu wszelkich ruchów. Dzień w kolo-.
Ata1·
e
pa
njach karnych rozpnczvna się o pół do
~
szóstej zrana i kończy się o pól do szó- stwie niemieckiem
stej wieczór Iliłezwyl}de mizernyim posil- •
•
kiem wiieczmowym. W'.vcieńczeni i przy zyje m&ljonowa
bici nie~zcat:śni ei skazańcy sprawiajq
mi
wrat~nte żywych automatów.
~
•
'

~; ..,' ·~
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Irze
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1fi. p~~6i:as%:i~s~;.~~~s~~:i:n~<~~ 1· ~! ~:::śl;r~ł~(ą ~~=:::~ęź~ti~
~zdrade
stanu do Ameryki, w 11ózme1- d.o uc1 eczk1. Toczy
tu stale cicha,
1
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szym zaś okresie nad zatoke Botan.v W· lecz zacif?fa walka między deportowany.
Australii. Po pewny1m czaisile w Angljilmi, a dżungla,, morzem i votcga prawa.
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Pa m •.

do oprnji publicznej przedostają się, peł- wencji z fraincją przekazani do dyspo-

ne grozy, wiadomości o tra.gicznych lo- zycji swoich władz lokalnych. .Ewentusach galernfk~w. który~h długoletni ży- alna uci-e-czka możliwa jest j.edyni·e drowot na zesla11inu ząrntema SW w powolne ga morsk::i.. jeodinak I tu piętrzą się niezli

p. /'\T.J

W naJblizszych dniach zostaną wypą•
szczone do obiegu nowe monety 5-zło
towe. Monety te mają rysuneli I układ
identyczny, Jak monety 1O·cio i 2·zło·
'
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kióreeo prze„
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Człowiek,

r4ęc:e

doszli do przekonania, Li kolonizacja
Kolonja kania na Guyanie została
przv pomocy d•eiportowa·nyich nie może założona w momeincle, g-dy władze tranosiągnąć pożą.danych rezmltatów, wobec Icuskie zanieehaly myśli skoLonizowania
(y) Wsipółpracownik jednego z pism wina„.
czego zlikwidowano aTI.gielskie koLonj.e l Nowej· Gwin1ei przez prz-eistepców. Kli- .paryskich opowiada o swem s·potkanLu
Ten brnk orjentacjj egzotycznego gokairne. Od roku 1894 nie wysłano wźe-, mat GuJiany działa zabńiczo na europej- i wszechśw'atowej sławy masażystą ścin, n1e umiejącego odróżnić zająca od
cej do Nowej Kaledonii ani jednego wieź! ezyków. Zami·eiszikuj·e tam zaledwie nie- hinduskim - Moaharadż1. którego klijen wiep1rzowiny, zwródł nań uwag~ dziennia. U}ernny wpływ ekspedycji krymi- liczna garsuka przedstawiciie1i białej ira- t~a reJkmtU'je się wyłączin~e z najbar- t1~karza paryskiego. Zainteresowała go
naUstów zahamował w wysokim stop- sy. W okresi1e osta'hl'ich 50 lat francuzi dziej z.nakomitych j·ednostek. Dzl•enni- rówmeż osoiba togo oryginała, który w
n1iu rozwój tej wyspy, wy,posa:ż01nej ob- zestali do Guyair.y przeszfo 50 tysi(fCY karz poznał się z tym „król·em masażu" paryskiej restauracji obawia się talk mię~
ficie w boga·ctwa naturalne. Również przestępców. Lwia część ich po ooiby- w jedn~j z iresitauracyj paryskich. UJ- sa w1'e•przowego. Po chwlJf clekawośó
Francja uholewa moC'no, i·ż wielkie skar- eiiu kary p~zosta}e do końca życia w tej rzał on tam osobn1ka o niiezWY1kle smag~ jego została. zaspokojona. Dziennikarz
by Gwiinei ni1e mogły być na·l1eżycie wy-, krałni•e epidemij i zarnzy, gdyż jest do Jej cerze, wijących się czarnych wło- zapoz·nał się z nleznaj-omym I dowiedztal
eksploa.towane z l}Owodu wpływu. . jaki i'ego s.topnia wycieńczona fi:zyicznie i mo sach i połyskujących nieskazitelną bielą się, iż jest to hindus Moaharadti z zawo.
wywarły na ten kraj liczne więzi,enia i, rai.nie. i•ż nie jest w stanie 11owrócić do zębach. Keil·ner i}odał mu zamówioną du masażysta i to masaż.vsta naJwyt•
ich mieszkańcy.
swel ojczyzny.
!'porcję zająca i wschvdni gość, pełen nie- szej klasy, którego kliientela składa sie
Wygnani.e polityiczne przybiera najPraca nie przynosi żadnej u~gi uwię- . pc;kołu, dopytywał się swych sąsiadów, z najwybitniejszych jednostek śiviata.
rozmaiitsze formy; były dylktator, który zionyim w za!ktadach karnych i obozach. 1 czv jest to rzeczywiście zając, czy też,
Moaliaradżi posiada tajemnice nadasomolotem mkni·e do Paryża. europejski Odbywa się ona w promieniach tropika!- I <la:j Boże, S<!l'l':OW() zakaza:na Wieprzo- wania cialu gibkości i niezWJlklej elamonarcha, znajdując'y przy•tułek w go•UJ••;&<& +eMiliibS••
wę
styczności dzięki fabryko"'anei prze:
ścinneJ Ang!ji, znajdują sLę, oczywiśc~e.
niego wonnej esencji, która. wciera w c1a
w wyjątkowo wprzywilej1owanej syituanlelłl"•o
~.
ło swych pacjentów. Umiejętnością swą
cji. Nie do pozamd1rnszczenia natomiast
.:iJS
._,..,
Dll ~ •
zjeid•nał on sobie w Paryżu llczną klijen~
jest los liczinych ofiar przewrotów spo•
•
telę, szczególnie wśród dam. W okres·e
łecznyich i politycmvch, którym nie u-- · · :fenso4!Vif DC eftspcrurnenlu prof. !11iedlia6era
smukłej linji był on poprostu rozirywanY
~aro. sic: w por7 ~ciec z gr.an:~c o}czyz~y. · 1 Od wieków już zal'rząta umyst·i fo-' "' , Obecnie· ca1y ~wiat lekarski P•"lfllSZ·o na. części przez pa~~żank1. Mnaharadżi
Sowiety 1vł'sy,a1a „k!tlakow .do svec1al dzkl~ zagadni1eni.e „Wiecznej młodoid''. r.y zos.iał donioslem odkryciem d .'l'k<"na- do~onywa~ cudo~neJ . m:t~mor~ozr. nanych obozow, znaJdmacyc~ su~ na w.ys· Dop~ro jednak w 'czasach wspó\;zt.s- nem przez stynnego .chtrur.ga ffi')n.1 :liij- daJąC smlllldą elegancką h11Ję na1tezsi~mi
TJ(lCh luf? też na dalelia TJOln<Je, WlQc·hY~ yćh dókonane ';Dostały pierwsze ebve-· śkiego, Pt'Ofest')ra . Thef1lhabera. u.~-zo.. mewtast0tll.
' . ..
.
WYPt:dzily wro;:ów faszyzmu na wys11e rymenty na tern polu. Słvnne d::>~•.vicid- netnu temu udało s!ię rczwiazać jedno·
. Cudotwórczv ?le1ek h11n~!-1'5k1ego maLiparl: Hiszva!l1a deportowq!a 1Jr;_edstfZ- czenia Ste!nacha i Womnowa, którzy cze-śnie oba zagadnienia, 0 któryc'1 mo- sazysty składa się z esenc11 I soku ży
wicieli da1Yne1 ar,ys~okrac1i i 011cerf!W przeszczepiali ludztom gruczoły m:i,pii' wa WYżej, 8 wiec sprawę ,,długowiecz~ w~ch k~tatów oraz przeró~nych esen.·
do diungli. afrykanskich. Meks?k zaś wywołały w całym świecie W:·ele wrui noścl" 1 choroby raka
CYJ wschodnich. M~aharadz1 sam fabry
wyslal na 1ef!na z wysp wszysfkich oby· wy. Ostatnio jednak mniej się sl~zv 0
Zd .
,
· Th ilh h a
kqwał ten preparat 1 recepte tę otaczał
wateli, pode1rzanycT1 o komunizm.
.
•
a.in~ęm proieso~a
~ · a ~r z~- wielka tajemnica.
Najsły1nruiefaz·em na świ•ecl·e osiedJ.em dalszych prac~ch ~ych. uczo~ych.
. . .r~wn·o s~le~oza a wtęc ob3aw S·~arv~n~
Mo zna .~miało oowiedzieć, iż Moaha.ttslańców jest Quyana francuska. La~
,Je;dn9cz~śll;ae praw1e ś~iat licku s\.:i s1e. Jak 1 nowotwory rak9we pow~taJą radżf. jest czlowiekiem, przez r1:ce kt6sy Ouyany roją się od <le'Portowamych po~w ę·ct~ się innemu pow.azner:nu ia~~-l ~skutek .z~ucła si~ krwi. ZeJ?SUCle to rcgo przeszły największe znakomitości
prz.estępców, wyspy, które ciągną się ~1111 ~nlu, ,od które.to rozwtą~aąia zal~zy Jest :wyntkJem stopmowego z.an~ku l:zyn świata. Odwiedziły go prawie wszystwzdłuż wybrzeża, pełne są więzteń. Naj-1 ~ycie w1 elu IJ!dzi· Zagad!11eniem tem 1 ności w~wnę~rz.nych gruczoł6w, kt6re kie gwiazdy ekrnnu; podczas tych wizyt
bardzi·ej zmma }est Czarcia wyspa.
Jest ule<:zalnosć ra.ka. Mimo do,ln•i::i.- odg~ywaJą w1e~ką r9lę w \vytwarzan 1u poznawał on defekty ich bUldowy, nieUcieczka jest zupełnie wykluczona. -łych rezt;tlt~tów ostągaąych pr.zy .Pomu- 1krw1. Organam:i t~m.i ~ą śled~1ona, gr~- znane sz1eroki.emu ogółowi. z wszystWięźniowj.e bowiem zdają sooi·e dos:ko- cy Prom 0en1 Rentgena 1 pronl1e·11 raJu, czot tarczykowy 1 sz.p~k kośC1 .. Ostatn11e kich znakomitości f1.Jmowych z naJwięk
nailie siprawę, iż w głębi tych olbrzymich d·~ść duży odsetek chorych na raka u- bada.nia wykazały, te zanik dz1 ałalności szą sympatją wspomina hindus Rudolfa
obszarów na każdym kroku czai się muera.
.
śledziony datuje się Już od 20 roku ży. Valentino.
giroźne ni·ebez:pieczeńs·two, które zamyW wypadkach, gąy nawe~ ~ło~ltw~ cia człowieka, a innych gmcz.ołów od
- Masowatem mu pr~eważnłie plecy
ka im d.r0igę do wolności bardziej niż nowotwór znajduje się na pow:erzchm 40 .roku życia. Nk więc dziwnego, że w 1 brzuch, wcierając mój cudowny ole-narsi'liniejsz.e barjery z żelaza. ~miał·ek, data i można go usunąć w drodze 0;pe· wiieku około 40 lub 50 lat występuje na- je'k - opowiada Moaharadzi.
kitóry - mimo wszyistko - zdobyłby racyinej
gte złośl•:wy nowotwór rak()wy.
'Między i·nnyrn1 masował oń również
się na uci, ecz~ę. z ~ziik.iej ?żung-!i, miałby powstałe on tcdnak P? pewnym czasłe
w z~ązku z wys11utemi przez sie- księcia Walji, zmarłego króla P.ortugad10 :przezwYCię~enia til'ezltczone prre~zw 1nnem. m 1 ełscu.
~ . bie wni-oskan;ri, pirof. The.ilhaber ~nko- !ji Emanrn~la, 1-<?r?a ·Du.ndorfa i. wiele inkody w p.o.st~c1 choról>, głodu i ~zyha1qBa~dzo czę.spe> JediJJak rak pows.ał~ nał szeregu eksperymentów. ktory.::h p~ych wyh1tnydi i popularnych Jednoste!k.
cych wszedzie czumY_ch tubylcow~ kto- w takich częśCtach ~1a~a.: skąd usurnh sam sposób wykonania jak i nadzwyrzy za schwytanie zbieJ!a otrzymUJa so- go w drodze operacyt.ne1 ne moin:l.
czajny skutek wywołały wielk:\ S'ensację. Uczony zeszczepiał bezpO~rec!nio
pod· ~kórę ludzką ś_ledzione młodego zvie
rzęcia. lub gruci-Oł tarczykowv. Orga- Autor ,,sześciu postaci scenicznych w p<>ni'Zm wchłaniiał wydzielane p.rzez gru• szukiwaniu aatora" Ludwik Pirandello, jeden
czoł suoota.ncję, które z kolei działały z największych dramaturg6w włoskich, napisał
flenomenalne zdolnoic:i, k•óre sq zabóiczo
na raka.
ostatnio now4 utukę p. t,: „ODNALEźć SIĘ".
sensac;Jq Dudopesz„u
Badane pod mikroskop~m tkanki no
Treści11 tej sztuki )est szablonowy konllilct
Sensacją Budapesztu jest obecnie l bietę, u której trzej lekarze slkonstato- wotworu wykazywały zupełny rozpad miedzy miłości11 a ukochaniem sztuki, Młoda
kobieta o rentgenowskich ocz!lch. Nic- i wali chorobę mózgową. T?rok zaprze- komórek rakowych. p 0 pewnym czasie artystka por~uca scenę dla swego kochanka.ma.
zwykłym tym fenome.nem .. J.cst żona 1 ~zyła temu t dalsze badama wykazały, rak całkowicie zn'.ikał i więcej się nii.e po ~ynarza. Po pewnym czasie p~rzuea go Jednak
pewnego kupca Korneha Toroik. Zdoi- 1ze ma ona rację.
wtarzat• Jednocześnie ze Ziniknieciem 1 wraca na scenę. Pewnego wieczoru dostr~a
n?ści pani Tfir.ok ~ykryło pewne me-.. Po pewnyn~ ~zasi~ o~j~~iły .się inine nowotworów rakowych u osób, ·ktÓrvm go. wśr6d. widz:ów. J<onłlikt zaostrza się, n&biedJum na seansie sp1ryty·stycznym·
Jeszcze zdolnosc1 pam Torok. Niedawno zaszczel)iono śledziono obs.erwowan•o ra111c tragicznych cech.
Torok nie wiedziała wcale o wła- _kuzyn jej wyjechał w celach handlo- zn~czny wzrost sH zn:ikaniie zmarszc~·ek
Pirandello potraktował ten temat z właściściwościach ~w~go wz.roku, jednak k~l- i wych do Londynu! skąd n~desłał po .z- ną twarzy i i.nny~h obiawów cechuic.- ~m ~oh:e talentem, czyniąc z tej sztlilii wielkakrotne doswiadczema wykazały, ze; tówkę z ukłonami. Po dluzszem studJo- c eh ·ed riie 1Ud'7i starsz eh
l loe dzieło,
rzeczywiście jest ona w stanie widzieć waniu otrzymanej kartki Torok napisa- Y J y ·
~
Y • •
Premiera nowej sztuki Pirandella odbyła się
rzeczy dla Innych niewidoczne. Nie- ta kuzynowi, że w Londynie interesy
W wypadkach, gdy opeirac1a doko- w Neapolu.
dawno, naprzyłkład, pewien znajomy ~ jego zakończą się fiaskiem. natomiast· n:ilwana była na os·cbach stosu~irn~vo
***
oficer slrnriył się jej na straszne bóle , wielkie PO\VOdzenie czeka go w Leeds. młodych, obserwowano ogól:p.ą popra- Na rynku księgarskim daje się obecnie
w ramieniu Torok oświadczyła wówOkreśliła ona nawet dokładnie ro-1 wę s~te.~u ner~owcgo. Jak 1e b~d4 w we znaki nowa moda ua długie powieści. NaJczas, że ofi~er ma pękniętą ~ość. Ba~a-. dzaj z~wartej. tra~za~cji, oraz osoby z Przy~ztosc1. sk~tk1 z dok·o~an~ch w h'.n I~ięhszem po~o.d?:eniem cieszą się powieści, manie promeniami R~ntgena me P?tw1er·; kt?r,et!ll zet1kin1e się 1.ei „ k~zyn. w tern sposob zab1e~o'".' operacYJ.nycn, naraz te 1ące conaimrue1. 600 5t:on. druku„. Pod tym
di iły tej djagnozy, Jednak "'.'. c~aste ~e- ~!esc1e. Krewny pam To~ok me p~zy- trud n~ pr~ew1dzieć, albo~nem .sa !11~ ~e-1 względem celu1ą. spet'Jalnie powieśclop~e
raclł ustalono. że rzeczywJścte w Jed- w1ązywał początkowo do hstu tego zad- toda Jest Jeszcze nowa. ".leWąLpl1w1e
francuscy. Ostatnm ukazały się dwie , gw. be"
nem mieJscu kość bvła uszkodzo-r'ła. ne~o znaczenia. później jednak okazało dnak bBdania te s:ta11o':Vią znaczny krok powieści Ma:::eli11i'ego „WILKI•• i Fei-dt.l•da
W innym znów wypadku chodziło o ko· się, że kuzynka jego miała rację. (sb). naprzód w rozwoju wiedzy. (sb).
,,PODRóż w GŁĄB NOCY".
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Nowa afera przemytnicza· wŁodzi Tak~::::;,~:~;.~b~;::~~o

Dtlś o godz, 6„t5 rano kierownik
]]O kJ g, starych kapa IUSZY. - urzędu
~ d ·
SI ąs ka dO łlD
„
celnego na f)rzeJściu grantcznem
Zł prZP.mycono
Z liornego
Emanuel" w powiecie święto~
• za„ „Karol
16.OOO złDIJ.Gb• --- Koraspondanc1a
·
i" ł
chłowickim, Emeryk Kleśnik. popełnił
sfrafy, sre:ga1ąnB
Sk itrb pon.os
!~:~~:~:i!::u p~:y. ~1.";.orc,~i~
granicznych przemylników wykryta w mieszkaniu przy ul. nawrot 68 ~=;~
nej w lagiewnikaclt.
6

Listy te zawierały fachowe instruk„
1nicznej w Łodzi delegowali na ut. Na·
tódź, 3 grudn!a
Prted dwCJma tygodndami. iak dono- ~ wrot 68 kilku wywiadowców. którzy cje, dotyczące sposobu odśwłttania ka·
~i.t "Express", łódzkie. władze ccln't' wy- ; w mieszkaniu A. O. znaleźli Jesicze,n.ie- p~luszy i ich sprzedaży miejscowym od„
·
kryły aferę przemytniczą. wskutek któ- 1 razpakowany prtemyt, Prze~taw•aJą· b•orcom.
rej s~ar_b pa11stwa pąni-ósł p-0ważne st~a . cy ~~aczną wartość ~niężu~·. Jedn<;>· j · Transport _Prz.emyc9'nyclt z Niett'iiec
ty p1ell1'1zne. Cbodztfo wtedy o tr., iż , czesn1.e przeprowadzaJąc rewtzJe w m1e kapeluszy. ktory naraził skarb Półs~1 na
straty Sięgające 16·000 złotych, sk•ćro•
do Lodzi przemycano z Górnego śt~ska szkantu
transporty używan}'Ch kapeluszy, kcó- 1WYWIADOWCY ZNALEZLI OBSZER wano do urzędu celnego przy dworcu
re n35.tępnie bywały sprzedawane .iako . NĄ KORESPONDDENC.IĘ ZAGRA~f- Kaliskim.
Przec'. wko p. A. G. zostanie wyto·
CZNYCH SZMUGLERÓW SKlfRO·
nowe.
czona :sprawa karno - sąd'Jwa lak)
WANĄ DO A. G.
Obecni e notui,emy niemal ldentycz.na. af.e,r e. zakrojoną iednakże na w:\k·

Przygzyny samobójstwa nie ustało·
no. w związku z samobójstwem, dyrek·
cła ceł w Mysłowicach przeprowadziła
badanie księgowości urzędu celnego
fłKarol Emanuel".
•••••••••••••••

Prontam na Zachód -

1

szą skalę.

Przed kilku dniami na Górnym Sląs~
k!1, w okolicy Królewskiej Hub~ nic1na·
n1 dotychczas władzom osobn•cy. na„
dali. k~leją 110 klg. p rzemyconych
z N•em•ec kapelusi;y. Przemyt zost&I
załadowany w kosze
I WYSŁANY DO LODZI POD ADRE·
SEM NIEJAKIEGO A. G· ZAMIESli,ALEGO PRlY ULICY NAWROT f>f.
A. Q. trainsp0rt przemytu odichrnł i
ulokował go tymczasem w prywatnem
mieszkaniu.
Atoli str~t graniczna na <Hmym
Stąsku bezpOśrednio J>O wysłaniu transportu do Łodzi. wpadła na ślad przemv·
tu wielkief ilości kapeluszy. Prow!zoryczne dochodzenia wykazały. iż wY·
słany do Lodzi ładunek zawierał właś
nie te kapelusze.
Tymczasem komisariat strażv f.!t·a·

Meksykańska

dewizą każdego

Polaka

gra zręczności

jest niczem innem, jak nieuczc iwem
na kieszen i naiwnyc h

uSalony gry"

0

należy czemprędzeJ

żerowaniem

ZlikWidowaC

Wygrane w zależności od rzutu , lwiaiące się ,.imprezy~' sa. tyrzedsiębiorLódt, 3 grudnia.
W godzinach wieczorawych można stwami. żerując~mi na sklonno5clach dO wypłacane są według spec.:iałnej tabeli.
Impreza prowadzona }est w ten spozaobserwować w różnych punktach m1a hazardu s.zerOkłch rzesz ludzi, któ•
ie gracz, u którego „krupierzy"
sób,
dojścia
źródła
inniego
widząc
nii.e
-rzy
.
hraw
sta - przcważni·e w niiszach i
mach. jasno oświetlone stoiska często do grosza -- nei ba,czą-.: na w·ćal-\! gru· zwęszą więkSZI\ sumę w portfelu, dopod szerokim parasolem, a wokół tłok be stawki i na bardzo óężkie warunki słownie nie iest wypuszczony wczełnieJ
samei gry - - chętnie piła-cą ciężko za- aż się spluka do ostatniej nitki. Ody mu
,,narodu" wszelakiego autoramentu.
Nrktby nie Przypuszczał, że tak iak pracowane grosze - byleby wyarac••• isię ·nde powodzi w srie - litośdwi kruUczni czytelnicy naszego pisma łui pierzy naumyślnie szybko l~cw,c oczka
ćmy dopi·ero z nastaniem mroku pojaod kilku dni zgłasza1ą do naszej redttkcfl dodają lub uimują tyle, by rzut był zyskargi na w:rzysk, jaki uprawlai:i właś- skowny - któż będzie sprawdz:ił. gdy
ciciele owych stoisk. Sama gra jest pro- mu krupjer oz.najmia, ie wygrał? ...
aw~zunę
·1ow~1
Poza tern. kto namawia nawet swesta i napozór njewinna. J 1s-t to gra
li U
U
w kości. Trzeba rzucić 8 kostek w ten go najbliższego przyiacida, by dał sposposób, by .. wygrać. Nosi wi$~ oficial- kój - by nie pozwalał się obdzi.erać
ą d s kazał Kwiatka na rok więzienia
Dziewczyna raźno posuwała się na- ną nazwę ,,meksykańskiej gry u~cz- w jednej z taki.eh jaskiń - ten może się
Lublin, 3 grudnia.
gdy w Łem z przydrotnego rowu noś-ci". Lecz wygrać można tylko wte- narazić na mocne cięgi ze strony .,przed
przód,
Młoda przystojna Natalia Dziedziców
rzucił dy gdy rzut da więcej niż ~4 oczka i siebiorców".
na, mieszkanka jednej z okoliczeych wsi wyskoczył jakiś · osobnik, który
Nic dziwnego, że w tych warunkach
mrr!ej niż 22 oczka. Jeśl[ zważyć, że śrepowiatu lubartowskiego udała się pew- się na nią i usiłował dokonać gwałtu.
te kwitną i prosperują j3k żad
interesy
{f>
28
wy1Msi
{
·
koste
arytmetyczna
dnńa
przyjednak
straciła
nie
Napadnięta
ceLubartowa,
nego dnia w kierunku
W mieście. Jut uie
przedsiębiorstwa
ne
µomnożc.ne
1
Z
szamotania się z plus podzielone przez
lem sprzedania produktów rolnych. Po· tomności i w czasie
najlepszych Pttnkw
lecz
bramach,
w
pano-j
?e
trzeba,
przyznać
to
8)
przez
w
go
ugryzła
ra była wieczorowa i szosa prowadząca nieznajomym mężczyzną
palec aż do krwi. Młodzieniec zawył z wie wlaśócl·ele, względn=e dziierzawcy 1 tach m:asta otwierają pa.nowiie wydn)1ido Lubartowa była prawie pusta.
wręcz ,,salony" gry - łupiąc
• • • • • • • • • • • • • • • , bólu i na chwilę zwolnił swą ofiarę z tych imprez ubezpieczaią się doskonale. grosze graczy
w spOsób zupełnie uiesaPi eniędzy oficjalnie wyplai;a,; n~,e swych
I uscisku, z czego skorzystała Dziedziców
wolno. Wolno tylko dawać nagrOdv w Jonowy.
tchu zaczęła uciekać.
co
i
na
Zonobójca zawisł
Znane nam są wypadki. w ktl ryd1
Wdrożone natychmiast dochod~enie naturze. Lecz każdemu z grających .wol
potracili na grz e w tego rodzaju
ludzie
gotówżądać
i
Przedmiotu
się
zrzec
no
osię
którym
napadu,
sprawcę
ujawniło
na szubienic y
ki. Stawka może być przez nieszczęsną salonach grube setki ...
kazał niejaki Jan Kwiatek.
Witno. 3 ~rudnia .
Mamy nadzieję , że władze wejrz:;, w
Kwiatka na ofiarę hazardu oznaczona dowolu;e Sąd Okręgowy skazał
Wczoraj wyre>kłem sądu doratnego rok więzienia, zaś Sąd Apelacyjny w Lu łódzkie Monte Carla w bramach nie ma ten n'.ezdrowy stan rzeczy i iaskinj1e
1ją żadnych minimum ani maximmn.
gry znikną z naszep miasta ... (gr)
w WileJce został stracony żonobójca, blinie wyrok ten zatwierddł.
Mich~ł Rusak.
Szczegóły, dotyczące tej zbrodni. omówiliśmy niedawno.
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Drożny

1

śmierć
na
y
skazan
towiec
wywro
w Kowlu
Wyrok

sądu dora:źnego
W związku z artvirolem zarniieiszczonyim w „EX'J)ressie" z dnia 26 listopada,
trybie doratnym 'Karpace, oskarzonemu o zorganizowanie
onegdaj sprawa w
Kowel. 3 grud!lia.
zatytułowanym: „Domagamy się ~cho
r6· przeciwko mieszkańcowi wsi Nowruski, bandy wywrotowców, która szerzyła te·
w Kowlu
wyjazdowej
ses,ji
Na
weigo mleka!" - wyjaśniamy, ile miast wietiskiego sądu okręgowego toczyła się gm. kamińskiej, 23-letniemu
Tarasowi ror na ·terenie powiatu kowelskiego,
„ kwesUonii.i:}e się SO próbeik", winino być
dokonując napadów rabunkowych oraz
·
.,kwestjcmuje się 5 próbek„.
nawoływała ludność miejscową do zbrojnego powstania, celem oderwania części
terytorjum od państwa polskiego.
Przy zlikwidowaniu tej niebezpiecz·
nej bandy, która grasowała przez dłuż
udało się proszy czas w kowelskiem,
udało się
kosztuje bilet wstęou na wystawę
zbiec i przeKarpace
szajki
wodyrowi
stawa ·oziurski,ego usiłowali strącić dostać się przez kordon straży pogranicz
Kielce, 3 grudnia.
Siemińskiego
W Daleszycach · zaszedł oburzający krzyż 1 lecz nie dali rady i pOprzestałi nej l przejść do Rosji Sow.
•
•
zbezczeszczenia cmentarza para- na zntszczniu fotografii zmarłego.
fakt
MieWystawa prac artysty-malarza
zabłądził jednak i wrócił
Energiczne dochodzenia policyjne na Oskarżony
czysława Siemillskiego, w salonach b. , fjalnego. N:eznani sprawcy na grobie
gdzie został zatrzy
Polski,
terytorjum
Ludp ałacu Geyera przy ul. Piotrkowskiej ś. p. Zofji K!,sie!ówny obaliH figurę kię- pozostały narazie bez rezultatu.
który oddał go w
gajowego,
przez
many
nr. 74, cieszy ~ię niezwvkfem wprost ' czącego anioła, zaś na grobach ś. P· 1ność m:eiscowa sądzi. że ma się tu do ręce władz bezpieczeństwa.
powodzeniem. Nic dziwnego zresztą,! Marianny i Michała Łukawskich utrą- czynienia z wystąpieniem komunistów
Oskarżony nie przyznaje się do in·
bezbOżników.
albowiem wystawa ta jest istotnie ewe- cili głowę figury Matki Boskiej.
kryminowanych mu czynów, twierdząc
Ponadto na p0mniku ś. p. k.s. Staninementem artystycznym Łodzi.
tylko, że był szefem ukraińskiej partii
Różnorodność materjatu i techniki
„Sel·Rob" we wsi Noworuski.
Po całodziennej rozprawie, przesłu
chaniu licznych świadków, mowy obro ń ·
ców Podurskiego i Zadornowskiego ora z.
pr!:e~naczonveli na ..,,vpiofu dla flol<eforzv
prokuratora sąd wyniósł wyrok, skazus tawia przeszło sto swoich ,prac, to też
.
zainteresować może jaknaJszersze rzewywrotowca na karę śmierci przez
Gdy w dniu onegdajszym w zamiarze jący
Lubltnk3 itrudnia.
sze publiczności.
powieszenie.
szufotworzył
Na stację kolejową w raśniku na- wypłacenia urzędnikom
Ostatnio, ulegając prośbom ze strony
Obrona skierowała prośbę do P. P re
m ilośników sztuki. a praO'nąc zarazem deszły w poniedziałek pieniądze do wy- ladę, zastał tylko papier w którym pie- zydenta Rzplitej o łaskę.
: 1możliw!ć zwiedzenie wy~tawy, p. Sie- 1płaceni.a pensyj urzędnikom kolejowym, niądze były owinięte.
Zawiadomiona policja wdrożyła doill iński postanowił znacznie obniżyć ce-I zatrudnionym na tamteiszej stacji.
celem wyświetlenia szczego· Pomóżcie
chodzenie,
leża·
zł.
3.500
kwocie
w
te
iądze
Pien
nv wejścia. Bilet wstępu kosztować
b(:dzie tylko 20 groszy, a dla wycieczeli ły w gabinecie zawiadowcy stacji, w szu łów tej tajemniczej kradziefy.
I fladzie biurka.
zbiorow ych -- po 15 groszy.

I

·20

drosz u

lDmmmenie [mentana 10~ Kielrnmi
zbiec
Zbrodniczym osobnikom

M

~~f::~~a1::~~~~~.~r~~~:~:.~F~t= Jaje mn:ua ~ra~1iei 1ien i~ ~lJ w Krnini ~u.

i
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9klepg. .spoigwcze
stonoll'iq

dEiś. jedunę, peDJniejs~u

interes

I

0 żywotności naiszego handlu i prz~ równ,j.eż i·nne air.tykuły. Szczególnie w 1·
mystu świadczy do pew:nego st1;rnia -ostatnich czasach daje s1ię we zn:iki zia-

dla wisko łączenia w iednym sklepi. ~ róż- 1i
w nych branż. Z jednrego artykułu trudno 1
bieżącym roku wYkupiono w Polś~e o- dz:iś wyżyć. więc wtakciel sklepu do- 1
biera sobie jeszcze inny artykuł. Ale ta I
.
koło
„
••• 345 tysięcy . świadectw przemysłowych. wielka .ilość sklepów spożywczych ' opowiada o gwiazdach tiu/lywoodu
Wiszystkie świsadectWa dz.ielą się na świadczy, że
-o(lu). _ Znakomity reżyser filmovi J
w więzieniu również mówi się 0 kryzysie. Oto sześć kategoryj: I, Il; III, IV, Va :. Vb. dziś możną ~andl?wać tylko .nainiezbęd
, Ernest Lubicz, pracujący stale w Ame.
n~eJSzem1 artyk1:1łami.
dwaj więźniowie siedzą w wspólnej celi i biadafłl Oczywiście, ż,e im dalsza kaitegorja tern
P.rzedTI?lOt~ zbytku.. me, mogą J1czyc , ryce, ptizybył na krótki wypoczyneik
.
tańszy jest pat~nt;,
na złe czasy. Jeden z mich powiada:
: do Berlina, gdzie w rnzmowie z dzien- Co tu dużo gadać? .•. Ja panu coś powiem.„ . Na o~ól!tą 1Josc 345 tysięcy \Vyku~ na sz·erok"e.,rz.esze kl1Jento,w. .
Jadł•odam ma·ruy naogoł . ma_ło, ,bo ' nika·rzami sprecyzował swe wrażenia z
Ja się zajmowałem fałszerstwami„. Faluowałem p~~nych ~w1adectw. przem:ystowych ~aJ
między innemi również podpisy na wekslach.„ j większa lJość, bo az pr~eszło 1?0 ws~·ę· tylko około. 30 tysię.cY_. Na tę . 1 10~~ tyJ~? 1 Hollywood. Lubicz reżyserował wszy74 w~upu3e pat~n! pierws~~J ka. eg-f~i 1 . . stkie prawie obrazy, w których wystę
Oc.zywiście tylko najznakomitszych naszych finan cy przypada na kategorię trze~t::t..
tyS«\CC: : pował Maurice Chevalier i jego partSądząc z charakteru prze4sLęb1orstw 4 tys.tąc~ -:- drug1ei.. k;ategon1,
sist6w„. zna pan barona Fłrcykalskiego?„. Otóż
to„. Dwa miesiące pracowałem 'nad podrobieniem wykupujących paten.ty, wyc1ągnqć na- - ~rzecieJ. _kategorJt .1 wreiszc.e 3 tys 1 ą-: nerka ,Jeanette Macdonald, dlatego też
c.e Jadło.9aJn wykupu1e patenty czwart".!J najdłużej opowiadał 0 tej parze aktiorjego podpisu-. Dwa miesiitCel„. Ale przyznać trze. J.eży wnńos1ek. iż
. l skiej.
ba, że podpis wypadł wspaniale..• A gdy był Już najwięcej mamy sklepów z artykułami kategon1.
Chevalier w życiu codziennem jest
Manufaktura dawno przest.lb JllZ :
spożywczemi.
gotów, to co się okazało? Baron Fircykalski
BliSlko 90 tyis1ięcy świ~~·ectw przemy- by.ć „d?brym i·nte·r~sem". W .tej b~an.ży ' zupenie inny niż na e.kranie. Lubicz posplajt114ł„.
s!o~ych dotyczy własnie tych przed- wykupI(mo zale?w~e 1~ . tys.1ęcv :.wia~ ! wiada, że często sam go nie poznaje.
•:
w kącie wytwórni
1 cnvartPJ Oto siedzi sobie
Kapuścińska udała się do lek.ana. Następnego s1ę.b10rstw !„ Są. to tylko sklepy, sprz-~- dectw P:~zeważntie trzect·eJ
j spokojny, cichy, milczący. Nie uśmie.
dnia Kapuściński zwrócił się do lekarza z prośbę daJące wytąc~n1e arty.kuty sp-ożywcze kateg9rx1.
K~ę~arń m.amy .przeszło 5 :vs 1"~c.v, i cha się z nilkim nie rozmawia· Rozmygd~ż poza tą hczbą naliczono jesz~z.e
o dokładne powtórzenie mu djagnozy.
- Pańska żona wymyśliła sobie fakęś fikcyj- , ty\sięc,Y skleivó.w, w k·tórych '?P'l'ÓCZ ar- h~te;h i pe~SJOn~tow - 1 678 nrzed-; śla nad c~emś: Le:cz. w chwili, gdy
rozpoczynaJą się zdJęc1a, twarz ChesPozywczych kupić ..i1·ozna s1ęb1orstw w1<low1skowych - 557.
n4 chorobę, pan rozumie, więc dałem lei fikcyjne tykutow
valiera zmienia się momentalnie. Dolna
·
.
lekarstwo„. To wszystko.„
warga instytnktownie wysuwa się na...
- Aha.„ - zgoddł się Kapuścmski. - w taprzód. Płytki kapelusik zsunięty nieco
~•
"e.!!! 'i!!!
&• 'iłim ~ - · „
kłm razie pan doktór przyśle ml flkcyfny rachu.
. na ba.kier, nadaje odrnzu łobuzerski
H dl
''-·t b P
K
..,...
nek za wizytę i wszystko będzie w porz1td.ku19 .vv-19 · 30 : · omum1= 1z Y nem.- an OWt:J i h
·· J t t t
f ·
·
kt
SOBOTA, dnia 3-go grudnia 1932 r.
**
,
~s o en
c am ~r Jego lzJ_onomJI,
teatrów.
reperfoar
Łodzi,
w
Prasy„Polskiei.
ł 11.40-11.5{}: Co<lz1.enny Pl"zegląd
~ .1 .
. p k
sam, a Jednak - mny człowiek.
· Ant oru ys acz ma osmm etnie~ synka. Mo- 111 .50_ 11 •55 : K·omunilkat Ma-tell«'. Gł. Wojsk. St. 19.30~19.45: ,.Na widno·kręgu".
Chevalier jest podobno wogóle czło
Meteoro~~iczne.j dla ~omunika.cji lotniczej, 19.4S,-2{).QO: Pras·owy Dzien~ilk Radiowy.
dy Pyskacz pięć razy stawał już przed s4dem, O•
2.00: Muzyka lekk:i. Wybn:iwcy:. Or•kiie- 1 wiekiem bardzo poważnym. Najulubień
czaisu z War&Zawy, hejnał 20.oo--2
skarżony o drobne kradzieże. Za szóstym razem 11.58-12.05: Sy"111a.ł
N
f'l
•
.stra P. R. po·d dyr. St. Nawrofa, Halma Du- 1
s
j szym Je~o tematem. t~ Im. . a ~en tediczówna (śpiew], ,A.komp. L. Ursteiin.
·
z Krakowa.
sęd~a zwraca się do ojca młodego złodziejaszka•
Doda•ł.e•k d ·o I mat moze rozprawiac godz1nam1 . Pot
ś .
. d
.
Odczytanie pro.gr. na cl.zień bieżący. W prurw1e:
"'·kim synk.tem ?••• J uz. szósty. 12.05-12.10·
• z pa...,
wi.a omo c1 spor owe.
- c. o bę dzie
12,10_ 13 . 10 ; Muzyka z płyt gr.a.mofonowych.
zatem lubi „gadać" O swej wiUi, którą
Pra.sowego Dzienn~ka Ra.djo•wego.
raz staJe przed sądem?." Dlaczego pan mu nie . 13.10-13.15 : Komunilkait meteor-0logioz.ny.
22.oS-22.40 : Kem.cert Chopm<l'wski - w ;-,-yk. l nazywa
13.15-15.55: Porianek sz,koJny ze Lwowa.
wskazuje właściwej drogi?•.,
ki „
k'
Aleksandir:a Unińsk1ego.
.
p
„„
„moi m francus 1m zam. CtD; •••
22.40---22.55: Feliet<>0 p. t. „Na wyspie szczęśli· - P1·oszę wysokie~o sądu, ja już mu nierarz 113.--v-15·15: rzerw~.
Jeanettą Macdonald Lubicz Jest zawei" - wygł.. p. Stefania Podhoreka-Okołów.
wskazywałem, ale co ja m~gę zrobić, kiedy ten ~~:1Lg:~~~ ~~~~~cig~l;k~CZ:· 1 6.tr.zęlee.Yrzęd .. Komun . Państv:'· ~ruit. M~-1 chwycooy. Powiada on, że spotykał
I kie omówi i odpowiedzi udzieli z ramienia ZZ.55-23.00:.
pęlak za katdym razem daje się złapać?„.
już piękne kobiety, świetne śpiewaczki
teorolo,gucznego 1 komuniłkait pohcY)ny. h
W.ojskoowe~o Instytutu Na.ukow.O · - WydaWri.
1
•~•
· z darzy ł o
· 1· dosk ona ł e akt or k't, a I e me
1
23.00: Koncert zyczeń z płyt gramofonowvc
J I T
d
~
·
. .
· arg. . .
re ·
Na cmentarzu skradziono rower. Złodzieja .
mu się J'eszcze, aby spotkać kobietę,
ZAGRA.,.'ICZNE.
ALTDYCJr.
dla młodz1ezy p. t.
rl5.3S-16.00:
d ....ł
_,
n
L
odł11g Goebla.
„Nurek" SłuchowDsiko
~'ł apano. Stan"ł' OD prze s""em:
piękną,
była
któraby jednocześnie
f
rt
SOTTENS K
·
, - -Dlaczego pan skradł rower? ••• - pyta 1ę- 16.00-16.40: ~łyty gra.mof01nowe.
świetną śpiewaczłką i doskonałą aktoronce sym on.
•
16.40-17.00: „Wnżeniia z kraju RodziewDc.zów- 20.3.5 „
cizia.
20AS. MEDJOLAN. „Luina-Parik", ope- ką ..• Taką kobietą jest właśnie Jeanetta
ny", wygł.o,si p. Ja.n Wikto.i:.
- Bo leżał w alei cmentarne~„
Ale i ona, podobnie jak Chevalier, w
retka Ranzata.
17.00-18.00: TriansmDsja z W&.a Naiboieństw.a
- Ale przecie to nie był pański rower?„.
' 20.00. LONDYN -Re•g. Koncert utworów życiu prywatnem jest bard ZO skromna.
·
·
z OsitTej Bra.my.
d.;&ień
,,,
na
p;fo.~mu.
Odi::zyt-ainie
05:
18.00-18.
- Nie." Ale ła myślałem, że właściciel
Nie spotyka się jej wieczorami w loka•: 'Elgara. · .~
, .. . . .
·
naistępny.
'!marl.„
22.50. DA VEN( TRY.) „Młkado", operetka lach rozrywkowych.
18.oS-19.oo: Muzyka Iekk!l, . , . „..,
**
Swego czasu po całym świecie rozSuiHivctna akt li ·
19.00-19.20: Roz.ymait~~~L !. :. . . , . .·• t• ....._
*
spotykają się w ka"l" &wai d1fektorzy teatralni
niosła się plotka, łącząca nazwisko tej
.' - ·'
~axni: Jeden powiada:
znakomitej primadonny ekranu z naz~
1
- Otwieram teatr„•
. - Kiedy?„.
- Na Sylwestra,..
- A co pan będzie robił 2-go atycznia?„.
Sprawca zbrodni prawdppod-0bnie pozbawił się życia b~If~~i\J~~e:!a !~:d~;~~~f:. ba.rdzo
O Ile ml wiadomo 1'Qzatem - stwier
Rybnik, 3 grudnia. ·, ciech ·Kranz z Gogołowa, powiatu rybW dniu wczorajszym na ,drodze pol- ni'ckielfÓ. W parę godzin przecl morder- dza Lubicz - jedyną namiętnością Jeanej między Moszczenicą a .Przyszowem stwem, Widziano Kranca z Salamonó:'t11ą· netty jest Robert Rici i mam nadzieję,
~~
·1<amec1,<
.
„
Po d:olfońaniti zbrodni, morderca zb1~gł że wkirótce odbędzie się ich ślub.
Elżbiety
znaleziono zwłoki 15-letniej
Salamonówny. Cjało nieszczęśliwej było w n·iewiadomym kierunku. W czasie re·
TEATR MIEJSKI.
Dtiś w 80botę o g.odsz. 4 p() poił. perła lute- w straszliwy sposób zmasa,1'rowane. O- wizji u rodzicdw zamordowanego znale' a tury polskiej „Wesele" - Wyspiańskieg-0 dla trzymała ona 12 ran, z czego 3 czaszki, ziono list
pozostawiony
pożegnalny,
· m łodzieży szkolnej. Ceny specjalni•e znito·ne: od a 9 ran piec, rąk i nóg.
przez chłopca, W którym żegna się OD Z
łQ gro~y do 2-ch zł.
teatralne i lilrnoRJe
.
Zwłoki zabezpieczono do dyspozycji rodzicanii.
- Znakomity twór;;a filmów
(lu).
Prawdopodobnie Kranz popełnił sa.
.
PoŻegnalne występ): Marji Modze1ewsldef.
władz.
egzotycznych King Vickr ukończył już
. Mairja Modzelewska, której pOlbyt w Łod~i
W toku dochodzenia ustalono, że mobójstwo. ·
pracę nad ostatnim swya~ ooraum pt.
o.obiiiga lrońca, wy.sta&i ;tlż tylko <Wiś, jutro i po- sprawcą morderstwa jest 21-letni· WojNarazie ciała jego nie znaleziono.
jutrze wie,czp,rem w ka1pitalnym, g.ra.nym staile
„Ptak z raiu". Rolę ptaka gra Dolores
t)rzy na.dkomplef.ach „Jil!ll i J-illu".
del Rio- „Pv-:k z rai 1f' przypomina Md
W n11edzie.Ję o godz. 4 po pał. „Jil!ll i JHI"
„Człowieka względami
pewnemi
-o cena.eh zniio111yoh.
małpę" z tą różnicą, ·że dzikusem tym
L. Szyller przygo<towu}e głośną sq.ituikę Tretja.owa ,,K.iizyczcie Chiny".
razem jest kobieta.
wyikup

świadectw j}rzemysłowych

przedsi·ębiorstw handlowych. Ogółem

cos dla kaz· dego
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Włiminie ~o· Ufl~~n IDllłOwego H~ [I~ilDlhOWij
Kasiarze zrabowali

TEATR KAMERALNY.

kilkanaście tysięcy złotych

wraca na
nęli do lokalu pocztowego i wybiwszy
Częstócbowa, 3· grudnia.
sezonu - rekordo.we
Krzepicach, położonych otwór w kasie za pomocą t. zw „raka",
pobliskich
W
„\!a u Ha.u". Sztuka ta da.na będ.rie w sobc>tę i o 30 klm. od Częstochowy, aokonano w zabr-1.i.12;040 zł. gotówką i znaczków
:1 niedzielę wiec11orem z Michałem Zniczem.
W niedzie·lę o g.odzilllie 5-ej po poł. os•tatnie dniu wczorajszym zuchwałego włamania pocztowych na sumę około 2000 zł.
:·o wtórzen~e a•rcywesołej fa.nsy „Rembran.dt na do urzędu pocztowego.
. Nied()strzeżeni kasiarztl pod osłoną
;
•0 1 ·,rze<laż''·
Nieznani spracy dosfali :się 'do nie-1 nocy zbiegli. Władze prowadzą energiczza.mieszkałego lok!'-lu, · przyle.gającego do ne .dochodzenie celem wykrycia i ujęcia
TEATR POPULARNY W SALI GEYERA
urzędu pocztowego, następnie przenik- spraw<:ów kradzieży.
Piotrkowska Nr. 295,
Dziś o goda:. 8.15 w~eczorem D w niedzielę
·
o godzin:e 4.15 po poł. i o 8.15 wieczorem prem·
Na O:.s6lne · żądainie
' fisz przeb6i ubiegłeg.o

publiczności

~:~ga:.;k~~c~; -~~ 1ir~f.~~:·siJ· J~~:tmł-Oq)~k:::
3

IKobi eta~sz·pi eg przed

TEATR POPULARNY (Ogrodowa 1s).
o godzinie 8.15 wiecro~em premjera ·
c., ~ retki w 3-ch a1ktach W. Codlo „La.dy ChIJC''.
Dziś

~kazano ją

na · 15 lat

Wilno, 3 grudnia.
Przed niedawnym czasem została
PRZEDSTAWIENIE DLA DZIECI,
zlikwklowana szajka szpiegowska. któ.t.J s·oho•tę o go.dz. 4.15 po poł. i w niedzielę ra dziatala na terenie powiatu l~dikiie, go:!z. 12 w poł. w Tea.frze Popularnym (Ogro,·va 18), daine będą 2 przedstawienia przepięk go.
„ i b1 śni fantastycznej „Królewna śn&eżka i 7
Między ujętymi szpiegami z.naleźli
Bilety do naibyciia w kais~e teaitru. się: n~eiaiki Truba.cz i Mada Drozd-0w1; .. rł ów". .
:s'ka.
Po udowodnieniu przez .sąd doraźny
Trubaczowi winy, został . on wyroidem
D:g.:iąr.rg opiek.
. No-cy ch:!siejszei dyżurują ·a.pteki: A. Potas.za sądu skazany na powieszenie i straco.
.- .
.
'.'.la. c, Kct. c.ie!?y IO) , A. Charemzy (Pc>l1~or.sika 12), lny.
k ·r · 'M· 'j · D ·
.I ·
T ki
t:. Millera (PwtrkowS1ka 46). M. Epezta.1na (P10.tra sa.m. OS cze a t ar e.· rozk o w~b ]:'.5] z. Gorczycke:go (Pr.zejaed 59), G.
do wską, nieslubną żonę Trubacza, JedA~ 1 :. · c „ , 1.a {Pabianicka 50).

sądem

·ciężkiego więzienia
·
nak ze względu na to, tie znajdowała się
w odmiennym stanie, została Jej sprawa wyodrębniona i wczoraj w sądzie
rozpatrywana po raz
apelacyjnym
drugi.
Marja . Drozdowska na sprawę n1e
stawtiła s~ę. gdyż obecnie odbywa połóg.
Sąd

apelacyjny wyrok pierwszej iustancji zatwierdził. skazując ją na 15
lat więzienia.
. . Oskarżonej bronil adwokat Cze mi'h ·
C OW.
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POISKIE row. PRlVJACfÓt KSIĄŻKI
-..
SUN ISIJ\W BAI~

MAlllC9ZA
Ml~ełCI

DO NABYCI~WE WSZYSTl<ICH
l<SI ĘłiARN IACH

Sensacy jna powieśt współczesna.
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specjaln ie dla „Expres su" JERZ'W BA•
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STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIESCI.

To czego słę pan tak Ś'Pfeszyl?...
Rekin drgnął. Aż zatrzymał się z
- Ja się wcale nie gniewam... A
Prz.edtem ga:dał pan, że robota się pamu wi1el:kiego zadowoleni a.
ciekawy jestem, to prawda... Za karę
w ręku pali!...
_Bez kapelusza? ... _ zapytał zdzi- to mi panna Madzia będzie musiała po- A co panientka myślała. że nie? ... wi1ony. - Dlaczego?.. .
wiedzieć, co też panna Madzia słysza'
Jeszcze mam dwie randki, to mało
- Nie wiem ... Ale wiidzi,ałam. jak wró ła. przec h odzą.c przez PO kó"J...
mboty?:.. Dlacze.go te kooi1y na mnie ół z gołą głową ... Strasznie był zd:ener-'- Nic nie słyszałam ...
talk lecą, sam nie wiem... A pa·nien'ka wowany ... Pewnje był znowu u tego pa- A mówiła coś panna Madzia przed
też ma dzisiaj ramdlkę?...
na, który był mu wirrien pienriądze...
chwilą
...
Dznewczyn a uśmiechnęła się, trosz_ Kiedy to było?....
- To nie wtedy. kiedy przechodzi·
d
kę się zan1miieniła, ale nic nie odparła,
_ A wcz.orai wieczorem„ . W n1e- łam, tylko dziś przy o b'1e d zie.
g Y wnoty.lko wzruszyła ramionami i , podała mu dzielę...
stłam do stołu zupę ...
m1sk.ę ~ wodą.
..
_ Bycza heca!..._ zgodził s1ę Re- Co panna Madzia słyszała?„.
Dop11~ro po chw11h rzek~a:
. . , kin, wyobrażając sobie Jednocześnie w
- Nic ciekawego. .. O tym Sareń. - Ni·ech pan gł~ipstw me gada 1 mech I tef chwili ·minę Wentzla. gdy me każe skim ...
się pan prędJk.o myJe.
.
.
mu ten sensa.cyjny szczegół. _ I to w
Rekin poraz drugi dostał drgawek.
. Sama po?ała m1;1 ręczmi~. Rekm:UJmył dzień wróciił dl() do mu bez kapelusza?. ..
- O jakim Sareńskim? - zapytał'z
się p:orządme, włozył k<>łmerzYlk 1 wYN'
~. . . b ł
i czo'·r
Może głupia frant.
·
g'ląidał mowu jak elegant.
. i'e , yo JUZ y; w ·e . ...
- O tym, co to go zamordowa li„.
s1·1...:ima
osmi
a
N11e
,„„,mięt„....,
Ale
- Po worek przyjdzie tu m 6 j _pomoc
o-u '. '" ,
··•
""'
..... „.„
Dziś w gazecie pisali o tern ...
nik. .. - rzekł, wkładając ka:pe.JU'.SZ. .
był
Wl'e'C~~r...
Gd .,,_
t
k
- Aha ... Już wiem ... Też czytałem ..
11
1
w~~~y Tuihotl~lkieJn %a1:~cz-jes~~z~r~.r~~~~
Dzi.e wczv1na nabrała dlań szacwplm. . - ~aJtiapa....
Zlre on en ape 1usz Straszna historja... Ciekaw jestem, co
ser'' Lehman.
Nie wiidziała jesizcze talk prz)'!stoj•negn zostawi~?....
S . ł
też o nim mogli mówić ..•
Dzięki podstępowi Mueller wciąga Lenę ,.węglarza". I zaimpo•nowało jej, że · je- . -: Niew~em... mia am . ...."""
się JJV'em co·
- A nic - odparła Madzia - tylko
do wytwórni. chcąc z niej również uczynić dneigo wiecwru ma się spotkąć odrazu n.iemnara„..
.
.
.
jak
wnosiłam zupę do pokoju, to styszpiega. Lena - nie podejrzewając nic złe- z dwi•ema kobietami. Taki to musi mieć . ~ I nn·e diow:adywa la się
Ma.dvactz !szalam, jak pan mówił do pani: „Boże,
~fawio:eau!fdfa.mu _ i wpadła w sprytnie za- powodzeni,e!...
JakJego t.c~ ~owodu pan bez ka.p elusza o ile ja cierpię przez tego Sareńskieg-0!"„
w nocy zakrada się do poselstwa franUśmi·echała się więc ciągle, jaik:gdyby domu wrooł? ... ,. .
.
- Sareńskiego?.:. Tak powiedział?„
cuskiego i zabija attache woiskowego, wy· miała chęvkę sku1sić go do trzeciej rand-;- A co
~01 inter-eis?„. Ja tam me
- No, właśnie ... Wyraźnie to nazwi
kradając jednocześnie 2 biurka ważne do- ki.
_
lub1ę wtrącac S1•ę dio cudzych spraw:··'! sko słyszałam ... To mnie tak zdziwiło ...
kumenty. Wszystko to miało być grą fil·
R1ekin był człowiekiem 'domyślnym. Aild Jeż nigdy nie podsłuchme co tam się Ale ja się do rozmów państwa
nie wtrąmową. lecz okazało sie rzeczywistością.„
Lena nie może sie już wyzwolić z tych w mLg zrozumiał intenci··e jurnej dziew- mówi w pokoiach ... To mnie nie obcho-1 cam
·
···
okrutnych sideł. Mueller uczynił z niei czyny.
dzi ... Ja tylko kuchni piil.nuje i k~ntec.
- Zrozumiałe ... Oczywiście ...
gwiazdę filmową - Inę Rey - a gdy spe!Bezceremon jalini·e chwydt ją wpół i . :...... E, roś taim Madzia musiała pod- Więc tylko postawiłam wazę na
nila już swą role szpiega, zwinął przedsię- przycisnął do siebie.
. __
., , stuchiwać ... Ja to pozna>e z m1ny pan,ny stole i wyszłam z pokoju ... Co tam dabiorstwo i ulotnił sie wraz z Lehmannem i
K"
d
b
d ·
-...i • t
innymi. Ale ciągle jeszcze ma ją na oku i
ie 'Y ę ziesz woJna, gi:llUa.J
· .-.. - Madzi...
lej mówili. tego nie wiem ...
nie przestaje ~ej szantażować.
Zmmżyła
kokieteryjn ie oczy 'jak
- Daję słlOWO, że ni1e.„ Nigdy!... Zbliżali się do kina.
Wykryciem tej szajki szpiegowskiej za!- „w~ellka dama" i szepnęła: .
W1em tylko tyle, co mi wpadni·e do u-1
W
ciemnej sali Madzia przytuliła sie
muia. sie trzej detektywj: -:- Jan Żęr,ota,
- Cz.ekaj o o,'.sme. i na dole.... . .
SZ" gdy przez pok_óJ' przechodzę...
wdzięcznie · do swego „chłopca"„.
Janusz Orant i Wacław Kaleta.
D
b
p
d
d
k
T
1
...
Kaleta. zalfochat sfo' v:/ ?Wlerz~'..,1i'icRo1~
- , o ~a... ~J Z~· emy o una... Y_-:
- A co panna Madzia słyszała, prze
Długo mu dziękowała przed bramą
skiej i od tego czasu mniej sumiennie ś.peł- k·o 0 osmeł, pamiętaJ,!...
_
-.
chodząc przez pokój?...
za
przyjemne
chwile, spędzone w kinie.
· nia- swe obowiązki - · · · .-, ·; · · „ "'r'
. Schodził ze sc~odówj. t>;(')gwlzd~1ąc · --:;_ Ale też pan ciekawy, jak baba!...
~ Jutro znowu przyjdę -po pannę
1
;,;j; , .~:, : -~ - .,. :zo1ch~. \Ye nt~e;l ucieszy s1~ . - mysi~ł.
_ Już ·mnie panna Madzia drugi raz Madzię. dobrze? ... - zapytał na pożeg
Lena po nieudanym zamachu samobói- Bę~ztie miał pi•erwszorzę'Ctne. mfor:maqe. dzisiaj babą nazywa!...
n anie.
czym znalazła siew pałacu barona Regena, Dz1ewczY'11a ws.zyistko ~śmewa.
- Drugi raz? .. Nawet nie wiem!„
- Dobrze ... Będę czekała jak dziś
.który jednocześnie iest właśakielem ·wieiPrzed ósm.ą. czekał J'lla: na podwórzu. ·1 - A tak!... Raz, że jestem niby krzy o ósmej ...
kiej fabryki. W fabryce tl!i zredukowano Obs
wielu robotników, między innemi również
U
l
· ·
'
eirwowa ł JeJ <Jk no "! k uc hm. . P ? -kil
· · - kliwy jak stara baba, a teraz znowu, że
ścisną mocno JeJ d•1on.
Kołaczka, który przybył do" Leny, by po~ ku minutach zgasło śwratło. Z. s1etu w-y..i. taki ciekawy!„.
Czy ja naprawdę jeMadzia
była
szczęśliwa.
Następneskarżyć sie na -swój ciężki los.
·
swn~ła s~ę zgrabna postać <lzt<:wcz~y. stem taką babą?!...
go
dnia
długo
opowiadała
koleżankom
Lena udaie sie w odwiedziny na ulicę Któzby Ją. ternz poznał?!... ~os1ła wc1ę·- · E, nie chciałam pana Leosia obral podczas trzepania dywanów treść \vzru
0
ir:c~r:fe~k:d!!\;:e:~!~mK~~~~ek~ieszka ty w pasie granat·OwY ~ostJiumllk •. m~ł~ żać ... To się tylko tak mówi.„
szającego obrazu, widzianego w kinie .•.
chory robotnik Romaai żeher z żoną ; córką czarny kcrpelUlsDk, długie · rękaWICZki I
Janką.
ciemne łóldieczlki, pii~knie wyiglądające na
W kilka miesi~y potem odbywa się jej 'ks:zfałtnych nóżkach.
jej ślub z ba.r-0nem.„
Rekin nie poznał jej w pierwszej
Rozdział sześćdziesiąty
·•
chwili. Poznała z jego twarzy, że · mu'
.
.
Jank~ te~równ~ pracuje iako kasjerka
spod,obata i uśmiech zadowoleni a ow sk~e~1e. mieszka1ąc. n~.dal przr .ul. Oa:n- si-e
promie'Ilił
i"ej
usteczka
Al
carsk1e1. „Zakochat się' w nie1 pewien
Il •IV
.
'. .
l
młodzieniec - Jerzy Sareński, który chce
- Ja:k pam·enoe na 1m1ę? - zaipyta ,,
.
.
.
.
.
.
od niej wydostać ostatnie oszczedności i bi·orąc j~ pod rękę.
- .
Jeszcze teJ sameJ nocy po rozstamu
We wtorek zrana w „'Expressie Dz1ludzi ia obietnicami mal~eńs~iemi. .
_ Madzia...
się z Madzią wywiadow ca Rekin zdał siejszym'" ukazała się wiadomość o ka
1
ny ~as~~e~:ki~. wL~~; a;:~n:f:i~s:r;~:
- fajn~e .... -: 001'Mł. :--- A mu.ie rai;>ort komisarzo;.v i Wentzlowi, l?rzeka- 1peluszu i o t.em, ż~ policja
~padła. iuż
ski.m młodz.ielica który· odwiedza iei poko- Leoś... Więc 1dz1emy do kina, panno ZUJąc mu szczegołow
o wszystkie zdo- na trop zabóJcy. Nie wspomman o Jediówkę. . · '
Ma!d'ziu, prawda?
1 byte informacje. Komisarz Wentzel za- nak ani słowem kto jest
owym podejJanka, nie tira~~ .doń :r.aiuf~~ ~da.Ja ł
Jak pan Leoś sobie życzy„.
cierał radośnie ręce:
rzanym
osobnikiem
.
mu swe oszędinośc1 1 Sareński ulofotł się.
p
l' D ki . ż od
d
. l
za.bieraij 81e ost111tnie gr0>5Ze biednej dzieww·ta d omosc
,, t - . k . .
.
osz. a. .i,~ n JU
P >c zas riąg i ·P<r
- Doskonale ... wspama
e.„ - mrua
Ja JUZ ~iemy 11zyny...
czął dei'1'katn1e wypytywać Madzię:
czat. . - To napewno on„. Inaczej być 1mocno zdenerwowała Laseckiego , któ. _Lena .udała się d? Sueń~ki-e~o, by pomó:I
- Ja~ się paniiience siłuż~? .
. .
nie może .. Jego kapelusz, jego slow:'- na ry był przeko~an~, że je,go m~ją na
wie z .ni.m w sprawie ~an~i. ecz Sa~eń~k1
_ DzLękuję„. Jak na każdeJ suzbte ... serwetce J"ego odezwanie się do zony myśh. Bo któz mogłby
zagroził iei .szantażem, 1eśh będiz1e dale1 m1e·
byc podeJrzany
,
•
wodó d
· '
sz.ała się do tei spra-wY. Ok11>Zało się, że sa- Panstwo
· S
' k'
k
dobrzy, nie mam po
w . o przy obiedzie„. Jurecki. zamordował S a o zamor d owam~
arens
1e~o. s oro moreń.siki za poś;e.dn}etwe~ Marysi. pokoiówki skarg. Tylko robot~ duro...
reńskiego - inaczej być nie może .. ~a o pozostaw10n~m na. ~IeJ~cu ~~r~dLeny, sk_ra~ł 1e1 li:sty. pISa.ne przez Stefana.
_ Dobrzy ludzie„. wY1J>ytywaił Niech go pan nadal nie spuszcza z oka .. m kapeluszu? ... Wiemy JUZ rowmez Ja. N~stepnego dnia. Stefa~ .wz:ywas telefo~ Rekin
Czy umówił się pan z tą dziewczyną? ... kie skutki pociągnęło za sobą zdenerniczme Lene 1- oświadcza JeJ, ze areńsk1
·
. .
.
· St f
iuż nie ·zyJe...
z
ł
S
.
- Dobrzy... Tylko Jest pain. pand• 1·
_
A, jakże, panie komisarzu.. . Ju- wowame
· e ~na... awe.zwa; on . . zypa
Stefan opowiada L~nie, .że w n!edzie!e dwoje dzie·c1. Pani troch~ skąpa, ale tro wieczorem. „
który
poradził
mu
~ap1same
hstu ~o
wieczorem _około go~zmy siódme! udał s1~ krzywdy n~komu nii·e zrobi.„ Pan też
_ Swietnie Proszę· mnie zaraz za- Urzędu Sledczego. a hst ten wpadl, me~o
Sar~ńskk1eg?
pot
hstyt.
leczs
zasńtakł.
drz!wei
iest
bardzo
skąpy.
wi"adomi·c' o wy"n'1.ku rozmowY
1ego m1esz ania o war e, a are s 1 s ·
stety, w ręce pani Laseckiej, która do·· .
. .
···
·
dział martwy przy biurku.
- Skąd to MadZlą wie?.„
Mimo wszystko komisarz Wentzel mmeman'} h ~n'b ~ syna przyp1eczę t owaW roztargnieniu Ste~an zostawił kapelusz
- Skąd wiem?.„ Bo s~ysz.ę ... Nale- nie mógł się jeszcze zdecydować, czy la Tłaknem av~e~„i
t
w miesz.kani~ Sa:eńsk.iego. .
.
. żą im się tam od kogoś pien'iądze i cią- aresztować Jureckiego. Chciał się poraa prze s wia Y się
e sprawy
Ob_awiał sie wie~.. ze po~eirzeme padnie gie są z tego powodu awa11itury ... Sły- dzić w tej sprawie z prokuratore
m Zy- we wtorek ~rana... .
na mego, lecz poheia w niewytłumaczony _
.
.
ł
k
ó
·r
.
.
Tego dma wywiadow ca "Rekm po
sposób znalazła na miejscu zbrodni kape- sza am nawe. wcz·oraJ. }a pan m W 1 chem. Odłozył . tę sprawę
do Jutra.
ł d .
d
_
lusz z inicjałami „J\. J/'. Lasecki by! wiec do µami, ż·e jeżeli dzńś nie dostanie pie- Jurecki przecie więc
o niczem nie miał poję- ka 0 benry:n, d 0 ~1cf na 1ym wypocbz:v 11 poza obrębem podeirzeń.
niędzy to go (n:ie wiem kogo) rozszar- cia z jegó zachowania się było wido- u .za ra się 0
a szeJ pracy. 0 serDo k.omisarza Wenilz:la zgł~a się .kelner pie na' kawałki.„ Skąpi ludzie . ale do- cz~e że nie ma bynajmniej
zamiaru wuJąc do~ przy ul: W.eseli:eJ 4. Prze:z „Cri.staJu", który -0św1adcza, że w ruedz11e- b
•
. k' ć
.
dewszystk1 em dow1edz1ał się od dozorlę wieczorem znaład na podłodze serwetkę,
rzy...
ucie a ·
cy że Jurecki jak zwykle wyszedł
~a której wypisane były ołówkiem na.stępu- . M~dzia była ~ardizo ei<okw~ntn~. Tu
Ale w~zy~tko wiedzący _rep?rterzy zr~na około · -~j do miasta. '
9
1ące słowa: __ ,_.
c·
h
s
ń
k'
c·I-rta
silę
lekko m'!tękko do Reooa i pa- wywąchah pismo nosem ... Niew1adom o
Wywi'adow ca pro'bo"·a• ·
- Sa'!'en.,,Kt„
1<: a 7„.
are s 1, i l ł
· · ']'
·
k
,;,..„l
·
k"
ób
d
b
l"
tk"
·
1,_ ,, 7-e W
cha 7.>
.
w
1
l Pa a co. JeJ,
S1-na na Języ przyn:"' a. w Ją, i .spos . wy o Y I ~szys. ie m- dzień zobaczyć się z Madzia
: ale dzieKom'..sarz We;i· Ł~el stwierd~a, że paai,e.m I Była widac za~o,wo'1rn~a ..ze z ta~ przy- formaqe, doty~~ąte ~ure..:k1ego
I kap.e- wczyna kilkakrotnie
prze~ra"' iaL .
„K. J." był Kazimier.z Jurecki. .
_ ! stojnym mlodzr~ncem 1dz1e do ktina.
lusza. .Roz1:1m1e3ąc, Jednak znaczem~ twierdząc że jest bardzo zaj t ·
go,
Wywiadowca R'ekm_ otrzymui_e zleceme !
- A wczoraJ ńo była bycza heca! _:__ tych taJemmc dla sledztwa, prasa me
'
ę a.
zasiągnię~ia i~forma~YJ_Q. J.urn;:.lmn. 1 w tym zawołała nagle dziewczyna . 'P an · nasz podała jeszcze nazwiska podejrzaneg o
.
c· "'ląg
celu naw1a.z~1e znaiomosć ze słuza.ca. pań-i wrócił do domu bez kapelusza' „
o- dokonanie mordu
stwa Jureckich.
· •
•

Pewnej dżdżystej nocy dokonano nie·
safmowitej zbrodni na podmiejskiej szos.ie
0 iara. niezwykłego zabójstwa
młoda
ieszcze i ładna hrabina Wilska.padła
która. zna·
leziono nagą przywiązana. do konia. Hrabina
Wilska była uduszona. W reku jej znaleziono strzępek listu. Pisanego do Leny Porebskiei.
Porebsbka jest biedna.. lecz uczciwą
dziewczyną. Na nią pada początkowo po·
deirzenie 0 udział w tej potwornej zbrodni.
Wiadomo bowiem, że hrabina przed śmiercia. miała wyjawić jakąś tajemnicę, <loty~~~c~eż~~ba. L~~Ygr~b~~~nice te zabrała iedLena ma narzeczonego - doktora Stefana Laseckiego, który ia. porzuca, gdyż
zakochał sie w pięknej artystce filmowej
Wierze Tucholskiej, pracującej w wytwórni
„Roll-Film". Właścicielem tei wytwórni i est
MuelJer, szpieg niemiecki.
Ck~ła wytwd órn~abjesdt gn!azdeMm szniegow-
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Aresztowanie niebezpi.ecznego oszus ta'•„
który

grasował

na

t~renie woj. lubelskiego

że on wydrukował 1.400 losów, z których
Lubllłt, 3 grudnia.
.
Lublma l województwa zdołał już sprzedać 600 sztuk po 10 zło·
Na terenie
g;a~ował od dłuższego czasu niejeki Ka- tych. W ten sposób oszust nabrał mieszzim1e~z Bcr.eszcza, który zajmował się kariców Lublina i okolicy na 6.000 zł.
Niezależnie od tego Bereszcz.a ogłasi;>rzedawamem losów, z~opatrzonych w
pismach, że udziela
p1eczątkę Stowarzyszenie Urzędników szał się w różnychstarając
się w ten spo·
posady za kaucją
.
Prywat~ych. w ~r~kowie.
. Pomew.az pohc11 wydawał się ten oso sób wciągnąć naiwnych.
Niebezpiecznego ptaszka aresztowa?mk podei~zany :zaint~resowano się nim I
1 okazało ~lę, ze wyżej wspomniane sto- no i przekazano władzom sądowym.
warzysze.me żadnej loterji nie urzą<l7.a ,,
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NIE PREZERWATYWY! -

choroby skórne, weneryczne
i moczoph:iowe
przeprowadził sic; na ul.

119-89
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POŁUDNIOWA Z8, tel. 201·93.
Przyjmuje od 8-11 rano I od 5-8 w.
w niedziele i święta od 9-1.
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Spec. chorób skórnych, wene·
rycznycn I moczopłciowych
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winien Pan żądać, wszystko inne zaś rzekomo
tak samo dobre rtAśLĄDOWl'llCTWA jak najenergiczniej odnu cać
Tylko
prawdziwe
z nazwą

iif.HEl lERI
Traugutta 8 Te1e1on

1--

Najprzystojniejszy
amant

u a I o R y •m••a•••••••••••••••••;.••
męskie,
T,7 ! PRZ~CHODlllA !
Jługie ~oleca
krótkie i

damskieorazKOiU SZKI
na .R A

,,KonfekcJa Kra1owa •

~ ~ l ~ ~ l ~ .. koIa .:.npa
'
T II

w

~Jemczetb

P·

t.

Wkrótce

„Metro'' i „A dria"
Dr. med.

Dr. MED.

J. Schorr H._ •Kl~tzk wa
polozn1dwo

1

chorobv kobiece

• .,,, - ta\!i:J6
PiOll'L
.
inOW•!lt'~~ iii il'•
ordynuic do końca maia w chorob'acll
tel. 21.1-66
se~ca i sklerozy.
LÓDŻ, GDANSKA 11, Telef. 226·85. przyjmuje codz1e11n1e od l0-12
i 5-8 wiecz.
30-2
od g, 3-6.
(la~em w Iwonicz.u • Zdroju)

---- - - - - - - Doktór

- ·- - - -

L. NITECKI BER MA.~'t
DR. MED.

~

LEKARSKO • DENTYSTYCZNA • SPEC. CHORÓB SKÓRNYCH WENE· cho. roby skórne, weneryczne
R'YCZN\'CH I MOCZOPŁCIOWYCH i moczoołclowe
rtOWOMIEJSKA 8, tel. 245·48 ~ W RUDZIE-PAD. „MARYSIN",
32. Tel 2 13•18 CEGIELNIANA N2
NAWROT
a
110.
STASZYCA
!
22-2
w 1>odwórzu na lewo
'
t 1 149·07
'
. .
•
.a Choroby wewn. I dzieci;
e •
DR M„LLER • przy1mu1e od 8--- 10 rano t od 4
iii
Lekarzy • 5pecjalist6w
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. Kto chce: li znaleźć lokatora lub sub
(Porady seks1,1alne)
-------zł.
Porada
lokatora. 2l znaletć n11eszkdn1e lub
ANDRZEJA 2. TEL. 132·28.
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Nieuzasadniona napaść i niefortunna obrona ·
p6łcięźklej
Kto powinien reprezentowat l6dź w wadze
I

Opinja Łodzi sportowej stoi zgodnie
Bo zastanówmy się tylko: Jego klub rzej, gdyż i atakujące dziś Karpińskie„
Ustalenie składu pięściarskiej repre- l
B., któremu wyrazić należy
zentacji Łodzi na mecz ze Szwecją jest macierzysty rozgrywa dwa poważne go pismo poranne było przed wiado„ za Ł. O.
w obecnej chwili rzeczą dość trudną. ! spotkania i do wagi półciętkiej wysta- mym czasem pełne pochwał dla ctziel„ uznanie za dążenie do jaknajlepszego
przeprowadzenia imprezy czwartkowej
·
Mimo, iż jesteśmy w okresie świetnych wia najpierw Łompiesia, a później nego warszawianina.
Na zakończenie nadmienić warto,
To więc, że Karpiński o ile będzie
sukcesów Chmielewskiego i Garncarka. Stahla I, którzy w obu spotkaniach nie
którzy świadczyli niby o wysokim po- zdobyli ani jednego punktu. Czyżby walczył spisze się znacznie lepiej niż że właśnie to pismo zaatakowało doB. za
ziomie boksu łódzkiego, posiadamy więc I. K. P. wiedząc o .,świetnej"' for- ka.idy z łodzian w tej wadze nie ulega pjero w środę kapitana t. O.
wystawienie Kempy, domagając się kaobok nich jedynie jeszcze Klimczaka, , mie Kempy nie wystawiło go z jakichś wogóle kwestii.
Sprawa wstawienia do reprezentacji tegoryc,;nie zmiany. Gdzie zdrowy roz
który wraz z tą dwójką potrafi bezwąt- zakulisowych powodów, rezygnując już
miasta zawodnika z innego ośrodka nie sądek?!!
pienia godnie bronić barw naszego z góry z cennych czterech punktów.
Nic, kierownictwo I. K. P. wie do- nasuwa, zdaniem naszem. żadnych • • • • • • • • • • • • • • •
miasta.
· Reszta jest w mniej lub więcej sta- brze, że zawodnika, który od 8 miesie- skrupułów, gdyż jest to praktykowane
bej formie, a już zupełnie katastrofalnic 1l cy nie startowar. trenując też przez ten wszedzie i we wszystkich gałęziach Ł.K.S.-Bar-Kochba.
"' d
k
D
przedstawia sic sprawa z obsadzeniem czas jedynie dorywczo nie wolno wy- sportu.
z#'i mecz boksers i w c..o . zi.
Tak więc jeśli w meczu Szwecja stawiać do poważniejszego spotkania.
wagi pótciężkicj.
W dniu dzisiejszym odb~dzie się w
tódź wystąpi jeden zawodnik warMieliśmy w niej do niedawna Jesz-1 Tak jest w wypadku z Kempą.
B. szawski nie będzie to żadną ujmą dla sali Geyera przy ul. Piotrkowskiej 295,
Takiego zdania był też I Ł. O.
cze Wurma, odbywającego obecnie
swą powinność wojskową w Rzeszowie • O umiejętnościach Karpińskiego nie po- nas. a przyczyni się bezwątpienia do zaoowiediiany mecz bokserski między
zbyt odległym od Łodzi, by go można j trzeba «ię rozwodzić, wystarczy przy- godniejszego zaprezentowania sportu zespołami ŁKS-u i Bar Kochby. Mecz
było sprowadzić. To też z radością po- , pomnieć jedynie historie jego ostatnich polskiego o co IJrawdopodobnie _. chod_;,l zostanie rozegrany w siedmiu wagach,
~ od papierowej do średniej, poczem nawitano onegdajszą uchwałę zarządu Ł. walk. Już samo zwycięstwo na~ Chmic inicjatorom meczu. .
Gdyby uchwnła t:f miała być jedno- stąpi walka towarzyska w w. półc. mię
o: Z. B., zamierzającego uzupełnić lewskim i twardym Zielińskim. co przy
skład reprezentacji świetnym pięścia- niosło mu zaszczytne mistrzostwo, mó- myślna, a sprzeciwić się jej miał ponoć dz}' Stahlem II (IKP) a Włodarczykiem
kan~ta:i . zw~ązko~'!"Y:• wyrazić. n~leży (Ł.KS).
rzem stołeczny_m ~istrzem Polski Wa- wi sa1!1o za. siebie.
Zestawienie par na dzisiejszy mecz
A Je1fO P.tękna w~lka z Zahatme_Ye~ zdz1w!e~1e, z~ dz1s J~~z7z_e ~naJdUJą. się
S-u.
lerjanem Karpmsknn z C.
· Zarząd Ł._ o.. Z. ~· powziął uchwałę rem maJą . Jeszcze . zywo w pam1ęc1 Je<lri?s.tlo ccn;1ące wy.zeJ Jakieś uroJone ! zostało uskutecznione następująco: w.
amb1cJe osobiste czy klubowe, nad do- pap Antczak (ŁKS) _ Lieberman (BK)
hl kieruJąc się Jedyme troską o wynik wszyscy c1, którzy Jl\ obserwowali.
w. · musza: Krzywański II (ŁKS) _:
spotka~ia z groźny.m zespołem Szwe- _ _Niestety, z tą pnmięcią jest nieco go bro ogółu.
Szymsiewicz (BK), w. kog. Picstrzyńdów. Nie ':"szyscy ~ednak chcą to zrozu
ski (ŁKS) - Wolfowicz (BK), w. piórk.
mleć, gdyz oto .w Jednem z pism poran
(ŁKS) - Białystok (BK), w.
Szmigiel
ostrym
w
utrzymany
ukazal Się
ny~h
lekka: Sobalski (ŁKS) - Wdowiński
tome artykuł atakujący zar~ąd Ł. O. Z.
(BK>. w. półśredni~: Jaranowski (ŁKS)
•
B. jak też i Bogu ducha wmnego Kar- Jeziorow (BK) i waga średnia Kosiń%dvsfirJJofif16ol'l'anv „drdoła.:~'' n>gjojnta •• "
. .
·
Pińskiego. .
Glośna afera Żyjewsklego ~ usiło- patriotyzmem lokalnym przystąpił do ski (ŁKS) - vacat.
W P<?g!'>P 1 ~a sensac~ą ~ismo t~, st~ra
Mecz zapowiada się ciekawie, przysle dowiesc, ze wstaw.ieme Karpmskie- wanie przekupstwa wydaje się być je· niego na ulicy z zapytaniem, czy zna
go ze ~k?dY, do kt?reJ autor ~rtyku·łu szcze nie zak011czona. Lwowskiemu ko- graczy Podgórza, którzy grali w Prze- czem w barwach ŁKS-u po raz pier.w~ędzie os!ab~c~iem dru- respondentowi sportowemu PAT-tcznej myślu, ponieważ chciał się w ten spo- szy wystąpi oficjalnie, po dłuższem pau~rzydŁe~ł
yny 0 zi, tora ma przeciez dosko- · udało się przeprowadzić rozmowę ze sób dow i edzieć, cr.y w miejsce Myc-0- zowaniu doskonały bokser Piestrzy1iz3ysl1.itwalifikowanym .,działaczem" ~tó· nia grał faktycznie Inny gracz. P. k'
~
pałjgo t Ke1!1pę.
Schneider odpowiedział, że skład wy. s I.Początek zawodów wyznaczono na
es tez .tam mowa 0 przypadko:-- y zlożyt następujące oświadczenie·
· j est godz. t 7.30. Sędzią ringowym będzie p.
w arszawx, . a graczy nte
·r ł d
•
•
•
:;y,;
,
?.t>
i t
zdobycm tytuł
wem
13aw1ąc w ~<rakowi~ na urlopie spot- s a .o
przez Karpińskiego i 0 wielu innych .
1
1
I Nowak
1 kat raz na ulicy znaJomy 'h
których obow ązany osoh1sc e znać.
•
W związku ze stawiany. m zarzutem 1
ni ezwykl e „ciekawych" sensacjach.
1
\;'ypytywa~ s ę o. kolegę .. swe~o J!lut.
Dilwna jest ta sprawa z Kempą.
~ żucia klubów
Polonji Malczyka
No w aka. k1erowmka sekcJi plłkt nozneJ skaperowania do
~
. K. S. Podgórze. Po chwili przystąpił do stwierdza Żyjewski. że od 3 maja 1931
; ~wiqzk6w sportowych.
I rozmawiających jakiś pan, który przed- do końca września 1931 bawił na mastawił się jako sekretarz Podgórza, na· newrach, gdzie został nawet kontuzjoI
W dniu dzisiejszym odbędzie się w
zw'3ka nic podał i po kilku minutach wany tak, że do końca 1932 r. przeby. •
„
rozmow y oświadctył, że na '""padek wał w szpitalu wojskowym w Warsza- Łodzi, o godz. 17-ej w lokalu ŁKS-u
na d zrs I 1utro.
1 M l 1>rzy ul. Piotrkowskiej 174, doroczne
t k
t
i
„..,
a - walne zebranie Łódzkiego Okręgowego
W dniu d?;isiejszym i jutrzejszym od- klęski Pod~órza z Legją poznańską. .a we. a za em zarzu aperowan a
będą się w Łodzi następuj<> ce imprezy I temsamem 1 utraty szans na dostame czy ka jest zupełnie niPaktualny. Sierż. ·
nie u- Związku Pływackiego, na którem próc.z
i się do L izi, zarząd Podgórza gotów hę- Żyjewski dziwi się, że Malczyk
...
.
sportowe.·
b. odczytania sprawozdania za sezon ubie
t
h
· ł d t
„
oso 1- gty, zostaną przeprowadzone wybory
osowne
s
za
czas
vc
o
się, że w barwach dru- waza
dzie przvznać
Sobota.·
ć
t
··
• ·
nowego zarządu.
Boks: Sala Geyera, ul. Piotrkowska żyny grał nieuprawn.iony ,racz, natu· sc1e wcrsn spros-owa .
W dniu jutrzejszym odbędzie się w
Żyjewski jest bardzo przy~nęblony,
295, 0 godz. 17.30 mecz bokserski ŁKS- ralnie z~ odpowie.dn1erp odszko<low<_tniem, ktorego wysokosć pan ten nie zarzuca on PZPN-owi, że dochodzenia Pabianicach w lokalu klubu Kruszeender
Bar Kochba.
Gry sportowe. Snla Niemieckiego skonkretyzował· W dalszym ciągu pan przeprowadził jednostronnie, że skaza- doroczne Walne Zebranie podokręgu pabez przesłuchania, a pozatem Ży· bjanickiego ŁOZGS-u. Na zebraniu tern
Gimnazjum, przy Al. Kościuszki . od ów rzekomo sekretarz Podgórza, po· no go
1
godz. 17-ej dalsze mecze 0 pul{ary: pr?sil sierż .. Żyj~wskiego, .by za dwa jews ki stwierdza, iż nie będąc człon- zarząd podokręgu złoży sprawozdanie,
..Triumfu" oraz decydujący mecz Q dni porozumiał się z członkiem zarządu kiem żadn~go klubu nie może też po- poczem nastąpią wybory nowych władz
utrzymanie się w kl.. A w siatkówce że(i Podg.órza In~. Kreuwlr~bem (tel. 1.30·28~ dlegać jurysdykcji PZPN-u, który nie podokręgu.
z ramienia ŁOZGS-u wyjeżdżają na
w tcJ sprawie, czego Jednak Ży1ewsk1 ma go prawa dyskwalifikować· Zwróskiej.
Walne zebrania: w lokalu ŁKS-u nie u~~~~ił. gdy~ nie będąc członk,iem cił on się do swych przełożonych władz to zebranie, jako delegaci pp. Merle i inż
przy ul. Piotrkowskiej 174 , 0 god.7.. 17 _ei Pol~nll. nie są~z1ł, by był UJ?rawn ony z prośbą o udzielenie mu zezwolenia na Weinberg
przeciw
• wniesienie skargi sądowej
walne zebranie okręgowego Związku do Jak1chkol:v1ek ~ertraktacyJ.
1
oszczercom.
.w sp.rawie. sędziego Sc~ełdra se~.
Plywackiego.
ŻyJewsk1 stwierdza, że kierując się
Niedziela:
Zespół bokserski Goplanji z InowroZapaśnictwo: W lokalu Wimy, przy
który stoczy walkę z reprezencławia,
ul. Rokicińskiej 81 , o godz. 15-ej, mecz.
tacją Sztokholmu w dniu 6 b. m. zasilon mistrzostwo drużynowe okręgu w zaWegierscy mistrzowie tenisa stolo- dzynarodowy Związek Tenisa Stołowe- ny zostanie dwoma zawodnikami Gepasach: Sokół - .W ima.
danjł.
wego Szabados i Bellak, którzy od dłuż- go.
Łódzki Klub Sportowy obchodzić bę
d
d
.*.*.
zosze.s>:o czasu zamieszkują w Berlinie
na sędzią~
ą
dzie w przyszłym sezonie jubileusz 25
Znana czeska drużyna piłkarska Spar lecia. Komisja jubileuszowa przystąpiła
W związku ż głośną obecnie sprawą stali przed kilku dniami zdyskwalifiko~ędziowania przez prezesa PZB p. Ba- wani przez Niemiecki Związek Tenisa ta (Kladno) postanowiła zgłosić się do już do opracowania programu jubileurei.nowskiego na meczu międzypai1.stwo- Stołowego za pobieranie wysokich ho- obozu zawodowego z dniem 1 stycznia. szowego.
Druż~~na ta jak wia~omo grata do tej
\i,:ym Polska - Niemcy, który nie po- norarjów.
w:J!.dze amatorskiej.
pory
dłuż
od
świata
mistrzowie
Obydwaj
kwalifikaodpowiednich
siadał ku temu
W meczu tenisowym, rozegranym w
~...~
cyj wymaganych regulaminem, zostalo szego czasu urządzali występy w kłu·
Łodzki Klub Sportowy obchodzić bę hali w miejscowości Brisbane drużyna
zwofane na 12 grudnia b. r. zebranie dy bach J snlonaz:h gier sportowych w Ber
~ kusyjnc wszystkich sędziów bokser- linie, pobierając jak zostało stwierdzone dzie w przyszłym roku jubileusz 25-cio Stanów Zjednoczonych pokonała Au.skich (w Poznaniu), które orzeknie się przez związek niemiecki wysokie gaże. lecia. Uroczystości jubileuszowe odbędą stralję w stosunku 9: 1.
Jedyny punkt dla Australji uzyskał
O decyzji swej zawiadomiły władze się w d~ugiej połowie czerwca.
w tej sprawie przed wydaniem ostatecz
16-to letni McGranth.
'
niemieckie zwi{łzek węgierski oraz Mie
nej decyzji.
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Ogłoszenia• W tekście SO er. za .wiersz .~iiimetrowy (na stronie 4 szvalty);
? re n unie rata: z kosztami przesvlki pocztowej zł. 3 ltf, 50 miesiecznic:
• nekrolo1l 40 ltf. za wiersz m1hm. Drobne; za słowo 15 1ttosz:v,
naimnieisze zl. 1.50. Poszukiwanie nracys za slowc JO E?oszy. najmnieisze zl. 1.20.

Za wydawce I druk.:

Wydawai~t.w:o

..Re pubłiJn" I" z o&r. odti redak1.0J odpowiedzialny: Jan Cirobelniak. Lódi. Piotrkowska 4'.
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b ędzie powi ększona

o 14

tysięcy

oficerów i 165 tys.
iolnierzy
Nowy Jork, 3 grudnia.

(Telegram w ł a.i;n y]

Naskutek raportu

(t)

szefa sztabu

genera~nego o zbyt słabej · sile obronnej
armii lądowej w najbliższym czasie ma
zapaść uchwała o powięlkszeniu armii o
165 tysięcy żołnierzy oraz 14 tysięcy

W Montrealu, jednem z najwięks.zyc~t
miast Kanady, wskutek nag~omadzenia
gazów w przewodach kanal•zacyjnyc·h,
wybuchły straszliwe eksplozje. pOwo,
W Pary2'u podpisano pakt o niea"gresji pomiędzy Francją a sowietami. Na dując pożary i zawalenia się domów.
zdięciu widzimy posła sowieckiego Dow~alewskiego w chwili podpisywania
Paktu. Obok stoi premjer francuski Herriot.

ofi.cerów. Odpowiednie kredyty zostawstawione do budżetu ministerstwa spraw wojskowych.
ły już

l

300 milionów dolarów
rocznie
ma

przynieść

podatek od piwa
w Ameryce

Zabijanie zwl rz
elektrycz o

Nowy Jork, 3 grudnia.
[Telegram

własny) .

(t) Projekt częściowego· zniesie1nia
prohibicji został wniesiony do lmngreSU· Będzie on rozpatrzony jes·zcze przed
Nowym R.okiem. Wnioskodawcy podkreślają , iż podatek od piwa może przynieść 300 miljonów dolarów roczin4e, a
temsamem przyczynić się do zmnteJszenia deficytu budżetow ego. Na zebraniu
właścicieli browarów postanowiono utworzyć kartel, aby wykluczyć wszelką konkurencję.

Walka z przemytnikami
na dachu domu 'mieszkalnego
Tallin, 3 grudnia.
[Telegram

własiny) .

(t) Przemytnicy alkoholu usiłowali
wczoraj w niezwykle szybkiem tempie
przejechać w samochodzie granicę.
Strażnicy, którzy poznali, przemytników poczęli ostrzeliwać samochód. W rocznicę zawarcia traktatu w Neuilly, który skrzywdził w d uży m stopniu
Przemytnikom mimo to udało się zbie: Bułgarję, odbierając jej połacie ziem na rzecz Turcfi. Grecji i Jugoslawji, w So .
fji odbyły się demonstracje uliczne.
do miasita. W mieście porzucili oni saW Paryżu skonstruowano specjalny amochód i poczęli uciekać. Przemytndcy
dostali się na dach domu mieszkalnego,
parat elektryczny do bezbolesnego i huchcąc ujść przed pościgiem. Na dachu
manitarnego uboju zwierząt.
~
---~
rozegrała się pomiędzy strażnikami a
przemytnikami walka, aż wreszcie zd·~-- t
tana ich zaaresztować.

Nie•.-1-e po11rw.o.l•d _ _
_b_
DOJ 1e DleJSZ

I

tata kabalatka,

Codzienna nowelka

spoglądając uważnie

na

przybyłą.

Znoko1nl~o wróżko
Ody taksówka zatrzyma.t a się prned ! d,zii,ta znajomych. a nas1•.;.pnie wszystki,e
domem, w którym tielena zamieszkhva ł sklepy, w których czynMa zaikupy.
Nie znalazła j1ecLruak zguby.
ta sz.ofer zakomuni1kowa1ł, że Jicz.nik wy
bil trzy złote. Helena stwierdziła wów- , Ody późnym wiecz.orem powr6cila
czas ku wiie!kiemu swemu przerażen;u, do domu, była nLesłychan.ie zdenerwowana. To było przecież strais·zne! Cały
że niema torebki.
Odzie ją mogła pozostawić. W aucie miesi·ąc praioowata po to by w rezultad1e
torebki ni.e było. W ciągu tego dnia od· zgubić za>r·obiione pi1 eniiędz.e!
Leżą.c w ł·óżku pirzyipomiała so:bi1e
wi1edziila kilkanaście osób i poczy.niila za
kupy .w najr9zmaitszyc~ sklepaic.h. ,Chy- . nagle, że j,edna. z jej ?' ~zyjaci~tek, Kle. mentyna, opow1a.da:ła 1e1 Lstotme cuda o
ba więc gdz·ieś zapommata toreokt.
Do tej pory nigdy jeszcze iei się ~o · pew:nej wróż.ce. Kabala1rka ta miała wta
nJi.e zdarzyło. Iielena zawsze była bar- śniie zasłynąć z teg·o, iż z.awsze odnajdy
dz.o uważna i niie należała do tej kate- wafa sikradzJiQne, lub z,gubione przed.
,
.
mioty.
gorji ludzi, którzy weczne 09ś gubą.
tte.lena []Ile wierzyła w tego rod.zaJU
W torebce znajdował.o s1ę 500 Z' ł9tych. Była to suma, którą otrzymała za cuda. Ody J?rzyja~óka ?pow.iCł'data jej o
.
całomiesięczną pracę w biurne. 1VhatabY wróżce, ŚJ?1La~a s11ę gł·osno.
qbecn~e ,),ednak, gd'y pom,osla tlł!k
wi.ęc wszystko stracić?
dotkl11wą stratę, doszł·a do wnJJosku, ze
- Ni·e to ni•emożHwe!
Tymc;asem szofer począł się iuż ni·e powinna zasięgnąć popad'y kabalarki. · Może jedinalk ta · koba.eta z.dotfa j1eJ po.
ci.erpliwić .
- Nie będ<;. dRużej czekat -- osw1ad- móc?
Naz~j1:1trz rnno .ttelena zdo)Jyt.a ai~r~s
czył kate~0;yi:.znie - musz·:;: o-rrzymać
wróżkii : naty<?hmt•a st udała si'ę do. nib~J·
,
.
.
plieniądzc.
Wrózka m1•es3k~la n~ przedm1eś~1u.
Jdel:ena n; 1~ _'J11ala w domu ant V•)sza. Na ·szczęście spotń:ata na schodach V-: starej, ?~rar;ane_J kam 1en11icy. BY}<l; t-0
sąsi.adkę, która iei pąży ;z:; ta trz~ złot>e. ~Le!llłoda. J,UZ niewiasta, chuda, kos-;1sta
.
tteiena nie wróciła 1:.il do m1esz~a- 1 n1echlu1n1e ubrana.
„w yokoju, w którym Pr~yJmowała
niia. Musia.ta przecież szuka.ć to-rebk1:.
Udala s11.ę przedewszystk1,em do b[•1:1- kh1entow było tak ~rudno, re ttelcnę
.
ra, ale ni·estety, o•lrnzało sit: że tam rya.c ogarnęto obrzyd~enn e.. .
- Czego paw sob 1,e zyczy? --- &pynie ·w'iedzą o jej torebce. Z kolei odw1e-

I

·ł

- Zgubi.fam torebkę - odipa;rla jej
Helena.
Wróżka nie pyfała więcej o nic. Kazała ttelen~e pokazać prawą dłoń.

Przez parę chwil spoglądata milczą
co na ltnię Jej rękł i wreszde powie-

działa:

- W torebce z:najdowało ?Się 500 zło
tych i rozmaJit,e dlrobiazg.i, prawdla?
- Tak j.e st - od.parła zdz1iwio!1a
·
.
dziewczyina.
- A czy da mi painii 10 procent tej
sumy, gdy pani otrzyma zgubę? _,_ pytała dalej wróżka, spoglądają.c klijenu:e
prosto w oczy.
- Ależ oczywiście;
- Proszę natychmkisit pójść d·o sklepu tytoniowego Qinterfl., który znaiduje
się w domu obok głównej poczty. Ody
pani tam zaisiainlie Gintera, pmszę mu określ~ć. iak torebka wygląda i ile w niej
znajduje się p:iieniędzy. Proszę pamiętać
że jedino zbyteczne słowo może wszystko zepsuć. Nte woJ.no o ni•c pytać wtaściciel1a sikl1epu, nJi,e wolno z nlim prowadzić żadnej rozmowy. Natychmiast PO
otrzyma:ndu torebki musi się panii d·o
·
•
mntl,e zgłosić.
Helena za·s tosowata się ściśle do otrzymanych wskazówek.
Do te·i pory nigdy nie wierzyła w róż
kom. a'1e ta kobi·eta wywarła na •1iej
niesamowite wrażenie.
Pan Ginter. którego dość szybko odnalazła. bardzo up•rzejmi,e spytał ią o zawartość tiorebkL Ody mu udz,ielił a do-

odpowiedzi, wydal iei zgubę.
ttelena wróciła do wrMki. Kabalarka nj,e dziwiła siię wcałe, g<ly dzńewczy
na pokazała jej torebkę.
- Ja się nl,g dy nie rriylę - odpowiedziała z pewną dumą.
Ody otrzymaia 50 złotych podzię
kowała dość sucho.
tteJ,en.:a. nie mogła zapomnieć o catei
tej histo·rji. Nazajutrz rano odwiedziła
Qi,ntera. Gdy miała już pieniądze ni·e ba
ła się .z nim rozmawiać. Ten człowi,ek
z pewnością potrafi iei wiele wyjaśnić.
Oiinter okai;ał slę człowiekiem ba.rdzo uprzejmym i rnzmownym.
- Nie powiedzialem wczoraj pani w
iaki sposób zdobylem -tę torebkę r~ekt - ponieważ zauważyłem, że pant chce ze mną rozmawiać. Było to tak.
Jechałem taksówką z kiLku kolegami. - yY pewnej chwil[ obok mus Przeieżdżafa
in;na taksówka, której dirzwiczki hyły
uchylon~. Jakaś njewiasta, przypominam sob11e teraz, że była to pani, na.gie
zak~~s·nęla d:rzwiiczki. I w tej właśn1ie
chw11fa z auta wypadła torebka. Podniosłem ją, Iecz nie zdążyłem pani oddać.
Taksówka szybko zniknęła mi z oczu.
W torebce znalazłem karteczkę na l<tórej był napisany numer terefo~u. Zatelefonowałem Wlęc po paru godz-in a ~i1.
Helena rozumiafa już ""~zv~tko.
Przecież to byt numer telefonu kabalarki. Ody .Klementyna opowiadafa
jej ~ tej .kobiecie, na wsz,elki wy padek
zap isała Je.i telefon. ._
kładnej

r•o.

