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12-letnia dziewczynka zabita na ·Bałutach
Pułk. o·nurn

R\K XJI.

CZWARTEK, 4 PAŻDZIERNIKA 1934.
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Nr. 275

CENA lO GROSZY

wódz
Irlandzkich
ustitPiłfaszystów
ze swego
stanowiska • .

Kpt. HYNEK

i por. POMASKI
zwycięska
załoga balonu
,,Kościuszko", wróciła
do
Warszawy.

Straszliwa scena na podwórzu domu przy ul. Marynarskiej 34.~Lokat'orka
ugodziła dziewczynkę klamką od drzwi, rozbijając jej czaszkę
kobieta, przebywająca w mieszkaniu S.
Merzla, zamieszkałego .na drugiem pi~
trze. Kobietą tą ma być bratowa Merzła
która w czasie kłótni ze swą teściową
w przystępie złości wyrzucila z okna
klamkę od drzwi, trafiając w nieszczęśh

działo p. Merze!, rzucającą z
drugiego piętra coś ciężkiego.

balkonu w szpitalu im. małż. Poznańskich, gdzie
.
dokonano powtórnej operacji. Lekarze
Natychmiast po przewiezieniu do jednogłośnie stwierdzili przebicie opon
szpitala Krupkówna poddana została mózgowych. Dziecka uratować nie zdO·
trepanacji czaszki, stan jej jednak nie lano.
uległ poprawie.
t W cztery godziny po operacji biedna
wą dziewczynkę.
I
Nieszczęśliwi rodzice zabrali dziec- dziewczynka, nie odzyskawszy przy.
_lS_ilku mieszkańc~~-t_:~_o do~u wt- ko do domu i następnego dnia umieścili tomności - zmarła._(g_r_)_ _ __
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HELA

KRUPKOWNA

Łódź, 4 październiika.
Przejmujący grozą W'Y!Paidek wydarzył się w dzieLnicy bałuckiei ·

-·
Losr łódzkiej · radr mieiskiei
- Protestów wyborczych. jeszcze nie rozpatrzono. Dopiero wczora wplynełY akta do starostwa grodzkiego

Fałszywa pogłoski.

i

Pra;y ulicy Marynarskiej .34 zam.ieszLódź, 4 października.
zostały w siedmiu okręgach wyborkuje o-d szeregu lrut J. Krupika, właści(v) Wszelkie kursujące domysły na czych miały być, według krążących wer
cfo1 małecr .s>toilami. Krll;~.ka ma żonę i temat rychłego zatwierdzenia wyborów syj, badane przez specjalną komisję woczworo dzieci. Nanmło·dsze z ni:ch, 12- do Rady Miejskiej m. Lodzi okazały się jewódzką, która gros swych prac rzeletni.a Hela uczęszczała do sizikoły po- bezpodstawne.
!komo ukończyła. Wyjazd Pana Wojev:szechnej nr. 162, mieszczącej się pny
Protesty wyborcze, które wniesione wody łódzkiego Hauke • Nowaka do
ul. W.i.dok 7.
-- - - - - - - . ,;, - . - - 1
DzJe,wczy1nka była w 5-ym odtlmere. .ll!!!lll!llHllll!Ulllllllll!lllllllllUIUlllUlllUlllUUllll!Hlllllllllllllllllll UłllUUllUllllUlll!Jllllllll!llllłlUUlllll!llllllllllll1:!1:1•1lltlUlll iltllllllllllllllU!ll
Sp1okojna i pracowita w chwilach wolnych od zaijęć sztkolnych częElto bawiła
będz1·
ogłoszona ~mnes11·a
si,ę Z rówieśnicami na podwóffiu WS(?Offi
"
•
manego domu.
Przed kiil:ku tygodniami d1z.iecJ, jak
Podobno 5 tys. więźniów ma odzysksć wolność
zwykle, 7.naijdo~'ały się na podwórzu i 1 •
wARSZAWA, 4 października.
we.s1olo s11ę baw.iły.
,w warszawskich kołach politycznych znów krążą pogłoski 0 mającej być
W ipew111ej chwili mała Hela zachwia wkrótce ogłoszonej amnestji,
ła s1ię i rt.Jjpadta. Pr.zerażone .sipóbtowaWedług wszelkiego prawdopodobieństwa, amnestja zOstanie ogłoszona
rzyszki zabawy pobiegły do
zalanej w dniu 11 listOpada, a więc w r-Ocznicę odzyskania Niepodległości,
Podobno
krwią. diziewozynki i ku wiellkiemu prze a~estja będzie za~tosowana również wobec przestępców p<>litycznych. Oczerażeniu Sjpsilrzegły z głwy
ktwane jest
WYSTAJĄCĄ DUŻEGO ROZMIARU
ZWOLNIENIE Z WIĘZIENIA OKOŁO 5.000 OSOB.
KLAMKĘ OD DRZWI.
Ponadto amnestja Obejmie kilkadziesiąt tysięcy spraw karnych, które zoo -trz kl k" t:k ·ł gł ibolk gło. staną umorzOn.e.
wie ~ies:cz :1hv~o
-0 w
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~ELA KR~KA.

Sprowadzono z sąsiedztwa felczera.
Iielenkę po nałożeniu opatrunków
przewieziono do szpitala Anny-Marji.
Zrozpaczeni rodzice ustalili, że klamkę rzuciła w małą Helenkę jakaś młoda
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robotn1·ko'
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W

całego .·

ogłosił przewodniczący amerykańskiej

San Frt;1ncisco, 4

paźdz. (PAT)

Warszawy, przed kilkoma dniami, łączo·
ny był z kwestją rychłej decyzji władz
centralnych odnośnie sprawy wyborów
w Lodzi.
Jak bardzo jednak bezpodstawne bY·
łY wszelkie domysły świadczy fakt, że
w dniu wczoraJszym wszystkie prote·
sty wyborcze, wraz z dokumentam1,
przesłane zostały do referatu bezpieczeń
stwa starostwa grodzkiego w Lodzi, dla
UStalenia ~łUSZnOŚ~i zawart.ych W nich
zarzutów 1 zbadama kwesty1 formalnych
związanych z liczbą podpisów itd.
Wynika stą~, logiczny ~niosek, je
sprawa wyborow ~ Łodzi nie mogła
być jeszcze przedmiotem kon~erencyj . i
obrad poszcz~gólnyoh komiSYJ i czynm·
ków mia~odajnych..
•
W dnu~ wcz?ra.iszym i d_zisieiszym
wysłano ktlkadz1es1ąt wezwan do podanych świadków, celem przesłuchania ich
na okoliczności zawar.te w protestach
wyborczych poszczegolnych okręgów.
Praca. badania świadków i ustalania

s'w1·a1a ~!~~~~~s~~~ł:a{~dt~t

federacji pracy

wali ludzie, którzy sza[enli

·

potrwa przypu.

•

są wp·ros.t zJAfera dz1ałaczy

.~rzewodniczący amery.kańsikiej fede- nien~sy.con~go ~·ragn_ieniia wła~zy.

N:i~

.
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hitlerowskich

r.ac,J.1 pracy Green, wystąpił z apelem do powinni on1 ;;•1s1adac wła'1zy i wysyłac
roboitn.ilków całego świa.ta, by zjednO- ludy na pola bitew chla wzaiemnego tęBeri~ 4 paźdiziemika(PAT)
czyli się dla przeciwdziałania w<>jnie.
pJeniia się.
Sąd iprzysię,głych w Ge1ŁY'l1Jdze SJkazał
robotnicy
Czuiemy wstrę·t do wojny pod wsze!- 1 Mamy nadziie~ę, że sfosooki pomiędzy 3-ch wyż.szych funikic.jonar;juszy naTodozabici na torze kolejowym kiemi jei postaciami - mówił Green.- 0irganfaacijami roibofoiczemi różnych kra wo - socijailisty:cZ111ych na łączną karę 12
Nie · mo·ż~my pozwolić, by na czele sita- !jów, stawać się będą c<>raz silniejsze.
i pół roku ciężkiego więlZlienia.
Berlin, 4 :paźdiziernika (PAT)
Oslkarżeni do1Pu1 ścii~i się .s•przeniewie·
Kolo mieis·cowości Koihlscheiid w
r.zienia na szkodę fundiusiz.u ipomocy ziNadren,j,i parowóz przejechał dwuch romoweg.
botników, pracującyoh na tor.ze.

Dwaj

Jafl sdrD1asfto11Jono sspieeo

w

dziala.iącego

w austr.1ackim

urzędzie

kanclerskim

Tajemniczy wisielec
Katastrofa
fabryce
Wiedeń, 4 ipaźd!zie.rnńlka.
1wianiia sfingowane a.kita, kit6ryah treść
Łódi, ·4 paździieriniika.
1W SfPrawie sen.sacy.jinego aresztowa- podawał oo następnie do niiemieclciich
Berlin, 4 paździem1ka (PAT)
Dz.i:ś n.ad ranem do'konano w lesie Ła
nfo
komisa.rza
IPOlioji
wiedeńskiej
d-ra
,
prasowych
1Pła.cówek
propagandowych,
W fabryce wyroibów skcSTzaarycl1 w
gi.ewn.iakim ponure.go odkrycia.
Erfurcie zawa.liił się sufiit. Jeden robot- Sonfoibnera, przydimelonego ostatnio do pobier!lljąc z.a to oil:brzym.ie sumy pieDąiżąicy do miasita wii•eśniacy z.auwasłużby
w
urzęd.zie
k.anclers<kim,
słychać
niężne.
nik został z.abi ty, drugi ciężko ral1Jlly,
w kołach poinformowanych, iż zdrad.ul j
Treść tych aktów zamiesziazały na- ży[i na jedtn.em z drzew wi,s1ząicego ;aOn st.a.le placówkom hitlerowskim ta- stępniie płsma niiemieakJe. Zdiradzał on k'iegoś mężczyznę. Powiadomdono nieKapelusze kradną
jemnice urzędowe i .z.naidował się ~UIŻ od 1, równiie.ż waiŻne tariem.nilice urzędowe dy- zwło·cz.niie poli:c,ię. Mę.żczyznę, który
dłuitszeigo cz.aisu pod kontrolą właidz.
rektorów służby bezpieczeństwa w au- nie dawał już żadinyich oznak życia w Łodzi
oddę:to iZe s·z nuu.
Cedem dok~ooeigo pr,zeikonaniia się sttjackich kr.ajach związkowych.
Łódź, 4 października.
o ąego praik<tyikach, dawano mu do załaitZe maleziooych przy trupiie doku(kg.) Ostatnio złodzieje okradłi kil:kamentów wynikało, iź . nazywał sie Wakrotnie skład kapeluszy firmy K. Goepmiejpert przy ul. Piotrkowskiej. Pozatem
skradziono kapelusze z kilku innych
•
• • •
P.rzy denacie wys•tawnano poiSiterumniejszych sklepów.
ma być utworzony w dniu dz1s1eJszym
]ne:k p01Jicyjny.
Wczorajszej nocy znów do firmy M.
Madryt, 4 paźd~iernika .. , cyj~ego, obejmuj~cego. wszystkie grupy
Po. dokonand~ og·lędz.in na m1eJscu,
Rapoport przy ul. Piotrkowskiej 9, rów(PAT) Le~roux przedstawi~ ma d~1~ stoJ~ce p~. gruncie panstwowym i re- z~ł?k1. przewiez~o~o do prosekforjum
n.ież skład kapeluszy, dostali się złodzie przed potu dm em prezydentowi republtk1 pubhkansk1m.
fm1e11sik1ego. Poihiq a prowadzi do·chodize
je, jeoi:iakże zostali spłoszeni przez do- do zatwierdzenia listę now.:~0 gabinetu.
Rząd ten zdobedzie w parlamencie nie ceJem us.ta•lenia przyczyny rozpaczzorcę.
Nowy rząd ma 4harakter rządu koaii- znaczną wi~kszość.
liweigo kroiku de·siperata.
(gr.)
1
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Nowy

rząd

w Hiszpanji

!:t~!i!:k~~i.eusfalon~m dotąd
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luLudzie, żyjący z litości bliźnich, mieszkają
ksusowych pałacach, „rozbijają" się samochodami
i posiadają pokaźne konta bankowe
•

który inkasuje 100 dolarów dziennle

,,Zębrak'',

(sb) Przed kilku dniami odbył się
w Nowym Jorku proces spadkowy, któ·
ry wzbudził niezwykłe zainteresowanie
wród opinii publicznej, albowiem odsłonił kulisy zupełnie nieznanych dotychczas sposobów życia żebraków amery-

kupywanle policjantów celem wypuszcze 125.000 dolarów dziennie, co wynosi 44
nie aresztowanego żebraka. Ponadto miliony dolarów rocznie.
Statystyka wykazała, że tylko ntena usługach związku stoją lekarze, któ·
rzy na członkach związku przeprowa- wielka ilość żebraków dorabia się madzają operacje „zeszpecające" ale nie jątków. Większość z nich, to pijacy,
zagrażające życiu. Celem tej operacji którzy co wieczór przepijają dzienny za
jest, oczywiście, wzbudzenie litości u robek, wynoszący po kilkadziesiąt dolakańskich.
rów. Tylko niewielu jest oszczędnych
Pewna żebraczka, „urzędująca" na przechodnia.
Główne ulice Nowego Jorku i Wa- i ci właśnle zdołali zgromadzić tak znajednej z głównych ulic Nowego Jorku,
:miała zwyczaj zjadania odpadków, po- szyngtonu znajdują się „w rękach" kil- czne fortuny, nie rezygnując, oczywiście
zostawionych przez gości lokalowych. kunastu żebraków, którzy mają tutaj już z intratnego tródła dochodów. Nie
znaczy to bynajmniej, by władze nie oJeden z gości nasypał sobie trucizny do swe „miejsca urzędowania".
Wszyscy mają piękne włlle I pałace. piekowały się żębrakami. W Nowym
pożywienia i wkrótce zmarł. Żebraczka
nie wiedząc, że jedzenie jest zatrute, Jeden z nich, niejaki Horton Malone, Jorku znajduje się specjalna klinika, w
spożyta je również i wkrótce wyzionęła okaleczony w czasie pracy na dnie ko- której badani są aresztowani żebracy.
ducha. Jak się okazało, pozostatwiła palni węgla, posiada do swej dyspozycji Ludzie rzeczywiście biedni i uczciwi
piękny samochód, ma plęcłopokolowe wspierani są bardzo hojnie przez rozma~
ona po sobie 62.000 dolarów.
Papiery te były złożone w dwunastu mieszkanie w śródmieściu, piękną wile ite instytucje społeczne i charytatywne.
W klinice tej zbadano już 30.000 żebrabankach. Ponadto na nazwisko zmarłej za miastem oraz willę na Florydzie.
Innym miljonerem jest niejaki Woods ków.
żebraczki zapisane byty akcje i papiery
Ustalono, że trzecia część z nich, to
wartościowe wartości kilkudziesięciu Udaie on ślepca i jest. prowadzony przez
pięknego psa owczarka. Cztowiek ten są żebracy zawodowi, którzy odkładają
tysięcv dolarów.
Sąd przesłuchał kilku rzeczoznaw- zarabia na żebraninie przeciętnie sto do· wyżebrane pieniądze na konta bankowe.
Trzecia część to pijacy, którzy ostatnieców z policji, którzy przytoczyli szereg larów dziennie.
.W życiu „prywatnem" jest on WY· go centa. wydają na papierosy i wódkę.
ciekawych danych na temat sposobu życia i zarobkowania żebraków amerykań- twornym gentlemanem, ma piękną willę Tylko pozostała część zbadanych że
skl~h. Żebracy am~rykań~cy mają swój oraz bibljotekę słynną z w~elu arcydzieł braków, jest rzeczywiście godna litości,
związek, który posiada pu~kną siedzibę literatury. Ma on równiez auto do dy· albowiem są to ludzie którzy zmuszeni
i zatrudńła wielu adwokatów. Są to lu- spozycU, którem urządza kosztowne wy zostali do żebrania ' wskutek utraty
dzie dobrze opłacani, a zadaniem ich jest J cieczki. Jak obliczają fachowcy, jedna Jpracy.
obrona żebraków przed pollclą oraz prze tylko dzielnica Brooklyu płaci :lebrakom
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obecn.ości „zaJ!rał"
lx} „Pan .L walizą" jest obecnie :u!- t:ysięc1 frank6w i suma ta nepewno
50,000 franków, które po niespełna 10
cick.iwszą r.cstadą całej F:anc;i. Po- się p<>dw<>i.
Dzienni.karze byli zresztą świadkami minutach przyniOsły mu 400,000 czyste·
pulamość jego rozpoczęła się na francu·

sk1.::l: tornrh wyścigów konnych, a wła·
ściwic przy kasach totaliza'.O·r a.
..Fan z wa;.:~ll", który r.;ja~i<l si~ ne
po~;.ch wyś;:i~ciwych w Au·euil. : ()!l~r.harp. Tremblay i Vincennes nosi stale
Le snbą starą. n·iszczoną '·n11iz~ z żr,ł·
t~j :s~i-':ry. t»yg:nał ten w cią~11 ostat.
nicgo tygodnia wygrał zawcoi.te wręcz
·
:.univ na •.vyśc!~a<:b.
Niezwykłe szczęście „~ana z walizą" wzbudziło sensację i zazdrość wszystkich bywalców wyścigowych, którzy
chodzą za nim krok w krok, starając się
usłyszeć jego opinję 0 zwycięzcy w bie·
b t
k ·
· ć · k'
·
gaicł,·h'. 1 zauwazy ' 1a iego oma „o & a•

W z tego

też powodu „pa.n

z

walizą"

wzbudził poważny niepokój w towarzy·

stwa.ch wyścigów i kasach totalizaito<ra.
Pan Duboits„ takie ies.t bowiem . na·
zwis.ko szczęśliwego gracza, po.stawił w
ubiegły p0ni~działek 150 tystęcy fran·
ków na konUt. Kw<>ta jednak prze„
padła.

Dziennikarze,

Si"rawoulawcy z wy·

śctgów konnych, których zai1tt1.teres<>wa·
'l:"

•

•

•

ła osoba niezwykłego ~racza, zadaili mu
kilka niedyskretnych pytań. PrzedeZ I..
t
•k'
ws,zv,su 1e~ zapy ano go, .~emu pr yp
sac Jego niezwykłe szczęscte w g~e, a
poz.atem dlaczego gra tak wysoko?
Pan Dubois oświad<:zvł że jest zw<>ł 40 1 t
'
1ennikiem t o t a I"izatora n...t
a
vu przesz o
przyczem w 80 wypadkach na 100 wy•
~rywa. Te wyj!rane iednaik w roczn'YII11
bila.n-sie &tanowiły llbyt nikłe su.my, ażeby warto .było 0 nich wspo.milllać.
Teraz 1ednak wpadł on na nlezawOddo
L
• ki kt
. 6 remu zamierza
ny sys t em, d zię
końca sez~u wyśctgoWel!O wyl!ra6 „tył
ko" 100 ntllyonów frank6w
f •
tSO
.tł
T
ri;un
ysięey
. - . a prz~..,rana
k?w, 1aka mme 5!P'o~kała pir!!ed chwilą,
nie odstraszy ~11? od !e,~o, te t><?dczas
nastęonych dm „p<>stawtę na kOnta 500

niezwykłego sz<::zęścia pana Dubois, bo·

go zysku.

; ' Korsy k'I odBtchna a z uIg·ą
budnosc
'l
ł

Ostatni bandyta

korsykański

w

(sb) Franciszek Bornea, ostatni ban·
dyta korsykański, który dotychczas ukrywał się w gęstych borach na Korsyce - oddał się obecnie do'browolnie w

ręce władz.

W ten sposób Korsyka stała się wol·
na od bandytów; którzy trapili ludność.
.
Karjera B ornea jest rzeczywi ś cie niezwykła. Początkowo był on podofłce·
rem marynarki woJennel. Potem jednak
znudził mu się ten zawód, zbiegł ze
statku, zaszył się w gęste lasy Korsyki
i został bandytą~
Bo.mea zamordował robotnika, który
oska~z~l go o tmpad. Potem z ręki je~o
wiele osób. Wreszc!f'
Pl;ldło Jeszcze
przed trzema Iaty postanowiły władze
f ranCUS ki e WY t ęp lć .b an d Ytó w.. J a k W la •
domo, do walki uzyto karabm~w maszynowych, samolotów, tanków I bomb.

/

oddał się

Pierwszy padł w walce herszt bandytów korsykańskich Rone Romanettł. Po
śmierci postawiono mu piękny pomnik.
Potem padł Cavlgllokl pod gradem kul
'karabinowych. Najbardziej niebezpiecz·
ni bandyci byli jednak Barton i Spada.
Spada stał się tak slynny, ~e wytwórnia
f Umowa w p arytu nakręcała film osnu·
ty na tle JeKo barwnego źywota, jednak
władze francuskie zabroniły go wyświetlać.
Spada dostał się również w ręce
władz. W więzieniu doznał obłędu relf·
gl)nego. Bornea był naJgrofoleJszym
!bandytą korsykat\sklm, napadał on tylko
na bogatych i dbał o to, by biednemu
nie stała się krzywda. Dziś, gdy Bornea
i lO
· W ;ę.ce pollcJI • mot na ś ma
' dd ~ł SI~
!O
t P?W1edz1eć, z.e Korsyka stata się bez1p1ecznym kraJem.

tk•
„
Trag1czne
I
o.,.1ary smu BJ• SYI111e
W
kł

odłł_ us:iczającej
karzy, którzy obawiali się o zdrowie
upartych kobiet. ,
Wynik tel kuracji odtłuszczafąceł oka·
zał się fatalny.
Pani Pechy ciężko zaniemogła. Prób
k
b
Y ratunku o azały się ezskuteczne,
albowiem organizm jej tak był wycled·
czony głodówką te nie przetrzymał
I
' od I li Il
Ofł
b
b
ara m ne n pon osła
c oro y.
śmierć wskutek własne! lekkomyśln~cl.
Pani Bercelli również niedługo cieszyła się swą modną sylwetką.
Nieostrożnie przeprowadzona kuracł
ł
ł t
d
ł d
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Ja go O:V~· spowo owa a rwa e os ahienie m1ęsnia sercowego. Aktorka operetkowa musiala pożegnać się ze sceną
i udać sie do sanatorium. Po roku, od
I B
kł d
· ·
er•
C"'~."11 n1e~7.częsnego za· a !I, ,pan
r c11! z~,,arła, wskutek osłabienia serca.

Smlertelne skutki kuracji
(x) Moda gwałtownego odchudzenia
się, która teraz ju~ poczęta nieco zanl-

kać, pociągnęła za sobą wiele śmlertel-

nych wypadków. Kroniki budapeszteńskie zanotowaty wypadek śmierci 2-ch
kobiet wskutek zbyt raptowne) kuracll
odttuszczaJącej. Aktorka teatrów operetkowYch pani Berceli postanowiła ze
Ć
l . ?
b
szczupleć, a y si~ ep1~J prezentowa ze
Namawiała Ją do tego kroku,
sceny.
przyjacióła jej, aktorka dramatyczna,
pani Pechy.
Obie panie założyły się, która z nich
'k
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' · ·
wczesmeJ zeszc~up e3e. . wym u zakładu, poczęły się obydwie gwałtownie
odchudzać, głodząc słę całemi tygod·
nlaml.
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N1e pomag~ y perswazJe rewnyc. 1
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WOLNA TRYBUNA

Gdy

młoda

kobieta

namyłla slfl, czy ma wyJSt
zamaat za starszego wdowca

„STROSKANA" z LODZI rzeczywiście znał·
dufe się w trudne! S}'tuacf I, z któret wybawić
się będzie 11101ła Jednak tylko sama. Trudno
fest bOwlem kate10l'}'cznle powiedzieć, te ten
widnie będzie odpawlednlm metem, skoro się
nie zna aa1 Je10 usposobienia ant charakteru, a
przeciw niemu przemawia duła różnica wieku·
14 lat rótnlcy pomlęjlzy małżonkami - to dale
się odczuć, szczeiólnle, sdł' młoda panna poślu·
bla wdowca I wkracza do· domu odrazu, tako
przybrana matka Jego dzieci.
Jetell Pani nie kocha tego człowieka, - to
nłeoh Pani nie spieszy s!ę z decyzją. Młodość
Pani nie znajdzie odpowiedniego ulścla w mal·
tedstwle ze starsz}'m wdowcem, który zapewne łaknie spokolu, dba o ognisko domowe I Jedyną troską Je10 są dzieci, podczas gdy Pani
napewno wzdycha leszcze do 1waru, zabaw I
atmosfery dancingów.
Takle rótnlce usposobień pomiędzy małton·
kami - to iródło ciągłych kwasów, nlemasek
I .,,..reszcie nieuniknionych konfllktów w któ·
rych często rotę gra ,,ten trzeci''• zwłaszcza
gdy tona le$t młoda I ładna. Pozatem trzeba
równie! wziąć pod uwaa:ę I ten moment, te w
maltedstwle - Pani równlet zechce zostać
prawdziwą matką f czy Jel własne dz.łecko nie
przesłoni Pani widoku troJga sierot I nie zable·
rze całego macłerzydsklego uozucl~?
Czy zdale sobie Pani zresztą dobrze •prawe
z tego, lak wielka olątylaby na Pani odpowie·
dzlalność, lako wychowawczyni trolga dzieci?
Przy najlepszych najemnych wychowawczy.
nlach, szkol.ach I nauczycielach, dziecko nie na•
bierze tych wartości, które otrzymule od kocha
lącego serca matki.
Czy będzie Pani mogla poświęcić swe mlo·
de lata troJsu nieswoim dzieciom?. Prócz włas
nego szczdch1 musi Pani Jeszcze wziąć pod
szczęście I los troi·
uwagę odpowiedzialność

za

::ą:.~:c:~::~~::z:t::~~k=r:b~le~~r~.~~
~~~::a~!:~st~; :ab:::od~ao~h:e::1~;n:.a~~~~~

nie zastanawlałąc się zbytnio nad odpowiedział·
no•cha oJca, chc1atby raz leszcze przetyć wtas-

ną młodoś~

Renia, mfe!>zkaląca
w tak wlelklem mieście, lak Łódz, (Żubardi fest
przeclet tytko dzielnicą), nie powinna narzekać
na samotność. Zasadniczo nie pochwalam ko·
respondenci! z nl.eznanemł osobami, albowiem
motna się nferaz narazić na wielkie rozczaro·
wanie, a pozatem dzlslal maskarady wyszły Jut
z mody, a to przecież Jest tet tylko rodzai In·
trnowanla kogoś. Pawlnna Pani Reniu, posta·
rać się zapisać do lakleH organlzacll o charak·
terze społecznym, fllantroplJnym, albo I sportowym, gdzie spotkałaby Pani wiele nowych twa·
rzy, osób obolga płci, nieraz bardzo ciekawych
Połączyłaby Pant w ten sposób przyJemne z
potyteoznem, przychodząc na zebrania, pogadankl, ćwiczenia 1 wesołe tańcówkl, które są
zawsze urządzane we wszystkich organlzac)ach
grupulących młodzlet.
,
Rl!NlA z tUBARDZlA.

Swiat pracy

Odpowiedzi Redakcji W sprawach

ustawodawstwa socJalnego
1 pracy
żYRARDOW
STEFANI M.

Ojciec Pana pracuje Jako dozorca ,; fabr ce.
1873 r. Pragnie ~an
dowiedzieć 11ę, kiedy ojciec Pana otrzyma
•
.
b t 'k
....
rentpę.dł
o ug U1nawy ro o ni otrzymuJe rentę m·
jeżeli akończy 65 rok życia {czyli ojwalldzkar
ciec Parta - 2o kwietnia 1938 roku) i będzie
ubezpleozony do tego czasu chociażby przez
2()() tygodni skład.kowvch {około czterech lat).
Renta ta wynie1I• około jednej czwartej części z~robku ojca Pana (w;ięc naprzykład: jeż~li
zarabia 2l) złotych tygodniowo, tri renta wynie·
.
'
około 5 zł. tygodniowo).
••• Spn~y
dotyczące renty robotników załatwia
Zakład Ubezpieczenia Emerytalne~o Robotników. Podanie należy złotyć do Ubezpieczalni
Społecznej, do której ojciec Pana należy.
„ZESPół.. MUZYCZNY KRAKóW".
'- ~eep~ł mouzyc~ny Panów, grywa od ro~u .w
becmi; wymówiono Panom ZaJęc1e.
<Kaw1arn1.
Właśeiclel kawiarni chce zapłacić tylko zi.
dwa tygodnie wymówienia.
Postępowanie właściciela ~awiarui jest n!e·
zgodne z prawem I nalety się Panom trzym1e·
8ięczne wymówienie, względnie odszkodowanie.
Według wyroku Sądu Najwyższego członko ·
wie onkiestry '' pracowni.kami umyało~emi, do
których nale:ty nawet praJący na bębnie.
. A. T. - .M. Ł~Dź •.
Jak wynika i Pańsluego łtstu Jest Pan spół·
nikiem firmy, a nie pracownikiem. Fakt ten,
Iż nie wpłacił Pan żadne~o udziału gotówką niema znaczenia. Zresztą figuruje Pan w umowie
. ~ .
l'k
p ... k . t k
spó5łki.
prawa aua a Je& s omp 1 owana 1 rauzi·
my zwrócić s~ę do adwokata • cywilisty, ale nikogo apecjalme polecić Panu nie mottmy.

~rodził 11~ zo kwietnia
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mans woznego gedji.-Dla~Zego
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doprowadził ·

do krwawej trsWolt.era zastr~e-

lił Strusinską, kobietę,
ukochał nad życie?

.

-

Okazało. się, że Strusińscy nie wleJaik opowiada nam Woiterowa, pra- dzieli, iż WOjtera j~t żonaty. Gdy na•
cująca obecnie, jako woźna w Łódzkim stępnego dnia spyta.no go, kim była ko·
Bwku Dyskontowym, przez pierwsze la bieta, podająca się z.a je~o żonę, oświad
ta pożycie małżeńskie było najzupełniej czył, iż pracuje on.a u niego w ch2lra.kteszczęśltwe, aż do czasu, gdy na horyzon· rze gospodyni
Moment ten był przełomowym w dal·
cie pojawiła . się Józefa Strusińska, pra·
szem życiu woźne.go . Z iednej strOny żOcownica fabryk.i Kindermana.
Znajomość jei z Wojterą, przerodziła na dowiedziała się, że ma kochankę, a z
6ię rychło w intymny stosunek. Woźny drugiej wyszło na jaw, że fest żonaty.
Od tego czasu Wojtera coraz częś·
podawał się za kawalera, a gdy prawda
wyszła na jaw, Strusińska czyniła mu ciei zwierzał siię żonie, że pragnie zer. wać z kochanką, że ma jej do~ć i nie mie
.
wyrzuty. . . .
Zb.yt hltsik1e 1edn.k łącz~ły Ją stosunk1 sie dłużej takiego życia. Przyrzekał so·
z W.1>1terl\, aby .mogła z n:m z~rwa~. - , lennie, że już więcej nie spotka się z
Przyte~, Jak twierdzą wta.1~mnit:ze111, k.o kobietą, która omotała go swą miłością.
Po takich rozmowach, wychod~ił z
chała s1ę bez przytomności w przystoi·
domu. Dokąd - łatwo się było domv·
nym woźnym bantkowym.
wstąpił w związki małżeńskie.

I

Jad

ktorą

rektorowi, że zaszła w ciążę prze~ Woj

terę. Prosiła, aby wywarto nacisk na
woźnego, żeby si ę z nią n~ e sp?tykał.
Otrzymawszy pewną kwotę p1 en1ędzy,
oddaliła się.
. Zdawało się, że

romans

w oźnego

jest

skończony i że wszystko powróci do da

wnego stanu i szczęście znów zagości w
d"Omu Wojterów. Stało 6ię iednak ina·
czej.
Wojterowa, p•rzechodząc raz ulicą,
spotkała Strusińs~ką i ~dy pode~zł~ _do
niej, S'postrze!!ła, t:i; ne>s1 ona fet plersctonek. Okazało się, że mimo wszystko, ko
cha·nkowie spolyika.ją się w dailszym
ciągu.

Zbrodnia i samobójstwo

śleć.„
zazdrości
W ubiegłą nied1zielę odbywał s[ę bal
~ jakiejś robotni•czei. o_rJ!ar:iizacii. Na .liśDwf rywalki
Sytuacja ta trwał~ zgórą pół roku: -Łódź, 4 'Paździiernilka.
cie z.aiproszonych gosc1 figurował row·
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Woźny w dalszym ciągu i w tajemmcy
St ru
· ł prz~(ś'
Jaik już doniósł wcrorajszy s~otykał s-ię
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.
pirzysze sam 1 cze a
St 1•6sk a, k oc hank a smsiKą. b ·o ny
rł , , B ł
Razu pewnego,
nk'
h
k
rus
o
a
y
ny
.
&ta.n·l m Modlica, rozegrała się onegdaj po dawał wtele ptentędzy.
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obecność
go Banku Dyskontowego przy ul. Piotr. .
OJ erowa zna a Ją z w1 zema 1 zna
'
b
k
,
k
·
·
ukrywał swe.go 1..dienerwowama 1 to z.goła z tego, że zabrała iei męża.
kowskiej 43, Józef WOjtera, zastrzelH k a.ma 1a.. ąs. o 1etę..
ryczony, to1pił smutek w alkoholu. Na
•
.1 •
, Dow1ed~awszy ~1ę o te1!1, p~częła śle
swą kochaiilikę, a następnie dwoma etrza
dzić męża 1 WTeszc1e ustaliła, ze rywal· h - Ja JU~ pali Wmę~e.m ch~dzić me 1 drugi dzień a więc w poniedziałek, znikł
łami, pozibaw1ł się życia.
C?Jterowei. - Za- z domu. Gdzie przebywał cały dzień ką jej jest Bronisława Strusińska, córka c cę - o~wia czy ~
Cieka.we niemniernie są pow-0dy, któ właścici~la do~ku przy ul. ~e·j.tana 32. ~~cda. mme swą miłością„ . ale mam go niewiadomo. Dopiero wieczorem widziia
re skłoniły woźnego bamiku do popełnie Udała się do .mieszkam.a ~odz1~ow Str~- 1uz osć.„.
no go, jak szed~ ze Strusińską w stronę
.
.
nia tego czynu i chociaż bez,pośredniia s1ńskiej i oświadczyła, ze 1est zoną WOjPo ~ilku dmach, Strusińska przyszła : lasu rzgowskiego. Tam roze~rała się tra
prz.yczyna zabójstwa i samobójstwa nie tery.
ponowme do bank u ~ oświadczyła dy- !gedja.
je.sit mana, to jednak na podstawie zeO czem mówił Woitera ze swą ko·
branych przez nas informacyj, można od
chanką, nie zdołano ustalić. Prawdopotworzyć tło, na którem wydarzyła się
dobnie wymawiał jej obojętność i prosił
tragedija.
aby spowrotem wróciła do nie ~o. W pe·
wnej chwili wyciągnął rew<>lwer i strze
lił w ~ierunku Strusińskiej, raniąc ją
śmiertelnie, a następnie dwoma strzała
Józef Woitera pracował przed kilku
mi, Pozbawił się życia.
laty ja.ko ślusarz w fabryce Johna przy
~ zdlrowf.a.- ~o. m1Ata.
Trójkąt miłosny został rozwi~za111y.„
ul. Piotrkowskie~. W tym czasie po~nał
\:
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zł. m;esręcznie, trzej dyrektorzy za 5000 zł.
1000
za
Czterej lekarze pracują
I
kt.

to zbyt mało i... zaangażo. pensji miesięcznej, ipodiczas gdy trzej dy
wano trzeciego dyrektora, którego spro- rektorzy jednego oddziału, około 5000
wadzOno aż z Krakowa, również z pen- złotych.
Nic zatem dziwnego, że pir.zy takiej
sją tysiąca kilkuset złotych. Ponieważ w
UJbezpieczą.lnia
fiinansowe.j,
dobie redukcyj okazało się, że iest tam po·liityce
k
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mk1nf~mudm
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o I~ ndnego e arkza za t uzdo'i' zrebu i ... wa- ~mm~1sza
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'
no Je ego z e ar.i:y ru n ącyc s'"
biegami. . Zaznaczvć na.leży, że czterej ,zabiegi i... kr:suje ieikairzy &pecjalistów.
•
lekar.ze otrzymywali w sumie zł. 1000 1

dyrek~ tucji -

Łódź, 4 'Październiika.

dodano mu drugiego kierownika
tora, 'Przyczem funkcje podzielono w ten
I
d' :· !>'?Osób, że jeden z lekarzy był dyrekto~powióe {lie~ia · rem działu teraipji fizykalnej, a drugi
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aUrzbe, . orzyl ? rSzymł a
hezpiecza n,i , pdo ec~deJ, z~. c sOJe, 1 rentgena. Oczywi§cie pensja nowego dy
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d
·' •
· b
k
n e o cąc przy1ąc o wia om 0set ma wej redukcji, Dla zillustrowania cało- r~ tor a nte yłda ~nt.e1sdza. Pkr~ed ł. v;-ok~~
. mespe1.na tyg o niam1, yre c1a ouiz ieJ
In'
.
k t łt g 0 d ki Ub
ezp<iedza 1' ~p~e ube~ieczalni doszła widocznie do wnio
t"[ ż arl k
sz a
s~y:UkY fo a ' „ e ei. a.rzte po ~.ask.osSpa • sku, że diwuch dyrektorów jednej instyme1 on erenc11 z mm1s rem vvie 1 oł~cz~ej w Warsza~e, uzyskali zapey;· l!!l l lllllllllllilillil l!l l ilil i lil lllll l~ llllllllllll lll lll ll lll llll!llllllllllllli lll!lllllllllllilllllll!lillillllllllllllll!llhllllllllllllllll l lllllllllllllll!!HlllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllll!llllillllilllilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
meme, że redukcYJ le.karzy w nal)bliż-
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wKaliszu
rabunkowy
napad
do Lon.d you. z
Zrabowane kolczyki

Łodzi
powędrowały
fakt te'!l wywołał wielkie Oburzenie, alwięzienie pozostałych
.
bowiem l[bezipieozalnia, .która powinna
'
dbać o o-piekę nad zdro~w1em swych ubez
do skrytki i zrabował z ni ef 600 dola- i' biżltterfę.
Kalisz, 4 p.aźdizfor:nika.
pieczonych, uczyniła zamach na pOstęp
Pierścionki i kolczyki kuoił jubiler
Na ławie oskarżornyrch sadu okrę- rów amerykańskich, 600 złotvch, par~ ·
wkdzv medycznej, usiłując cofnąć medy
cvne o kilkadziesiąt lat wstecz, kiedy gowego w Kaliszu zasiadła szaika zło- kolczyków platynowych z brvlantam1, Mordka Polltoński płacąc za dużej war
nie było SDe~ja!istów i lekarz musiał być dziei i paserów, oskarżonvch o napad pierścionek z brylancikiem I szmarag- tości kolczyki zal~dwie 1400 zł .. z czego 800 zł. zabrał paser-pośrednik. Kol„do wszvstkiego", tak zresztą, jak się to rabunkowy w nocy z 10 na 11 marca dem oraz zł-0ty łańcuszek.
Poszkodwana obliczyła stratę na 8 cziykl, jako bardzo rzadki okaz. p<YWę·
jeszcze dzisiaj dzieje na l!łębokich pro- rb. na mieszkanie Fraidv Rozenstadt,
drowały aż do Londynu.
tysięcy złotych.
wincjach i zapadłych wioskach, liczą· przy ul. Sta wiszyńskiei.
Na całej tranzakcji zarobili najwięDopiero. po żm~d~ych ~o~hodzeniach
Dowiediia wszy się, że krytycznego
cych kilkadziesiąt dusz. Lekarze, którzv n.ie mo~ą wprost pcńąć diz.i,wnych me dufa Rozenstadtowa przebywa sama w ustalono, ze złod~1eJe u~ah s1e ze swym cej paserzy, z kt-:Srych J'eden. mianowltod drid;ił~ nia łód1bkliei ubeh.z„pieczalnli, bęl: domu, napastnicy wtargnęli do .iei mie- łupem do Ł?dz1, ~dz1e prz,y porno. cy cie Abram Menache liaJ·man. zasiedl
1
d ad w mach nar imW
izvc int~rpe owa szkania, otwieraJąc wytrychem drzwi. Konstante~o 1 An,tomego So.bolewsk1ch, rówrniret na tawi·e oskarżonvch.
0 nośne czynn11d w
. .
Jeden z nich zarzucił bezbronne I kobie- stałych mieszkanców Łodzi, wYmłenlli
arszawie.
Po za?'Ikmęcm przewodu sadowego
O · c ałoks :d ałcie poHtyki finansowo. cie pierzynę na głowę, drugi dobrał słę w Jednym z banków doła~ i S'Przedali
sąd ogtos1ł wyrok, skazujący Józefa Lu
!!oszc zędnościowej", prowadzonej przez
kasłewłcza, Czesława Woiciecltowsklełód z ką Ub z z.pieczalnię, świadczy jeszgo I Piotra Jergego po 3 łata więzienia
cze nasteoujacy „bukiecik", który kwit- !
każdego, Kazimierza Sobańskie20 na 2
'
nie w Zakładzie tcrapąi fizykalnej i rent lata więzienia i 500 zł. grzywny, 67-let
?,ena.
niego Konstantego Sobolewskiesw I AnZakład ten w roku ubiegłym posiadał
przy ul. Krzemienieckiej i Retkińskiej do sprzedania toniego Sobolewskiego po 6 miesięcy
pr6cz cvterech lekarzy zatrudnionych
więzienia, jubilera Politańskie20 na 3000
przy zabiegach , jednej!o kierownika z
złotych grzywny i Abrama Menache
Zgłoszenia: Piotrkowska 40 do p. Hermana
pensja dyrekt~rską pOw'fżej 1500 zł. mie
w dni powszednie od 10---12 i od 4 do 6 po południu łiajmana na 1500 złotych grzywnr..
si~cznie. _ z niewiadomych powodów,

6 osób skazano na

e udo· wIane

na grzywny

pies

Pies się zgubił w głuchym lesie
I przystanął zasmucony,
A detektyw za zbrodniarzem
Biegł z przeciwnej lasu strony.
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LEKARZ - DENT\'ST A

F. KOPCJO WSKA
POWROCIŁA
Przyjmuje codziennie· od

rad Górski. (Szkic literacki aktualny).
19.00-19.20: Recital śpiewaczy Stefanji Millerowej.
19.20-19.30: Pogadanka aktualna.
19.30-19.45: · U twory na orkiestrę ksylofonową

(,płyty).

programu na

Odczytanie

!9.45-19.SQ:

dzień

następny.

19.50-20.00: Wiadomości sportowe.
20.0Q-20.45: Muzyka lekka. Audycja p . t. „To
wykonawcy: orkiestra P. R.
już jesień" pod dyr. Nawrota i S. Witas (śpiew).
20.45-.2().55: Dziennik wieczorny.
20.55-21.00 · „Jak pracujemy w Polsca".
21.00-21.45: Koncert wieczorny w wykonaniu
orkiestry P. R. pod dyr. J. Ozimińskiego i
Henryk Czapliń._ki lskrzypce).
21.45-22.0Q: Odczyt p. t. „Między węglem i
reportaż z gabinetu Geolomanganem gicznej!o Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadzi dr. Książkiewicz. (Tr. z Krakowa).
22.00-22.15: Koncert reklamowv.
22.15-22.45: „Pięć najpiękniejszych głosów
świata"

(płyty).

22.45-Z3.QO: Muzyka (płyty).
23.00-23.05: Wiadomości meteorologiczne dla
komunikacji lotniczej.
23.05-23.30. Muzyka taneczna z dancingu -

I

Tuż

Pies poledał w tym kierunku.
Przez gęstwinę pędząc strzała1
Jak to widać na rysunku.

Tu rodjo !

CZWARTEK, dnia 4-go października.
12.03-12.05 '. Wiadomości meteorolog. 12.05-12.10: Codzienny Przegląd Prasy Polskiej. 12.10
audycja zor-l~.30: „Kochajmy zwierzęta" gani.zowana wespół z Tow. Opieki nad Zwierzę
tami. 12.30-13.05: Dziennik południowy. 13.05-13.10: „Z rynku pracy „. 13.lQ-13.45: P.o lskie
tańce stylizowane (płyty). 13.45-15.30: PrzerW<l;· 15.30-15.35: Wiadomości o eksporcie polskim. 15.35-15.4: Przegląd gjełdowy . \5.45audycja mu16.45: „Niedyskrecje balowe" zyczna ze Lwowa.
16.45-17.00: Lekcja języka francuskiego. - lektor L. Ropuigny.
17.00-17.50: Teatr Wyobraźni nadaje krotochwilę radjową Jerzego Machnickiego p. t.
„To musi zwyciężyć".
17.50-18.05: Łód~a skrzynka pocztowa - wy!!łosi red. Jan Piotrowski.
18.05- 18.15: Muzyka (płyty).
18.15-18.45: Koncert w wyk. Mieczysława Szaleskiego.
18.45-19.0Q: „Co czytać" - wygłosi prof. Kon-

pod drzewem - coś czernieje•••
Medor myślał, że to głowa,
Ale stwierdziił" że to grzybek
- Dobry kawał! - Ani słowa !„c
(Dalszy ciąg Jutro).

Usłyszawszy huk wystrzału,

Wydobywszy broń z kieszeni,
- Paf! - wystrzelił. Nadaremno!
Bo mu nagle drgnęła ręka
I w dodatku było ciemno„.

Holloł

~edor.

„Paradis„.

DZlś SLUCHAMY:

Wymierzył

sobie sam

Samobójs_two sekretarza

sprawiedliwość

sądowego-defraudanta

hienia.
Łuck, 4 października.
Pewnego' wieczoru w mieszkaniu Za- '
Przed niedawnym czasem bawiła w
Łokoczach pow. lu.;kicgo specjalna ko- rembińskiego rozległy słe strzały. Zamisja kontrolująca, która przeprowadzi- . alarmowani sąsiedzi wbiegli do pokoju
ta rewizję ksiąg kasowych w sądzie i straszny widok przedstawił sie ich oczom.
grodzkim w Łokaczach.
Zarembiński leżał na podłodze z prze
Rewizja ta wykazała poważne nadużycia, popełnione przez sekretarza są : strzeloną piersią. Obok leżał rewolwer.
du, Gustawa Zarembińskiego. Wykry- f W, stanie ciężkim przewieziono dena- '
cie nadużyć doprowadziło młodego u- ta do szpitala powszechnego w Łoka
rzędnika do stanu wielkiego przygnę- czach.

I

1o gro z' y ch b a n d y t o' w
~
I I

przed sqdem

W

.Rzeszow ie

b
d
d · 'k
'
R zeszow,
4 paź z1ernu a. l pa u ra unkowego na posłańca
Tarnowskiej
W dal.s-zym ciągu procesu przeciw
10-ciu grOźnym bandytom, oskarżonym
d·
· k 'lk d · · 1·
0 d k

bunkc::;;h~ m~ęd~yzie~:c ~ana~~b:la~~
pocztowy

pod

Kolbuszową,

trybunał

18.oO. L~NINGRAD. „Książę Igor" - opera Bo- przysl<lepił do przesłuchania świadków.
3
Jak wynika z ich zeznań, Andrzej Surodma. Tr. z Opery.
Ili"!!! ..a _ Sołtys, Jan Kostecki~ in.ni
1 9 •5 ~ HU.\'~UM· ..• Klłn4<_ert~. i;ymlCJ!JiCZn.Y.. 2 1dot, Antoni
- , '_.... • 'k .
I'1 . - dn
ł
I"
I l'Jll,~~el.io1&.w • JT Ąmst.ęrda}ILie~
- -,
,
•
tu 19 paz~lernt a 1932
W
się
ama
w
20 OO. LONDYN (~cJtional). :Koncert symfonłcz•teł. '2.32-SS
Wielowst 'i z.i:ab-oW'e
'
plebańji
do
r<>ku
~ •· w'
ny z Queen'S 1M~t " . - -' .,,;~r,.;.'1'1
.
Od J ......f. w„ J~Zlll~" ,..,
20.00. LONDYN (National). „Monsieur Beau- wali księdzu Wincentemu ·osikówsikie~~4
, mu 500 zł. gotówką oraz inne wartościo•
caire" - op. Messager'a.
,
tel. 122-89.
d ·
I
.r,.to. KOPENHAGA. Koncert symfoniczny.
·' r;u;u;u;:i ···.~n. WIEDEr). P?djokabaret Rava~u. Tran.~- I we prze mioty.
· •,r~_.,;;i_ r;;i
N'astępnie dokonał Andrz·ei Sudot namisja z Konzcrtbaussaal.
'-U„~,J~i~.11..w.J~

.,.........,_n& k
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a w3 2..,t·
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. CZY TO JBST PllllOŚĆ?...
Współf:zesno poDJieśi pro01d~lioo
Napisat Andrzej

~

Zański, autor powiesci „Pozwólcie nam żyć", „K~chaj
mnie zawsze" i innych
.
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pięściami, opadl nagle w sobie tak, jak
stary lew cofający się przed błyskawicą
spojrzeń pogromczyni.
- Mieliśmy mate zebranie urzędni
ków fabrycznych w sprawie strejku, a
potem, ponieważ bolała mnie trochę gło
wa, poszedłem się przejść - mruknął

usprawiedliwiająco.
Anita nie słuchała już dalej stów mę
ża. Przykryła się pluszową kołdrą, zamknęła powieki i zasnęła spowrotem.

Karol spoglądał na nią ponuremi oROZDZIAl TRZYDZIESTY DRUGI. go człowieka, który poza nią nie widział czyma.
Barkowpieszczoty
·- Widocznie
wogAó1 ensa·w? iata.
W
bardzo wyczerpać,
musiały ją
s k iego
i
0
Braniewicz czuł, że n:1Yśl. 0 tern: co skoro jest taka zmęczona? - przyszła
dłoni
. i się stało rozsad~~ mu P.ters1. Tysiące mu do głowy posępna myśl.
. .
. ,
.
I znów sercem jego szarpnęły rozSrozył s_1ę .<loJmUJą_cy m~óz. śmeg : sprzecznych mysi! kłębiło mu się pod
i wściekłość.
pacz
pada! rzadk1em1 pla~ami, a wicher szalał! czaszką. Chwilami myślał, że oszaleje.
Podła! - syknął pocichu, zbliżanadstai
kroku
wówczas
I.Przyśpieszał
ulicach.
po opustoszałych
Lecz ~aro.I Branie\\ icz. nie czuł ani wlał . rozpalone poli :zki pod powiew gru- jąc się do łoża, w którvm spala.
Palce jego - instynktownie - zamrozu ~m wichru. P?.chyhwszy głowę dniowego wiatru; szalejącego po ulicy.
wlókł się zł~ma~y, . Jakgdyby szedł za 1· _ Co dalej? - dzwoniły jego zęby. krzywiły się, niby szpony jastrzębia. PoSam nie wiedział jak długo włóczył czul jakąś nieprzepartą chęć, · ażeby
.
.
trumną kogos. naJdrozsz~go.
bez celu. Wreszcie uczul kamienne wpić się pazurami w białą szyję niesię
zyJego
całe
się
mu
Przypomniało
cie: biedowanie w . gimn~zjum i ną poli- zmęcżenie. Starczym krokiem dowlókł wiernej kobiety i zadusić Ją.
Czerwone płaty poczęły ska,kać mu
technice, latanie w podartych butach z się do domu.
Anita spała już. Niemniej wejście przed oczyma, niby <liabelskie ogniki.
jednej lekcji na drugą, ażeby tylko zaCzuł, że ogarnia go jakieś szaleństwo,
robić trochę pieniędzy na czesne i setki męża obudziło ją.
nie zna hamulców ani zmiłowania.
które
i
poduszkach
na
się
uniosła
kko
e
L.
zanim
nocy, spędzonych nad książkami,
- Musisz umrzeć!-zawyło ciś w jeon, syn małego listonosza, otrzymał rzuciła gniewnie:
- Gdzie żeś się włóczył po nocy? ... go duszy.
.
wreszc.ie dyplom i~żyniera.
- Tak, to będzie naitatw1ejszy spoInżynier nie odpowiedział nic.
Moze byłby zmechęcony rzucił wszy
Złe iskry zamigotały w oczach ko- sób rozwiązania tej zaplątanej sytuacji!
stko, gdyby nie miłość dla Anity, która
- uprzytomnił sobie z ulgą.
data mu do zr?zu~ienia, że tyl~o w?w: 1 biety.
- Musimy umrzeć: ty i ja - powtó_ A może wracasz od innej kobieczas zdecyduJe się go poślubić, Jeśh
.
ty? _ krzyiknęła. _ Ofiarowałam ci rzyt raz jeszcze.
zdobędzie stanowisko.
podszedł do biur
krokiem
Powolnym
zaczyty
a
piękność,
i
młodość
. _Dla niej -~ięc przez'Y~ciężył w~zy- swoją
stkie trudnosci - 1 dla meJ potem, kiedy nasz mnie zaniedbywać! Jesteś potwo- ka j wyciągnął z niego browning. Dla
pewności raz jeszcze wyjął magazynek,
otrzymał posadę w zakał- dach „Barkow- rem a nie człowiekiem.
ażeby sprawdzić stan ładunku.
oczy.
w
jej
patrzył
nie
Braniewicz
zapewaby
pracą,
się
zabijał
ski i S-ka",
W dyskretnem świetle elektrycznem
Ten cynizm kobiety. która. wróciwszy
nić jej jaki taki dobrobyt.
O siebie nie dbał. Wszystko co zara- dopiero co z ramion innego mężczyzny, zroźnie zabłysnął rząd kulek, niby że
biat oddawał żonie - byleby tylko zo- robi mu sceny zazdrości, wydał mu się lazne zęby śmierci.
- Jedna z nich będzie dla Anity a
baczyć na jej ustach uśmiech zadowole- 1niewiarygodny.
Lecz w źrenicach Anitv była jakaś druga dla mnie! - postanowił załadonia.
Ta piękna, troche kapryśna pani by- taka sugestywm sita. że Karol. który , \\ "ii~c spowrotem browning.
Prawie siłą zmusił się do tego, ażela wszystkiem dla małego chuderlawe- chcht się ·,n ni~ r z ucić z zaciś11ię~c111i

•

Re·Wo

iWer zrozpaczonej·

.

J

by usiąść przy biurku i napisać zaadresowany do policji list, w którym don-C>sił o przyczynach swego .desperackiego
kroku.
Zabrało mu to kilka minut czasu i przedziwnie uspokoiło.
Ręka nie drżafa mu już więcej, kiedy wziął do niej leżący na biurku browning. Zarepetował i podszedł na palcach
do łóżka żony.
Anita nie wyczuta groźnego cienia
anioła śmierci, który roztoczył nad nią
swoje skrzydła.
Spała spokojnie, niby dobre dziecko.
Jasne włosy jej złotą falą wity się po
poduszce, a piersi podnosiły się i opadały rytmicznie. Różowe usta rozchylafy się lekko, jakgdyby w pól uśmiechu.
Karol spoglądał na ten obraz niby urzeczony.
Już podniósł browning, ażeby wycelować między te ocienione dtugiemi rzę
sami oczy - lecz prawica jego bezsilnie
opadła spowrotem.
- Dlaczego mamy zginąć we dw.ój„
kę ona i ja? - pomyślał drżąc - Anita
jest słaba i głupia. Winę w upadku jej
ponosi wyłącznie ten trzeci: Iienryk
Barkowski, który usidlit ją i ściągnął potem na manowce! To Barkowski powiZ nim mi się
nien najpierw zginąć!...
przedewszystkiem trzeba policzyć.
Raz jeszcze rzucił okiem na ołiraz
uśpionej żony, poczem pocichu wszedł
do przedpokoju i włożył browning ·
kieszeń wiszącego tam palta.
- Rozprawie się z nim jutro! - po:.
myślał z dziką mściwością.
Poczem podszedł raz jeszcze jeden
do biurka i schował do portfelu list.
- Trzeba go będzie trochę przerobić! - uśmiechnął się szatańsiko.
A kiedy wreszcie zasnął, śnito mu
się, że Barkowski jest wielką czarną
kukłą, do której on strzela raz wraz ze
swego rewolweru, niby do jakiejś po·
twornej tarczy.
(dalszy ciąg futro).
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STRtSZCZENIE POCZATK_U POWIEŚCI.
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To jest zmzumiałe!.. Niech się pa- w tym saloniku, gdyż pomyślanoby jeAle uiprzedzam, że dużo ..szcze coś zdrożnego.
. ...:e mamy lfdvtż
szukani·e losu też
_ Dohrze„. Wvi'd„ pierwszy„. _ odcz.asu •.,.
' Ei. 1 ·
•
- "'.
.
.
potrwa!...
.
parł hrabia.„ - A.1e mech parn.1 pamięta:
Na korytarzu rozległy się głosy„. Goś czekam!„ Pani-zna mói adres!...
cie już s:ię rozjeżdżali.„
\
Skinęła głową. Hrabi.a w~ikradł s.ię
_ Niech pan stad ucieka„„ - nagłi- na korytarz.
ł
. c h cąc,· a b Y przy ł a.pana te
. h
a J usfa, me

W domu przy_ ul. P1aseczne1 8 dokonano ta- ni namyśli!...

Ję111:;1:::z_
e1 zbrodm: - zamordowany został .sto·
larz. M1chal Wardan. w którego ręce znalez10no
C?:arnegc Pająka. Jednocześnip skonstatowano.
że z m1rs1kania stolarza zginął los loteryjny.
~a który padła główna wygrana w sumie milional) ~!utrch._
dl
k
lod
oue1rzcnie
pa o począt owo na m ą,
niezwykle
pic:kną żone stc.'arza. Justynę. którą
jednak sędzia śledczy z braku dowodów wlny
zwalnia Slt>dztwo wvkazalo. że prze<i dwoma
miesią~ a m1 zamordow.anv został przpmyslow1ec

.;..„.-..,z'!lllł
11 ...,a.U•lu

_

To ciekawe! - odpad oboję.tnie hrabia
- Czy policja aresztowała już s•prnwcę?
_ Nie„. Ale to prawdopodohnie nas-łąjpi w naijbHższym czasie.
- A kto jest mordercą.? ..
- Czekam właśnie na to nazwis:ko.„
Jeden z moi.eh reporterów ma mi ie za.:
raz zaikomun.ikować„.
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Któż to taki?„.

Pieczarek.
Aha, ten„

O ile sobie przy·pomi-

pracował

iuż

naJm, nJ,e
on
w „Telegra•twierdza ponadto. że Justyna jeszcze za życia I
.
mie" „.
męża miała. kilku adoratorów. którzy jednak
Szef reporterów kryminalnych „Te- ściwe pytam-ie„. Przystępuję do celu mej
_ Owszem, ale dziś zakomunikował
naprl>żno się o nią starali. Wśród nich był nie- legramu", redaktor
Stemipa, skończył dzisfajszej wizyty.„ Od chwili utraty po- mi właśnie te rewelacyjne
szcz,e.góły.
ią.k1 Swide1ski, k~órego Justa nazywa p~spolicic właśnie przyjmowanie przez telefon re- sady w „Tele.g ramie" nie .zarobiłem jesz- P.rawda, ż.e jest to świ•efoa s.en.s acia ?„
„Tadem" I pode1rzany osobnik. tytułu1ący się l „ . cl
_
h
'k ·
·
W · cl ł
tk'
Al
· ·
p•
„hrabią". ~widelski znikł
nagle po wykryciu ac11 Je nego ."e swyc p·~acowm .ow n.a cze am gro•sza.
y a em wszys 1•e osz_ Owszem.„
e wątpię, czy teczamordrrstwa w mieszkaniu stolarza. Rozeslano temat zbrodni, dokonane1 za miastem, czędności i musiałem zaciągnąć pożycz- rek wie w tej sprawie więcej niż p·oHcja.
za nim !isty gończe, lee~ bezs~utecznie.. Prze- gdy na progu stanął woźny i zameldo- ki gdzie się dało. Teraz wszystkie zaoso- Przecie puszczono w ruch cały au:iairat
prowad~ona w Jeg1; m1e_szkaniu rev:1z1a . dala wał:
' by i źródła pi·eniężne
_ wyczerpały się śledczy, wyznaczono na.~rodę za ujęcie
senskacvMin_yk rezu1 ttźa1t: IJwaJ f'we ywmiabdoolwd._wy,u!l1alzear: I
-- Pan Pieczarek chce się zobaczyć Wierzę, że rozwvkłanie tajemnicy Czar- świdelskielfo
i nic jakoś ni•e pomogło„.
czy 1 1 . zna e 1 w sza 1 sy
"
cl k
1
h p · k.
b cl ·
· •
t · In'
. 5•
•
gadkowych morderstw - Czarnego Pająka . „ . 1 z panem re a torem. .
nyc
a1ą ow ę .zie ~1 .się m~ er1a ie I Zbrodniarz 1est meuchwytny„.
rad Sw1delsk1 nip uc i ekł . lecz ukrywa s1e :
Stern pa sikr:yw I się.
opłacało. Przystąp:ł•em JUZ do pisania pal
_ Więc pan hrabia przypuszcza że
w pr~e~ra 1niu, raz_t~c.zając _nad Justa ~zuj na ~~ : ; !
Pi.zeza rek?.
Zna.i ;mi:- nazwisko '. mięt~i.ków w któryc~ opowi~~ w jaki zbrodniarzem iest jednak świde.lskd
kę. I ~1ercz1 _on. 1z 1est ~1ew1nny 1. nie spoc - Który to ?.„
I snosob wpadłem na slad zabo1cy Warda
A kt ·. • ·1· ·
? N' „h
wpr,zody 06k1 nie wykrv1e prawdz iwego spraw- ,
k
I - • .
•
d
C
h
oz 1es 1 me on .. „ te.
pan
ćy -mordu i nie odnajdzie loteryjnego los~. I . - To ten, pro.szę pana re:la tora, na. 1 J~k rozw1ązałe?1 zaga k,ę zarnyc redaktor nie wierzy plotkom.„ To wszyLecz czas nagli. gdyż po uplywie c~terpch_ f!1.1e- l<t_ó ry u nas pracow.af '." wydziale kry- i Pa.Ją!k?w„ . Rewelaq~ ,t,e zam1er~a1? dru- stko s.ą brednie„.
sięcy los traci swą ważność. Do te1 walki I ad mmalnym„.
Antom Pieczarek, repor- kowac w „Telegramie „. Naraz1re 1edn.aJk
H b'
dn'. ł .
dobiera sohie. dziehego reportera. Anton. ~ego · ter„.
musiiaił.bym 'P'rosi·ć .0 zaliczke.„
ra l•a po 1.os s;ię.
,
,
Pieczarka. ktory został wyda.Jony z redakc11 za .
Ah
J . b."'
.
·
.
.
· .
Czy to długo potrwa zan!Jll1 P1.e ·
to, źe uważał Justyne za niewinną.
1, . ~"'.
uz so L przypomm~m„.
- Duęktlllę p.anu serdeczrne zn pa- .:;zare.k wyijawi panu na.zwi<S1ko z.brod1I1i.aHrabia stara sie usilnie o ręke Justy. przy- · N1e:::h we1dz1e .
mięć o nas ale za.lfozki,
niestety, pa.nu 1rza?
ezem chodzi m.u. mp o jej serce., lee~ przede:
Piec~a rek wszedł do :!a bin etu szefa. dać nie m~j!ę„.
p
.
d
d eikł
wszystkiem ~ 1e1 gotówkę._ Chce on Ja nedza l
Wi t am pana - rzekł Stemoa, wy
Dlaczeń"o?
S ow1epm łpałnu praw dę„ - o rkz. h
głodem zmus i ć do uległości.
·
·
. k
:
·
D
. F. · "' .
... tempa os a em
~o o wszy.st Le
Pewnego wieczoru Tad poznał w „Troca- ?1ąga1 ąc i~ ę ~a ?ow.tam';;, -a:v;o
- Bo me zamierzam wcale druko- diaJbłów Ponieważ on mi iuż raz wsipom
der;," fortancerkę Irmę, która zakocha la sie w JUŻ pana me w1 dz1 ałem.„ vO słych1c · .„ wać pań.skich pamiętników
· ł
.„.
·
·
he' ł m lfo
nim na zabój. Swidelski. przed staw'.! s'e i~i_ la: : Jak się pan u pow odzi?„. Pracuje pan?.„ j
_ Nie interesuie
pan~· droj!a, jaką ma cohs ~ painu,
więc niie 0 ta e 5
ko dr. Dan iel. Opiekunem Irmy 1est mp1a~11
_ O w~z em
k
ł
:
dł
'l d
wy.s 1uc ac„.
•
•
handlarz kok a iną który podohn1e
·
.·:· .
?
raczy em, zan.m wpa em na s a mor:
Emi·1• bo<Tat
- A to rnme b.ard:zo cieszy„. Bar"
Y
•
·
1
W
krymma
istyce
d
?
t
'
jak hrabia. chce wyłapać z '.ak Justy wy gr~nY
.
"'
ercy · .„ ape~iruam ?ana, ze są 0 seD- dzo.„ Postaram się 'J)anu odwdzięczyć„.
milior.. w tym cel~ każe Irmie odszuk a ć ~w1~el 1
Ta~ Je~t... . • .
sacy1ne szczegoły!...
Właśnie rzypomniało mi się„. Dostał·em
sk iego i sprowadził sw<!go P" ZYstoi~cgo sio-I
- W 1a.k1ern p1sm1e?„.
Rorumiem, a.Ie muszę pa.nu mimo
t p
'k
ś · tin · k k ·
strze.ńca. H<irry'ego. który ma zdobyć serdu~z·- W żadn e m, panie redaktorze„. wszvstko odmówić
nowy r~'lll&porcL
Wile e•t o a.my„.
ko -Justy. Ponadto dohral sobie jpszcze do P~-,· Pracui'
dla siebie„. Jako arna tor-dep· '
k
t .ł„ R
. ł
b ł Coś speCJalnego dla pana r~daktora„ . .
mocy „Krzywego Józwe"-.
. .
.
.
ę
ieczar.e ws a .
ozum1a .co y o
Przy tych słowach wyą1ą,~nął z kie. 1-rma d?wiedział~ się 1ednak, ze _d~._ Dani~! tektyw.„ .
.
. .
.
pow~dem 1ego ~dmow~: - h~ah1.a.„ Gdy szeni małą p.aczkę.
iest właśnie poszukiwanym przez pohcię 1 EmiStemoa skr zywił , się poraz dru!!t.
. t.y me wsoo-mm.ał o mm mozeby SternSt
..-.t..
'ł • ł
• za,..-t. _
'.·
·
- ·
... ,
'
J.'.:.L -'''' · ·k '
.'
dtk!' !ł
.
· . .·
. '.
.
,
.
a-.p;czyWle,
\;.il 0
la $w1delsk.im: - -·· - - " - , -~{o ; 1~ o_ a.mat.OJ'.
~e e 1 pa. zgodz.1łby-s11~-.Jna 11dz1eler1te zaH-czkt.
ł clem?a-onwyc1
k'
· · b Ją
k ął·
'Mimo to nie. przestała go koc)1~ć„ - -' ' - . ·tvw2--..~ ... Baw..1. sie n;i,n w takie..bzdul"y?_.,
„ •.. · ,_ tR 0. --...............fł
.
.
wa
o 1.esze.ni 1 ą, n . ·- . I - T j
Pewnego dnia Tad wpadl do 1e1 m1e~uant,1: 1 ·,. - ~T. r "" , 'i;' cl '} • • ·.., · cl • t ~ra~ JUZ ws.zys.
przy,~ 9.,„„
• - Dz·1ękuJę„. Bardzo dz1ękuJę~. J es- bO
0
oświadczając, że policja go gom i że ona musi
n~e są z ury, pba~ie re a;< ?_ I . P1eczarek probow~ł 1e~zcze raz .sk1 teśmy skwitowani.. Pan hrahia może być
go ukryć.
i rze„ . Tropię sprawcę za 01stwa sto1a nić redaktora. do udzielenia mu zahczik1. _ k ·
J
·
·
·
Irma uk„y!a go i powiedziała mu, że Emil rza Wardana i chce wykryć tajemnicę ;
cl
•
•'cl d k _ ...po o~ny. ego noj!a JUŻ tu me sta.me„.
wraz z Harrym zamierzają otruć dziecko Justy,/\ Czarnych Pai'aków ·
: k - ,przte za·m panka, zte po) ę 0 OIIl
Hrabia uśmiechnął się i s:kin.ął głową
b• · •
·
c
•
•
1 urenc11 a am za1I•cz, ę o rzyma.m naipew
.
.
prz~id\t~lJ'.::'{ s?: :;';~~łocznie na odsie~z. Przy- . Aha.„
Już prz1'.'pomina?1 sobie.. . no. „
·
na noziegna.nie.
,
był w samą porę i dał im taką nauczkę, źe Fmil . Pańs.kie wyczyiny w te-1 sprawie spowo- 1
--~ Może konkure.ncja z,g odzi się na te
Przed bramą za.trzymał, si-ę.
i Harry przez. kilka dni nie opuszczali łóżka.
.1dawały właśnie naszą rozłą•kę . „ Już , go · rodz~ju wątpliwe sensacje, my _
. T.era~ on zastanawiał s'lę nad te.m, co
-Tymczasem Justa dostała. posadę gos?odym wiem„. No, i co?.„ Czv w dalszym j nie
· ·-·
mow1ł P1ecza·rek.
u przemysłowca Wentala,. kt?r~ zaczy~a Ja mo- · c;ań"u utrzymuie nan że hrabia Stur jest j
·
k kł 'ł · ·
dł
Rewelacje te nie dawały mu sipokoiu.
cno aaorować. Justa broni się iak moze.
• ..s
•
„ •
. . .
·'p"1eczarei
Si om s1e 1 wysze .
T
.
h b'
tk, ł .
Hrabia nie próżnuje. f'rz.y pomocy _Krzywe- zbrodmarzem ?.„ za;pytał iromc.zme
Stempa nie przeszedł tak prę.dko nad
ego W'leczoru
ra ta ze ną się z,e
go Józwy, który pracu1e na wszystkich fron- Stempa.
I jego oświadczen1em do porządku dzien- Starym.
tach, by zarobić kilka zlot;vch, podrzuca na
_ Nie twi•erdziłem te~o nigdy, panie 1n•e,!!o
Rozmn~~a ich była krótka, le·cz b;:..r dzo
brb?;eg;u r:r.edki lasdkę, kapebl.ustyzm1 pnaaltnoa~fsk~ ~~~ i redaktor.ze.„ Utrzymywałem tyl:ko, że I.
Dłulfo zastanawiał się nad temi rewe- charakterystyczna.
.
ro ionym . owo em oso is
· t P? cl eirzanym
•
· ! lacjami..s Wreiszcie zadzwonił do hrabie- 1 - Morderca Wa· r d"·
de!skiego
. h:ab'ia. St~r ies
osob ma;n a został WVlkry
„
w pismach ukazała się wiadomOść o tern, ze kmm 1 _d~1s podlkreslam ło z całą st:i- ~o. t>rosząc go 0 natychmiaistowe przy- , ty - ~zek~ od.razu hi:aib1a.
.
~widelski zatonąt.
!lO'WCZOSClą„.
•
•
bycie.
. .'!'8JJemmczy osoooik w J!rainatowei ma
*.*
Stempa _spo. chm. urmał.. Chc1a~ zno- .
Hra.J)ia 'Przybył niezwłocznie. Stem,pa c1~owce drgnął.
.
Wentalowl·e urządzają wielki bal. Nad ranem
t rzaenąc, ptę ś c1ą w s t o ł • a1e s 1ę po - I..' sinacerował nerwowym kroKiem
-~Jakto
wykryty? „.. v.io
lfo wuk„ył?
wu
po
lfa·
n:.
!'.
1
~
któ
wśród gości Justa rozpozna.ta hrabiego,
ry
ł
.,.,
5
R
t
A t
p
k
śc; a, gnął ją do pustego saloniku i ta~ znowu z~- ws·t rzyma .
I ·b inecie.
opar ~r
n. 001 iec~are .„.
czą! ją przekonywać, że tylko on 1eden moze
- Pan plecie $!łups·twa„. Znam hra-1
_ Mam niezrwvikłe rewelacje„. _
Stapr~ zam1lkk\ z T1>rzerażTP.,rua.
"
uzrsbć dla nie_i V:ygrany m1ljon. .
. .
bieg? n~e od dz!siai„; Mam do ~~elo!o z~- rzekł, nie podnosząc oczu _ Wiem jru
iecza·r e „. en z „ ei egramu. ?.
- Pani. mus i mi tylko zaufać, me więceJ„. - ufame„. On me mog·bby siplam1c krwią;1 kto zabił Wardana„.
- Tak„. Trzeba coś na to zaradz1ć„
rzeki
W t ei· c h w1111
·1·
.J-<
·
b rzm1a
· ła
_ hrabia.
Więc czego pan chce?„. - zapytała Is woich rąkf
·. '.
· . .
.
SIJJOJ·•r za ł na h ra b'1ego,
- B ąur,t;
1>a nsipok o~ny„
. wreszcie.
. .
~ozhwe.„ . Ale 1.a 1e?rna.k twier- który zachował zupełny spokój.
stanowczo odipowi1edź - Znaidz.ie się na
- Aby pani zestala mo1ą zoną„.
.
dzę swoie l - upier.ał ~tę Pi~czare;k· - · Wie pan iuż, kto zarbił Wardana?. to rada„.
- To jest wykluczone.„ Z wielu wzgłędow. „ Pan odnosi się z w1ełk1em medow1•erza·
żoną pańską nigdy nie :ostanę'." :
niem do mofoj pracy śledczej, a ja panu
Rozdział ~ 2
- Więc chce pani, zeby ~m!Jon przóepad~f(;· nowiadam że wiem iuż kto zamordował
Uprzedzam p:rnią, że mam wielu wrog ~·.
cl
I'
rzy czyhaja na moje życie.„ Mam nadz1~1ę .. że I War .an.a .„
.
.
Wi
-~
c;każę się od mch silniejszy„„ A·le .gdyby Jakimś
lromcznv uśmiech zmkł z tw.arzy re·
trafem udało im się doprowa:dzić zamach do l daiktora.
. Tad ukrywał się narazie w pokoju
- Dlaczego ja się .ieszcze nkryskutku, gdyby mnie zabili: o. w!e<ly_
byłoby
d~
_
Pan
wie
kto
zabił
Wardrana?.„
Pieczarka.
Czekał
właśnie
na
niego.
wam?„.
Przecie to jest nonsem:cm!...
pa,~dią_ ha10rdsz.uo źAle.te~~in°%~~\~~k~„~ 1~a~; Już zapytał cicho, jakgdj•by obawiał się, że Wreszcie reporter zapukał do drzwi w Nie jestem przecie mordercą, a jeżeli unai
zie ik.„„. Jeszcze tylko trzy i pó ł m1es1ąca
·
kt os· 1c
· h Po d s ł uch u1e.
'
· . spos ób . T a d ot worzv ł d rzw I. k rywa ł em się
· d o t yc h czas, t o c hv b a t y 1_
pat dziern
. .
urn Ów10ny
pe-zostało do odebrania wygranej„.
Tak.„ odparł sipokoJme lecz
- Jesteś„. Nareszcie„. No, co sły- ko dlatego , żeby ltwiej nam bvło odnastanowczo reporter.
chać?
leźć prawdziwego sprawce. Ale skoro
.Justa ppruszyła się nies.po.k;oi~ie na
- Dlacze,go więc n~e wymienia pan
- Nie chce dać ani grosza„. - od- . wiemy już kto zabił, więc dolszy mój
51
krześle . Miała wrażen~· e, że m~si ę bar jego nazwiska ?„.
parł Pieczarek.
·i pobyt w ukryciu nie ma najmniejszego
dzo ~,p.ieszyć. jak.~dyby za .ch.w1lę odcho·
- Bo nar.azi.e mus.zę jeszcze mtlczeć„
- Nie wierzy ci?„.
.
sensu!
..
1
d?=ił pociąg„. Trzy 1 t?ół mte~1ą~a - :ze- Sprawa jeszcze nie dojrzała. ~o te~o: by
o· bl' 1. d I M .
t
.
czywiście„. Cz.as lec.1„. Jezeh "'!' ~iągu za je.dnym zama·c hem przec1ąc rop1e1ący
Ja i ?' e. zą „„ . oze na we ~~e- Racja! - potwierdził Pieczarek.
t!?.go terminu me o~b1erze tych p1emędzy
•d
r~Y; ale udaJe, ze to bu1da„. On. musi Ja- - Mówisz bardzo rozsądnie.„ - Więc
wszys·~ko przeipaidn11e.„.
wrz~ 'A.le nazwisko zibrodni.aJrza je<st pa- k~es .tam konszachty .Prowadzić z hra- co zamierzasz czynić?„.
1..
• "'·n a myśl za•aśniała w
?
bim 1 dlatego go kry1e„.
p op~os t ~ u d a ć sie
.
d
. ji t•
I na"'.11l e zoawieu
·
•
·
nu z.n.ane „
_ Tak sądzisz?„.
. o oo1i~
jej .gło~e„. Może ma udawać tylko, ~b
Tak.„ Zupełnie do.ktadniel
_ Napewno„. Znam ,go dobrze„. \ () p trze.dstaw1ć się panu komisarzowi: jest jego przytac~ółką, by w te:n sposo. 1
Pieczarieik mówił to tak i>ewnym gło· kawał drania.
o Jestem„.
.
wydo• stać, gdzie 1esł los?„ ..Moze zagrac 1sem, że Stempa, znający dobrze swego
_Ale i bez niego damv sobie rady.„
- I co daleJ?„.'
z nim taką samą komedię, 1aką on gra z lpracown.1 ka i wi· edząc, że nie
rzuca oo Gdy tak c1'eb1'e n1'e byto,
.
- Wezmą mnie prawdopodobnle na
· ?
h ł'
a wiatr zan.ie1PO'koił się
1
zastanawia·
nią . „.„
czczyc s ow n
'
1
•
d
•
·
d
spytki
I 0 dparła głośno•
moona temi rewelac.iami.
iem Sle na ca1ą naszą sprawa I oszea' .a ja im wtedy powiem kto jest
·
J' t
t;k d sikonale roZJU·
_ Jeżeli więc nie chce pan narazie dtem do wniosku, że popełniamv wielki praw ziwym morderca.„
_
a o ws zys o o
b dn'
bt d
1_
1
miem
Ale
muszę mieć cz.as do na- zdradzić nazWl&Ka
z.i ro
tarza, poco
ą .
I
ł „„
„.
pan w taikiim razie do mnie iprzysz~d:ł? „
- Mianowicie?„. - zaovtał repor- i
•
myH~~bia odetchnął.
- Naireszoi•e zaidał pan r~d:a:ktor wła te ~
•
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Trzy osob y pod
Dwie

ciężko

ranne, Jedna

lżaj.

k9łami

aut

- Tragiczne . w,ypadki w l'aodzi

Lódź, 4 października.
ta. Mimo natychmiastowego zatrzyma-1 fer taksówki sam zgłosił się do komisarW(zoraj w godzinach przedwieczo- nia wozu nie wdało się szoferowi zapo- jatu. Policja sporządzila protokuł za nierowvch w ciągu niespełna godziny pogo- biec wypadkowi. Chłopiec leżał już pod 1 ostrożną jazdę.
towic miejskie wzywane było trzykrot- autem. W stanie b. groźnym przewie- !
Wreszcie po •)ływie kilkunastu minie do wypadków przejechań na ulicach ziono go do szpitala Anny Marji, gdzie j nut na ul. Zgierskiej 20 wydarzył się
naszcRo miasta.
poddany został natychmiastowej opera- . trzeci wypadek przejechania. Tym raOkolo godziny 6-ej na ulicy Wolbor- cji.
! zem poszkodowany franciszek Buchard
sklei, przed domem nr. 20 dostał się pod
Drugi, równie groźny wypadek zda- '. (Główna 25) odniósł lżejsze obrażenia
kota przejeżdżającego auta - sprzeda w- rzył się przy zbiegu uł. Narutowicza i ' ciala. Lekarz pogotowia stwierdził poca ul_iczny cuk~erków i. ciastek, 6-letni jPiłs~dskie.go. Pod ta:ksówkę wpadł
wierzchowne rany.glowy i po udzie!eniu
Da wid J ozefow1cz, zamieszkały przy ul. I· Ietm Jankiel Oo Ids tern, zam. przy uhcy mu pomocy przewiózł go do domu i poZgie rskiej 5.
Pod.rzecznej 27.
·
zostawił pod opieką rodziny.
Przebiegając przez jezdnię, nie zau- i
W stanie beznadziejnym odwieziony
Winnym nieostrożnej jazdy spisano
ważył przejeżdżającego w tej chwili au- · został do szpitala w Radogoszczu. Szo- protokuły.
(gr.)

I

y8-

Strzeliła,
Niedo~zła

aby zdobyć „.dowód zdrady

żonobójczynł

zeznała

przed sądem, iż chodzHo jej
jedynie o skomprom itowanie wiaroJomo ego męża. - Prawdziw y
nabój, czy ślepy?••• - Sensacyjn y proces w Białymstoku
Białystok, 4 października.

że .nie miała zamiaru męża zabić, nie oskarżoną, jako osobę szlachetną i <lob·

podawaliśmy, że strzelała przecież prawdi,iwym n,· 0it>1n
rozprawa sądowa przeciwko Oldze Ku- a ślepym, który zamiast kuli P""''•<tdal
dzi<1łwwej, oskarżonej o zabójstwo swe- kawałkiem korka. Chodziło jej tylko o
go męża, została odroczona spowoju skompron.:towanie n..;:ża, o Z'\\'. ,jcenie
niestawienia się biegłego sierżanta uwagi na jego postępowanie i publiczne

W swoim czasie

Czestawa Jagodzińskiego.
Obecnie sprawa ta znalazła się na
wokandzie sądu okręgowego w Bialymstoku. ' Sąd obradował w składzie następującym: przewodniczący ~ wicepre
zes Giedzyć i sędziowie Kłopotowski i
Markowski, oskarżał prokurator Oyny(}ski, protokulował asp. Ellert. Obronę
wnosił adw. Tillerman.
Olga Kudziakowa, żona urzędnika
kolejowego w Starosielcach Józefa Kudziaka, w dniu 22 lutego br. w chwili,
.tv mąż jej wrócił z pracy ze Starosielc
i znajdował się na schodach dworca ze
s~ą przyjaciółką - podbiegła do niego
i błyskawicznym ruchem dobyła rewolweru, strzelając doń z odległości 3 mtr.
s:..tat icdnakż.e chybił.
. .
Olga Kudz1akowa na rozpraw e do
win y się nic przyznała. Oświadcz v la.

zdemaskowanie z przyjaciółką.
Chciała mieć dowody dla sądu w
procesie o ,alimenty.
Kudziakowa wiedziała, że przegra
sprawę, jeśli nie będzie miala dowodu
jawnej zdrady męża, bo Kudziak wobec
ludzi i wobec sądu kategorycznie twicrdził, że żadnej przyjaciółki nigdy nk

rą matkę.
Biegły Jagodziński stwierdzi!, że w
lufie był ostry nabój i kilka w magazyil.ie. Zaprzeczył więc, że strzał. który
dała Kudziakowa do męża pocho..:_~: r
ślepego

Skróty telegraficzne

- Oświadczenie amerykańskiego gen era!a
MitcheJla, że Japonia jest największym wrogiem
Stanów
Zjednoczonych, - wywołała
w Tokio w:elkie poruszenie. Ogólnie IJczą su;
z dalsze;n zaostrzeniem stosunków japońs kc.
amerykańskich.

- Jak ustaliło dochodzenie, aferzysfa ba i en
Nelke-n, który posiada plenipotencje Ś· p. hr. Po
tockiego zdefraud.c.wal 20 milionów zlot~·ch.
Pomocnikami Nelkena byli bracia Wlodz :nlierz
i Mikolai Rozenberg.
- W Brklgewrt w Stanach Ziedno::zon yc h
nieznani sprawcy skradli 200 funtów P-O•ln olu,
strasznegc. środka wybuchowego. Ilość ta starczy do wysadzenia w powietrze całego i:r11asta.
Mieszkańców Bridgeportu ogarn~la panika,. a
władze nadaremnie usiłują
ustalić
spra-.vcow
kradzieży.

- Aresztowany przed kilku dniami Hauptman, spraw<:a porwania dzie·cka Lindbergha rna
stanąć przed sądem oskarżony o dokoname zabójstwa dziecka. Ponadto policja amerykańska
schwytała drugiego wspólnika Hauptmana.

Pożar pod

Brzezinami

Łódź,

4 października.
Nocy ubiegłej wybuchł pożar we wsi
Łączkowice pod Brzezinami.
Zaalarmowano miejscową straż ogniową, której mimo ofiarnej p{)mocy
wieśniaków nie udało się uratować domu. Ponadto spłpnął caly martwy inwentarz właścicielki domu p. Heleny
Rudnickiej oraz ruchomości.
Na szczęście ofiar w ludziach nie by
to. Istnieje przypuszczenie, że pożar
powstał z podpalenia. (gr.)
,
Runął
i
"

naboju..
Prokurator w swem przemów 1eniu
prosił sąd o łagodny wymiar bry. Obroń ca staral się udowodnić, że osk:użnS'D
stało .
na nie chciata zabić męża, że mi:tłJ ku
temu wiele bardziej sprzyjający(h okcToruń, 4 paździemiika.
liczności, naprz. w momencie, gdy za(cd) Adaś Kurowski, uczeń, zamiesz1
stała męża z kochankiem w hotelu lub też kaly przy ul. Podgórnej 63 bawił się na
miał.
w domu podczas ciągłych sprzecrek. dachu domu przy ul. Orudziąd~kiej.
Chcąc udowodnić publicznie, iż po- Prosił więc sąd o wyrok uniewinniajqcy.
Zabawa jednak została nagle przersiada kochankę, oczekiwała go w kry-1
Sąd po naradzie, biorąc pod uwagę, wana, gdyż Adaś„. zleciał z dachu na
tycznym dniu na dworcu.
że czyn był dokonany pod wpływem ziemi<! - stąd zaś karetką pogotowia
Kudziakowa otrzymała broń od męża 1silnego zdenerwowania, skazał Olgę Ku- powędrował do wojskowego szpitala oGdy się rozchodzili, wr.ęczył jP.j broń \ dziakowę na 2 lata więzienia, Z<lWt'3Sza· kręgowego. Po zbadaniu przez dyżurmówiąc, że może przyda się, gdy ;__:udti i jąc wykonanie kary na przeciąg 3 łat, nego lekarza został zwolniony do domu.
jej się życie.
przyczem zwolnił ją od opłat s4d Jwych
Dach był niewielkiej wYSokości l
Po zeznaniach oskarżonej, sąd i: rzy- i kosztów postępowania.
chłopiec odniósł tylko le·kikie obrażenia,
stąpit do ~a~an!a ś"Yiadków.
I Obrońca Tilleman zapowiedział -.
1kt6re powinny być dla niego przestrogą
Zeznpru@ s~a~ow octwodo~h ~'ii'8ienie skargi-apehteyjnej .
na . przy:szloś~.
,, 11 01„„
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CHOR. WENERYCZNE I SKORNE spec. chor. skórnych i .wenerycznyc11
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(wrady seksualne)
1 z1ec
Piotrkowska 86
telet 159.40
front Il p., Je!. 143-63.
. . POWROCll .
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Ceny 1eczn1cowe.
w niedziele
i świętaooczekalma.
od
Ola
pań oddzielna

H I' Ml k "
i " rop I
ea I

i

And1zeta 5,

-------------,.1 •••••••••••••••••••••••••Cl•••••••••••••••••••••••• II
1
H. c~oroby (ik6rne L.
Powrócił
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telefon 154-36.
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DR. MED.
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SPEC. CHORÓB SKORN\'CH WENERYCZNYCH I MOCZOPLCIOWYCH

na ul.

Ceg1eln1aną

11

!''przyimu)ą

9, tel.142-42 · ul. NAWROT

lekarze we wszystkich
Telefon Z3B-OZ
.
specJaln~śelach. - Analizy . lekarski~. choroby
tel.' 1
_
NAWROT 32. Te!. 213-18 Choroby weneryczne, moczopłciowe ; zastrzyki, Roentgen, l~mpa kwarco\\a (astma,
48 62
od 11-2, 6-9 wiecz, w nie- Przylmulc od 8-10 rano I od 5-9 w.
1 skórne.
Stacja zapobiegawcza
dziele , ~więta oo IU-1
w· nledz. I śwleta od 9-12 w por. Przyjmuje od ~-I? I o.d 4-9 w nie· czynna całą dobę. PORADA 3 ZLOT!:·
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I
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Tel. 164·Zl.
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. " \:i
Tel. 12s-9s .
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TELEFON 228-92

d to 12 1· 0 d 4 8 .
_!!!Yim. 0
.w.
•
·
Telef. 2 1 6 - 9 0 ! ZAGINĘŁA t ore bk a darns ka z r6znem1
p ,·muje od 8-2 1 od 5-9 wlecz. dokumentami na imię Ewy Ziemniako·
wrz~i~dz1ele i świcta od 8-'-I po poi wej. Łaskawy znalazca zechce zwróDla pań oddzielna poczekalnia.
f cić
za wynagrod!teniem Piotrkowska
·
116 Zdziarski.
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I

•

telef. 148-80
przyi·mui·e od 4_ 7 wiecz.
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,,,Masa

Okruh''
kuv
Nowe niemieckie wozy

Rekordowa ilość startujących. ~

(Od specjalnego wysłannika

wyścigowe
„Expressu Ilustrowanego")

Kto zaawansu1e do ligi?
Mecz Ł TSG. - Legja w Poznaniu
zadecyduje definitywnie, jaka drużyna
grupy pierwzdobędzie tytuł mistrza
szej. Legja ma obecnie o dwa punkty
więcej od łodzian i do zapewnienia sobie pierwszego miejsca w grupie wystarczy jej wynik remisowy, natomiast
gdyby Ł TSG. udało się osiągnąć w Poznaniu zwycięstwo, wówczas zrównałoby się co do ilości punktów zdobytych z Legją i o mistrZfl'> l wie grupy zadecyduje wówczas lepszy stosunek
bramek.
W drugiej grupie mistrzem została
drużyna Śląsk <Swiętochlowice), a w
czwartej - Śmigły (Wilno>.
W trzeciej grupie decydującem spotnajprawdopodobienj
będzie
kaniem
mecz Revera - Czarni w Stanisławo
wie 14 bm. Tutaj Czarnym wystarczy
remis dla zakwalifikowania się do pół

nych otrzvmal też nagrodę rieniężną w słabszych. 'Otrzymali oni na(Yrndv które
Brno, 1 października.
.
. Międzynarodowe wyścigi automó· l wysokości 80.000 Kć. Pattioli otrzymał były przeznaczone dla zawodników krajowych. Pn.,.„»~m zawodnicy ci otrzybiloy.ie P: n.. „Masa1ykuv Okruh'.' w: 40.000 Kć. a Novo!ari 20.000 Kć.
Najwięcej nagród otrzvmuli zawodni- mali 20.000 Kć. jako nagrodę F-mY
Brn;e ma~ą juz od 5-ciu lat wyrob1or::;\ 1·
m~ kę między~arodową. z._ doty~h~za- cy czescy Schmidt-Sojka. którz·· za.ięli Bat'a za najlepszy wynik na pneurnatyE. W.
.
so ych wyścigów organizatorzy Ce-'1trzecif' miPi<;ce w kn11k,,„,.,„„ii wozów ka~h p,.,t'v.
sko Slovensko Autoklub Morawy Slez-1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ska mogą być dumni. Ostatni zaś wyNa ostar~ie
rek~rdy.
pobił ws~elkie
ś?ig zabrakło
miękierowcy
zadnego
me
•
•
dzynarodowej sla wie. Ci co zostali
Nowi kandydaci do reprezentacyj Polski
jeszcze przy życiu figurowali na liście
Kraków, 4 październiJka. I stkich graczy w Warszawie na obozie
startujących w dniu 30 września b. r.
Jak się dowiadujemy, Zarząd PZPN kondycyjnym •
.Fabryki i „stajnie" automobilowe
Warszawa. 4 października. finałów.
kierow- postanowił urządzić obóz kondyc_yjny
przystały najwybitniejszych
Prawdopodobnie zatem jui 21 bm.,
W obozie treningowym piłikarzy
có.w Najwi-ększem zainteresowaniem dla piłkarzy reprezentacyjnych w Warwozy niemieckie „Auto .szawie, a nie we Lwowie, ja.k tg pier- przed meczami reprezentacyjnemi z Ru- a najpóźniej 26 bm. będzie można rozcieszyły się
półfinałowe.
Union'' i "Mercedes Benz". fabryki te wotnie proponował lwowski O. Z. P. N. munją i Łotwą, który rozpocznie się w począć rozgrywki
I
dopiero w tym roku wypuściły swe Za urządzeniem obozu w Warszawie najbliższy poniedziałek, zaszły znów
wozy wyścigowe, angażując dla nich przemawia wygodne pomieszczeni·e w dalsze dwie zmiany. Obok skreślonego
Dobre wynUd lekkoatletek
kierowców światowych.· hotelu na stadionie Wolska Pols·kiego, już uprzednio z listy uczestników Szerfekstraklasę
wyznaczeni :kego ·z Warty, kapitan związkowy P.Z.
Włoch fagioli startował na Mercede- oraz droga, którą gracze
· niem&eckich
sie w barwach niemieckich. Tazio No- przeciwko Łotwie zmuszeni byliby od- P.N. p. Kałuża zrezygnował obecnie z
W Hamburgu startowały w tych
volarl przeszedł tym razem do obozu być ze Lwowa przez Warszawę i Wilno Iianina i Makowskieego. Na ich miejsce dniach czołowe lekkoatletki niemieckie.
p. Kałuża wyznaczył do obozu trzech które uzyskały szereg dobrych wyniMaseratiego. Caraziola, który uchodzi do Rygi.
Z listy graczy, wyznaczonych na po innych piłkarzy - a to Domańskiego ków. Na!epiej zaprezentowała się słyn
za jednego z najlepszych kierowców
świata również startował na Mercedes wvższy obóz, został wycofany jedynie (Warszawianka), MichalS1kiego (Nana biegaczka Krauss, która zajęła dwa
Benz. Jedyni Varzi i Chiron pozostali Szerfke, który na ost'atntm meczu Legja przód, Lipiny) i PrzY'kuokiego (Wairta).
W środę odbędzie się mecz trenin- pierwsze miejsca i parę drugich.
wierni w tym roku „stajni" Scuderia - Warta nie wykazał dostatecznej forWażniejsze wyniki: 100 m. - Krauss
gowY dwu drużyn, J>O którym ustalone
f'errari. Obaj jeździli na wozach „Alfa my.
sek., 80 plotki - :Engelhardt 12.2
12,3
reprezentacji.
składy
.
zostaną
drureprezentacyjnych
obu
Skbdy
posiadają 4 cylindry i robią 7.300 obrotów na minutę. Dzięki spe-::jalnej cię- żyn Polski przeciwko Runmńii i Lotwi·e,. Reprezentacja przeclwlko Łotwie opu- sek., dysk - Kraus 41,29 mtr., oszczep
zostaną definitywnieu s-talone dopiero Iści Wairszawę w czwartek, a przeciw - Pleischer 41.54 mtr., wdal - Baumżarce maszyna wydaje do 150 K. M.
schulte 554 cmt.
O nowych maszynach wyścigowych w przyszły wtorek, Po zebraniu się wszy Rumunii - w piątek.
„Auto Unionu" i „Mercedes Benz" trudno coś powiedzieć, mimo ż.e startowały one już w tym roku kilka razy jednak konstruktorzy trzymają ich. konstrukcję w ścisłej tajemnicy. Wtajemniczeni twierdzą, iż „Auto Union" t. zw.
„P" Wagen - posiada dwa motory po
Najznakomitsza florecistka świata
Według nadchodzących obecnie z nich lat.
150 K. M. i są one umieszczone z tyłu.
Czem dla lekkiej atletyiki był Nurmi, wszystkich czasów dzierżyła W · swych
W każdym razie - maszyny te robią Nowego Jorku wiadomości miała tam
kolosalne wrażenie podczas samego wy p'rzed kilku miesiącami popełnić samo- tem dla szermierki światowej, a szcze-1 rękach przez długie Jata tytuł mistrzyścigu. Gdy maszyna Stucka przejeżdża- bójstwo Helena Mayer, jedna z najzna- g-ólnie sportu kobiecego była ·ttelena 1 ni świata. Już jako 15-Jetnia dziewczyna zdobyla Mayer po.raz pierwszy mi·ła trasę - publiczność mówiła, ·że jest komitszych f)Ostaci sportowy·ch ostat- Mayer.
strzostwo Niemiec, w który1ch szermieirto „Der Siiigender Stuck", albowiem
ka kobieca stała na bardzo wysokim
zdaleka maszyna wydawała piękne topoziomie.
i
n), które przypominahr śpiew.
W rok później reprezentuje Helena
Sam przebieg wyścigu byt bardzo/
Mayer Niemcy na Olimpjadzie amsterW sobotę derby :lydowskie Makkabi-Hakoab
ciekawy. Od pierwszej chwili toczyła
damskiej i zdobywa tam bez najmniejsię zażarta walka w każdej kategorji.
szego wysiłku zaszczytny tytuł minia.
Łódź, 4 października.
W kategorji silniejszej Stuck ma do
Pabjanickie T.C. gości u siebie Woj- strzyni O!impjady, irównoznaczny z tyTr~eci tydzień jesiennych mistrzostw
zawdzięczenia zwycięstwo tylko temu,
że Luigi Fagioli zmuszony był w 15 . Piłkarskich Łodzi przynosi szereg bar- skowy K. S. i ma okazję wzbogacenia tulem najlepszej zawodniczki świata.
dzo interesujących spotkań. Na plan się o dwa punkty, gdYtź obecna forma Lata następne przynoszą Helenie Mayer
rundzie zmienić świece.
W kategorji sfabszej - 1-sze miejsce pierwszy wyibija się niedzielne spotka- Wojskowych, występujący1ch V: składzie stale sukcesy i robią z niej najbar.diziej
zdobył prowadzący od startu do mety nie Turyści - Wima. a więc zespołów, mocno rezerwo~ym pozostawia bardzo popularną „sportwomen" na świecie.
Dopiero 1932 r., a właściwie Oli~
.
.
,
młody utalentowany kierowca Giuseppe które kroczą na czele tabeli bez utraty wiele do życze!11:1·
NaJsensacyJn~ej Jednak, ale Już me jada w Los Angeles przynoszą zatamafarina, na Maserati w czasie 3.58.49 punktu. Więcej szans w meczu niedzielnym zdają się mieć Turyści, chociaż i ze wz~Ję~u ~a Jego v.:-artości SP?rtowe, 1nie.. jej fantastycznej . ka;rjeTy sportowej.
godzin.
Przeciętna szybkość uzyskana przez Wima wyikazuje ostatnio bardzo do- zap~w1~da się sobotnie SP?tka_n1e Ma, Hele.na Mayer zo. staje tam niespodzieStucka wynosi 127 klm./godzina. Szyb- brą formę i w przeciwieństwie do mi- ka~i Iiakoah. Stała. ryWahz.acJa. tych wame pokonana i od tego czasu nie pokość uzyskana przez zwycięzce w mniej strzostw wiosennych, czy letnich gra kl~~ów, iprzek1raczarnca tez niestety trafi ja:koś WYSunąć się z powrotem w
dosc często zasady fal1r play, powoduje, gó)}ę
szej kategorii Giuseppe f arlna wynosi obecnie bairdzo szczęśliwie.
h
N'
h d .
Póź · .
Widzew, który po równorzędnej zu· że zawody te ściągają zwYlkle rekordo109.800 klm./godzina.
iemczec
nieJ . przy:c 0 . zi w
Zwyciezca Hans Stuc'k orócz nagród pełnie girze uległ w niedzielę Turystom, we ilości widzów. Do spotkania sabothnnnrnwv~h Pr~7vr1Ptitn M"......, rnl<:i i ln- staje obecnie znów przed clężkiem za- niego mobilizują oba zespoły swe naj- przewrót hitlerowski. i Helen.a Mayer,
daniem. Przeciwnikiem widze\vłaików lepsze siły. Wyniku meczu przewidzieć Jako córka adwo.kat~ ZY'do~skiego, zmubędzie Strzelecki K.S., który w ostatnim nie można gdyż forma obu drużyn za- szona jest opuścić Niemcy i sikazana zoWyjei!dlża ona dlo
zwYcięskim meczu z Wojskowym K. S. prezentow~na w meczach z rezerw<! staje na tułaczkę.
Kurac]a Kusoclftskiego
"' Ameryki, gdzie ginie o niej wszelki
nadrchodzą z Ameteraz
Dopiero
słuch.
Kusociński rozpoczął regularną ku- girał bardzo ładnie. Wynik tego spotka· t.K.S-u Jest mocno niewYraźna.
rY\ki wieści o jej samobójstwie.
rację chorego kolana, u którego lekarz nia stoi więc też pod znakiem zapyta·
_
· - · ·--·
stwierdził wysiąk płynny. Kusociński
Jllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllilllllilllllllllllllllllllllllll!llll!I"·
15:5 ·
Budapeszt-Sląsk
chodzi codziennie na na.grzewan.te, a Zawody kolarskie w Helenowie!
.
nadto na noc zakłada sobie przepisane
Drugi występ reprezentacji zapaśnłW niedzielę 14 bm. organizuje ŁKS.
mu przez dr. Przeworskiego kompresy.
'I
Musiał on naturalnie przerwać trening na torze w Helenowie zawody kolar- czej Budapesztu w Nowym Bytomiu
Dziek! usilnym staraniom ruchliwego kieskie o charakterze ogólnopolskim. Pro- przeciw reprezentacji Sląska, zakol1czył
na kilka miesięcy.
gram zawodów przewiduje prócz bte- się również zwycięstwem Węgrów w rownictwa Hakoachu udało się zakontraktować
Komunikat sekcll zapaśnlc!e) gów sprinterowskich, również wyścig stosunku 15:5. Reprezentanci Sląska po· pełny zespól mistrza Polski. Ruchu z Wielkich
O.oście zademonstrowali bardzo ładną
długodystansowy na torze dla kolarzy trafili tylko wy~rać jedna"' wal1kA" a dwie Haiduk.
grę. Nallepszą częścią Ruchu był bezwzględnie
Makkabl
szosowych oraz wyścig za motorami. zremisowali. Ja wynika z przebfegu atak z Wllimowsk1m na czele, w vomocy bryNinieiszem podaje się do wiadomości W imprezie mają wziąć udział czołowi walk S!ązacy spadli ostatnio znacznie Iowa! Badura, z obrońców Kacy lepszy od Rute trentngi nowo-otworzonej seikcji za· kolarze kraJ·owl.
rańskiego, Tatuś w bamce mial kilka !adnyeh
w formie.
momentów.
paiś·niczej przy ż. K. S. Makabi (Al. KoHakoach na tle doskonale grającej drużyny
Nowy rekord Niemiec w dysku
.
ściuszki 21), prowadzi m1strz Polski, JaNiemiec w rzucie dys- Ruchu ~P.adl nienai&:o.r~ei •. zawodnicr grali .z
rekord
Nowy
zwycl-:zc6w
dla
zasługi
Krzy!e
kUJbowski.
. f . h p . 1 dużą amb1c1ą. Na wyrozmeme zas!ugu 1 ą Hoemg
b
k.
z Turynu
.
ie.m o urącz ustanowi 1 ntsc z o1i- 1 Jankiewicz II, Rozen II oraz Siwek III.
Treni!lligi sekcji odbywa.ją Stlę w sobo~ •
\ Przebieg gry bardzo interesujący. Bramki dla
Dwai lekikoa.tleci holenderscy: Ber- CYJnego Klubu Sportowego.
ty i niedziiele pr.zed południem o·raz śroNowy rekord wynosi 85 mtr. 10 ctm Ruchu zdobyli V{illmowski (~). Peterek i Tl\tuś,
ger i Peters, którzy w ub. mie~lącu zdody o godz. 21.30.
Zapiisy nowo-wstępujących czło,ników byli tytuły misitrzów Europy, po powro- Dawny 1 rekord w tej konkurencji nale-1 który po przerwie zaJą! mleisce skontuzlowaneprzyj.muje sekreta·riat klubu, Al. Kościiu- cie do kraiju, otI1Z)lllllaLi w n.a.grod.ę krzy- żal do Sieverta i był gorszy o bliskoj go ~~~~~~al Jak zwykle doskonale ll s a·
· .zn Ider z K'fakowa.
4 mtr.
że zasłU!J!i.
sziki 21, w goctz.inaoh od 19 do 21-ej.

'Obo"' z trenlngowy w Warszaw.'1e

s

mObójstw.o Heleny Mayer

Załosny koniec naisłynnieiszej zawodniczki świata ~
I

Walka 0 punkty

w klas·ie A

I

I
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Manifestacyjne powitanie mln. Becka w stolicy

PODOBIZNA MARJI SKŁODOWSKIEJ
CURIE NA TRANSPARENCIE.

u
Mayer przychod:d w odwiedziny do swego
przyjaciela, bogatego kupca z branży antycz- '
nej. Przyjaciel leżał na kanapie ze związanemi
rękoma, a na jego brzuchu stała wspaniała wa- '
za z chińskiej porcelany.
- Co to ma znaczyć? - pyta zdziwiony
Mayer,
- Leczę się na czkawkę„.
W ten sposób?„. Co to za lekarstwo?„.
- Jedyny, najlepszy środek!„.
- Nie wierzę!.„
- Dlaczego nie wierzysz?.„ Spróbuj mieć
czkawkę, gdy ci na brzuchu stoi waza za tysiąc złotych i nie możesz Jej zatrzymać, bo-lllas:;o ·
związane ręce!

!

1·

••
Rodzice Kajtusia r~zwiedli się. Malec po·

został

przy matce, która poraz drugi

wyszła

1'

zamąż. Rezultatem nowego zamążpójścia było

Jeszcze dwoje dzieci.
Skomplikowane stosunki

jentowały zupełnie chłopca.
Pierwszego

.Kiedyś
się

1

i

rodzinne zdezor.

i

nauczycielka i'

Tłum przed dworcem w1oc'Ze kiwaniu na przyjazd ministra.

się urodził,

chłopcze?···

••••••••••••••••••••••••••••••••••-

mój
ty
wcale nie urodziłem - odpowiaJa ~estem z pierwszego małżeń·

..

Przyszła do niego"' nieśmiała, drżąca, zapłoniona.

j

dnia w szkole

doń:

zwraca się
- Ja
da Kajtuś.
st wa •••

1
.
I W tyoh dniach odbyła się W Gentil Y
we Francji manUestac\ia zorganizowana
przez tamtejsze stowarzyszenle szkol•
ne Jm. Piotra Curfe. W . pochodzie nlei siono transparenty z hasłami pacyii'\ styc2lnemi oraz wlelkiemi podobiznamf
Piotra Curi'e J Marjf Skłodowskiej 1Curie

Poświęceni.e

nowego mostu DO_ Modlinem

'
ł

OBRONA PRZECIWGAZOWA W JA-

I

PONJI,

Potem załamała śnieżne · rączki i roz·

płakała się, mówiąc:

- O, mój Boże!„. Co pan zrobił?!.„ Co
będzie, gdy tatuś się dowie, że honor ·rodziny
został splamiony!.„
On przeraził się naprawdę ł chciał się je)
czemprędzej pozbyć.

- Chodźmy, chodźmy •.• - nalegał. - Tutaj nie mogę myśleć„. Na ulicy wykombinuję
coś, żeby tatuś się nie dowiedział.„
- Na to nie trzeba wcale wychodzić ••• - Jaklo?„.
- Mój tatuś się nie dowie... bo ma wyrok
dożywotni.

Staś spóźnił się
- Dlaczego nie
pyta naucz.ycielk~

Stu wyjmuje

••
do•

szkoły.

przyszedłeś

świadectwo

iI
I
;~~zlcl~ishle.

na czas? -

Nauczycielka czyta:
- Bardzo przepraszam, że Staś spóźnił się
do szkoły, ale mu przybyła na świat siostrzyczka. Mam nadzieję, że to się mu więcej nie po·
wtórzy.„

l
I

Członkinie japons'kJego stowar~vszeola
pat11jotycznego odbywają w szpitalu
wojskowym w Tokio pod kierunkiem
W ubi~łą niedzielę odbyło się uroczyste poświęc·enie mostu im. Marszałka diiqerów ćwiczenia ratownicze --;;;;;:
oiwgazowe.
Józefa Plłsud·ski'ego na Wiśle pod Modlinem. Na zdięci'u - ogólny wi'dok mostu. Z boku - tabiica wmurowana w przyczółek mos.tu.
·

l
1

by wycofać się ZIU!pełn.ie ze służ.by lotni· czyisie sumien~e. Dla,t ego więc posta!l1o·
czej, mimo, iż był bardw przywiązany wił.am de.bie opuścić na zaws·ze. WY'ież
•
dżam z Wiktorem w daleki świat. Umyśl
do swego zawodu.
W czasie lotu d1ręczyły go w daLszym nie nie piodaję ci nawet !kierunku naszej
podróiży, bo pragnę bxś nas nie szwkał.
ciągu złe iprzeczucia.
Teraz już roziumiesz, dilacze.go domaCzuwał więc nad motorem, by go nie !
- A więc jutro rano odlatuję - mó· w dwójkę ten ostatni wiec:z.6r.
I gałam się od cie.b ie, byś nie otworzył liWróci.li do domu bardzo późno. Na- zaskoczył żadne11T1J niies1podziainkami.
wił młody oficer lotnktwa frai11cuskiego,
Maszyna działała bardzo siprawnie. · stu IP'rzed powroitem do Paryiża. ZdawaKlemens Teurdot, sipogląda.ją,c czule w wet jwż pr_awie nie rozmawiali ze sobą.
ipew· ł.am prziedeż sobie s1prawę z tego, ~ak
Klemens wstał o godzinie piątej nad Stopniowo Klemens odzyskiwał
oczy swej małżonce, Eleonorze.
prawda? - spytała raniem. O szóiSiteti miał iu,ż być na lotn~s- n o ść sii1eibie i gdy wresiz cie wylądował na moja decyzja n.a ci.ebie IPO działa. W cza- Do A Lgeru,
jednem z lotnislk w Algie.r ze, był w .dos- isie lotfu, musiisz my1śleć tvt1ko o swej ma·
ku.
go.
szynie i niie wolno ci niczem za.ipł'ząfać
Gdy żeignał się cziul,e z Eleonorą, wy koriałym nastroh1.
- Tark, Ie.cę sam, nawet bez mechaPrzienocował w mi~zkaniu iednego z so·b ie głowy.
nika - o.powiadał jaj dalej. - Je&t •t o lot ciąignęła z pod IPO·diusz.ki załP'ieczętowMly
W ostatnich wierszach Eleoruora czukol.egów oficerów.
list i powiedziała:
ćwiczebny.
A nasitępine~o dnia rMlo iwż leciał w: Ie żegn1ała się z mężem.
- To będzie twoja mas;kota. Musiisz
Najwyżei za pięć dni pow.rócę do Pa·
Klemensowi pociemniało ZU1Pełnie w
'
·
ryża. Będzie ci się nudziło samej, praw· mi dać słowo hoinoru, że 'Przeczyitasz ten kierUlllku Paryiża.
- Niedługo j1uż zoibaczę Eleonorę - oczach. Stracił kobietę, którą kochał,
lis.t dopiero po powrocie do Pary.ża.
da, dziecko?
myślał - Jak to dobrze, że nic mnie !llie straci1ł wszystko, co było dlań nrujd1roiżWcześniej nie wolno ci go otworzyć.
- Bardzo - odrpowiediziała de.ho.
zmus,iło do 1przedłużenia podibytu w AI- sze na świede.
pytał
o?
g
ko,
Od
- Jaki to li&t?
- Mam jaik.ieś zrłe pq-zecrucie - o·
T·eraz n~e zależało mu ittiż nawet n1a
Gd]llbym Klemens, oglądając zap.ieczętowaną . iko- gierze.
dezwał się znowu Klemens I n.agl·e p1"zyipomniał soibie, że ma w własinem życiJU ...
mógł, z.rezy.gnowałlbym chętnie z te.go Io pertę na któreij nie było żacLn~o adresu.
Saimo•l ot z.naidował się ~uż nad brze·
- Dowiesz sLę ,p o powrocie - ipowtó kieszeni ja.ikiś trujemnkzy Hst. EJeonora
tu. Wiesz przecie.ż że n~e iesfam rprze·
sądny, jark inni lotnicy, aJ.e je1cLnak tym ra 1 rzyła sfainowczo Elie·onora. - Pamiętaj, domagała· się, by go nie otworzył przed 1 ga.mi francusiki.emi. Klemens nieo·c zekizem doprawdy odczuwam iatldeś Olbawy. że nie woilno ci go 0 1tworzyć przed p•r zy· ~i:;y,jaz.de~. Ale Klemens nie ~hci.ał ~Lł~: wanie niatrał~ł na obszar. m~iet
Zazwycza7 w tych wyipadlkach, lotniik
ze1 c:z.ekac. Wydawało mu s1ę, ze iesh
byci.em do Pa.ryża.
' _ Więc nie l1eć„.
Klemens ni·e miał ani chwili czrusu. przeczyta list wcze&niej, to też w tern , nie tracił zimnei krwi. Ale tym razem
-Nie mogę i z~es!ZŁą nie wy1pada.
1było inaczej.
•
Dalszą rozmowę iprzerwał im Wiktor Pochwycił żonę w ramiona, obsy'P'ując ją nie będzie nic zł.ego.
Nieszczęsny, nfa mógł ani na chwilę
Rozerwał ikqpertę i szyibllro p•rzelbiegł
Rwsse.1, młody dzienin~karz, przehywrują gorącemi p·ocahmlkami.
za.pomnieć o strasznym liście.
- Pa, malleńka -- brzmiały jego ostat- wzrokiem treść lisfo.
cy często w i·ch towarzystwie. I tym ra•W pewnym momencie zdał sobie s1pra.
- . Klemens;i~ - ipiisała Eleo.nora
zem p.rzys:zedł, by zarbrać małżoników do niie słowa.
W godzinę później · s~molot wzbił się gdy się J>obrahsmy, kochałam c1ę gorą- wę z te,go, że motor zaczyna mu o•dmateatru.
c? i ~yłam .Pe;vna, że moąe uczuc.i~ n~gdy wiać posłuszeństwa.. -Nie prz,erazHo gQ to
..
- Możeby.śmy .z.ostali w domu - za- w powietrze„. .
Mknąc w k1erunku Afrvik1, saimofa1y się .me zm1emą. Przyipadek chciał ~ed- nawe.t...
pro:p:onował meśm1ało Kilemens.
Lepiiej z.ginąć, ni,ż żyć bez Eleonio·r y„.
chw:iilę nie· prze.stawał! nak, ż:e zawarłam z1naąomość z Wiiktorem
- Ale.ż dziś jesit wyj.ął!kowo ciekawa lotnik ani nrzez
• · · Russeil1em. Był to zreisztą twój znajomy,
·
tp•r emjera - odiparł z 01żywieniiem dzienni myśleć o Eleonor.ze.
Nazajutrz, w !Pismach paryskich uka
ka.r z _ Jestem przieikonany, że sz:tuka 1 Po1bra.ł się z n~ą z.ale:dwie przed trze którego pewn~o wieczoru do mus przyią do szaleń· · prowadziłeś. Człowiek ten w szyibkilm zały się no.fa tiki o strasznym wyipadku
ma mi1esiącami i kochał
was bardzo zaiiruterewie.
Klemens widzą,c, że Eleonora bardzo stwa. Gdy musiał wyjeżdżać z Paryiża 1 . czasie sfał mi sńę ba·r dzo bliski. Inna na lotni.czym, którego ofiarą J>adł młody lot
pragnie · pó~ść do teatru, prze,&tał oipono- dni rozłąiki wydawały mu się najstra.sz· : mojem mieijscu, mo.ż>eiby wszystko przed ni1k, Klemens Tourdot.
Samo.Jot jego wipadł do morza. Tourlniejszem piekł~m. Doszł.o iuż ·nawet do 1 tobą ukryła. Przecież tyle kobiet ma ko
wać.
A tak p·rzecież praignął ISlpędzić z nią tego, .ż>e począł zasta!Ilawiać się nad tem chanków i„. Ale ia pra..gnę zawsze mieć dot poniósł śmierć w odmętach wód.

Cod li en na nowelka ,,Expressu"
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