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BIENIAKOWSKI,

na międzynarodowych zawodach lekkoatletycznych
w Medjolanie, zajął w bie·
gu na 400 mtr. pierwsze
miejsce w czasie 48.8 sek.

-

Samobójczy

becnie z robotnikami, którzy żądają 3o-godzinnef;!o
tygodnia pracy.

wmagistracie łódzkim

strzał

Urzędnik wydziału
pracy targnął się

minist~Is~Pfe~F!~~'ecznei

w Ameryce, pertraktuje o-

kontroli, Stanisław Dowbór, dziś rano w czasie
na życie.-Stan desperata jest bard·z o groźny

I Zachowanie się jego b.ya.ajmniei nie
Lódź, 5 października. )okolicy serca. Stan desperata był bar-,· razie osłonięte są mgłą tajemnicy.
Jak nam k<>munikują, D<>wbor nie świadczyło o tem,
(gr.) Dziś o godz. 9 ra'n o w urzędzie d7;o groźny.
Karetka pogotowia n.iezwłooznie prze zdradzał się przed nikim ze samobójcze- ZiE NOSI SIĘ Z TAK STRASZLIWEMI
kontroli przy wydziale podatkowym
MYśLAMI.
mi zamiarami, Dziś rano iak zwykle
magistratu przy Placu Wolności roze- wiozła D<>wb<>ra do szpitala.
I nagle w chwili gdy wszyscy koledzy
Jak nas w Ostatniej chwili informują, przyszedł do biura, pn;~tał się ze
grai się wstrząsający dramat.
wszystkimi k<>legami i usiadł prey swym byli zajęci pracą, strzelił do siebie z reGdy wszyscy urzędnicy znajdowali stan DowbOra jest bardzo pe>ważny.
·
wolweru.
P1"1Zyczyny rozpaczliwego kroku na- biurku.
się iuż przy pracy
-·------REWOL· - - - - - - HUl(NĄL NAGLE STRZAŁ
WEROWY.
Jak się okazało, jeden z urzędników
34-letni Stanisław Dowbor, wYCiągnąl
z kieszeni broń i strzelił do siebie w
kierunku serca.
Straszliwego 'tego czynu dokonał w
tak błyskawiczny sposób, że żaden z
męża
łódzkiego zginęła
kolegow nie zdążył mu przeszkodzić.
rz.ec kolejowy wraz z mężem Frajndla w nocy.
ł.ódź, 5 paździem~ka.
Po chwili nieszczęsny urzędnik zwaRarpaportowie nie informowali się,
Ni'ezwyikle tragiczny wypadek wy- Rapaport, żona kupca, zam. w Łodzi
lił się na podłogę, brocząc krwią.
_na_djeżdża po~ą,g i przypad
Zaalarmowano niezwłocznie pogoto- d~r~ył się .nocy ubiegłej na dworcu przy ul. I_(a!llLennej 5. ~a.pap~rt~wie od Ina kitóry
s1ę na trzecim.
znalezlt
kowo
od
poc1ąg1em,
Pomania
do
mieli
1echać
Kahska.
Łodz;
wie.
Naigle, olkoło godziny wpół do pierwPo godz.inie 12-eij przyibyła na dwo- chodzącym z Łodzi o godzinie 12,39
Przybyły lekarz stwierdził ranę w

I

zwłoki na stacii łiódź·Kaliska
Zmasakrowane
na oczach
Zona kupca
I
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Autobus

wpadł

5 pasa!erów

do rzeki

zginęło

KOnstantynopol, 5 paźd·ziern~ka.
Autobus, zdążający w kierunku Mala łlty we · wschodniej Anaitolji, Wij~chał
w pełnym biegu na most, a uderzywezy
o barjerę, złamał ją i wpadł do neki.
· Z 9-ciu pasażerów 5-ciu zginęło na
miejscu, a 4 odinfosło poważne obraże
Wwadelk ~owo•dowany został
nia.
prz·ez 111iedoświadczonego kierowcę.

Je~en

le lWJ[i!l(óW

podejmuje

pl'óbę

w HWO~a[~ ~alODOWJ[~

l

pobk:ia..

rekordą światowego

Por. Pomaski odleci z Mościsk przy
Warszawa, 5 'Października.
naw1gacyjW najbliższych dnia-eh wystartuje z SIP•rzyjaqących waru.nikach
Mościsk na baLoo,ie sportowym poi~- nych (siiolnyim wietrze wschodnim) z zaności 750 mtr. s.zreśc. por. Pomaski - to · mierze:nii,e m l])Ołbida rekOrdu śwtatowe
warzy.sz kpt. Hyrn.lka w ,z awodach o pu- go dług<>ści lotu w linji pr<>stej dla bało
I nów pOjemnOści 750 mtr. sześc.
har Gordon - Bene.fita.

to:

=: n~r~~~l~i, o:z;::i'd::~ t~~ciąg,

lecz

Rap.a ,podowa nde mogła się doczekać
aż pociąg zatrzyma się, by n~·tępnie
przejść spokojnie na właściwy peron i
nim mąż z.dążył zorjentować się - znalazła się pod lok0motywą.

Rapaportowa przebiegała przez tor
w chwili, gdy nadjeżdżał pociąg i wskutelk własne~ nieostrożności wpadła pod
poclą,g.

ZaRozległ się przeraźliwy krzyk
trzymano Lokomo 1tywę. SpOd kół wydo
byto zmasakrowaną kobietę. P<>niosła
ona śmierć na m,iejscu.
otrzymają
Zwło1ki za,bezpiecz.ono na mieJs,cu do
władz sądo.wo - lekarskich. Nad
zedścia
po!yczki w Anglji
iprzewiez.iiono zwłoki Rapaporloranem
Czterokrotne wzmocnienie floty powietrznej i morskiej
Londyn, 5 pddz:iemilka.
wej do proeektotjum miejsiki,ego.
„Dafily Exrpress" donosi, że wyisiłlki
bawem ma wejść pod plenarne obrady
Was1yngton, 5 października.
.
Przy ~włokach rozegrały się
uzyskania w Anglji
rządu siowiedki·ego
Na posiedzeniu komisji zbrojeń po, kongresu.
ne sceny. Oszalały z rozipa•czy mąż do
dłuigoterminowe1 po~yczJd w wysokości
Program ten przewiduje czterokrot- stał srilne.go ataku nerwowe,go.
wietrznych i morskich kongrnsu, jeden
(gr.)
50 milionów funtów ostatecroie się rozczłonków komisji płk. Ripenback prze ne wzmocnienie amerykań§lkfei floty po
z
chwiały.
1
Ban1k An1giels!ki miał z.a'J)ro.testować dłożyl opracowany przez siebie 10-letni I wietrznej 1 m<Jrski'ej, zarówno pod llllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllii!llllllllllllilllllllllllllllll!llllllllllllllll!
program rozbudowy zbrojeń. który względem materjalnym Jak i slł ludzprrzeciwłko ipo1życzce.
Ł
przez komisję został zatwierdzony i nie kidh.

Sowiety nie

Olbrzymie zbrojeni.a Stanów Zjednoczonych

srtruz-

I

Pod kołami taksówki
ł..ódź, 5 1Paid27ierntka.

(gr) Na ulicy Piott1kowslkiej przed do
mem nr. s przejechany został !Przez taiksówkę Mosz0k FreidenJ:"eich, mieszikaniec ~le'ksa~·drowa. (Paibianii~a 1).
. F~e1denire1'c~. usiłował 1Prz.e1Jść rpr.zez
1ez·cLn:ę w c.hw1n1, gdy w dość szyibk1em
t~mpie nadąec~ało ~?.to· Denait c· of?,ął
s1ę, lecz w teo chwrli auto z całym 1mP et·em n CllJ.e,chało na nde~o
•
.s •
Do rannego wezwan;o po~otowte.
Leikarz opatrzył ~o. Fre1denl"'e~ch odniósł szereg ran tłucz.onych głowy. Nieostrożnemu szofe.rowi sporządzono pro·
tokuł.
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-oświadczają b. francuscy żołnierze frontowi
Jest jednak bardzo ubolewania goaParyż, s października.
·Przewodniczący narodowe.11;o związ- nem, że premjer zapomina calkowicie 0
ku żotnierzy frontowych Lebeca i czło- fundamentach tego dzieła: 0 reformJe
nek zarządu poset Goy, wypowiadają wyborczej.
się na lamach „Excelsiora" zasadniczo j Nie można nakłonić parlamentu do
. D u- poszanowania dobra P. owszechnego .
, t
f
. kt
1
.
za pro Je em re ormy pans wowe1 o
mergue'a ponieważ premier szuka roz- zamechania odrębnych interesów jeśli
wiązania' nie drogą przewrotu lecz po- się zatrzyma obecny system wvb~rczy
·
· ·
· d
f
·
ż
'.
•
wolne1 ~wolucjl. Także byli. zołnierze _olmerze rontowi. omaga1ą sie szybfrontowi wolą ewolucie zamiast rewo· kiego wprowadzema proporcjonalnego
systemu w'Yborczego.
lucjł.

·
•
W
· _ amp1r z ow1cza _
stame przed sąd~m w_ P~z~an1u

Poznan, 5 pazdziermka.
":!związku z ~niesieniem przez adv:.
Grunberga, obroncy Tadeusza EusztaJna, zw~nego „wampirem z Lowicza",
który medawno skazan~. zostal n~ 1~
lat wi~zlenia, -: ap~lacJi w powyzsz~J
sprawie, odbędzie się pro~es apelacyJny przed sądem w Poznamu.
t
J k . d . d .
a się ' .owia UJemy, mo YWY apelacJi są podobno wysoce sensacyjne.

Wypadek ambasadora Franc1"E~

Bem, 5 paździemilka.
"Ambasador Francii w Bernie hr.
Cfauz,e l uJ.e,gł wczora~ wypadkowi samo5
ipaictziemi!Ka.
Kat<>wice,
chodowemu, w którym poranfony zoU
U
Uu•
stał dotlklirwde w czoło i w ikola11110. ZaWzmożona propaganda antyhitlerowska w Niemczech
wezw:aaiy na mieńsce samochód saniitarlewski, Jerzy Leimund, Rafael i .J\.lfons
ny przewiiiózł amlhas·adora do jedln.eij z kli
rekla
która
kopercie,
w
ulotkę
om
chodni
październilka.
5
··
B~liil,
Kasza:.
Wzmogła się silnie w Niemczech pro mowat~ p~wie~ ·gatun~k m~dła. Po prze ni:k bemeńsildich.
Wszyscy są mlodziencami w wieku
16 i 17 lat, mimo to byli już sześciokrot. pa.ga.nda antiMtlerowska. Wszysrtlkie nie czy!amu 1edn~J kartki prospektu, czy.
mieok-ie miasta z Berlinem na czele za- telmk dochodził nagle do artykułu, któnie karani za żebractwo.
Tymrazem odpowiadali za to, że na lano w 05 tatnich dniach tysiącem nrujroz ry zami:ist wartości mydła, omawiał
szosie przed Wisłą rozciągnęlf dil'ut, mai.tszych ulotek i niele~alnych dru- wypadki 30 czerwca i program przysz- przyj~ci do partji komunistyczne)
M<>skwa, 5 '{>aździemilca (PAT)
wskutek czego przejeżdżający rowerem ków, mimo, że rozsa:ecz.anie ich połą· lego rządu lewicowego.
1otnicy - bohaterowie
Znakomici
uliczni
się
zjawiają
restauracjach
W
niebezpieczeńwielki~
z
jest.
J~r~y Kasia spadł 'z ~o~er~ i zosta! czOne
c1ęzko ranny. Oskarzem me Drzyznahlstwem. N1. eilegalną bubułę rozipowszech sprzedawcy, iktórzy gościom wręczają' z,wiązku &owiecikiego Lewoniewsilci La~ię . ~o winy, j_ednak ś~ia~kowie obcia.- ni~ się przy użyciu pomysłowych tric- k~per!Y z widok_ó~lrnmi. ~oper!y te za[pidewsiki,. Sleipniow ~ Wodoipianow' zow1cra1ą pn:cwazme ulotki, · skierowane stald przYOęci do pa'l'ltiji lkomuni.styczne9.
z;yl! ich swem1 zeznamamr. Sad skazał kow.
·
· ·· ·
Pewne,go dnia np. rozdawano prze- przeciw obecnemu regime'owi.
wszystkich po pół roku wlezienia.

wic1.:~~e~d~ci~i~da~rdęz1~~v~o: D~~~~=

•t
zam1as

my

dł:t

ulotki' :a·•g1•t:acy1•ne

Znani lotnicy sowieccy
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Zlt?rodnie pięknej Lisetty, która zmieniała kochan~tow, jak rękawiczki. - Wlad.z e p.o zukują pólnil<a
morderczyni wśród jej niezliczonych wielbicieli
(x) Policja niewielkiego miasteczka
franc11skit:go, R.ibeerac zajęta jest roz··
winan,iem niezwyklej zagadki.
Niedaleko miasteczka Ribeerac zn:ijduje si<;. duża wieś, w której mieszkańcv
dobrze znali .Edwarda Loche, bogateg"o
'" ieśniaka.
. Loche, mimo, iż liczył 56 lat był zapahmym zwolennikiem płcJ pięknej.
Na .term tł wynikały niejednokrotnie
a~ an tury, których nie S7'czecfziła ·mu
·
jego zgorszona małżonka.
Luche potrafił bowiem znikać na ca~
łe 1;o~c. a nieraz na1wet i po kilim dni
nie pokazywał się w domu.
Nikogo też zbytnio nie zd?:iwił fakt,
i.e zamc:żny wieśniak i tym raiem taJemnr~zo zni'knął ..
Pc: nieważ

nieobecność

szy słyszy to nazwi'Sko.
Oburzenie Lisetty wydało słę policiJantowi podejrzane.
W krzyżowym ogniu pytań, Lisette
przyZ'nała się, iż Loche bawił u nfeJ kry
tyozuego dnia pół godziny, poozem wy.
s~dł, ale dokąd ~ tego nie wie.
Gdy do mieszkania Lisetty przystano oddział policji celem jej aresztowania, piękna dziewczyna zmieniła taktykę. Nie odpo:waidając na pytania, wrę
czyła ona list, w którym przyznaje się
do zbrodni.
ioche'a zabiła podcizas sprzeczki, ar
cfało jego pochowała w odlei?łośc·r 1500
metrów od domu.
Ponieważ niemożliwem byto, aby
kobieta, bez niczyjej pomocy, mogła za
nieść bezwładne ciało tak ·daleko. pÓczę
to poszukiwać ewentualnego wsoplnika
zbrodniarki. Policja ustalita. iż Lisetta
Blanchet miała kochanka. 21-letniego
młodzieńca Henry Beynata.
Zaaresztowano go również. Gdy obydwoje kochanków skonfrontowano Li
sette zmieniła ponownie taktykę, twierdząc, i'ż zibrodni dokonał z zazdrości jej
kochanek Henry.
Tymczase oskarżony zdof at wykazać swoje alibi, wobec czego wypuszczono go na wolność.
W międzyczasie policja aresztowała

w'.t:śniaka

!1rzecingata się wyjątkowo d!•1go. zauiepo!wjona małżonka zawiadomiła o
zniknil,-ci'u policję.
\Vszcr.ęto poszukiwania •m1'inionego. Usialono, że poraz ostatni w~dziano
Loc·hego w pobliżu mieszkania Lizetty
Bła1ichet, pięknej wieśniac'zki, która
sł~:nĘ>la ze swego powodzenia u męż·

.

czyzn.

;r,~:, li1~\9.• '!-~f.1łl

Polii.:jant, wystany do mieszk3.nia
pięknej Lisetty spotkał się z jej oburzeniem. - 1 wierdzifa ona, że żadnego
Edwa11da Loohe'a nie zna l poraz plerw-

niejakiego Jeana Chabat, równteż ko·
c·h anka wiejsikiej Messaliny, którego po
dejrzane zą.chowanie i plamy krwi na
spodniach, skłoniły policję do wszczę
cia przeciwko niemu dochodzenia o
wspótudlział w morderstwie.
Chabat twierdzi, że jest niewinny, a
piękna Lisette, zmienia ciągle swe ze..„ .~·;~r-1:~-i
znania.
::Ekshumowane zwłoki zamordowanego, które znaleziono na mieiscu, wska
zanem przez Lisettę, mają na czaszce
trzy głębokie · rany, zadane tępem narzędziem, przyczem trzecia rana, zadana jest z niezwykłą siłą i pochodzi praw
dopodobnie z ręki mężczyzny,
Lisetta zmieniła ponownie zeznania,
twierdząc, że Locate rzucił sie na nią
i zamierzał miewoUć, wobec czego w
obroni'e własnej, uderz.yła 20 dwukrot•
nie, leżącym w pobliżu młotkiem.
Policja nie daje jednak wiarv zeznaniom morderozyni ł skwapliwie J>OSZU·
kuje„. innych kochanków Usette Bla'n·

chet.

· ! .b"' \J1łf_ił:~•· -ł-i„J 1:r.~i
1

Zachodzi bowiem po-dejrzenie, iż Jeden z jej kochanków, zamieszanv jest w
sprawę morderstwa, a jego piękna koohanka bierze winę na siebie, ażeby go
',,.,, "~.,, ~!;~+~'1~ 1141
osłonić.
Ciekawa ta sprawa wzbudziła sensację w całej Francji.

spowodował. .. rewolucj~

Pies

Węgierska chorągiewka

w pysku

łała krwawą bójkę

czworonożnego artysty wywo-

na widowni cyrku

Medias.z, ławki i drewniane części lóż.
hl W ru:miuilskiem
Dopiero przybyły większy od1dział
w prowincji siedmiogrodzkiej, wyn~kła1
a wan tura, mająca charakter miniaturo· policii zlikwidował awanturę, ktPJ"a mia
wej rewOlucji. Miasta to posiada lud- la przebieg tragiczny.
W bójce bowiem 7 osób odniosło cięż
nOść rumuńską, węgierską i niemiecką.
Pewien airtysrta C)11tkowy, który roz-; kie, a 30 lekkie rany, W powszechnej
bił swe namioty w MecLiaiszu, popi1sywał bija.tyce wziął również udział S{P'rawca
mieście

W cyrku zaczęły fruwać krzesła i
tego zamie.szan.ia - piesek Buksy. który rzucił się na jednego z p0Jicjantów i
począł go zawzięcie szarpać . Policjant
wyją~ rewolwer i celnym strzałem u·
śmierdł psa, który stał się pOWOdem
,~rewolucji" w Mediaszu,

i
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1

szemi

sztuczkaimil

liczyły,

czyta· '

p1sały i t. d., brudzą rpowszechny zachwyt puhHcmości. Efeiktem końcowym tego illumeru było w.d rapanie się jednego z <pupilów al'ltysty 111a
ły, tańczyły,

Sokrates rozwiązywał„.

krzyżówki

Manja krz.yiówek przyczyniła się do szalonego wzrostu
zapotrzebowania na encykloped.łe

wieżę, zbudowaną z krzeseł, i poWiewanie stamtąd chorągiewką.„ węgierską,

(z) „Times'' publikuje już od kilku znal, że rozwiązanie krzyżówki wymaWęgierska j' tygodni listy swych czytelników w spra ga u niego tyleż czasu, co ugotowanie
którą wesoło powiewał.
jajka na twardo. Gdy zapala gaz, przy.
część . publicznOści przyjęła tę pomyłkę wie krzyżówek.
W odpowied1zi na pytan. ie

psa .żywe!11i oklaskam~; p<>ą.•cza~ ~dy R~;I

redakcj_i: stępuje do rozwiązywania

krzyżówki.

mun1 i Ntemcy zaozęb gwizdac 1 groz.ić „Ile czasu zużywam na rozwiązame dy zadanie jest rozwiążane, James za·
k:rzyżówki", pierwszy odezwał się pre- ·ktęca kurek od gazu.
.
artyście.
Dzięki korespondencji, prowadzonej
Zdetonowany i iprzerra.żony hała·sem, zes angielskiego to\}'arzystwa kolei że-

pies, ni.e usłuchał r·O·Z'kazu swe.go pana, laznych i jeden z dyrektorów Banku An- przez czytelników „Timesa", w.yjaśnio

40

Pochozeiścia z wieży i gielskiego, sir Josua Stamp. Rozwiąza- na została historja krzyżówki.
n0;wołują9ego go
nadal ch<>rą- nie krzyżówki ,,Timesa" zajmuje mu 50 dzenie jej datuje się od czasów bardzo
pOW\łewał
t~1umfa1n1e
minut czasu dziennie. Sir Austin Cham- odległych. W swej pierwotnej formie
.
g1ewką.
Gorąca krew rumuil·Sika nie mogła berJain okazał się bardziej szczęśliwym znane one byty Sokratesowi i Arystote·
obrazy. P<>częto rzucać od swego poprzednika: - Zdaje mi się, lesowl. W XIX stuleciu zamieszczano je
w kierunku arenyt co kito miał pOd że pobiłem rekord szanownego sira Jo- często w tygodnikach dla dzieci, szcze-

:zmie~ć taikiei

27~

-WOLNA TRYBUNA.

„To nie była miłość"!„

PAN W. M. w LODZI. To bardzo ładnie
o Panu, że przykrość sprawia Mu
uczucie, którego odwzaJemnić nie może. Tragedią Jednak tego nazwać nie motna, albowiem,
przedewszystldem owa znajoma Pana sama ponosi odpowiedzialność za wszystko co· się stało, powtóre po roku przerwy w znajomości (z
lei winy) nagle się lei przypomniało,. te właś·
clwle.„ to ona tylko Pana kocha, co Jest tyciowo mało prawdopodobne, a po trzecie nie przebywaliście ze sobą dłużel I nie wywiązało się
między Wami przyzwyczajenie ł przywiązanie,
które wywołuje żal. Może Pan wobec tego od·
wa:ittle I bez wielkich skrupułów przyznać się
do tego, te uczucie, które tywlt Pan kiedyś dla
swe) znnJomel, napewno nie byto miłością, a
tylko przyJatnkt I sympatią (twierdzę to ka·
tegorycznle zważywszy wiek Pana I Jego zna·
Jomel), a powtóre I Jej uczucie oapewno nie
Jest tak ·silne, ażeby nie miała o niem, po pew·
nym czasie, zapomnieć.
· Reasumuląc to wszystko motecie w dalszym
ciągu zostać dobrymi zna)oniyml, afe... niech
nie Uczy na Pana wza)emuość, poniewat zmusić się do kochania nie można, a oszukiwać
Pan nie chce. Pozatem nallepie) byłoby dla Was
oboJga, ażebyście się nad takleml sprawami l
tragediami mlłosoemf nie zajmowali, albowiem
obydwoJe macie Jeszcze na to wiele czasu. Zna·
Joma Pana musi być typem rozflirtowane) I mało poważne! panienki, która widz! radość tycia
w zawracaniu głowy młodym chłopcom. Przy.
kro ml, że sądzę lą tak surowo - nie znaląc,
ale leplel ażeby się sama zastanowlla nad swo-_
im trybem życia I zmieniła go póki czas. Docho
d:ząc do wieku, w którym zachowanie Jel bę·
dzie częściowo usprawiedliwione, będzie luż
zgorzkniałą, albo nawskroś . zepsutą mtod1\ osobą, którel każdy poważnie myślący mętczyzna
be<Izle unikał. Dzisiejsze współtycle pomiędzy
młodzieżą oboJga płci nie polega na flircie I
wzaJemnem zawracaniu sobie głowy, ale 01>arte Jest o zdrowe podstawy wzaJemnel przyJat·
ni, spotęgowanej przy pracy naukowe), zawo·
doweJ, społeczne!, albo na boiskach sporto·
wych·
,,CHLUBA OJCZYZNY'' z ZAOLĘBIA. Myślę, że w Pani warunkach l sytuacJI, powinna
się PanJ starać nabyć takle wykształcenie, któreby laknaJprędzeJ pozwo1Jło się Pani usamodzielnić. Molem zatem zdaniem radziłabym
wstąpló do seminarium nauczycielskiego 1 .przygotować się do tego właśnie cblubńego zawodu. Będąc uauczyclelką. będzie •lę Pani wciąż
obracała w atmosferze nauki l szkoły, kt6rą
Pani tak uwielbia. a pozatem znaJdzle Pani
dość czasu, ażeby wieczorami uzupełniać luki
swego wykształcenia I same! kształcić się Jesz•
cze daleJ, sięgać wciąż wyże) po wiedzę.
Co zaś do Pani obaw, odnośnie adr.esu i
ofrankowania, to są one zbyteczne. Ll•t był dobrze wysłany, ale Ja ·nie podzielam, niestety
Pani optymizmu, co do p~ytywneJ odpowiedzi.
Listów tego rodzalu, przychodzi bowiem na ten
sam ad·res dziesiątki tysięcy I nie sądzę, aby
wszystkie mogły być rozpatrzone. Niech Pani
nie traci cennego czasu I sama zakrzątnie się
nad umofllwleniem dałszeJ nauki. Niech Pani
zwróci się do kierownika, czy kierowniczki
l(lere>wnlctwo
ukodczyła.
szkoły, którą Pani
szkoły, wydaJąc Pant odp0>wlednle za§wladczenle o pUnoścl I Zdolnościach wiele będzie mo- .
glo w tym kierunku zdziałać. M-0żliwern !est, te
dostanie się Pani do któreJś ze szkół średnich
Oczywiście popaństwowych, albo miejskich.
parcie dotychczasowego kierownictwa szkoły
będzie miało w tym względzie decydujące zna·
czenie.
świadczy

sua Stampa. Na rozwiązanie krzyżówki gólnie w krajach anglosaskich.
•
•
•
· Obecne nieby_wate swe powod1zenie (
zużywam 41 minut.
Znany autor powi~ści detektywistycz- zawdzięcza !krzyżówka drwum ameryka
(sb) „.sipo1rzą:dzoinio sipecirailną suhsfan·
nych i profesor .wyzszego zakładu nau- nom: Robertowi Simonowi ł Linkolnowi
kowego w Eton, Montan1;1.e James, przy- Schusterowi. Obaj studenci uniwersyte- efę eto iimµre•g10ow.ania maite.rjałów i p.atu w ttarvard, ·zwracali wwagę, że ciot- pierów. Tkani!Ily i dokumenty paipfoka ich każdej niedzieli rozwiązywała ja- rowe po odrpowiedniej prz·eróboe są nie·
kieś zadania z prowincjonalne} gazety ztniszcza·Lne lJ)Tzez ogień. Nawe·t naijwięik •
s.za tempera.tura zwęgla je ty~ko na po·
'
niedzielnej.
Simon i Schuster wpadli dzięki temu wi·erz·chni. Pismo na . dollmmenta·c h zona pomysł wydania zbioru 50-ciu takich sta.je nienar1.16z.one.
30 tys. dolarów „wyfr1:1nęło" z banku prztz okno
(sb) .„wiele iprze.ds·iębiorców p.rzemy
(x) Kaisije.rowi bank.u w Los Angeles dolarów, 30 tysięcy dolarów, w banknO- ~ada~. Na jednej z _boczny~h ulic nowowydarzyła się n~e:zwyikła iprz"Ylgodia, tktó- łach 100 dolarowych, stało się własnoś- ~or.skrch pomysto~r. mlodz!eńcy ~Y!ł~-. sł.owych zagraniicą zainstalowało obec·
ra jedn.aik w1zibudz.iiła zaohwyit prZiechod- cią przechodniów, którzy rzucili się na Jęh m~sardę 1 na Jeł drzwiach .u.mies;.ih nie specjalne aa>araty do chwytania pyłu
zażarte szyldzik: ,,Wyd~wmctwo krzyzowek • pochod.z. ąice.go W1raz z dymem z pie·ców
mów. Kasijeir pOłożył na st<>iliku, pod ok· pientądze z nieba" staczając
Książka wyszła z druku. W ciągu hutniczych lub koksowni. W cią.gu robank~ot.
nem paczkę banknotów 100 d,olarGwych, walki o
była przywrócić miesiąca nakład jej wzrósł do 750 ty. iku zeibrano w hufach 100.000 ton pyłu
PoJ..i.c9a zm:us1zona
z zamiia.a:-em oibHazetnfa ruch i wł·Olt·enii.a w
opaiski. W mięcłzycza.s1i.e je1dinalk zagęty spokój, roizipędzając gromad.zący się po·d sięcy egzemplarzy, po upływie dalszych me.talowe1go, a w ;p11:i~myśle wę,glovrvm
nałeży, że dwuch miesięcy - do półtora miliona. 2,6 miljonów ton pyłu węglowego. War
ba~;kiem tłum. Zamacwl
był o:n z1ałatwi.airniem klt!enłaH.
Krzyżówki przyczynił:v się do dobro- tość zebranie.go w ten s1po·sób mafr ~jałiu
jeden z urzędni- „szc.zęśli:wi z.nala.z·cy" ba111irnotów ::dol;>y
W pewnej chw11i,
ków ba111ku crlWIOI"zył drzwi. 1p11:owadząice ,.s:;;y łup, ucie.kii, w :;!:>awie, że pienią- bytu wydawców słowników encyklo- wyno1s1i o.koło 120 milfo1nów złotych.
(sib) „.i•nżyt0ier Larsen ·wynalazł noPe>wstał p~eciąg 1 1dze 7.0~ta;ią ?deb_r~ne, poc. bankiem ;z~aś p~dYCZlJY~h. Pier~szego roku ~?dy roz
do poilwqu k~jera.
zgrom.:.dziili s•1ę pozn1c1 mm prze::hodme; w1ązywama krzy.zów~k V( AnglJ1 sprze: wą antenę, k~óira. hęd:rie zai.n.Et~lowana
którr. ~1zrzuclł paczkę banlmotow..
Plentądze wyfrunęły . za ~Jmo. Mimo! : k lói7,- , na własną 1'likę prZE'pr~wadzalt 1 da~o c~ternkrot~1e ~tęceJ enGyk!opedyJ na da.chac~ w1e~h:::h_ ~loków 1111::-:;z.k alże ka•si·ell." w towarrz-y:si~w1e kliLku. urzędm 1 skrupui11\ne poszu:c1wa~1a w kazdym zal ktore!flI i;iostuguJą .s;ę ~szyscy memal nych, ~o 1edine1 truk:e·i ą,n.tenv bcdą maków na1fychmfas·t wyfoegld. na ulicę, uda kamarku murów, w ptwnicath, na da- rozw1ązu3ący krzyzowk1, ciągle wzrasta gły hyc 'P.rzyłąc-::one radjodbicrn!1ki
i wezy~·tkich lolkatQrów jednego budynku,
ł
ło im się pozbierać zaledwie 20 tys4cy chach przyległych domów i t. d.
ręką.

__
Fakt ten dał asumpt do pOwszechnej
bójki. Rumuni rzucili się na artystę, i fe
f1o psa, podczas gdy Węgr:zy starali się
osłonić zaatakowanych swemi ciałami.
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nieraz pacjenci
wyp&Jdalizokienszpitala Ubezpieczalni„.
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bezrobocia. w skład komitetu
IL WW
..,
'9
W.
:-nani, na gruncie łódzkim, działacze .....
l.ódź, 5 października.
:oiTJoleczni i przedstawiciele związków
0 tern nie wiedział. Personel szpitala to mi powiedział, że to poduszka spa·
(k). - Skandaliczne nieporządki, u- jest dobrze „przeszkolony" i milczy jak dla z okna„. Często spadają te oodusz.
pracowniczych.
w Ubezpieczalni Społecznej w mur, bo w przeciwnym razie ll:rozi zwol kl-. dodaje dozorca. - Niedawno sam
jawnione
noWQT>O·
Jednem z glUwnych zadań
widziałem, jak ktoś wypadł z okna na
wstalego komitetu jest uregulowanie związku ze śmiercią Reliszównv i Dzia nienie z pracy.
Ciekawą rozmowę przeprowadzll z podwórze i to .samo mi -po ·v :iedziano.„
kwestii zatrudnienia m~żatek, których toszyńskiego, wywołały wśród mas u•••
dozorcą dol;IlU, przylegającego do szpim~żowie mai«, dostateczne źródła docho bezpieczonych olbrzymie poruszenie.
Zachorowała matka iednesw z ubez·
Obecnie wychodzą najaw nowe fak- tala, nasz reporter, który bezpośredni·)
aoiv, pozwa1a.1a:ce im na utrzymanie żon
pieczonych. Choroba postępowata szyb
· ·
d t ·
dk
oraz sprawa zatrudnienia emerytów.
bl'ż
.
ód p . k
.
Bezrobocie, jest kląska: społeczno,, ty, rzucające charakterystyczne świat· po wypa u u a się na mie1sce.
acient a, czu1ąc z 1 a- Nie wiecie, jak tam bvlo z tym ~o naprz .
; jednocześnie klęską ogólnopaństwowa, lo na metody, stosowane w szpitalu ującą się śmierć, wezwała svna. Gdy ten
wypadkiem?
bezpieczalni przy ul. Zagainjkowej.
·
zgłosił się do szpitala, nie chciano go
k
t
k
alb owzem Skarb Parłstwa musi desygnoAno, ktoś s oczy z o na„.
*•""
ivać na pomoc bezrobotnym kwoty, któ- Jakto, mieszkacie tak blisko i nie dopuścił do łoża chorei. Obiecano naTragiczny wypadek z Dziatoszyń- ,
re możnaby przeznaczyć na inne, nieJuż kilka· : próbowaliście się dowiedzieć. kto sko- tomiast, że gdyby stan jej pogor~zył się,
mniei doniosle cele. Walka z pracuia· skim nie jest odosobniony.
z0stanie wezwany do szpitala.
cemi meżatkami i emerytami, posiada- krotnie zdarzały się wypadki, że pac· :· czyr i dlaczego?
Wezwano go istotnie, gdy„. było po
jącemi inne źródła utrzymania prowa- jenci „spadali" z okien sZ1pitala, ale ntkt 1 - Pytałem się jednego ze szpitala,
wszystkie1n i pacientka leżała ookraJa·
-·-- - ·dzona będzie oglf!dnie, ale stanoivczo.
Na pienvsży ogień póida instytucje l!lllllllllllilii!!!l lii!i!l!ili !!\ ~:' lil~\:l! llll!illlll!l l! lfi!'! 11 '~ L:: :: 1'Li;:!l!ll:ipiii!1•ll!!l:l!i!llllllli!IHl!!llllll\lllllilll!i!llll!i:J:lliHl!!!ll!l!f . '. :,i:·!::i;;: ' ua nożami. Ubezpieczo.iy ów chc!at
pocz<itkowo skarżyć ubeznie~zalnię o
d:.4samorza:dowe i svołeczne. W łódzkiej
samowolne dokonanie sekc1i. ale zanleUbezpieczalni np. pracuje okola 320 mechat tego zamiaru. Był na Pusadzie i
'
eatek, których mężowie maja posady
0
.
bał się szykan...
rozpoczął
I place dostateczne na to, ażeby WYŻY·
zakładów Scłielblera,
Pracownik
.
.
.
.
.
, 'I
wić i utrzymat swoje rodziny. UbezvieZa:~ą~ zakładów me. chc~ał J~dnak Golnik, ztożyt skargę na ubezoieczain!ę,
. Lódz, .s. paźdz1ermka.
czalnia zatem i Magistrat m. Łodzi będa
(v) Od dłu~szego J1:1z. czasu trwa w zgod~'.c si7 na te warunki, mimo mter-1 że wskutek wadliwego przeorcwadzetemi instytucjami w których, w pierwszym ru~dzie, r.ozpocznie sle walka z zakładach Widzewsk1e1 Manufaktury wenc31 P: mspektora pracy, którv prze-1 nia operacji ślepej kiszki w mar :u 1932
zatarg ze szwaczi~aml na tle ·Płac. Szwa pro~adził na ten temat, r.ozmo.we z sv.n-, roku, zmarł jego syn, przyczem wbrew
nieslusz.nie zatrudnionymi.
Dmgiem zadaniem komitetu b~dzie czkom, t. zw. tasiemkarkom, dvrekcja dykiem masy upadtosci W1dzewskieJ 1. ·w oli ojca zwłoki poddane zostały sekcji.
kontrola tych osób, które zajmują jed- 1chciała zmniejszyć płace do 40 groszy Manufaktury, p. :Eborowiczem. .
Wdniu wczorajszym o godzmie 10
nocześnie kilka, dobrze płatnych stano- za uszycie koszuli, podczas gdy dotych*
czasowa stawka wynosiła 72 i nót gro- rano, gdy sprawa porozumienia utknęwisk.
Albo taki fakt. Tragicznv wypa.dek
Komitet zaaie sobie w TJelni spraw~ sza. Po długotrwałych konfere11rinch ła na martwym punkcie, w Widzew- z Działoszyńskim wydarzył sie kilka
wybuchł streik minut po 9-ei wieczorem. Lekarz, któz trudów, Jakie go oczekuia i svodziewa dyrekcja zgodziła się płacić oo 50 gro- skiej Manufakturze
się ostrej kontrakcji na swoje poczyna- szy za sztukę, podczas gdy szwaczkt j szwaczek i 228 kobiet odeszło od war- ry stwierdził wstrząs mózgu, nie dawat
nia, albowiem żony wielu wpływowych obniżyły swe żądania do 60 groszy lsztatów.
fadne! nadziei, że uda się uratować cho
w ł.odzi osób zajmują olatne stanowi- prŻy ,Produkcji 1000 sztuk tyi,todniowo.
re go
•
•
•
•
ska. Niemniej Jednak Komitet tuszy, że
Mimo. Iż chwile jego byt~' policzo0
ne, dyrekcja szpitala nie kwaoiła się
z znwiadomieniem rodziny o wvpadku.
•
• •
•
•
w zupełności i przyczyni sie do pewneUczyniono to dopiero na dru...ri c1.zień o 4
Łodzi
zostaną
{!O Zt~nieJszenia bezrobocia na terenie
po południu, a więc po 19 2Qdzinach!
Łodzi.
fakt ten mówi nietylko o ooleszało·
Drugim punktem porzadku dzienneŁódź, 4 października.
W najbliższych dniach odbedzie się go będzie kwestia opieki pozaszkolnej śći ubezpieczalni. Dyrekcji szpitala nie
w lokalu wydziałt). oświatv i kultury nad młodzreżą. Tu należatobv zazna- na rękę byto zbyt „wczesne" zawiadaW głoszeniu D-ra R.ćżanera omyłkowo uka- Zarządu m. Łodzi posiedzenie rady c zyć , że dzieci po zajecłach szkolnych mianie rodziny. To wymagało czasu,
zało się zdanie „Ceny lecznlcowe" co !linieiszem szkolnej.
Na porządku dziennvm tego nie mają należytej L'pieki, i,tdyż są to przez który trzeba byto wv dać persoprostujemy,
posiedzenia znajdzie się całv szereg przew. ażn~e dzieci robotników. zaiętych nelowi odpowiednie instruk...:ie !
·o~••••••••••••••••••••• spraw nader ważnych w zwiazku z wy w cłagu dnia. Dla tych dzieci mają po- 1
*•*
1
Jeszcze jedno. W zwiazku z tray;ichowaniem młodzieży szkół uowszech-1 v.ł stać świetlice, w których młodzież
kradzieży
przebywać będzie pod czuinem okiem czną śmiercią Działoszyńskiego nie mo.
.
nych.
żna winić w żaden sposób oielęgniar·
W związku z wiadomością o kraJedną ze spraw ma być wychowa- wychowawców.
dzieży w LOPP., która ukazala się w nie obywatelskie ksztatcącei się mio-1
Wreszcie ostatnim punktem obrad kl. Całkowita wina spada tvlko na u.
Nr. 273 „f.xpressu" dowiadujemy się, iż dzieży. W sprawie powyższe.i porusza-\ będzie sprawa dożywiania dziatwy bezpieczalnię społeczną, która dopuści·
wysokość skradzionej sumy została na będzie kwestia specjalnvch wykła- szkół powszechnych, gdyż wobec zbli- j' ta. do taki-ego stanu rzeczy, abv na sali.
na podstawie systematycznie i prawidło dów wychowania obywatelskie~o oraz żającej się zimy sprawa ta iest najbar- gdzie przebywa stale kilkudziesięciu
wo prowadzonych ksiąg, natychmiast uświadamiania dziatwv szkól oowsze. dziej paląca. (gr)
chorych, nie byto odpowiedniei liczby
1pielę gniarek względnie sanitariuszy.
ustalona i wynosi zł. 93 i 20 groszy. Jed chnych w duchu państwowvm.
1
nakie LOPP z tytułu dokonanej kradzieży strat nie poniosła, ponieważ zawartość kasetki była ubezpieczona.
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Zebranie streJkuJących
kotoniarzy
Łódź,
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Nowy rodzaj handlu zakwitł w Łodzi. - Sąd rozstrzygnie,
czy tego rodzaju ,,tranzakcje" są dozwolone
odpowiedzi ins1Pektor<>wi pracy na pro·•

1'k) Dziś w gad.z.inach rannych roz.ipo·
częły 5ię narady strejkuiących kotoniarzy, którzy ma1ą w ciągu dnia udzieilić

konfliikłu z
w drodze airbitrażu: •
PrO!Jek!. t.e.n powSitał ~~ wczora7~ze1
konferenc11 1 zoSitał z m1eąsca ~rzYU~ty
przie~ ~rzemysfo~c?w. J?elega.c1. ~.ą~
k~w.1 me ~ah. defimtywneJ od~ow:ecLz1 1
oswia~czyih, ze mus~~ naradzić ~tę ze
swymi m~codawc:~m1 l .te odrpowiedi na
deślą do inspekCJ11 w piątek.

pozyoję

rozstrzy~n:ięcia

przem~.słowcami

Skróty talegraliczne

l

W następstwie tego rodzaju kombi- wie. Właściciele nieruchomości przy ul.
t..~dź, 5 p~ździernika.
(v) W okre"i.e kryzysu, zakwitł w nacyj, wytworzyła się sytuacja, że gos- Sienkiewicza Nr. 22 zostali oskarżeni
Lodzi nowy ndzaj ł:andlu. a mianowicie podarze sami poczęli pobierać „odstęp- , przez swego dozorcę o pobranie 1000 z1.
handel stanowiskami dozorc.·ów. Nie byto ne" od nowych dozorców. Nie było to tytułem odstępnego za otrzymanie stró<lczorcy d01:~nwc~~o. opuszczaj.:::l.!g<• stc.1- I zasadniczo niby specjalna oplata za sta- żostwa, przyczem po pewnym czasie
nowisko, który uprzednio nie „odprze- nowisko, ale częściowy zwrot ubocz- dozorca został zwolniony z pracy. Wladał„ swej posady, Część odstępnego, z nych dochodów dozorcy za otwieranie ściciele domu tlomaczyli się tern, że uprzednio nie byto tam stanowiska dotytułu tych tranzakcyj, pobierał gospo- bramy i usługi.
Charakterystyczną sprawę na tern tle zorcy i stanowisko takie specjalnie stwo
darz za zatwierdzenie stanowiska nowerozpatrywał Sąd Najwyższy w Warsza- rzyli, za co pobrali 1000 zt
go dozorcy.

- Marszałek Piłsudski wróci! w dniu wczo fl!llllllllllllllllllllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllll!lllllllllllllllllllllll!ll!l!!lllllllllllllllllllllllllllllllTillllllllllllll!!UlllllllllllllllllllJ wta~~~icli ~~~c: p~n~t~~~!f:dy ~~~~!:
rajszym do Warszawy. P. Marszałek odbył
ula. Sąd Najwyższy wyrok uchylił i
•
,
dłuższe konferencle z premierem dr. Kozłowdo ponownego rozpatrzenia
przekazał
skim i mm. Beckiem.
sądowi okręgowemu w Lodzi, :}{tóry po- W dniu wczorajszym mianowany 2.0stał w
stanowił wysluchać opinii biegłych, spoHjszpanii nowy rząd, na czele ,którego stanął
śród przedstawicie·li własności nieruchosię W 03J.b)łższych
OdbP.dzłe
nominacji,
Lerroux. Natychmiast po ogłoszeniu
~
proklamowany z·ostał strajk generatny.
dniach ikomisje łe ziosłaną powołane i mej i stwierdzi czy pobieranie takiego
Łódź, 5 paździi· emiika.
- w Tunisie <:oraz gwałtownie! prowadzo(k) Ni·ecLawno podczas podpisywa·n ia rozpoczną swe prace. Poza przedstawi wynaFodzen!a od dozorców odpowia.da
na jest agitacja przeciwko Prancii. Władze obazw. w·e1'.J'dą do n1'ch pr"'~d· staw1'- zgodme przy3ętym normom zwyczaio. 'elamt. c1'el"~1·
wł aśc1c1
• d
t.
wystąpienia arabów.
się zbrojnego
wiają
wm
rumuński Karol dokonał WCZQrai ll'IDIOWY Z.1.Jiorowej mię zy
- Król
przeglądu polskich wQjsk pancernych w Ru- pieka·rń a związkiem zaw. r01botn. prze· ciele in.sipekcji pracy oraz władz sta>ro· wym.
Sprawa ta posiada dla własności niemunii. Książę Michał brał udział w ćwiczeniach mysłu sipo-żywczego (sekcja piekarsika) ścińSilcich.
rrdyz· w
i rt1chon1c3' ogromne znaczcn1·c
d m. Iu· 1
L'Jk
. za .Kit
d 0 'k on.a1ą
.
.
K
da. S•trony zaz'
. ~· b, · 0 'b Yd ~4;
.
załogi Jednego z czołgów. Po ćwiczlonek
iako
• ..,
'
' a
omisie
. ą.
czen iach kr61 odznaczył szereg oficerów po:- W sierpniu
ły uruchom1ema kom1.sY1 lustracyjnych, stracyj w łódzikich piekarniach i spraw wypadku ostatecznego wyroku skazuskich orderami rumuńskiemi.
- Wedle krążących pogłosek, konsul nie- któreby za.jęły się sprawdzaniem, czy dzą, czy prlestrez,g any jest 8-godzinny jącego, pociągnie ona za sobą cały szemiecki we Wie:Jniu, Pa~en .. ma przybyć .do I we wszystkich zakładach iprzestrzegana dzień pracy i płacy oraz czy przesfrze- reg spraw, ~dyż poszkmfowani :vystąplli
równocześnie z akcją cywilną o zwrot
I gane są waru..'11ki sanitarne,
War~zaw:v. .Tur.. wc:zorai mial. P~pen odlecieć Ijest umowa zbiorowa.
wpłaconych sum,
samolotem z W1edn1a do Polski. Jednak w os- , Jak s1'ę dowiadu1' emy, w na1'ibliiższych
tatniei chwili lot odroczono.

Lustrac1·a p·1ekarn' lodzk1ch
dniach

U<..

I

ffabaś~deiekfUw

Przy posc1gu zwarjowanym
Pies się znalazł w leśnej głuszy„
Wtem zobaczył jakąś postać,
Więc nasta wił czujnie uszy „.

pies Nedor.

Medor myślał, że to zbrodniarz,
Ale była to niewiasta!
(Z tego widać, że wielkiego
Pecha dzisiaj ma i basta!).

PROGR~R~!.!!!!lEJ T~~!.~~,!!!
.!.
l

1
p.rof.

POLSKIEGO RADJA.
20.0S-2().15: Pogadankę muzyczną wygi.
. c;lnia 5-go października,
I Roman Chojnacki.
.
.
„
. 645--6.48: Pieśń · Kiedy ranne wstają zo- ; 20.15-22.3(): Koncert symfomczny z F1lharmon11
r~e". 6.48~.58: Mu~~ka (płyty). 6.58-7.08: ;
Warsza_wskiej. Wykonawcy: orkiestra . fil·
Gimnastyka. 7.08-7.15: Muzyka (płyty). 7.1s I
harmomczna pod dyr. Adama Dołżyck1ego
-7.25: .Dziennik por-anny„ 7.25-7.35: Muzyka I
i Wanda Wermińska (śpiew).
\płyty). 7.35-7.4(): Chwilka pań domu .. 7.4-0-I W przerwie: Dziennik wieczorny oraz „Jak pra·
7.50: Zapowiedź programu. 7,50. 8.QO: Koncert I
cujemy w Polsce".
reklamowy. 8.0Q-11.57: Przen~a. 11.57-12.03: ! 22.30-2240: Recytacje poezyj.
Sygnał czasu z. Wars~a:WY· Heinał ~ Krakowa.: \ 22.40-23.00: Koncert reklamowy.
12.03-12.05: ~iadomosc1 meteorologiczne. 1~.~o I 23.00-23.05: Wiadomości meteorologiczne dla
-12.10: . Codzienny Przegląd Prasy Polsk1~J· f
komunikacji lotniczej.
14.10-1245: Muz~a salonowa w wyk. orlue· 123.QS-23.30. Muzyka taneczna z dane. „Aclrfa",
stry Pawła Goodwma (płyty). 12.445-13.00: Po·
gadanka· dla kobiet p. t. „Wdowa hinduska" - ł
DZiś SLUCHAMY•
wygłosi Hanna Skarbek-Pęretjakiewicz. 13.00-1
'
d M'k I
13.05: Dziennik południowy. 13.05-l3.30: Po 19.o~. LAHTI. Koncert symfon. z u z.
1 o ajcdnęj piosence (płyty). 13.3{}-15.30: Przerwa.
Ja Orłowa (fort.).
.
15.30.:-15.35: Wiadomości 0 eksporcie polskim. ! 19.fS. RYGA . .Koncert symfoniczny,
.
15.JS-15.45: PTZegląd giełdowy. 15.4-l 6.30: 1211.09. BRATISLAWA: Koncert symfoniczny'.
,,Mikrorewja" _ audycja muzyczna w opraco-1 20.00. LONDYN, (National). Koncert symfomczwaniu And,rzeja Własta z udziałem artystów ·
ny z Queen 5 • Hal.lu.
.„
Teatru „Wielka Rewja".
: 20.00. OSLO. „Inhgen1a w Turydz1e - opera
16.30-16.45: Muzyka· (płyty). ·
Glucka.
.
..

PIĄTEK,

1

16 4

!

' ~ k~~:R~l~::a~j(r~~az:bl'.~:!l opracowa-,;~:~~sw1ęcony
~~~~~1:~.nc~:nc
:::i':;:~:!iczny,
17.15-17.50: Koncert kameralny. Wykonawcy: I
utworom R. Straussa.
17

Choć po drzewach leźć nie umiał
To rozpoczął wnet gonitwę,
Bo przypuszczał, że wiewiórka
Ze zbrodniarzem weszła w „sitwę''!„.
(Dalszy ciąg Jutro).

Wtem trzasnęła krucha gałąź
I na ziemię spadły liście
I wiewiórka - hyc na drzewo,
A pies za nią, oczywiście!

5

po-

naga
kobieta
na
torze
kolejowym
Tajemniczy wypadek przedmiotem
śledztwa

I

Lwów, 5 'Paździemilka.
lechówna, lat 34, robotnica fabryki kiOnegdaj o godz. 9-ej wie-c zór zawia limów Langera przy ul. Janowskiej 31.
domiono Wydział śledczy P. P. we
Zachorowała ona niedawno i - po
Lwowie, że na torze kolejowym, na 350 kilkudniowem leżeniu w łóżku - w stakilometrze linji Lwów - Barczowice, ła i chciała udać się do swej siostry Z.
leży w stanie nieprzytomnym roznegli- Pilech przy ul. Żółkiewskiej 101. Po
żowana nieznana koibeta.
drodze kobieta, w wysokiej gorączce
.Funkcjonarjusze udali się na miej- poczęła błądzić bez celu. W ten sposób
sce i ustalono, że kobie~a ma kilka ran powędrowała na tor kolejowy za Zniew głowie zadanych jej tępem narzę- . sieniem i tam padła nieprzytomną..
dziem.
I1 Dzięki szczęśliwemu przypadkowi
Przypuszczano spoczątku, iż jest 1 Pilichówna nie uległa wypadkowi koleofiarą napadu lub gwałtu, po którym jowemu. Zauważona przez okolicznych
zboczyńcy rzucili ją na tor kolejowy mieszkańców została usunięta z toru,
dla upozorowania samobójstwa czy 1 voczem zawezwano pogotowie, które
nieszczęśliwego wypadku. Okazało się odwiozło ją do szpitala powszechnego.
jednak, że jest to niejaka Paulina Pi~-

I

I

Wyrok
w
proces1'e
morderco'w
G:arnca'" rzo'wny
j
. •
,
U

•

!re.na Dubiska . (skrzypce), Zofja Adamska Z0.45. RZYM. „Księżniczka dolarów" - operet(w1olonczeua) I Ignacy Ro~enbaum (fort.):
ka Leo Falla.
.
.
uprawomocnił stę w
17.50-18.00: Przegląd wydawmctw - omówi 21 0
KOENIGSWUSTERHAUSEN K
t !
prof. Henryk Mościcki.
· 9, 1 .
· ' oncer
Kraków, 5 październii'k.a.
Wobec tego, że pr<>kuratOr również
1
800 1810 Mu ka
pł ty
sym ODlczny.
•
·
k '
·' ł k
•· wyr<>k t ł '
WO
0
i s :10-1s:15; Re;~rtua-;- teairó~.
. 21.15.• L~NDYN (Regional); „Moussieur Beau- 1 Wczo_raJ stał stę
_praWOm cny. wyrO. nie wnios asacjl,
s a s1ę pra
18.1&-1-8..45:' Recital śpiewaczy ·Jerzego Cza· I
caire; - Dp. ~Messai;!er.a. J ~ · .. ...:· -"·N '+'- ~prawie Bo~ze'*1ęgo.A Schenlf;J.rzyka J piOcny. •
•
•
• • . i;.
plićkiego. · '
·
Dotica.
Jak się dowtadu1emy, w najbltzszym
18.45. 19.00: „Życie i o.hyc~ąje. .u .zwierząt" .-;ł
o-:.:.~~~- ~
_'J\.d~. As~~~~r~ipię~~~cbvię~z~ł,~i:~o ~e.z~t~ą . wszy$C}" trzej skazańcr,
Słoń ,- wyg_ł . dy.r. +iah1ńsk1.
.~
~ .«. m. .....-;, - I i i " a 'Schenktrzyka w wlęZ'ieniu. Óswiad~yf przewtalen.1 do -zakładu karnego w Wis
19.00-19.20: Muzyka lekka z restaurac11 „Ga·
. . t b dzo adn. ..n.10n
Ok
i
stronomja".
Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: on, ze Je&
ar . z ~"""' Y z wyr u n czu.
19.20-19.30: Pogadanka aktualna.
M. Kasperkiewicza (Zgierska 54), Sukc. J. Sit· ponieważ pragnie odpokutować za swą
~
19.30-19.45: D. c. muzyki z „Gastronomji".
kiewicza (Kopernika 26), J. Zundelew1cza zbrodnię. Prosił też by nie wnosić w jego
~
t9.4:5-I9.SQ: Odczytanie programu na dzień · (Piot~kowska 25), ~· Boiar_skiego i W. Szata imieniu kasacji. Również DOniec i Bobrze
~
'---~'TT'Mm-t-mnastępny.
I1 (Przeiazd 19), M. Lipca (P10trkowska 193), A. ,
, .
19.50-20.00: Wiadomości sportowe.
Rychtera i B. Łobody (11-go Listopada 86).
ck1 przy1ęl1 wyrok,

I

I

dntu wczora1szym
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Andrzej Zaiisld, autor powieści nPozwólcie nam ż31f", nKochaj
mnie zawsze" i i n ny eh
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ROZDZIAŁ

TRZYDZIESTY TRZECI.

Joanna

działa

Smutnie i posępnie było w z.imnych'
miesz.k~nfach i:obotników . strejkuiące.j
fabryki.
.
.
Zabrakło JUŻ węgla na opał, a cały
obiad, ja.ki matki mogły podać małym,
rozpłakanym d.ziedo.m, składał. się z k~lku rozgotowa.nych w gorące) wodz1e
ziemnia.ków.
W tym samym czasie Henryk Bal.'lkow
5ki siedział przy stole wraz· z generałnym dyrektorem swojej fahryiki, Warnerem, kończąc deser sutego obiadu, poczem ·tokaj w.niósł na srebrnej tacy flasz
kę lLkieru, kieliszki oraz maiszynkę z
czarną kawą.
Panowie za.ipaHJ.i cy:gara i kon,tyn1110·
waiH dalszy ciąg swojej roz.mowy:
ki11ku stron - mówił dyrektor
Warner - dioohodz.ą mnie wiadomości,
7.e część robotnilków iest iuż tak bardzo
wycieńczona strej.k iem, że gotowi pó1ść
na WJSzelkie ustę-p6twa.
Barkowsiki spojrzał pod światło na
trzymany kielifzek i powiedział:
_ Ten likier jest rzeczywiście świctny!„. Czy zauważył pan jego gęstość i
klarowność?„„ A co się tyczy rnbotn~ków, to wierzę, że daliśmy im porządną ·
n.aiukę. Ni,e będą już w przyszłości starać
się szanitaźować naisl - PrzekonaiLi się, , że
ra.czei my przetrzymamy ich, · aniżeli om

_ z

mi, mając w ręku tak mocne atuty. Lec.z l
na sz.częście nioe dowiedzą się o tem nigdy - i sami prz-yijdą na nasze podwórko!
Joann.a, przysłuchując się tym słowom, doznała nagłego olśniem~a.
Jak: ·powiedzieliśmy, w walce, jaka
trwała między mężem, a roibotnikami,
ona całem sercem stanęła po stronie swo
ich braci, w p06~rzałych robotniczych
bluza.eh. Be.z skutecmie iecLnaik starała
się na.mówić mę·ża do iaikiiohkołwiek
ustęip5tw na ich riz.ecz.
Teraz zrozumiała, że nie może powstać dłużej biernym świachldem roz,grywa
jąiceJ!o się drama;tu, lecz musi zacząć

Chciałabym ci zakomun,iilwwać coś bar-

dzo waiżnegol
- Zdaije 6'ię, że 111J,e mamy sobie już _
nic więcej do powiedzenia -- mrwknął,
nie podnosząc oczu mechaniik.
Aie Joall!O.a t11Pierała się:
- To, co chciałabym ci zakomuni1k ować, jes,t bardzo wa,żne„. Chodzi tu nie
o mnie, ale o los strejkUJil\fcvch w naszej
fabryce robo·tników. Prosizę cię o dwie
minuty rozmowy w cztery oczy.
Lecz tu nie51podziewani.e wmieszała
5ię w rozmowę młoda robo1nica, towarzysząca Romainowi:
W:idać był:o, że niespodziewane zj•a·
wiernie się pięlm. ej '.Pani, . wzbud.ziło w
niej za:z;drość i zawiść.
Patrząc nieprzyjaźnie na Joamnę,
burknęła:
- Czy nie słyszała pani, ż,e pan Romain nie życzy sohi.e wdawać się z nią w
rozmowę?„. Też mi moda, czepiać s~ę
mężczy21n na uitcy, n~by kleisz.cz psi·ego
ogooa!...
Jooo111 a z.aczerwieniła się.
_ Czy pozwolisz, aiŻebv obrażano
mnie w tein siposób? Dop-rawdy nie zasłu
żyłam soibi,e na takie traiktowanfol _
zwl.'lóciiła się do Romana.
Mechanik zgromił oczyma krewką
robotnicę, niem:niei rzucił krótko:
- Niestety, nie będę mógł poże~nać
swe.go towarzystwa! żegnam :panią!
Powiedziane to było tak oprysikLi.wym tonem, że mimo całe;J!o uczucia, jakie Joanna żywiła dla swe~o dawnego
narzecz.onego, duma nie pozwoliła jej iś ć
za l111im drulei.
Ciężko powlokła s~ę do domu.
- Któż to jest, ta młoda i niebrzydka
roboitnica, która ta.k ener~iczni,e stanęła
między Romanem a mną? Czyżby to by·
ła jego nowa przyjaciółka lub narzeczona ?„.
Na ~yśl o tern, uczuła w sercu gorz-

na.s!...
Panowie ~luknęli się kieliszkami. Dyrektor Warner skinął dworsko w sfronę działać.
siedzącej obok JoM1111y i zawołał:
Błyskawicmie pow•ziięła plan cwiała. - Zdrdo-wi.~ pa.n-i, naszej uroczej i pięk nia. _ Po południu, wys.zła pod fabrykę
rfoJ gosrpo ym„„.
.
.
w któr,e:j pracował . Roman. ' Zamierzała
- Teraz dopiero - ciągnął daleq Bar mu bowiem zakomunikować o tern, co
koWISlki - muszę panu powiedzieć, panie 116łyszała podczas oibia.du od męża i dydyrektorze, że gra, ja;ką pro~adzili.śmy, rektora Wa,m era.
zaczęła być dla nas trochę niebezpieczPrzechadzając rstię pod bramą fa:bryiki
na.„ Właśnie dzisiejszego poranka otrzy przypomniała sobie te dawne dobre czamałem świetne zamówiellliia od francu- sy, l<ledy to mera.z wychodziła naprzeskiego towarzystwa, eksportującego wy ciw nar-z eczonemu.
roby teks,t ylne do Afryki na dosla!"Nę ma
Już zdadeka uśmiechali się do sie1bie,
terjałów za ki.1kaset tys,ięcy złotych. To- pełni szczęścia, ipoczem Roman brał ją
w.air ma być wykończony w przedągu pód ramię i oboje szli przed siebie, ramiesiąca. Najipóźnie1 więc za pa,rę dni, dośni niby dzieci„.
będą musiały ruszyć nasze fabryki całą
_ Ileż to jlllŻ miesięcy minęło od teparą, bo inaczei, dostaw nie wykonamy go czaisu? _ myślałla pięik.na ipruni w sona cza;s, a wówczas Hrma na.sza ponfo- bolowem futrze, przechaid:zaijąc s,ię mesłaby bar.dzo dotkliwe straty.
lancholijinie wzdłuż frubrycmego muru.
- Cz.yll illlaczej - J>rzerwał dyrek·
Wreszde z,oibaczyła tego, na kogo
tor - strejk musi s~ę zaikończyć w pl"Ze- czekała.
ciągu maximu:n tygo.cLnia.
.
Romain szedł w towairzymwiiie młodej,
- I zaikonczy s1ę - skinął ~łową przyiS<tojinej robołin:ky i q,ak.fogoś starsze·
Barkowski.- Jeszcz~ dzień, dw.n a op:'.-~ go mężczyzny, zd.aje się ma:istra.
robotników załamie. się -; i ,PO:Vrócą ont
Na widoik Joa.nny, zibladł lekko, niedo ?racy na wa:rUIIllk.ach, 1aik1e i.m dykto- mniej, zdiąiwszy czapkę, ukł~ onił się ohowaliśmy.
jętnie i, n:ie odwracaijąc głowy, poszed'ł
Dyrektor Warner uśmiechnął się:
dale<j.
- Gdyby roibotndcy dowiedzieli eię
kle Joarnna nie dała .z a wyigraną.
przypadkiem o warunka.c~ . Zlł;prop<?110-1
Przys·tą;piła do R<?ma.na i . r~zipoczęła:
wanei nam oforty fra.ncu.sJne1, nie zmięk·
- P!'zepraszam c1ę na chwilikę . „ Czy ki rta.1
lilby ta:k łiaibwo i pot~owaliiby się z. na· mógłbyś ~ać SWOtje ~?

1 ostrą zazdrość„.

(Dalszy ciąg

Jutro)

So11aacvinY

romans

3an Aleksander
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STRtSZCZENIE POCZATKU POWIEśCI.
W domu przy ul. Piasecznej 8 dokonano taJem:iiczej zbrodni: _ zamordowany został stolarz, Micha! Wardan, w którego ręce znaleziono
Czarnegc Pająka. Jednocześnip skonstatowano,
że z mieszkania stolarza zginął los loteryjny,

Od!rzucił słuohaW1kę ostatnim wYSłl- <nłał co mówi. I rada sie znalazła„.

stonit mu twarz.
- A jednak -

ł

dł

p ·

d

E

'O

l

!.
czywiście. zao mi a.
osze
dodał oo chwilowym l\.iem woli. Słuchawka zamiast w wide namyśle- uważam, że oddanie sie w ki padła na stół. Nie miał już siły, by ohowują:c w dalszym ciągu wszelkie

ręce wladz policyjnych byłoby w tej naprawić błąd. Przesunął rękę po czole. środki ostrożności. Twarzy swej nie pochwili dla mnieJ' naJ'mądrzejszem wyj- Ch:ciat o coś zapytać Piecza!'lka. lecz nie kazywał.
· t oan . b air d zo zide· Jes
na który padla glówna wygrana w sumie mil- ściem z tej zagmatwanej sytuacji.„ Bo móg l o t worzyć us t .
1 zę, ze
- W'd
jona złotych.
Obejrzał się jeszcze i ujrzał swego nerwowany„. - rzekł Emil.
Podejrzenie padło początkowo na młodą. pomyśl tylko... Justa jest pozbawiona
-- Owszem - potwierdził Stary. niezwykle piękną żonę stcJarza. Justynę. którą zupełnie opieki... Znam ją. To kobieta przyjaciela w takiej samej sytuacji.
ku temu wa:hkie powody„.
Mam
podłogę.
na
runęli
obaj
chwili
Po
żyt'
k
wal,
do
ni'eprzygotowana
Jednak sędzia śle<lczy z braku· dowodów winy słaba,
C 0 · t t0 ?
zwalnia Sledztwo wykazało. że przed <lwoma 1
się s a · „.
miesiącami zamordowany został przemysłowiec ciowej. Załamie się wkrótce i .wtedy

- Morderca Wardana został wyOficer d)l'żurny w urzędzie śledczym
Walter Kisch, który tak samo ściskał kurczowe co? Wyłudzą od niej milion złotych i
kryty.„
.
w sztywnej dłoni Czarnego Paiąka„. Policja jeszcze mi ją zabiorą na dodatek!... Nie, skoczył jak podminowany.
- Doprawdy?„. - ucieszył się Emil.
stwierdza ponadto. że Justyna jeszcze za życia nie!„. Tu trzeba działać i to natych- · - Swidels/ki dlzwonił!„. Albo to był

~ae;r~ż~~a~~ę ~I~fą s~~~!tt~or~~ól~~~~Y b~~d~~~

miast!...

_ Więc jak myślisz działać?„. _ zaJaki Swidelskl, którego Justa nazywa pcspolicie
"Tadem" I podejrzany osobnik. tytułujący sie pytał Pieczarek.
„hrabią". $widelsk1 znikł nagle po wykryciu
Muszę mieć przedewszvstkiem
mordprstwa w mieszkaniu stolarza. Rozesłano
d
k ó
~owniamd listy goń cze, lee~ bkezs~uteczni~. l Pdrzaeła- wolne Wręce„.
P iść o uięc chcesz jedna
zona w egc m1esz anm rew1z a
,,.
seasacyjay rezultat. Dwaj wywiadowcy, Talerczyk i Mik, znaleźli w szafie symbol 'dwuch za· rzędu śledczego?„.
Sądzę, że tak będzie nailepiej„.
gadkowych morderstw - Czarnego Pająka...
Tad Swidelsk1 nip uciekł. lecz ukrywa się Ale najpierw zadzwonię„.
_ Do kogo?
w przebraniu, roztaczając nad Justą czujną opie
___:, Do komt'sarza Łaby,
kę. Twierdzi on. iż jest niewinny t nie spocznie
wprzódy póki me wykryje prawdziwego sprawPoco ?„.
cy mor<lu i nie odnajdzie loteryjnego losu. .
- żeby wiedział, że przychodzę doLecz czas nagli, gdyż po upływie czterP.ch miesięcy los traci swą ważność. Do tej walki Tad b.
rowolnie„.
dobiera sohie dzielnego reportera, Antoniego
- Uważam to za zbyteczne.„
Pieczarka. który został wydalony z redakcji za
zaprzeczvł Tad. E, nie„. to, że uważa! Justyne za niewinną.
Hrabia stara sie usilnie o rękę Justy, przy- Chodzi o to, żebym był na wszelki wyczem chodzi mu mp o jej serce, lecz przede·
wszystkiem 0 jej gotówkę. Chce on ja nędza 1 padek kryty„. Bo wyobraź sobie. że idę do urzędu śledczego i po drodze tagłodem zmusić do uległości.
Pewnego wieczoru Tad poznał w „Troca· pie mnie jakiś .,tajniak" .. Co wtedy zrop·
?
k '? D k d ·
dero" fortancerkę Irmę. która zakochała siew b' ?
nim na zabój. Swidełski. przedstawił sie jej ja- tę· .„ cie ac· .„ O ą I POCO· „. rze
jut
ieby
tern.
na
właśnie
mi
zależy
ko dr. Daniel. Opiekunem Irmy jest niP.jaki cie
Emil. bogaty handlarz kokainą. który podobnie wyjaśnić sw;:i rolę w policji... Więc nie
t d ·· ó
C •
· k ·?
jak hrabia. chce wyłapać z rąk Justy wygrany
aiy zaszc7,y pa me w milion. w tym celu każe Irmie odszukać Swidel ucie ac .. „
ski ego i sprowadził swego przystojnego sio- wczas na ,. tajniaka". którv mnie za trzy
strzeńca, Harry'ego. który ma zdobyć serdusz· ma i który bedzie sie oczywiście chwaswym bohaterskim wyczvnem. Bęko Justy. Ponadto dobra! sobie lP.szcze do pot I
,
t d
.
d ·
•
mocy „Krzywego Józwe".
lfma dowiedziała się jednak, że dr. Daniel zie się w e Y mowi o, ze „zos a em
jest właśnie poszukiwanym przez policje I Emi- ztapany", a nie, że „sam oddafem się w
ręce policji''„. A iefo'1t' 'ifrzedtem z~•
la Swidelskim.
Mirno to nie. przestała go koc.h~ć. . _ , . dzwonię -=-- wszystko odrazu ufożv s!e
k . . · ·u.
d
• Mo
Pewnego dnia Tad . wpadł do iei m1e ,r,,rnma. .
5;Q wte y SPO omie WV];:.\;
oswiadczając że policja g-0 gom i że ona musi I maczeJ.;.
I na miasto bez charaktervzadi... Niech
go ukryć. '
Zawsze wvtłumaczy
Irma uk··yła go i powiedziała mu, że Emil mnie złapią!.„
d ·•
;~~bJ~w~f;~;~a z~~l~rzajq otruć dziecko Justy, mnie mMó.i. telefon!
oze masz słuszność - zgo Zlt
Tad udał się niezwłocznie na odsiecz. Przy·
by! w samą porę i dał im taką nanczkę, że Emil się reporter - więc jazda. dzwoń!
Tak z niepokojem zbliżvł sie do a.
i Harry przez kilka dni nie opuszczali łóż.ka.
d·. i t h k
k
D ·
t
Tymczasem Justa dostała posadę gospodym ·
u przemysłowca Wentala, który zaczyna ją mo-j nara u... rzącą rę. ą. z Jąi St UC a w Q.
Po chw1l1 rozległ s1ę Jego głos:
cno adorować. Justa broni się jak może. ·
- ttallo ! „. Czy urząd śledczv?„.
li~abia nie. próżnuje. "!'rzy pomocy .Krzywe- I
brzmiafa odpoTak jest.„ go Jozwy, kto;y ~racuie na wszystkich fron-1
. d,
tach, by zarobić kilka złotych, !>Odrzuca na
z.
brzegu rzeki laskę, kapelusz i palto wraz z pod Wte
Proszę o połączenie mnie z garobionym dowodem osobistym na nazwisko Swi
. bin etem pa.n a komisarza Łabv„.
de!skiego.
Chwila ciszy wreszcie ten sam głos
yY Pismach ukazała sie wiadomość 0 tern, ze
'
Swt":~s~k:;~~~ię narazie w pokoju Pieczarka odparł:
- Pana komisarza niema„. A kto
Obaj r>'.lzmawiaią na temat ich sytuacji.
- Zastanawiałem się nad nas~ą sprawą - mówi?„.
_ ~widelski...
rzek.t Tad -:--- i. doszedłem do wniosku, że poKto?f
t
t ł
pełnramM~ w1el~1. b?tą<l.„
· „„
1anowic1e. - zaI>Y a repor er.
_ Dlaczego ja się jeszcze ukryWam?.„ Prze . - Tadeusz Janusz Swidelski... Ten
cie to jest nonsensem!... Nie jestem przecie mO'T' sam którego panowie posądzają 0 za·
W d
t f.
derca a jeżełi ukrywałem się dotychczas, to
ar ana.„
chyb; tylko dlatego, żeby łatwiej nam było od- mor ow~me s o.arza
W1ę.c to pan?!... Pan?!„.
naleźć prawdziwego sprawcę. Ale skoro wiemy
- Tak„ . .ia we własnej osobie„. Czy
już kto zabił. więc dalszy mój pobyt w ukryciu
to pana tak bardzo dziwi?„.
nie ma najmniejszego .sens?!
_A sk d an mówi?
- Racja! - Potw1erdz1ł Pieczarek. -:- Mó•
• "~.1.
t ą PŚ • t
wisz bardzo rozsądnie ... - Więc co zamierzasz
e·go wia a 1a:)[ł\.awy pame„.
czynić?
- P~orostu udać się do policli I I>rzedsta- Wiadomość o mojej śmierci była trochę
przedwczesna„. Niech się pan nie fatywić s1e panu komisarzowi: - oto jestem.
guje i nie alarmuje wYWiadowców, kt6.
- I co dalej?·:·
- Wezmą mme prawdop~<lobme na spytki, rzy mnie i tak nie schwytają„. Ja sam
. d
t
a Ja im twedy powiem kto iest i>rawdz1WYm

1

u·

w

·r

I
I
I

·.

"'l
kawWal, abso -:- srwensal.cj~!... k
szy cy ze a 1 się z rzes ... „
- Swidels/ki?„. Niemożliwe!.„ Ten,
który uciekł z kairetki więziennej?.„ Czego chciał? ·
- Mówił, że 'ohce złożyć wizytę kom1'sarzow1' Ła:b1'el....
Słowa te wywołały tern większe zdziwienie.
N ew
ł
T 0 · mo'l' e K
me z IW „. awa „. ap no kawał...
Przodownik, któremu oficer inspekcyjny kazał sprawdzić numer telefonu,
wrócił i zameldował:
·
- Telefon numer 115-20.
Sprawdził pan kto jest właścicielem
tego telefonu?„.
- Dzwoniłem już w tej Siprawie na
zaraz mają nas powia dorni ć„.
stację.„
Oficer inspekcyjny biegał po pokoju
jak szalony.
Wreszcie zaterkotał telefon. Zdjął
·
słuchaWkę.
- ttallo!.„ Tu urząd śledczy, przy
aparacie oficer inspekcyjny„.
- Tu kontrola stacji telefonicznej„.
- DCJSikonale! Czy pani ma .iuż na·
zwisko .i adres tego abonenta?„.
- Owszem„. Powt<l'rzam: - telefon
numer 115-20„. Nazwisko: - Antoni
78
nr• ·~n,
1 Ad
p· .
'"
"'! ~ecz:rDez{i:ę„kufz.·.~.e. s: ,~ •\l'YleJl:l'n.a
Jv

~,µ!;i .słuchawkę
Ofice · Sllek,~n
wyibilg- na "ił'&'ritci'.rt.
- Czy jest już komisarz Łaiba?„.
_ Niema„. _ brzmiała odoowied'ź
przechodzącego przodownika. - Jest u
IJ)ana naczelnika„.
Oficer połączył się z gabinetem naczelnika. Poprosił do telefonu ikomisarza Ł111bę. Powtórzył mu dosłownie całą
treść rozmowY. przeprowadzonej ze
~widelskim. Podał nazwisko i aidires
abonenta, którego aparatu Swidels/kł
· l
uzy ·
Komisarz Łaba wYTZe'kt tylko dwa
•

r

słowa:

Co

panPprzoewdiwe:c?z„.eśTno1·eśsw1·le~naine!c..1:eszy... .,, v

umitygował go Stairy. - Pan sa.dzi pewnie, że tu chodzi o 1 Swidel~łego.„
- A o kogóżby, jeśli rtie o niego?„.
- A właśnie„. W tem s~k„. Morder. t kt .
cą Jes · O mny„.
- Kto?.„
- Tego nie wiem„. Wie o tern narazi'e tylko 1'ed.'-a osoba·. _ reporter p 1·eu

czarek„.
- Niezupełnie teraz rozumiem o co
panu chodzi..„
Stary zibliżył się dóń i ll"Zekl zniżonym głosem:
- Nie możemy do ·tego do,puścić, ro.
zumie pan?!„. W żaden sposób!... Byłoby to pogrzebaniem całej spra:wy!...
?
O
?
N by
czem pan mówi .„
co. „.
i
Mów pan wyraźnie!...
Stary uśmiechnął Się.
. - Pan nie rozumie?„. Jeżeli Pieczarek wskaże prawdziwego sprawcę, w
takim ll"azie Swidelski będzie wolny„.
A jeżeli Swidelski będzie wolny, w taikim razie Justa będzie miała opiekuna
i pański plan ożenieni~ z nią łiarrego
rozsypie się w giruzy.„
Emil spojrzał na Stare.go z uznaniem.
h l'ł
d
D
. - · opraw 'Y.„ - poc wa 1 go. O tern zupełnie nie pomyślałem„. Więc.
_
co pan radzi uczynić?.„
- Przyła;pać go„. ·żeby 'nie mógl
zdiradzić nazwiska prawdziwego mordercy.„ Ot, co!
- Słusznie„. Plan podoba mi się„.
Ale jak go pan urzeczyWistni?„.
- Moja już w tern ~łowa.„ Ma pan
wiernych ludzi, na których można polegać?„.

- Owszem„. Znajdę kilka osób.„
K·rzyWy Jćzwa zrnbi wszystko. co mu

każe„.

znam

t
k>·d b
amra „.
O ry
Może mu pan powierzyć te snrawę„. Ale
musimy szybko działać„. Za godzinę
-

go„.

T

o

może Już być zapóźno„.
- Przy.jeżdżam natychmiast!
- Więc jak go ipan przyłapie?.„
Po diziesięciu minutach był Już w
- Mam na to niezawodny sposób„.
urzędzie śledczym.
- Czy .przyszedł? - brzmiało jego Pieczarek mieszka przy Wiejskiej ulicy„. Numer domu· 78„. Trzecie piętro
pierwsze pytanie.
z oficyny„. Widlzi pan to?„.
- Nie„.
W
Stary wyciągnął z kieszeni kawałek
takim razie Jedziemy na Wiejgumowej rurki, jaikiej używa się zazwyską 78„.
. Dwa auta policyjne czekały już w 'PO- czaj Pl4ZY gazowych maszynkach.
d ·
'?
W'd
h ·ii
p
t
ł
t · z
1 ze.„ C o t o ma bvc.
„.
go owm. awarcza Y mo ory, 0 c IWl
- P.rzy pomocy tego instrumentu
ObJ'.'diwie maszyny J?edziły już po ulicy
przycapniemy Pieczarka.„
.
z filmową szybkością.
.
i
N'
Zatrzymały się przed domem przy
IC n e rozumiem„.
ulicy WiejSlkiej 78. Był to ciahy spo.
- Zaraz panu wytłomacze„. Przez
r
J d J boc
d ek
k ·
na e ne z · zn~ u ic. tę rurikę napuścimy do pokoju usypia?JUY om
Pieczar~ zajmował sikiroi;nnyi, oficyno- jącego gazu„. Jest to gaz nieszikodliwy,
wy pokoik ~a trzeciem piętrze. Dozor- ale ba1rdzo oszałamiający.„ Drobna ilość
.
t . k
ś; 'ć
b
wystarc
ca wskazał im drogę.
cz owie a conaJzy, Y u iPI
Ale gdy weszli na trzecie piętro komniej na .godlzinę„. Już .Ja sie tern za!'
A'-' 'l misairz stanął Jaik wiryty,
zaraz pzg osz.ę się o wjda~„?1
mordercą„.
mę„. NaJPlerw go uś;pimy, następme
.
an.„ tu„„ ~rzy zie ..„„ - ~iw1
. Dr~wł pok?Ju byty otwarte. W po- otworzymy drzwi i koniec. Sorowadzi
powstrzvmat go re- się coraz bardz1eJ przyjmu1ący telefon
- Stop! „. się go nadót w wielkiej \Yałizie„. Dom
koju mkogo me było.
.
.
porter. - I ja już o tern mvślałem. ale oficer.
Co się stało z Tadem i Pieczarkiem? jest spdkojny, nikt nie zauważy„.
- T:iik jest... ~rz~Jdę, by dowieść
to jest droga bardzo niebezpieczna. WtEmil poklepał Starego po ramieniu.
·
dzisz, nie możemy jeszcze zdradzać na- panom, ze jest~m niewinny:„
k 1
i.
,
p
Aby z.rozumieć ich dziwne koleje lo- A„. prosimy„. prosimy bair~o„.
zwisika zbrodniarza.„
Wal
an masz giowę na 11\a!'I u„„
Zaraz zawiadomię pana komisarza Ła- su, musimy jeszcze wrócić na chwilę do
?
Kiedy pan nas odwiedzi?„. - prze- rozmowy hrabiego z tajemniczym Jego~ pan!... Myśl jest dobra!„. za,raz poślę
bę„.
·
· k
- Dlaczego. „.
.
- Bo jakie masz pr~eciw 0 memu ciąigał rozmowę oficer inspekcyjny, da- mośdem w granatowej maciejówce, po Jiózwę„.
~owod~?„. Prawie że żadne!... Mamy jąc jednocześnie znaki swemu koledze, zwanym pospolicie „Stairyńt". Rozmowa . K·r zywy ~ózwa ipr~yibył mezwło·cz
Jeden meza wodny dowód, ale on pos.ia.: aby z dlrugiego telefonu sprawdził na- ich trwała kirótiko. Hrabia poinformował me. Zgodził się na ten mteres bez waha
da v:art~ść tylko dl3: nas.:. Dla pohcJt tychmiast z ja!kim numerem jest połą- Starego o zamiarach Pieczarka. który nia. Emil oddał im db dyspozYc.ji auto.
wiedział już kim jest morderca Wall"- W zystko szlo w błyskawicznem tembędzie mewystarcza1ący 1 utrącą nam czonyi
- ·Za pół godziny będę prawdopo- dana. Wiadomość ta ogromnie zaf.raso- pie. Po upły;vie trzvdzie~tu minut a~to
. .
.
gościa o~razu„.
za!r~Yl!l~ło się przed ~omem przy !thcy
wala Starego.
- Tez masz racJę:„ --: zgodził s1e 1dobnie u panów„. Narazie żegnam!...
- Trzeba coś na to zaradzić„. -· Wie~sk~eJ 78. S.t air y 1. KrzyW".' .Jozwa
Ostatnie słowa Tad wYJPowiedział
T.ad. - ~le zrozum, z~ co~ !rzeba zro-1
udah się. na gó:ę. Stary przyłozyt ucho
bić„. Nie mogę tak s1edz1ec bezczyn- zmienionym g-łosem. z trudem zdobył, rzekł hrabia.
do dlrzwi. Zdębiał.
A Stary odipairł:
nie w ukryciu„. Chciałbym wviść na się na szept. Nie mógł mówić. Jezyk
- Badź pan spokojny„. Znajdzie się
ulicę i wszcząć posz.ukiwania„. Kto wie nagle przysechł mu do podniebienia.,
Jednocześnie poczut jak uginają się pod r ... t') tad<i ...
·co się staro z Justa.„.
S1 :i r y ri ~ r7:11cat słów na wiatr. WieNa myśl o niej welon smutl{u prze- nim kolana.
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dziecko
dwuletnie
do bagoa.-Zbrodoiarka skazana na 10 lat

udusiła

i wrzuc iła zwłoki
. Ostrów, 5 października.
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paidziern~ka.

Lublin, 5

Malec

popełniła

samobó1·stwo

dostarczył Jej fosforu

LILI HIRSZMAN

SOsnowiec, 5 paźd~iernika.

rue wydarzył stę nieszcześuwy wypa-

dla otrucia dek.

Zywotajtowa sama targn_ęła · sie na swe
życie, zażywając fosforu.
W stanie beznadziejnym odwieziono
ją do szpitala.
Malec, główna przyczyna zbrodni,
został aresztowany przez policję.

lłlm„

DOKT6R

C H O R Z Y

\U. faagunowski

Wskutek nagromadzenia sie trująobal zostali zaczadzeni.
Wezwana kolumna ratunkowa wydoby.

ła łch na powierzchnię, jednak wsz·~lkie

„. LECZNICA

wysiłki przywrócenia zatrutych do ŻY·
c'la okaZ'ały się bezskuteczne.

Pomoc I skutek bez operacli!!I
RUPTURY. iakoteż kalectwa nie
wolno zaniedbywać. gdyż skutki
dla , życia ludzkiego są bardzo
niebezpieczne. Ruptura stale sie
wielka jak głowa ludzka I spo·
wodować może śmiertelne powi·
kłania kiszek.

Choroby 'k6rne
i wener!,łczne

56
PIOTRKOWSKI\
tel. 148-62
D

Kino

dźwiękowe

R. MED.

AKUSZER.JA I CHOROBY KOBIECE
PRZEPROW ADkZIL SIE NA ULICE

Pomors a 7I tel • 127·84
-----------·

Nr. 10. (front, parter)
tel. 211-77
30-letnia praktyka oełna ~arancla.
UW AGA t Od I września 1933 r. przylmule tylko osobiście. Ubezpie·
czonych w Kasie Chorycb m. Łodzi przyjmuje. Osobiste zjawienie sie
chorych iest konieczne. Ceny orzvsteone.

PODZIĘKOWANIE.
Skladaml' µublicznie gorące podziękowanie

W. P. Dyr. J.
l(apoportowi zan1. w Łodzi ulica Wólczańska Nr. IO, wlaśc. za·
z największym skutkiem już
kładu ortoped. za zastosnwan'. e
to leczn. aparatów ortoped. już to leczn. gumowych bandaży
rupturowych w czasie naszych ciężkich chorób ortoped. oraz
cierpień rupturowych bez operacji H. Ooldszmidt, Łódź, Stołońskiego 12, St. Kamegarn. Łódź, Zgierska 44. Hirzekorn Ber.
thold, Łódź, Kątna 22.
DYLU( AN. LÓDŻ, ul. Wó~.Młciiziani'siikiali21j.til.
8111

-------i

KrDR,.MEn~ sk~w PflY[ho~ni „OMEGA·"
.
U
S
;noRonv

~~~~:: 11 d~l~~fRYCZNE

CZYNNY

telef. 146·10
orzyJmule od 11-1 t od 3-4 Po poi.

Dziś

•

"

SK
F. B I E R Z W I rt-

'US•W~ WiW

Piotrkowska 294

złote„

tel. 122-89,c. _....-...._
DOKTóR

Z. Henrykowski

Chor. skórne, weneryczne I płciowe
·
przeprowadzi! się na ul.
143·63
tel.
86
Piotrkowską
przyjmuje od 8-11 I od 6-9 wiecz„
w niedz. 1 święta od 9-1 popoi.. dla
pań odd?.ielna poczekalnia.
DR. MW.

M. TAUBENHAUS
CHOR. KOBIECE 1 AKUSZERJA

Zgierska 11,
tel. 246-09.
Przvim. od 4-8 w.
SZYJĘ

30-2

WYKWINTNIE

BIELIZNĘ MĘSK~
po cenach bardzo niskich.
Przyjmuję również wszelkie
reperacje i szycie po domach.

·

ul. 6-go Sierpnia 76
m. 16, Ili p.

Gabinet dentystyczny

Sienkiewicza Jr,

P

naprzeciw przystanku tramwai doiaz·
dowych.
otwarta od 11-ej rano do 8-el wiecz.
PRZY.IMU.IA LEKARZE SPECJAUSCI
CHORYCH we WSZYSTKICH SPE·
C.IALNOSCIACH I GABINET DENTY·
STYCZNY.
Po 2 razy dziennie.

tel, 142~42

Ciłówna 9,

1

Sienkiewicza 40.

„Czystość''
przyjmuje c:vk:1nowame. dn:towanie.
froterowanie J1az s.;rzątanie biur. oo ·
• 1•i Cz:vszcze:ue szyb
Plotrlrnwska ą telefon 167 • .Sil'

IE J
„ ___________ __

-

MOTO.

i dni następnych!

Dwóch mężczyzn ia kochało,
Miedzy obydwu równo dzielita

Upojny romans

z

--

pocałunki.„

>

SZCZĘSCIA

MIRAZE

W rolach gł, Conslancja CUMMINGS, Paweł LUKES.

tel. 141-22.
'',

•

M• ~ Un~ ~ lt~I U

mtii'łii!ił'@Q

'

Łódź. ul Wólczańska

I

„R AKIET A"
.„

Spec. Ortop. J. RAPAPORT ze Lwowa

zastrzeżone

I

Ceny lecznicowe.

Męfozyini

nio lubill. gdy kobiota cf"'
irle pudruje nos. Ale wiele dziewczllt
sądzi, io niema innego sposobu uniknięcia połysku i świecenia się skóry.
Ja zaś doszłam do wniosku, że, rdy
dobry puder do twarzy jest zmieszany
z Pianką Kremową, jak to ma miejsce
w znakomitym, paryskim Pudrze Tokalon na Piance Kremowej, trzyma 1ię
on cały dzień pomimo wiatru i deszc11:11
lub nawet tańca w dusznej sali balowej.
Przylegaja,cy, zupełnie niewidoczny Puder Tokalon na PianceKremowej, działa
dodatnio na skórę, pobudza tkanki
pn:yozem absolutnie nie zasklepia pe•
rów. T oraz posiadam delikatn11, ja&Dll,
gladkll cerę, która jest przedmiotem
zazdrości kobiet i podziwu mężczyzn.
Ten, który niedawno prosił o mojll rę·
kę, mówi że · przedewszystkiem zwrócił
uwagę na moją śliczną cerę i płęć. Wys•
tarczy Pani pudrować się raz dziennie- ponieważ Puder Tokalon mocno
przylega do twarzy.

Tekst i klisze

od 11-2, 6-9 w1ecz. w nie·
dziele 1 swlęta oo !l>-- 1

4#11

Porada 3

ortopedvczne
Specjalne lecznicze bandate
gumowe mojej metody usuwaia radykalnie najniebezpieczniejsze 1 naizastarzalsze ruptury: u
meżcz .vzn. kobiet i dzieci bez operacjL
NA SKRZYWIENIEkręgoslupa przeciw two. rzeniu się garbów i grtńlicy kości lecznicze gar
sety ortope<.lyczne. Dla skrzywionych nóg, płas
kich i bolacycb stóp, wkłady ortopedyczne. Sztu.:zne nogi I ręce. Na obniżenie żołądka I kl·
szek lecznicze bandaże brzuszne oraz spec. bandaże na ruptury powrotne po op·eracii.
Zakład Ortopedyczny:

1

H. szifMAcHER

U2ł4

na ruptury,
skrzywienie kręgosłupa
różne kalectwa !

•

Piotrkowska 70, tel. 181·83.

SPEC. CHOROBY SKORNE, WENE
RYCZNE I MOCZOPŁCIOWE
(Leczenie niemocy płcłowei).
Oablnet Roentgeno • lec.znlczy,
Przyjmuje od 8.30-10 r .• I do 2 I pó!
I od 6 do 8 I pół wiecz. W niedziele
I świeta od t 0-.-1.
Oddzielna paczekalnia dla pań.
Dla niezamożnych ceny lecz.iicowe.

potrzeby się dzlS
pudrowatl

spuścili

Do Jedpego z szybików

cych gazów,

„ „„...
.........„lmli„...„ ....,

----------

.„ więcej nie mam

ojca i syna

Na terenie biedaszybów w Grabo·d·

„„„„.„„1&111111IJllllll!liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•illimii1111iiir.llailiiiiiiiiiiiiiii11iili.ialiiii.iiiii1i„„„„„„„„.„„.„„„„„

------------ -

śmierć

Wstrąsający wypadek samobójstwa go. Ten potworny plan nie udał się je- się celem wydobycia wę1da bezrobotni
kobiety miał miejsce we wsi Dołhoby- dnak. Cała rzecz się wydała. Wówczas Wincenty Szostak i syn Jego Stefan.

czów, pow. hrubieszowskieJl;o.
Mieszkanka tej wsi, Anna żvwotajło, zdradzała swego męża z kochanprzeprowadziła się na ul.
kiem, niejakim Panteleonem Malcem.
· u
Kochankowie pragnęli -pozbyć się nie= A n d rzeja .ni!! 27 ' front
iii wygodnego małżonka, z którym Anna
Tel. l4-3-21
iii
•li••••11:nłl•••m••••••11ain•••••••••11 żyła w ciągłej niezgodzie i w tvm celu

=

4

••••••llillm!ill

1!111

roboty

POWROCILA.
Przyjmuje codziennie od 9 - 3

więzienia
znów opowiadała, że

•T•••m•••••••••••••••9••••••••• Po nieudane1· próbie otrucia męz· a
ręcznej

F. KOPCIOWSKA

3 7
Gdańska
Na rozprawie oskarżona Iamentowa- na ospę, a innym
teł. 232-55
wysłała je do Ameryki.
la i do winy się nie przyznała.
7
Jednakże twierdzenia jej zostały Po przemówieniach stron i naradzie, Od "-p • Ow tleczrknlcOY •••sR·a 29 4
1
~
w
obalone przez zeznania świadków, któ- sąd skazał wyrodną matkę na 10 lat
tel. 122- 89 ·
rzy mówili, że -Chlebowska na kilka dni więzienia, przyczem przy wyrokowa4
Mil""Clie&;;HB'IWMAl!!llBlli:l!:f'!l'IUm
lll!•lil!-ll'!&i!li
przed popełnieniem swego bestjalskie- !niu sąd jako okoliczność łagodzącą
l!lllllilll!il li1i llllllH!il1tW1.: 111 • ·;.11.:„i.i/„.„„ · „„„„ ·
go czynu twierdziła że dziecko zmarło! przyjął ciężkie warunki życia

. rzed , sąde1!1 okręgowym w o.strowi: to~~} la się „rozprawa pr~~c1wko
23 letmeJ. AnastazJ1 Chlebowsk1eJ, kt?ra oskarzon~ była o zamordowame
sw~o 2 -Ietme~o synka, J~na.
. ypro~adzila ona dziecko z Jaro~n~ podązyta do ~oli ·K~ążęcaj ~m
w gtębokich moczarach, odda1ony~h od
osiedli ludzkich, dziecko udusiła, zadaiąc mu równocześnie kilkanaście ude·
rzeń pięścią w głowę, a po zamordo·
waniu zwłoki rzucua do bagna.

-=

LEKARZ - DENTYSTA

Następny

I

program:

„Karnawał

I

milośćH śpiewany i

-----

mówiony po niemiecku

„MIRAZ" I ::KOltit&iY WJeao tyciu" (Wiel~a ~rn)

Kino-teatr

•

11 Listopada 16

Ostatnie dnll

5

W rolach

UWAGA: Film nagrodzony

głównych

został złotym

Następny

!:j~e':e~: ft!eś~=~=:ow':ej~~~~i~

Marle Bell, Richard Willm.

medalem.

NADPROGRAM tygodnik

dźwiękowy

Pata i Fo:irn

program: „DEMON ZLOTA"

Dziś premjera !

PAT i PATACHON ctuntor>
wkrótce METRO -

ADRIA

(jako kOlllDOZYIOIZY)

,,..,_.,

Jutro początek mistrzostw wszczypiorniaku

8fodjon i

Nagroda komisarza Int. Wojew6dzkiego dla mistrzowskiej drutyny
na,jłepszemi klubami lekkoatletycznemi w Polsce
gu ostatni.eh kilku lat odbyła w Łodzi.
Łódź, 5 października.
Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce ; p. pr.zed AZS W-w.a 569, Jattiellonją 271
zostały już w_ ~ez<;mie. ~ieżą~.vm. zakoń- i Polon.ją 263,. Cracovią 210, War$Lawian· . Rozpoczynając~ się w sobotę rano ~dział ośmiu. najlep~zych zespołó~ krac~one ost~tn~e1 ~iedzieh (t.ro1b_o1em ko- k::i: 177, Stadionem 147, 3 p. sap. 145, Le· mistrzostwa Polski w szczypiorniaka bę- JOWY_Ch w teJ gał~Z,1 sportu, ~pr.awia, że
b1ecym, p1ęciobo1em męskim l chodem 1g1ą 131, Pogonią Kat. 123, Pogonią. Lw. , dą bezsprzecznie najpoważniejszą impre- będziemy w Łodzi swiadkami niezwykle
Izą w grach sportowych jaka się w cią- wartościowej rewji jednej z najefektow1:::J i t. d.
na 50 kl_m.).

niejszych gier.
W nustrzostwach kobiecych o-statecz
Szczypiorniak niezwykle popularny
na punktacja klubowa jest następująca:
w niektórych dzielnicach kraju, a t>rz.e11.ir
Stadion (Król. Huta) 143 ?., Łódzki
dewszystkiem na Śląsku, w Krakowie i
aP
Klub Sportowy S4 p., AZS Poznań 82 p.
Poznaniu zyskuje sobie i w Łodzi coraz
Pogo1i - Katowice 69 p., AZS War.szawięcej zwolenników i ćwiczących.
Po.-. Kosprzgk I Bronek l:zec:b
, wa 46 p.„ Grażyna 42, Sokół (Łódź) 37,
Jednem z najgorętszych pragnień orO zaprawie narc:lorshiej
AZS Lwów 28, Skra !W-wa) 24, Makpań. Szczegółowe programy wraz z ganizatorów mistrzost~ tegorocznyci1
Kraków, 5 paźd~iemiika.
kabi (Kraków). 23, Sok.ół (Czeladź) 13!
1
W~rla 8, So,koł - Macierz 8, MakKabi . Zwracamy ~wagę, że podt-,.cznik t.re progr~rna~~ i liczne~i ilustr~cjami, f9- zarz~du ł_'.,OZGS, jest. by impreza ta prz: .
61
' n~ngowy „Narciarska za.prawa poruc1z · tograf1ami l rysunkami dopełmaqą całosć c~ym.la się do dals~eJ prop~gandy szczy.
.
(Z1ednoczo'!le) 3.
W lino
tym tez
. p~ormaka pa tereme Łodzi.
Po t~zech . ~atach 0 nagrodę Pl!,WF nika Kacprzyka Artura i Czecha Broni· tego pięknie ujętego podręcznika.
Nazwiska autorów, którzy są zres.;:tą k1er~nku 1d.ą przedewszystk1em prace
sława, wybitn.ych znawców sportu nar·
prowadzi Stad10n 498 p., pr~ed AZS
~:rszawa - 260 p., Pog 0n;ą - Kato- ciarskiego, który jedynie z.e w~glę·dów u nas jedynymi trenerami amatorami tej komitetu !Bistrzo~tw .. J~dnym z etapów
242 p., AZS Pozn~n - 184 ?·• techni<:znych wys. zedł z druku zeszłej gałęzi 61pórt.u, dają gwarancję wysokie- tej pr~c:y Jest wcią~n1ęcie ~iczn:v,ch rzesz
wi- e ŁKS-em l65 1>· 1 Makkabi ;:;- ~rakow zimy dość późno, jest obecnie wszęd.de . go ujęcia sprawy i dlatego podręczni.k rnło~ziezy sz~oln~J ~ ·orbitę zamtereso·
125 • K_ruszen?er.em 9 2 p., urazyną 84 1' do nabyci.a.
ten powinien się znaleźć w rękach każ· warna s~czyp1ormak~e!B. Zarząd ŁOZGS
ustanowił dla mt?dziezy tód~ki~h szkół
Omawia on wyśmienicie tak zwa11ą · dego instruktora narciarskiego,
p., ~okoł ~a~1anice 68, AZS L~·ó:w 40, j
_Ce,M podręcznika wynosi jedynie powszechny~h mezw~k!e mskie ceny
Sokoł -. Łodz 37 p., Skra ~4 P· 1 t. d> suchą zaip.rawę narciarską; czyli przY,go
W mis.trzo!stwach m~s~ich punkta ... ia I towanie się jesienne przed sezonem, 1aik 3.50 zł. Dla klubów, nabywających pod- w~tępu - bilet dla meJ. ~osztować bę
przedstawia s.ę następu1ąco: AZ~ (W~r również dalsze doskonalenie się na ręcuiik w ilości 10 egzemplar.zy w Pol. dzte l_D groszy. ,Orgamzat~rzy czynią
s.z.aCa) 203. p., Wa-rta 15~, Jagiellonia śniegu. Specjalny dział ujmuje biegi pa· Zw. Narciarskim, Kraków, ul. Bron.isła- starama by łódzkie szkoły powszechne
~'f· racoLvia. 67 • Warsśza~tanka 65, Sta-. tmlowe dla wojska i p.rzysposobieinia wa Pierackiego 1, cena za 1 egzemplarz odwiedzały gremja:lnie mistrzostw~.
Niezależnie od tego ceny biletów
.
Sokół wojs.k owe.go, jak również ko11kure.ncje 3 złote.
migły
~,on 48 • eg1a ~S,
wstępu dla pozostałych widzów są bar·
~sz.no 35, Po~on Kat. 25, ~okoł Po.zn.
dzo niskie, gdyż najdroższy bilet kosztuS~rze.lec W-w,a 21, Sokoł Byc:Lg. _19; Wyc~~ eczk:.
\~'
je tylko SO groszy.
U
U
U
( olon1a 18, Po~on Lwów !3, SKS Łodz
Przypuszczać więc należy, że t6dzka
•
.
.
10, Pol. KS '!'-wa 8, ~ZS Pozn._ 7,
rocz.t. PW _W;lno 6, Sokoł Lw .. "! Z1ed- Interesujące spotkanie międzypaflstwowe odbędzie się we Lwowie publiczność sportowa odwiedzać będzie
51
nież i łodzianom obejrzenie tego inte~ gren:ialnie w ciąg.u, soboty i niedzieli
Łódź, 5 października.
S~~:~~e ~oiz) 55• K Sokół d Cho1nł_°KeS
Po sześciu kolejnych porażkach na· resującego spotkania międzypaństwo- stadJon WKS, na lhorym rozegrane zoc hy g: ' ruszenł er 3 •k ł S 2•
SK Starac owice 2
· t rzos t wa.. M"is t rzos t wa w oba
·.
wy- s t ana. mis
' rze 1' o ó zo- szej reprezentacyjnej jedenastki pitkar· we go, urządza na mecz specJalną
· .
1
się będą już o godz.
rozpoczynać
dni
zarezerłodzian
Dla
Łodzi
z
cieczkę
nankazia
nareszcie
się
nadatza
.l . ~kiej
lk
t h
h
pienptce 't
! d · ń
ć
· t
9 ·
.
·
"
o na.gro;:ię
o cz erec 1a ac w.a
inż. Zna,jdowskiego -prowadzi Warta 630 prawienia nadszarpniętej Już mocuo wko wane z.ostały mie1sca w warszaw-,· -eJn~!n~e~p~fua k~~ryy ' z~~b.ędzłe tytuł
•
•
reputacji na rynku międzynarodowym. s 1m pociągu popu1arnym, przyczem
Okazja :a nadarza się w meczu z Ru· przy przejeździe do Warsza wv i sp o-I mistrza Polski ufundował p. konusarz
CzechosłowacJ"1" munją, który rozegrany zostanie w przy wrotem korzystają uczestnicy wycie.;z rządowy htż. Wojewódzki piękną naszlą niedzielę dnia 14-go b. m. na boi.: ki z indywidualnych 70 procentowych grodę. Pozatem z.espoły walczyć będą
na mecz Z Polską jul ustalona sku Czarnych we Lwowie. Stego też zniżek, które wydawać będzie Wagons o nagr~~ę {edak~Ji uExpressu llustrowzględu spotkanie to wywołało w ca- Lits przy wy kupnie karty uczestnic- wan~go da druzyny graJącef najbar·
Warszawa, 5 pazdziernika.
. . .,,<go) ••
(Li) Czeski Związek Bokserski usta- łym kraju olbrzymie zainteresowanie twa na wycieczkę. Ogółem ko·s zta u- dzie~
czestnictwa w wycieczce wraz z doja- il\liilli!!lll11iillllill1llllH1HH;!ll!lillllliHlllillllllliHlllillll!llll!Ulllil,.
lit już skład reprezentacyjnej drużyny wśród sf~r sportowycłt.
Na mecz lwowski wyrusza z Wdr· dem do Warszawy wynosić będą około
pięściarskiej Czechosłowacji na nadcho
Kusociński jest dobrel myśU
dzący mecz międzYPaństwowv z Pol- sza wy specjalny pociąg popularny, któ- 26 złotych.
Rozkład jazdy pociągu nie został jesz
ską. Skład ten wedlug koleiności wag rego uczestnicy otrzymają największe
Warszawa, 5 października,
· on
· ·dza
· us t a Iony. w yiez
· · t er- cze os t a t eczme
· przez m111is
prezdstawia się następująco: Fiala, Sa- Z Prz yznanyc h ob ecme
(Li) Jak się obecnie oka'.zuje, kontusinek, Dworzak, Chundela, ttrubesz, Po~ stwo komunikacji zniżek. Koszt prze- z Warszawy w sobotę okola godziny
jazdu z War~zawy do Lwowa i spowro 14-ej, a w stolicy będzie spowrotem w zja odniesiona przrez Kusocińskiego w
spisil, Dordis i Kapeczek.
poniedziałek przed godzina 7 rano, tak czasie sobotnich zawodów zdaje się
W składzie reprezentac.ii Polski u- tern wynosi zt. 19.40.
stalonym już przed tygodniem Przez ka- · Łódzki oddział biura podróży Wa- że łodzianie będą mogli wrócić do Ło- być mniej tragiczna, niż się to początko
wo zapowiadało. Mimo druzgocącej O·
pitana związkowego PZB o. Cendrow- gons Lits - Coock chcąc umożliwić rów dzi już na godzinę 9-tą rano.
pinji lekarzy, którzy orzekli. że Kusok
ciński nie będzie . już mógł nigdy stars i ego przewidziane są jeszcze pewne I
.
·1 epszeJ. my·
·
przyczem
nieznaczne
JaknaJ
• towac, sam Kusy Jest
a
•
· 1
· dostateczzapadn·e
na decyzja zmiany,
śli i spodziewa się nietylko powrotu do
•
•
_
.
1 PO me zie nym
,
medz!elę odbędzie su: wewnętrzna-klubowy ra1d motocyklowy zdrowia, ale też do formy i ponowne·
cec~~ Poz~an-:- .~roctaw„ n~ który p,
sach ufundowali · organizatorzy imprezy go wysunięcia się na czolo dlugodystan
Lódi, 5 października.
z~~ńi~owski wyJezdza specJalme do PoNa zakończenie tegoroczi1t:go ~ezo- po trzy nagrody regulaminowe dla zwy- sowców europejskich.
c„
Przeprowadzone przez Kusociński~nu sportowego organizuje ŻKM w nad- cięzców. Szybkość przeciętna na poPławczyk przenosi sla do Łodzi chodzącą niedzielę trzeci wewnętrzno- szczególnych odcinkach trasy jest zmien go zabiegi okazały się już o tvle skuklubowy raid motocyklowy. W raidzie na, w granicach od 30 do 40 klm. na go- teczne, że spuchlizna kolana opadła już
zupełnie. Kusociński otoczony jest troobok czlonków klubu uczestniczyć też dzinę.
Warszawa; 5 października.
opieką lekarzy,' kt6rzv dokłaskliwą
niedzielę;
w
nastąpi
raidu
do
Start
motoi
więc
a
sympatycy,
jego
i
mogą
lek
polskich
najlepszych
z
Jeden
(Li)
między 8-9 rano sprzed lokalu klubo- dają wszelkich starań, by go jaknajprę,
koatletów Pławczyk, który przed nie- cykliści niestowarzyszeni.
·
·
Trasa raidu prowadzi z Łodzi przez wego ŻKM, a meta mieścić się będzie w dzej wyleczyć.
dawnym dopiero czasem zajął na mistrzostwach .Europy w Turynie trzecie Brzeziny, Głuchów, Rawę, Tomaszów, tern samem miejscu między 2--4. Oglomiejsce w dziesięcioboju, ma sie w naj- Piotrków, Bełchatów, Wadlew, Łask, szenie wyników raidu i rozdanie nagród
Kontuzja Giemzy
bliższym czasie przenieść na state do Pabjanice spowrotem do Łodzi i wyno- połączone z ogłoszeniem mistrza i wiWarszawa, 5 października.
na1934
rok
na
klubowych
cemistrzów
Łodzi. Plawczyk objąć ma w ŁodŻi sta- si ogółem 214 klm.
(Li) Przewidziany do reprezentacji
Uc~estnicy raidu podziele~i zostają stąpi w niedzielę w godzinach wieczoranowisko instruktora w ośrodku wychoPolski na mecz z numunJ·ą tacznik mina dwie klasy: motocykle poJedyńcze fj wych.
wania fizycznego.
motocY'kle z przyczepkami. W obu klastrzowskiej drużyny Ruchu, Giemza, ulegt na meczu towarzyskim z będziń""
Ruch gra W Bytomiu
skim ttakoahem poważnej kontuzji.
Zawody kolarskie Biegu
Początek mistrzostw klasy B
Katowice, 5 październillia.
w nadcihodizącą niedzielę ~atti&iuóe . Giemza doz·riat złamania kostki łydŁódź, 5 patdziernika.
PHkairsiki mist'rz PoLski Ruch wyij.e.żKrzywde - Główno kowej i przebywa obecnie w szpitalu w
W dniu 23 paidziernika r. b. rozpocz- „Bie.g " na truie
dża na nadchodzącą rued.zi.elę do Bytotak że udział jego
· d•V /klu b owe zawodv kol arek'ie. p rog Wielkich
mia, gdz~e rozegra zawody z miiSihizem ną się rozgrywk i d rużyn k1. B grupy mię
k Hajdukach,
Południowo _ .Wscho.l-~,„h N·:,.,..,..i'e•c ,,09"
zdaje się być
Rumunją
z
aniu
spot
W.
główny
l:»eig
w:iicłqje
e
prz.
zawodów
ram
1934/35.
rok
na
N.
P.
O.
Ł.
łódzkiej
.............
Ulli...„
w roku bieżącym ze wzvledu na sp6t- na. 50 kilim. dla zawoclnlk.6w posiadają· zupe.łnie wykluczony.
Bethen.
. __ _ _ .,
zapaśnicy polscy nie startują nioną porę odbędzie się tylko kilka spot- cych Jfoenqe i bieg _:na. 25 klm. dla ~o
'
kań I-szej rimdy reszta zaś jak te:! f dniik.ów zrzegzonycli i mezirzeszooych po Y
Spotkanie towarzyskie
druga runda na ~iosnę przys~łego roku. siadających karty wy§ciigów.
w Pradze ·
TUR-Ł. K. S. lb
Starl i meta maidlowa.'~ ~ Dęaą w
Katowice, 5 paź.dzlernika.
Łódź, 5 paMziernika.
Krzywiu po'd Zgierzem. Począ.tek wyścii · ,
•
Po dotkliwych porażkach, jakie poŁKSIB korzystając z wolnego termiPlejc1arze węgierscy W Łodzi g6w o godz. 8.30 1ran 0 . ~os.zecia pi:śnieśli nasi zapaśnicy na Sląsku (w Katowicach i N. Bytomiu) w spotkaniach z
'#11 dniu fO iist01Pada ba:wic będzie w mienoe prz.y:jmuje seikre;ta.tjwt T-wa przy .nu, rozegra w niedzielę towarzyskie
reprezentacją Budapesztu, Polski Zwią Pols.ce J?rzeqazdem do. Ta:~ma. na me·cz ul. Nowe Sady
24 do dnia 6 pafdi~ierni- spotka~le z TUR-e~. Zespół rob?tniczy
wystąpi w wzmocnionym składzie z ikil.
;
.
zek Atletyczny zrezygnował z wystania z EsfonJą repre;:enfac.1a pię~ciars1ka Wę
naszych zapaśników na mię:dzynarodo i;ie.r. Pięsciaxze węgierscy roze~rać ma- ka :WY.łącznie, zaś w cln~u wyśc~gu z.~ła- koma zawodnikami, którzy powrócili z
okręgu sz;3c się mo·żna na sluc1e. Dla zwyc1ę.z- wojska.
we zawody atletyczne, jakie odbędą się ją w Łodzi mecz z mi.sitrzeni
'Mecz ·o(iliędzłe ·s{ę na bois'k'.u TUR-u
ców wy$rigów: prze.znaczoine 11,aig.rodY.. .
w P_radze w nadchodzacą sobote i nie- I KP,
·
, ul. Cetniej ~C) godz. 15-e}..
oJJ
dzielę.
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- Najoszczędniejszym czlo~lekiem na śwłe
cie - powiada pierwszy - byl bezwął&>ienla
pewien mój znajomy, który między. jednem a
drugiem umaczaniem pióra zakrywał kalamar21
aby mu atrament nie wysychał.
- E, to nic - powiada drugi. - Ja zna·
Iem bardziej oszczędnego człowieka, który zatrzymywał na noc zegary, aby wskazówki nie
ścierały

się napróżno„„

i
:
J

I
I

j
:

I

- To wszystko nic.„. - wtrącił trzeci. - i
1
Ja znałem pewnego gościa, który nie czytał ga
zet, chcąc, aby mu szkła w okularach starczy. 1
ły na dłużej„„

l

•**

I

' W Warszawie została otwarta Między
Ciumciukiewicz udał się do lekarza, kltóry ·
I
zbadał go i orzekł:
! nrurodlowa Wylstawa Plastyczek. - Na
zdjęciu ..- moment p1rzecinania wstęgi
- No, narazie musimy zaczekać,.„. Możli
przez Panią :Prezy:dentową Moś'Cioką.
we, że będzie konieczny zabieg chirurgiczny.„.
Pani Brezyidentowej towairzyszą: (w
W każdym razie gdyby operacja była konieczna
czy miałby pan środki, aby za nią zapłacić? ••• : W Szkocji szalała w ty(:'h dniaoh wielka burza, połączona z olberwaniem się pierwszym '.rzędzie) p. minister Jędorze
chmury, która spowodowała wielką powódź w miejscowości Invernes Shire. jewicz i prezes I.P.S. arnh. B. Pniewski.
- A gdybym nie posiadał odpowiednich
1
Na zdjęciu widzimy pocią,g, przejeżdiżającyi przez zalane miejscowości.
środków, czy wtedy operacfa też byłaby ko-

·•·::: ~:·:~.~}Z'-„.::~::::.Jl
na ulicę, by zbliska przyjrzeć się dzielnym wojakom.
Nagle jeden z widzów zwraca się do swego
ułanów. Cała ludność wyległa

sąsiada:

ZWYCIĘZCY TURNIEJU BALONO·
Wł:GO W HOLDZIE LOTNIKOWI

••s• o••w••i•e•c•k••i•c•h••••
• •i•e• •p•i•l•o•t•o•,•w
•••S• z• ••o•I•e• n
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POLSKIEMU.

l
I

- Jak pan myśli, dlaczego oni mafą krzywe
\
szable?„„
wzruszył raSąsiad zastanowił się chwilę,
mionami i odparł:
- Jak oni mogą mieć proste szable, kiedy
widzi pan, .że mają krzywe pochwy!

I

••

'*
Kupiec w sklepie namawia klienta:
- Kup pan tę torebkę.„ Jest bardzo laana„ I
I cena wyjątkowa„„
- Ale nie mam pieniędzy„,,
- Jeszcze pan znajdzie kilka złotych„„
Mógłby pan ją kupić dla osoby, którą pan koI
cha.
- To jest wykluczone! - tłumaczy się klient. - Mnie nie wolno kochać.„ Ja festem żo·
na ty!

I

*%*

-

~

Kac zwraca się do .Kotka:
- Gdzie pan był wczoraj wieczorem?„„
- W teatrze„:.
-

Dużo było osób?„.„
Gdzie?„„ Na scenie, czy na widowni?„„

I
I
I
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Przybyli do Warszawyi zwy-dęzcy mię
(. dzynarodowe~o turnieju balonowgo kpt.
Hynek, kpt. Burzyński, por. Pomasiki
i por. Zakrzewsiki złożyli w ub. poniedziałek wieniec u stóp oomnilka Lotnika w Warszawie. Na zdjęciu - zwyZwiązku Sowieckim szikoli się bardzo energicznie pilotów. Oto mfod~i pilo- cięzcy lotnicyt przed pomnikiem. Towarzyszy im Wolfszlegel, dowódca wojs~(
ci, którzy uczyć się będą skoków ze spad'ochronem.
balonoWYCh.

Codzienna nowelka ,,Expressu"

lelio przgjoc:iel

Tego wieczoru F e.rdynanid spędziił w ł wliadOIIIlo, o.żeniłem się przed 6-ciu m:ietwierdzą, że moja
siąicami. W5zys.cy
kaiwiarni k~Lka godz.in.
walory zewnęfrz
duże
iposiaida
małżollllka
przyjadelem,
RozmawJał ze ·Swym
Fd~kisem, zwie1rz.ając mu się soozegółowo ne. Ci.eszy się ona Ziresz·tą du.żem powodizeniiem u mę.żozyizn. A czy wiesz dla·ze swych trosk
Dlatego, że
z n.ią się 1p01brałem?
czego
- Wfosz przecież, - <>;powiadał -że
chciałem zapomnieć o Katar.zyn.ie i przyz Kazimierzem łączą mni.e izażyłe sfosun
k·i. Przyjaźniliiśrny się jes.zicze w szkole. znam ci s~ę, że iu.ż mi się to prawie udaPr,zywiązałem 6ttę bardzo do Lucyny
Katair.zynę ło.
Znasz równiei je.go żonę,
Przymas1z chyba, że jesit jedną z najpięk i mam wra.żenie, że zacz)'IOam ią kochać.
- A więc WSJZys Lko w JPOII"Zą,dku nicjszych kobiet w mieśoie.
roz.e.śmiał S!ię F elillm - Naireiszcie odzys- Oczywiście, że jest bardzo piękna kałeś spokój. Masz właS!Ile ogitiiisko do- uśmiechnął się Felfil<s - Jeśli j1uż tak mowe i IPOwmieneiś siię cieszyć z .życia.
szcze•r z.e ze sobą rozmawiamy, to mo.że
- Ale, rueis~ety, mam n.o we troski.
mi odpowiesz na jedno pyitan&e. Czy to Kazimie,r z iest moittn 111aiJep51zyun przyjaiPirawda, że ciebie c•oś z nią łiączyło?
ci~lem. Miano, j,ż ko·chałem Katarzynę,
- Kłamsitwo - oburzył się Ferdy- Kaizimienz był mi zaws.ze bli.ż.szy. Przejnand - Nie prze,czę, że Katarzyna bar- mowałem się ws1zyist1k iemi je.go kłOJPO·
dzo mi się podobała. Mo:.że nawet byłem tarni, pomagałem mu nawet materjalnie.
w niej zakochany. Chwilami zdawało mi Od diwuch mi.esięcy iprzy<:hod·zę do niC1..li
się równieiż .że i ona obdarza mnie du!Żą bairdizo rzaidiko. A wiesz dlaczego? Dlasympatją. A iedn.aik mięchy nami nic nJe tego, .że zagnieździł się u nfoh Roman
byfo i ty~ko dlaitego, .że iKaziLmie·r z jest Foyet. Słyszałeś zap~Wllle o tym pfaS1ziku.
moim serdeczinyun przyijadelean. Człowie JelSlt to mruny uwodzidel,
który mzbił
kiowi, który z.awsize mnii1e oibdarz.ał be.z· gUJż niejedno og111iisko domowe. Nie znog.rain~oznem z.ailllfatti1iem, nie mo~ł·em się Sl.Zę takich lud~i. Od piierwiszej chwili niie
.s.przenie1wie ·z, 1.. Mam zoµełnie czyste uJlieigało dl.a mnie wą~l1i,wości, że Foy.eit
zariz.u· 1z.aleca się do Katarzyny. Obecni·e mam
~unMeni-e. ~1 '.<~ mi niiic nie m::.;.;e
dć.
0~wż konikretne dowody. W czorai wieciz1
- A iud1r.ie ró.żnie rr.7- wili - wtrąc.ił .r em przypadkowo zauważyłem Katarzy
J;eliks.
nę, gdy wychodziła razem z Foyetem z
_ Wiem o tero - s.zepitlął Fe,rdyn.and domu, w którym on posiiada )!arsoni·eirę.
Ale cóż mnie lud.z.ie obchodzą? Jaik ci Zaciąignęłem informaci·i u dozorcy. Oka-
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pnz.yichodizi tam pńeczeńsit.wo i iz.erwie iz kochankiem. W
zało Slię, że Kaitanzyna
tem Slp!()'Sób udałO!by się uniilmąć głośne
bardzo czę:sfo.
- To cieikarwe - przerwał mu Fe- go &kanidalu.
- A ~a mam lepszy pomysł - ode,zLib.
- Posiadam więc koI11kreme dowody wał się Feliks - Powicieneś rpomów.ić
- ciągnął dale<l Fendynand swe zwierze przedew.szystkiean z Kaitaa-zyną. Powie.sz
nia. - I teraz za>stanawiarn się., co mam aed. że ma\SiZ dowody 1eJ zdrady i z.agronaitychmiast n.ie ,zerwie z
czyniić. Je>S<tem przecież ipnzytlaoielem Ka ziS12:, że aeśli
z.i.miea-za i 1Powńiniooem mu o 'WSIZ)71S'b'kiem Foyeitem, to a:iaJkomun'ikU;jes,z o ~zyis1t
ip01Wiedzieć. Boiję Siię ie1cLnak.„ K.aztimiieirz k,~01U Kazd.mierzowi.
- Masiz iratję - zaiwołał Ferdynand
jeSlt cz:ło.w~cl<lem bardzo gwałfownym.
Może zasbnzeliić KataTzyn·ę, lub ~ej ko- r.ado·śniie - To ~est nańle.PSZe wyjście z
chanlka. Czy woln.o mi więc ingerować w sytuacji. Jutro Tano pójdę do KataI1zyny.
Na tem przyjaic1ele skońozyli ro.zimotej Sjpll"a.wie? Czy nie lepiej zataić przed
nńm wszystko? Przecie.ż Kazimierz z pe wę.
Zapłaoili rachunek i O'P!l1Ści1i kawiar·
W'!lością nkzego się nie domyśla i w dalslzym ciąigu ietSlt wczęśliiwy ze swą żooą. nię.
Ferdy111and, z<latż.rując w ikiierunlku swe
Felliikis długo zasitanaiwiał się nad odgo miesmcan~a, w dailiszynn oiągu myślał
powi.edzią.
- Trudno mi radzić - rzeikł wreisz- o Kaziimieirz,u.
Był izrudowoiooy, że w.reszcie z.nala:zł
ti?izeba, .że · jeś'li
de. Pirzecie·.ż ptt"zyz,n.ać
Kaziiimieirz d<>prawdy obda11Zia tę k01bietę wyijście z t~j n1ieipnzyijemnejj sytuac,ji.
Nie ulegało ipr.zecie.ż wątpliwości, że
;prawdziwe.ro uoziuciem, to nńe woll!lo dopuścić do te.go, by go taik haniebnie oszu Katarz)'IOa przesitraiszy się jego groź
ki-wała. Nale.żałoby w.ięc ingerować. Ale by i wyipędzi rruz na UłJWlsze cynicznego
z drugied Sltro:ny nikt przecież nie może uwodziciela,
WresZJcie znalaz:ł się pnz.ed swoim do
odpowiadać ~a slkui.Jld.
Przez prurę miihut przyjaciele mill·ozeH. mem.
\
Zadzwoniił.
- Od wczorai ju.ż wcią.ż &ię 111aid tern
Otwo1rzyła mu sł'u.żąca.
zastanawiam - powiedział Ferdynand.
- Pani wyjechała - <powiedlz.iała mu
wipadł mi nowy po-1
-- Teraz właśnie
mysł. Nadleipiej wyibrać rpośrednią d.roigę . 1-- zo.stawiiła dla pruna LiS1t.
Wyijechała?
~ie ipowiedzieć wszys.tkiei!o odrazu, lee.z
Ferdyuumd rozerwał Sl?:ytbko kopedę.
~aiziimierza przygotować.
~oipiniowo
Już z picrwiszych paru wtier.sJzy do Prze1dews.zystk1em zacznę mu zwracać l
·~d ział się o wtszyis·tlki.m.„
uwagę na to, .że zbyt częsfo pozostawia
Lucyna uciekła z„. Kazimierzem.
Kaitarzynę samą. Późniei spróbuję go o- 1
D.
Może wówozas
strzec :przed Foyetem.
Katarzyna zrozumie, .że jej grozi nńebez- 1
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