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Robotnik strzela do majslra w fa bryce
1'.rDJoOJa sf:eno DJ lflolni fsrnuloDJic~o pr~v Jllei J D1ojo. %~D1sto ~o ~reduflowoneeo

Robotnicy chcieli
Łódź, 16 października.
(kg) - Dziś, w godzinach rannych w
fabryce Leiba Szmulowicza przy ul. Al.
1-go Maja 83·85, jeden z robotników
usiłował trzema wystrzałami z rewolweru zabić majstra.
Okoliczności nieudałej zbrodni przed
stawiają się następująco.

Około godz. 7-ej rano w chwili, gdy
robotnicy znajdowali się przy warszta·
łach, jeden z tkaczy, Zygmunt Balwin,
zam. przy przy ul. Jasnej 2, dobył błys
kawicznym ruchem rewolweru i oddał
trzy strzały w kierunku majstra, Fran·
ciszka Jaegera (Wólczańska 230l.

Krwawe
P

6rolo-eruilifla

dokonać samosądu

·nad zamachowcem

Na sali fabrycznej powstał nieopisa: \>TRZYMAŁ CZTERY RANY ZADANE chowna.
Jak się dowiadujemy. Balwin chciał
NOŻEM W PLECY.
ny popłoch i zamieszanie.
zabić majstra wskutek rzekomych szy·
Robotnicy rzucili się do majstra, któ Brocząc krwią, runął na ziemię.
Po kilku chwilacn na miejscu tragicz kan, jakie Jaeger miał mn okazywać. ry leżał na ziemi, ociekając krwią. Balwin, po oddaniu strzałów, z dymiącym nych zajść znalazła się policja, która za- Chodziło mianowicie o to, że dostawał
rewolwerem rzucił się do ucieczki. - jęła się przywróceniem porządku. We- umyslnie złą osnowę. Poza tern Balwin
Część robotników pobiegła za nim na zwany lekarz pogotowia ubezpieczalni miał pretensje i żal o to, że majster
podwórze, a pozostali zajęli się ratowa- społecznej opatrzył ci~żko ranneJ!o Bal· 1, przed rokiem zredukował jego brata,
wina i przewiózł go do szpitala im. Prez. 1 cierpiącego na gruźlicę.
niem majstra.
Zajścia powyższe wywołały na tereBalwin, który usiłował skryć się na · Mościckiego przy ul. '.t.'.agajnikowej.
Następnie zajął się udzieleniem po- nie fabryki zrozumiałe porU$Zenie i sen·
został dopadnięty I
dziedzińcu fabryki,
przez kilkunastu robotników. Usiłowali mocy majstrowi. Okazało się, że wszyst- · sację.
Przez kilka godzin robohlicy komenkie trzy strzały oddane przez Balwina,
oni dokonać na nim samosądu.
Podczas zamieszania i ogólnej bija ty J nie były celne. Jedna z nich zadrasnęła I towali żywo zaszłe wypadki.
majstra w policzek. Rana jest powierz· I
~i Balwi:c.

I

taiemn~,e

moider,ów króla

ścig za zagadkowym ,,delsgat m'•, który dostarczał spiskow
pieniędzy.~Czy zamachowcy ukr-ywali się na Węgrze

o

stawiona jest na nogi, starając się ustalić
kto był owym tajemniczym „delegatem"
Budapeszt, 16 paźdz:.
(Pat) - Węgierskie biuro korespondencyjne donosi: W związku z infonmt·
cjami agencji Havasa z Lozanny, że dwaj
uczestnicy zamachu w Marsylii udali się
jakoby do Marsylii bezpośrednio z Budapesztu, policja węgierska stwierdza,
~ko'
że poddała ścisłei kontroli wszystkie na
zwiska wymieniane w związku z zama·
Af
chem, lecz pod temi nazwiskami nikt nie
Krwawe zaJście w Belgji w związku z zab Ó jst wem k ru a
Ubiegłej nocy dwaj serbowle wtar· zamieszkiwał w Budapeszcie, nic otrzy·
Leodium, 16 października (PAT) 1
Robotnicy jugosłowiańscy, zatrud-l gnęli do baraków robotników chorwac mal paszportu, ani tt.:?ż nie przekroczył
nieni w okolicach Leodjum. urządzili I kich i dali tam szereg strzałów rewol- granicy węgierskiej. Zważywszy, że we
wspomnianej informacji Havasa nie jest
burzliwą manifestację protestacyjną po· werowych.
1podane żadne nazwisko, wiadomość ta
Jeden z chorwatów jest ranny,
otrzymaniu wiadomości o zamachu na
I nie mogła być dotychczas skontrolowana
I
króla Aleksandra.

inicjatorem zamachu. iest nie- lów1d, którą rozdzielał między zama·
chowców.
jaki Eugeniusz Kwaternik.
Sprawcy zamachu działali jednocześAresztowani zamachowcy nazywnją
go „delgatem", jednak nie wied;q o nim nie na podstawie otrzymanych od Kwanic bliższego. ów tajemniczy osobnik 1 ternika poleceń, jednak sami osobiście
włada świetnie kilku językami, posiada nie znali się. Obecnie cała policja fran1
do swej dyspozycji znaczne· zapasy go- · cuska, szwajcarska i jugosłowiańska po·
średnim

napad na ro bot n-I w chorwack1'ch

I

l

~:~h;Jr~!~~~~Bkr:~~=~~ Zwłoki króla w pałacu w Białogrodz~.e.
to symbol

macedońskich komitadżi.

Paryż,

16

w nocy· do stolicy.~~ielotysięczne
ostatni hold szczątkom krolewskim

października. Pociąg ża.łobny przybył

gic~:e n~~~~~~: ~~~h~~~:~:ywwspr~~f;
0

tłumy

ski adają

Białogród, 16 października (PAT) generałowie gwardii. Za trumną pozamachu marsylskiego natrafiło zupel-1
Pociąg żałobny, wiozący zwłoki stępowała w głębokiej żałobie królowanie niespodziewanie na ooważne PJ.z_e:
króla Aleksandra, przybył tu wczoraj wdowa Maria ze swą matką •. królową
.
szkody.
Okazuje się, że władze nie mogą ml- wieczorem punktualnie o }!;odz. 23.15. Marją rumuńską, ks. Arsen Karadżor·
mo wszelkich wysiłków ustalić, kto Olbrzymi plac Wilsona przed dworcem dżewicz, książę-regent Pawel. rząd in
byt zasadniczym inicjatorem i duszą ca- kolejowym, jak również chodniki ulic, corpore, przedstawiciele Skuoczyny i
tego zamachu. Wykonawcy wpraw- przez które przejeżdżał orszak żałob- Senatu oraz dostojnicy państwowi.
W chwili, gdy trumnę wniesiono do
dzie zostali ujęci, a główny zamacha- ny z dworca do pałacu wypełniły wiesamochodu, tlum w spontanicznym odwiec zabity, jednak nie ulega najmniej- lotysięczne tlumy.
Trumnę króla wynieśli z wagonu ruchu padł na kolana, szlochając i płaszej wątpliwości, że nie działali oni
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
z własnej inicjatywy,

~~l~da zfr~;~{~~~~r~~~~~~aa-

czyła, że poza zamachowcami ist.n ieje
jeszcze jakiś tajemniczy osobnik, lub
cata grupa,
KTO'RA OSŁONIĘTA .TEST CAŁKOWICIB TA.JEMNICA.
Jest to jakby „mózg organizacyjny"
zamachu. Już w czasie Pierwszych
dochodzeń ów nieznany osobnik z powodzeniem zdołał utrudniać śledztwo
policji i prowadzić je na mvlne tory.
Policja francuska posiada dane. że jednym z członków tajemniczej grupy, ukrywającej się w cieniu, lub też bezpo-

Dwa1·

piłkarze

n·1 m1·eccy

olJąC.

Szloch ten towarzyszyt samochodowi, wiozącemu trumnę króla orzez ulice, pogrążone w mroku stolicy od
dworca kolejowego aż do bram patacu
królewskiego.
Łódź, 16 października.

(gr) Nocy ubiegłej około godz. 12 w
fabryce Tadeusza Złotowskiego, przy
ul. 11 L~topada 192, wy~chł pożar. ~
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Na ratunek wezwano dwa oddziałv stra·
t h ·
· kt ·
·
ż
ore na yc miast przystąY ogmoweJ,
ulegli strasznej katastrofie pod Poznaniem
piły do akcji ratunkowej. Dzięki intenPoznań, 16 patdz. pód, nadjechał samochód, który zacze- sywnej pracy straży, budynek fabryczNa szosie Zduny-Odolanów, wyda- pił o motocykl i pociąflnął go kilkana- ny ocalał. Pastwą ognia padła jedynie
śe;ie metrów .PO szosie, przyczcm obaj r,uszarnia, wraz z znajdującemi się w
rzył się tragiczny wypadek.
Mianowicie szosą tą jechał motocyk- m. ·,toc}'.kliśc! zostali przez samochód niej towarami. Jak ustalono, ogieil wy·
buchł wskutek nadmiernego rozgrzania
iem p. Funde z p. Olzogiem, kapitanem przygn1ecen1.
:Wskutek wypadku zarówno p. Fun· rur żeberkowych.
drużyny footb~lowej z Niemiec, obaj oby
Straty są dość znaczne, gdyż całko
watele niemieccy, celem wzięcia udziału de jak i p. Olzog doznali obrażeri wew meczu piłkarskim, jaki ta drużyna mia wn~trznych ~ak ci~żkich! że ż_vciu ich za 'wite urząd~enie suszarni, jak i nagrnmadzony w mm towar, uległy całkowitemu
graza powazne n1ebezP.1eczenstwo,.
ła rozegrać w Krotoszynie.
zniszczeniir
W czasie postoju przed jedną z gos- . ."' -

Wesoły

Challenge „Bxpressu''
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zdemaskowała

Dllllngera ·.
Barwna epopea b. stenotypistki, która została agentką bandy
przemytników alkoholowych. - Właścicielka hotelu w Chicago
poznała starego znajomego •••

f enso,;vtn.e

odflrucił! ur~«;dniflo

(z) W Jassach mieszka pewien urzę- do Ameryki. Mfoda dziewczyna znalazła
dnik kolejowy, Aurel Bugariu, który ze w Nowym Yorku posadę w charakterze
szczegó!nern zainteresowaniem śledził stenotypistki, zarabiając na s'kromne uspni\yozdania prasowe, opisujące awan- irzymanie. Gdy po pięciu latach umart
.t1,1rnicze przygody i koniec groźnego jej ojciec, Anna pozostała sama w wielgangstera amerykańskiego, Johna Dillin· kiem mieście. Dziewczyna została po
gera. Rumun zwrócił uwagę na nazwi- pewnym czasie, agentką andy przemytsko właścicielki hotelu w Chicago, która ników alkoholowych, pe niąc ten zawód
przyczyniła się do ujęcia ,,wroga Nr. 1 w ciągu kilku lat. Wreszcie spotkała na
Stanów Zjednoczonych'"'. Bugariu miał drodze swego życia mężczyznę, którego
krewną tego samego nazwiska, która pokochała i poślubiła. Pożyc;ie jej z mę_przed wielu laty wyemigrowała do Arne żem nie byto dtuggtrwate. Ody Jim Saryki, nie dając od dłuższego czasu żad- ge zmart, Anna została wraz z synkiem,
Stefanem, bez środków do życia.- Zabra
nego znaku o sobie.
Zaciekawiony do najwyższego stop- la się ponownie do dawnego procederu,
nia, Bugariu zwrócił się do biura infor- który okazat się tak intratny, że po pew
_J:l;J.f\cYinegp w ~hicago z pro,5q~ o Q.astar nym ,czasie nabyła na własność położo}
ezenie mu fotografji owej Anny ' Sage~ ny W' certti'um (Chicago hotel.
W czasie, g\lly Dillinger stał zaiedwie
.P..rk.ę,d p~ru dniami poczta doręczyła RuAfiffi'owi" ~rułt~ koperię, zawierająeq fo. na czele ""małej ha11dy przemytników altografję właścicielki hotelu w Chicago, koholu, Anna Sage poznała bandytę. W
Anny Sage, która zdradziła Dłlłlngera, dwa lata później był on już ,,wro~iem
oraz szczegółowy i autentyczny opis Ameryki Nr. l" i siał wraz ze swymi tosensacyJnego wydarzenia. Ku swemu warzyszami postrach w całym kraju.
Pewnego dnia w hotelu p. Sage zianiematemu zdziwieniu, urzędnik przekonał się, że kobietą, która odegrała de-· wił się osobnik, posiadający charaktecydującą rotę w ujęciu postrachu Ame- rystyczną bliznę na twarzy. Anna Sage
ryki, była właśnie jego kuzynka, która poznała w gościu osławionego i poszuprzed wielu laty, jako biedna dziewczy- kiwanego króla gangsterów. Dillingera.
na opuściła Europę, szukając po tamtej Sprytna kobieta nawiązala z bandytą
rozmowę, nie zdradzając mu, oczywiście
·
stronie oceanu szczęścia.
Przed niespełna dwudziestu laty zu- że go zna. Oboje um6wili spotkanie na
bożaly rolnik, Georg :Esumpinasch, wy- następny dzień. Dillinger zatrzymał się,
emigrował wraz z córką swoją, Anną, oczywiście, w hotelu pod fałszywem na-

"' Jassatli

WOLNA TRYBUNA
PAN RIGO W KATOWICACH. Szuka Pan
kobiety takiej, jakiej typ wymarzył Pan so·
ble. Wś.-ód swotch licznych znajomych nie
może Pan Jednak znaleźć odpowiednika dla
sweio Ideatu. Pisze Pan Jednak, iż wątpi, aże·
by wśród licznego grona dziewcząt, nie było
ani Jednej poważnie myślącej młodej panny,
która celu życia nie widzi we flirtach, któraby
umiała kochać, być dobrą, wierną I czułą. Pan
Jednak nie widzi takle• l obawia się, że nie
umie szukać„„
I Ja Jestem tegó pewna, że nie umie Pan ,
szukać. Bierze Pan zewnętrzną maskę, blichtr
towarzyski, za treść wewnętrzną. Zbyt oo•
wlerzchowna znalomość może przeoczyć często
głębokie wartości duszy, serca, czy umysłu.
Niech Pan nie szuka swego ,Ideału, wśród tych
dziewcząt, które same ośmielaJą Pana spoJrze·
nlaml na ulicy, czy sali danclngoweł, niech Pan

zwiskiem, tak że prócz właściciel'ki hotelu nikt nie podejrzewał, jaki gość zamieszkał pod jego dachem. Sam Dillinger również nie przypuszczał, że został zdemaskowany.
O umówionej godzinie nastąpiło spot
kanie. Anna Sage odłożyta dłuższą roz- ich nie szuka również w gronie naJweselszent,
mowę na drugi dzień i zaproponowała w gronie nałbardzleJ rozbawionych, rozrywa•
gangsterowi pójście do kina. Ten się zgo nych do tańca dziewcząt. Niech Pan rozełszY
dzil, a w międzyczasie p. Sage iawiado- się czy gdzieś, pod ścianą na krzesełku, nie
mila policję 0 tern, że będzie w kinie z siedzi ktoś, jak Pan samołnl', młoda niewiasta,
poszukiwanym bandytą. Dla zwrócenia która„. również szuka. Szuka swego ideału i
na siebie uwa&i wywiadowców, wlożyta dlatego trochę obco czule się w rozbawionym
czerwoną suknię. Gmach kina oraz sala gronie, pustych chłopców i dziewcząt.
Mężczyźni malą ie.dną główną wadę, która
wypełnity się wywiadowcami. Ody po
skończonym obrazie właścicielka re- mści się zresztą na nich saruych I powoduJe
stauracji opuściła wraz z Dillingerem niepochlebne sądy o kobietach· Mężczyźni bob tdynek, na dany przez jednego z de- wiem szukaJą dla siebie towarzystwa wśród
tektywów znak policjanci rzucili się na tych kobiet, które Już podobaJą się Innym, Tak,
bandytę. Gdy ten usitowat się bronić i 1akby kobieta pożądana przez wielu Innych
sięgnął błyskawicznie po broń, został mężczyzn, miała łakleś ukryte zalety, Jakiś
specjalny powab. I co się wkońcu dzieje? Podzastrzelony.
Anna Sage otrzymała wyznaczoną czas gdy Jedne, bardz.ieJ ·wesołe, bardzie) śmla·
za glowę Dillingera premję w kwocie te dziewczęta cieszą się wJelklem powodze25.000 dolarów, zmuszona Jednak była niem, inne, nieraz bardzo ładne, narzekają na
dQ opuszczenia miasta w największym brak bratniej duszy, . albowiem pusty śmiech,
pośpiechu. Obawiała się słusznie, że mo nie Jest ich tyciem, albowiem atmosfera flirtu
że paść ofiarą · zemsty przyjaciół zabite· nie odpowiada im na dłuższą metę, albowiem
są. zresztą z natury, po~ażnłeJszeml I bardzii:J
.
go J?angstera.
Kobieta która przyczyniła się do dz1elnemi dziewczętamL Tymczasem kobieta
zlłkwidow~nia groźnej bandy gangste- , ciesząca się powodzeniem, test w gruncie rzerów, wróciła do swej oiczyzny, w któ· czy zepsuta, pr~eśwladczona, zbleranemi hoł·
rej osiedliła sie pod przybranem nazwi· darni, o. sweJ większe) wartości, Jest Jako żona
nieznośna I kapryśna, albowiem „Mogła mieć
·
skiem.

kogo zechce, a.„ wyszła za niego„."•
Niech Pan zatem nie szuka dla siebie towarzyszki tam, gdzie w rozbawlonem gronie licz·
nycb wlelbłciell, usłyszy Pan Sl'ebrny śmiech
rozflłrtowaneJ kokietki. Niech Pan nie szuka
poważne) towarzyszki pośrodku sal dancingowych I w modnych dzłsiaf barach, niech ich
Pan szuka na krzesłach, stoiących pod ścianą,
przy stolikach, podczas, gdy muzyka przygrypo 5 godzin, zanim uzyskali właściwą wa do tańca. Niech Pan nie dale się brać na lep
ośmlela!ącycb spojrzeń kobiecych na ulicy, ale
maskę.
Prawdziwy triumf odniósł Jack Pe- zwróci uwagę na te dziewczęta, które nie pa- ,
arce z Universal~Studio, który z Borysa trzą w oczy mężczyznom, ale zato rankiem
I<:arloffa zrobił mumJę, liczącą 3700 lat. śpieszą do pracy, a popołudniu widać Je często
Cala twarz artysty, za wyjątkiem po- z książką z wypożyczalni. Nie propon11ię Panu
wiek, pokryta została cieńką powłoką dziewcząt z zeszłego stulecia, z dluglemi wło·
bawełny chirurgicznej, polanej następ- sami, brzydkich, tub zdecydowanych samotni·
nie kolodjum. Osuszona elektrycznie czek. Takle nie podobałyby się Panu, przyzwycharakterystyczne czaJonemu, do typu dziewcząt dzisleJszych, tro·
zdradzała
masa
zmarszczki. Pearce w swej pracy sto- cbę zuchwałych, bardzo zalotnych I często.„
sował się dokładnie do opisu mumji fa- łatwych do zdobycia.
Niech Pan wybierze typ pośredni. Nowo·
ra:ona Seti II. wystawionej w muzeum
w Kairze. Skomplikowanym zabiegom czesna sylwetka ze starem, dobrem sercem, z
poddane zostały włosy, ręce i przegu- drzemląceml uczuciami macierzJ'ńskieml praw·
by rąk. Skolei całe ciało artysty owi- dzlwel kobiety, dobrą, miłą 1 sympatyczną.
nięte zostało w lniane pasy, którym za Jest ich tak wiele, tak samo, Jak Pan szukaią
pomocą rozmaitych kwasów nadano wy cych, t~ się napewno znajdziecie, ku wzaJem·
gląd „butwienia'j. Wreszcie mumję po- nemu zadowoleniu.
„AGAM IN SPE" w WADOWICACH. Mvśl
sypano specjalnym pudrem, mającym
przedstawiać „proch tysiącleci„. Pomar jest dobra i powinien ią Pan wykorzystać. Na.
szczony. z zapadnięteml oczyma i twa- razie Jed~ak nie clysponufeniy stanowiskiem, n•
rzą I<:arloff nie mógł . poruszyć ani jed- które Pan reflektuje, nientniej Jednak nie powi·
nym członkiem, ani też wydać ze siebie nłen się Pan tem zrażać i spróbować gdzlein·
jdźwięku. Scena, trwająca na filmie kil- dziej, Wierzę w to, że przy Jego stosunkach.
ka minut, wymagała wielu godzin, mę- nie pQwinno być to dla Pana zbyt. trudne do
1
czących przygotowań i pozostawiania przeprowadzenia. Gdyby jednak nie było wol•
w ciągu ośmiu godzin w świetle jupite- nego stanowiska, na iakie Pan reflektuje, m..
rów. Nic dziwnego, że KarloU podczas trudno chyba będzie Panu wykorzystać Jeia
dawne stosun,ki i znajomości i 0J1·zymać J~
zdjęć dwukrotnie zemdlał.
1 kolwiek zajęcłer
- ·

Tortury kosmetyczne w Hollywood

Platynowa ·Jean Harłow i est niewolnicą swoich. wlosów. - Martyrologia
- aktora, który występował w roli~„ 3700·1Btniei mumii ·

. (z) Oficjalna statystyka wykazuje, włosy.
Pielęgnacja włosów stanowi jeden z
w Stanach Zjednoczonych płeć piękna wydaje 250 miljonów rocznie na ar- głównych punktów programu, o który
tykuły kosmetyczne. Wiadomo pow- najbardziej dl;>aią gwiazdy filmowe. Płaszechnie, że roczne zużycie różu wynosi tynowa Joan Harlow jest niewolnicą
2375 ton, zaś konsumcla kremów do swoich włosów i nigdzie nie wyruszy
twarzy przekracza znacznie zapotrze- bez swego wyspecjalizowanego iryzJera
Claudette Colbert wydaje na swe włobowanie na masło.
W Hollywood „mistrz kosmetyki'' sy majątek. Mary Pickford gotowa Jest
jest panem życia i śmierci każdej gwla- na wszelkie poświęcenia dla swoich Iozdy filmowej. Od niego uzależniony jest ków. Ostatnio cały szereg wielkości
do pewnego stopnia rozkwit i zmierzch filmowych korzysta z peruk, uważając,
że oszczędza to nietylko dużo pieniędzy,
.
karjery.
Czynności kosmetyka - rzeczoznaw- ale i czasu.
Dobra charakteryzacja jest głównym
cy przypominają pracę malarza, który
rozpoczyna od nas~kicowania ogólnych warunkiem powodzena gzwiazd ekranu
zarysów danej postaci, usiłując następ- Sylwja Sydney, która grała rolę Madanie uchwycić właściwy :wyraz. Musi my Butterfly, poddana została prawdzico jest. wym torturom dla uzyskania skośnych
· on nletylko tworzyć, lecz znacznie trudniejsze ~ I kory2ować. oczu. Artystka ąpowiadala później, że
. Tak naprzykład, do obwiązków jego na- nigdy nie przechodziła takich męczarni
leży stworzenie z przydługiej twarzy jak wówczas, .kiedy nakręcany był ten
wymarzonego ~deału piękności holly- film. A przytem drżała ze strachu na
myśl, że do końca życia będzie miała...
woodzkiej - doskonałego owalu.
·
fachowcy w amerykańskiej stolicy,skośne oczy.
Lewis Stone, grający w filmie „Grand
filmu dzielą piękności na siedem zasadniczych typów - w zależności od od- Hotel" rolę inwalidy wojennego o stracienia włosów. Jeżeli mamy wierzyć szliwie zniekształconej twarzy, i przywielkiemu kosmetykowi - rzeczoznaw- stojny Frederick March, bohater filmu
cy Percy Westmore, to 95 prącent „jas- Dr. JedylJ i Mr. Hyde, znajdowali się
nowłosych pi~ękności" ma farbowane w rękach fachowych charakteryzatorów
że
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TRASZLIWE SCENY wSZPITALU KATOWIC

11~1

w którym umieszczono 61 ofiar katastr.ofy przy budowie katedrylD~g-<to
ponosi odpowiedzialność za straszny wypadek?-Dochodzen ia trwi:ilą
Katowice, 16 paźdz.
Katastrofa, jaka w dniu wczorajszym
wydarzyła się przy budowie Katedry w
Katowicach. na ul. Powstańców, wyw0
. .
· , ·
' ł
ogromne wrazeme. dk
a a w tmescie
· ·
Na mteJscu
tragicznego wypa u,
· Iem mlejs k im, d o k ą d
. k 1· prze d szp1ta
Ja
·
d 'ł
h
· ·
z1 y lsię
przew1ez10no
t ·
, · d , groma
bi' rannyc
tł
umy pu 1cznosc1, opy UJąc się o os
ofiar katastrofy. Na wieść o wypadku
przybyli na miejsce prok. Kulej, główny
komendant policji województwa śląskiego, insp. ŻóHaszek, zastępca jego
insp. Jeziorski, komendant policji pow.
katowickiego Starzyk.
Katastrofa wydarzyła się około g.
10.15 rano.
Budowa katedry odbywa się przy
pomocy wolontarjuszy, rekrutujących
się z poszczególnych parafji województwa śląskiego. Ludzie eł w przeważnej
swej częśoi nie należą do fachowców.
Przy budowie pracują po dwa tygodnie
poczem przychodzi nowa partja robotników.
Wlaśnie w dniu dzisiejszym nowi
wołontarjusze przybyli do pracy. Około godz. 10 zgromadzili się wszyscy na
rusztowaniu w liczbie przeszło 100 osób

było

tala miejskiego przy ul. Raciborskiej. karski szpitala został niezwłocznie zmo
Karetki pogotowia wracały raz po raz bilizowany. Naczelni lekarze dr. Wilimowski, Wędzikowski, Gargas, Sikora,
na miejsce wypadku.
Szmeja i Kwadyński natychmiast przyrozlokowano po wsztst-k stąpili do opatrywania rannych. W ciąRannych
kich oddziałach szpitala miejskiego.dl ad riU rlodziny wszystkich rannych umiesz6
wielki napływ rannych wymagał na u z EDczono
w szpitalu. Zajęto
d wszystkie hale
kich wprost wysiłków ze strony persoa nawet w sali wykła owej ustawiono
ł
b
k
nelu szpitala tóry nie y przygotowany na przyjęcie i natychmiastowe opa- prowizoryczne łóżka.
Po południu lżej rannych zwolniono
trzenie kilkudziesięciu osób.
do domu. Do szpitala przybyli również
Jak się okazato, rannych znstllło 61 WESTIBUL SZPITALA PRZEDSTA- prok. dr. Kulej i podinspektor Starzyk
którzy osobi.ście informowali 1'ię o sta
WIAŁ NIESAMOWITY WIDOK.
robotników,
kilka ofiar
nie rannych i przesłuchali
jębłotem
i
krw1ą
zbroczeni
Ludzie,
.
Wszystkich rannych trzema karetka
mi przewieziono niezwłocznie do szpi· cząc błagali o pomoc . Cały personel le- katastrofy.
W ostatniej chwili dowiadujemy się,
s+
•mv sw
•
że ks, Zając i budowniczy Assa zostali
również ranni.
śledztwo spoczywa w ręku prok. Ku
LóDż, 16 października. ! leja, który dziś przt:słuchuje rannych.
Z~trzymano aż do wyj.aś_nienia kieNareszcie pojutrze rozpocznie się dawno oczekiwane ciągnienie 1-ej kla-1
r?wnika budowy katedry ~nz. Jana Sc)'.•
.
sy wielkiej 31-ej Loterji Państwowej.
Niejednego Gracza czeka miła nioE.podzianka w postaci większe~ wygra-I p10 oraz podm1st.rza S~amsława Ł17wm:
nej, na co liczyć mogą przed~wszystkiem Gracze kolektury N. jatka <P1ot~kow-, czaka. O~ydwaJ byh przesłu~h1w~ni
ska 22 I 66), słynnej z wielkich i częstych wygranych. - A zatem, ~to me po- przez pohc1ę do póznych godzm w1eczornych.
siada jeszcze losu, niecha_j spies~y _t~m r.: a?~~*!.zyć się w los szczęsc!_a!
"
·-----znajdowali się na bocznem rusztowaniu, które nie zawalito się, a podmajstrzy Ławniczak stal na wznoszonym
murze i dzięki temu uniknal ro'wni'ez·
„ snadafącymi robotwypadku. Wra·„
"' "' „
nikami posypały Si"' cer1ły i kilka blo"' zwanvch ka~
"' ta'·
ków dolomitO'"YC1t,
n.
„
mieni okładzinowych
0 rozmiarach 60 x
•
8~ 15f które przywaliły cieżko ranne
ohary katastrofy.

I

Z OStatnf e1· chwili

1

do- :p
umieszczone
to
. Rusztowanie
,
przedstawia
które
koła prezbiterjum,
wielki łuk, oraz dokoła nawy bocznej.
Tu zebranych poinformował i objaśniał,

~~e no'~~ s~o:~g ks:'z~~ą~r~~a~ug~:
0

Pozatem obec'n y byl
ctowniczy Assa.
podmajstrzy Ławniczak, bezpośredni
kierownik robót.
W pewnej chwili rusztowanie zała
mało się pod robotnikami

o
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by.ć rozpoczęta natychmiast.-Pomyślmy

starczeniu in1

,

•

żywnosc1,

d • • ·
o zaezy I

I

o do-

węgga

1zonowych i te kilka zlotvch. które się zupełnie nie~p&dziewanie i gdy mrozy
Lódź, 16 października.
(k) Chłody jesienne sprawiiv przy- zarobi idzie tytko na pożywienie. O spa ustalą się będzie zapóźno na obmyśla
krą niespodziankę tysiącznvm rzeszom nic- mniejsza. Można wypoczać na po- nie planu akcji.
I WIĘKSZOSC ICH RUNĘŁA W Dół... bezrobotnych i najbiedniejszv-.:h ioc.luan lu, na jakiejś ta wce, gdy nie widzi doJuż obecnie trzeba poczynić odpowieWytworzylo się niesamowite klębo z. trwogą myślących o nadcią11;ającej zi- zorca, w pocze'k alni, na dworcu itp.
d~ie .Przygotowania V: kierunku ~oż.vwisko ludzkie. Rozległy sie krzvki i mie i mrozach.
Teraz w obliczu nadchodzacei zimy wiania bezrobotnych 1 dostarczema 1m
W chwili
przeraźliwe jęki rannych.
cievłej zimowej ocfzlicży. Należv róws.ytuacia h2zrobotnych stale s1lę
Wystarczy przejść się po bałuckich
wvn"1<lku ks. Zając i budowniczy Assa uliczkach, lub po innych uboższych dziel
nież pamiętać o rozdawnictwie węgla
tragicma.
"
· •amw
Temperatura obniża sie z każdym bezrobotnym i mdbietlHieiszym .miesznicach miasta, zajrzeć do biura Wy.
działu Opieki Społecznej, albo orzysta- dniem i niedługo należy się spodziewać Iia!klJm ~aszego, miasta.
. , Specialną zas uwagę należv oośwtęnać przed urzędem pośrednictwa pracy, przymrozków.
W związku z tern aktualna się staje c1c
ukaranl za nieprzestrzeganie aby pojąć tragiczną sytuacje bezi:robot·
dz'ieciom bezrobotnych.
sprawa pomocy bezrobotnvm i naibiednyoh.
Rodzice. pozbawieni pracv. z bólem
Lato jest dla nich okresem lżejszym. nicjszym obywatelom m. Łodzi. Akcję
umowy zbiorowej
Odpada troska o opal a gl6wny wysiłek I tę nal'eży rychto rozpocząć. Nie można m~szą patrzeć. na nędzę swvch dzlect:
Lódź, 16 października.
kt?re ~ nasta.mei:n mrozów. głodne. 1
(k) - Ostatnio sąd starościński w skupia się na zdobyciu jakiegoś zarob- tu kierować się data kalendarzową,,
Łodzi ukarał szer~g przemysłowców ku. I 0 wiele łatwiej jest znaleźć pracę trzeba tl'agiąć się do rzec-zywfstosci! zz1ębmęt~ sta3ą się podatne na wszelkie
.
Odpowiednie instytucje winnv zwr6- 1 go rod~aJu ch~~o~y.
z~ meprzestrzega111e umowv zbior'Jwej latem, niż zimą. Wielu bezrobotnych
Ak,c~a przyJscia z pomocą t_vi;t. n~eK1llka razy sąd nakazał zastosować wo-, znajduje zatrudnienie przy robotach se- cić uwage. że zfma może naiddai:i:nąć
szczęshwcom wymaga rychte1 1mciaw•
y
W*"l&ftl......,
:
bec fabrykantów bezwzględny kilku- 1
tywy !
miesięczny areszt.
.c
Wczoraj na wokandzie sadu staroł
-~
11.!1
lft aiPłl ~
W1f ":t&
ścińskiego ZiIIalazła się sprawa zatargu
Zni!ka cen ma nastąpif od 1 listopadz
w tkalni przy ul. inż. Skrzvwana 2-4,
do Łod~i lmn·e~§t,Jł si~
wóz węgla.
Lódź, 16 października.
gdzie niehonorowano umowy zbioroL6dź, 15 października.
wynosiła
Zniżka ceny węgla będzie
(k) Jak już donosiliśmy, w związku
wej. Właściciel tkalni został ukarany
dał się zaobserwo·
Ostatnio
(k)
tonnle,
na
ztotvch
7
6
jakie
Łodzi
w
zostały
podjęte
zimą
się
zbliżającą
ze
grzywną.
300 zlotową
rozmaitych
Niski wymiar kary ttomaczy się interwencje w kierunku zniżki cen wę- a więc korzec węgla stanieje o 70 - 801 wać zmniejszony przemyt
groszy. Nowe ceny będą obowiązy- towarów do Łodzi. Dużo się sprowadza
tern, że kierownictwo fabrvki zgodzi- gla.
jeszcze kę.mieni do zapalniczek, części
Dziś rano nadeszła do Łodzi wiado- wać od 1-go listopada.
ło się wyregulować place i honorować
Gdyby w ostatniej chwili orzemy- i gotowych zapalniczek, saharyny oraz
mość, że konferencje z przedstawicieje na przyszłość;
!ami przemysłu węglowego zostały u- slowcy nie zgodzili się na ustępstwa i wyrobów stalowych, jak noże, brzytwy,
wieńczone pomyślnym skutkiem. Prze nie przyjęli proponowan Ych im wa run- widelce i t.p.
Komisarjat straży granicznej notuje
mysłowcy węglowi zidecydowalł się ob Ików, cena węgla będzie obniżona w
otrzymaf ą chodnik )uf za
przemycr.mia
coraz rzadziej wypadki
nlżYć cenę węgla, wzamian za obniże- drodZ'e dekretu.
1
tydzień
specyfików, których do niedawna jesz·
i!lie stawek taryfy kolejowej za prze·
cze pełno było na łódzkim rynku.
Łódź, 16 października.
Jak iilż „Expres~·· doniósł. 7 nicJatv'7•
wy Komitetu Dzielnicowego B. B. \\'.
Pracodawcy grożą wymówieniami
R. w Łodzi na Chojnach i kot. ŻukowLódź, 16 października. czorowych posiedzenie komitetu strej- więfszig~ :ęc;i\~ai~~:~ iz~~,~~vi}ó,~en f~a~~:
skiego. kierownika Sekretariatu Rady
((k) Strejk pracowników hal. trwa- kowego pracowników, na którem po- skich, były prezydent francii i premier RaiGrodzkiej B. B. W. R., przedmieście
Chojny otrzyma jeszcze w tvm tygod- jący od przeszło tygodnia, skompliko- stanowtono strejk kontynuować w dal- mund Poincare. W sobotę odbędzie się pogrzeb
niu dogodne piesze połączenie od ul. wat się w ciągu wczorajszego dnia. Pra Iszym ciągu i na wypadek nłedołścla do zmarlego.
- W czasie wyborów uzupełniających we
codawcy oświadczyli, że o ile subJ ekci porozumienia w oiągu nałbllts'zych Prancli
Podmiejskiej do ul. Dąbrowskiej.
doszło w wielu miastach do krwawych
d · k t
·
Z e wzg l ę d u t ego, ze o cme
en nie zgłoszą się do pracy, otrzymają wy dwuch dn1 - przystąpić do proklamo- awantur między poszczególnvmi grupami przewan.fa ogólnego streiku w dzielnicy sta ciwników politycznych. Wiele osób zostało
przez który biec będzie chodnik, nie móWlfenla.
rannych.
W związku z tern oświadczeniem romtejskieJ.
jest zatwierdzony w planach regulacyj
_:.. W Pięciokościołach na Węgrzech wynych miasta, chodnik ten bedzłe wysy- odbyło się wczoraj w godzinach wieI~O~m~~ Pn~~
p~y szl~ą. dosbr~~ą pnez ~o-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~kd~owy
wa!ą oni w podziemiach. 50 streJkuJących nleliczne fabryki.
bezpiecznie zachorowało. Rząd w przewldyWa...lłki'' i ,, E XPIOSSU ''
niu rozruchów wysłał do Pięciokościolów dwa
B 8ZPI alny k UPOft ,, R Oltllu
W tej chwili Zarząd miasta (Wydział
pułki piechoty.
drogowy) otrzymawszy piśmienn..., ~'To11
znanego pisma paryskiego „Le
w gmachu
· ch o d m·k a d ę - na sypanie
wybuchł pożar. Ogień powstał w
Journal"
•
W
•'; .
składzie papieru. Cały gmach stanął w plomieOkaziciel n1ni~jszego kuponu w kasie Cyrku otrzyma-po wykupieniu 1 blle1 u
cie la tych terenów p. Keroerta I 1 : zyniach. Wszystkich pracowników, prócz jedneza minimalną opłatą _ drugi analogiczny bilet
stąpił już do realizacji drogi.
~o. zdołano uratować.
I
b
Jeszcze w tym tygodniu skończą
- Jak wykazała sekcja zwłok, zamordowaezp alnie.
sfę cierpienia jednego z najbardziej ro-~
nv arcybiskup łotewski Joan, został po :u!JnleWażny na przedstawienie wieczorni' we wt. orł'k rtn, 16 października r, b.
botniczych przedmieść Łodzi _ Choi·en.
!'111 t>;o przez bandytów, oblany benzyną i tyw· ~~~~~~~~m'~~~m•1 c~n1 podp~on~
·•B
--~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~=
Chodnik będtie oddany do użv~u.
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Fabryczne kasy pogrzebowe działają sprawnie
nawet w groźnych chwilach kryzysu

meżafk· om
f emerytom na posad-ach'

Lódź, 16 października.
Niedola ludzka nie ma granic. Ludzie się przed nią bronią rękami i nogami. Bronią się przed nią przedewszyst·
kiem robotnicy i chociaż często bezskutecznie, to przecież muszą sobie ulżyć
w największych nieszczęściach życia.
Takiemi nieszczęściami są choroba i.„

•

:i.

·znaj~

S11.aje Się coraz ostr~ejsza

J

ak inż donosiliimy, wszczęta znstala
przez międzyorganizacyjny komitet szeregu org_anizacy,i spoltfcznych,
akcja mająca na celu usunięcia z oosad
mężatek, których mężowie zarobkują
oraz emerytó.w i ·obsadzenie zwolnio- śmierć.

w Łodzi

Robotnicy jeszcze w lepszych cza- i sa taka nie ma żadnych pisanych norm
sach uznali, że, kiedy w rodzinie ktoś uznając tylko jedną.zasadę: „jeśli umrze
umrze, zasiłki pogrzebowe z Kasy Cho- ktoś z robotników lub członek rodziny
rych nie wystatczą trzeba zorganizować robotnika, pracującego we fabryce, nacoś takiego coby w nieszczęściu ulżyło. leży przy wypłacie wszystkim robotniustawodaw- kom strącić pewną kwotę".
Tworzą się więc - poza
Są fabryki, gdzie w myśl zwyczaju
stwem socjalnem. - kasy .pog!z~bowe.
Ka~y ~e . tworzą się spontamczme i to w odciąga się po 50 groszy każdemu robotkazde1 fabryce. W wielu wypadkach ka- nikowi w skali miesięcznej. Gdzieindziej
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poAkcia
nymi
TJurns:::ezrozumiale
wywołała rodzin.
tvYższażywicielami
nie w szeregach pracowni~zYch· i wiel/?.ie zadowolenie wśród bczrobotnydh.
Do komitetu
~o zgłasza akc~s wie[e organizacyj wolecznych, w zrozzp71ieniu· · że akcja POwyższa jest jednym z.- n. ai11lażuiejszych
woblemów społecznych doby dzi~iej- '

t ek' Są

„kasy", które mają rezerwy gotówkowe i są kasy bez rezerw, zdane na
bieg wypadków, tych ostatnich kas jedto dele
Q
gaci są obowiązani zdawać ie mniejwię·
cej co roku. Naprzykład: ile umarło robotników, ile umarło członków rodzin
SrŃlmi·eiska
(starszych i młodszych), ile wypłacono
Jl
uu
ogólnie i t.p. Zebrania fabryczne nie ma
tel. 108-99
· •
•
•
•
,
•
,
1 •
sżej.
ją praw i nie mają tradycji. Zwoływane
Łódź byla pierwsżem miastem, które
są odruchowo i w chwilacli, które uwatak śmiało vodeszlo do tcr:.o trudnego
się za ważne. Dlatego sprawozdania
ża
„~
_
.
.
'm'!lll
'li
.-.
~
~
.a-m
·
jego
przed
zagadnienia i nie' 'Cofnie si~
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o kasach pogrze~owych są w większości
l.
lS ~ ~ j
& -.m
~ ~ c•..: • • '"
przeprowadzenięm.
19.30-19.45: Utwory skrzypcowe w wykonaniu fabryk przypadkowe. Treść zebrań taPROGRAM ROZGLO$NI LOIJZKIE.ł
akcja wywc-lala I
Zapoczątkowaha
kich jest często burzliwa, (choćby z po·
Ireny Duoiskiej (płyty).
POLSKIEGO RADJA.
lVielkie zainteresowanil! Władz centralczy niesłuszJ9,45-I9.50: Odczytanie programu na dzień wodu wypłat słusznych
WTOREK, dnia 16-go października,
nych, które oczekuja, na •fekt donin~fej
nych).
następny.
akcji łódzkich organizącyj spolecznyr!i. 12.lQ-12.45: Koncert zespołu Adama Hermana,
w programie: „Dzieci w muzyce - bajki i gro- 119.S0-20100: .. Wiadomośęi sportowe.
W nieszczęściu ludzkiem każdy grosz
W najbliższych dniac!1 r;dbe.dzie się leski". (Transm. z Krakowa). 12.45-13.0{): „Jaś 120.00-22.30: „Baron Cygański" - operetka Jana ~traussa. W przerwie I-ej: Dziennik jest otarciem łez, iest ulżeniem. Robotkonferencja komitetu na 1?,tórej o-nńivio- na grzybach", pogadank.a dla dzieci młodszych
wieczorny oraz „Jak pracujemy w Polsce". nik ceni swą godność. Nie lubi dziadone zostaną sposoby dzłafrtnia vncząw- w wykonaniu Al. Gąssowskiego. 13.00-13.05:
wać, chce mieć „swoje" i chce mieć tyW przerwie II-ej: Koncert reklamowy.
szy od nawoływania <in sumienia nie- Dzienik południowy. 13.05--13.3-0: D. c. koncer- i
j 22,30-22.45: Cl. Debussy: a) Rapsodja na klartu z Krakowa. t3.30-15.3Q: Przerwa.
b
d .
.
net z tow. orkiestry symfonicznej; b) Tań- le, żeby nie nazywało się to smutnie poprawme zatr:a nzon.vch aż -- do TJU liko- 1530-J5,35, Wiadomości o eksporcie polskim. I
mocą, a w rzeczywistości było nowym
ce symfoniczne [płyty),
!5.35-15.45. Przegląd giełdowy.
wania nazwisk tych fJSÓb.
16 ·45: Godzina muzyki lekkiej. Wyko- 22.45-rZ 3 .00: Muzyka (płyty).
kłopotem. Dlatego kasy poj!rzebowe wy
1lllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll 15 .45łki
nawcy: orkiestra jazzowa Zdzisława Gó· 23.00-23;05: \)/iadomości meteorologiczne dla
płacają szybko należne zasi •
komunikacji lotniczej .
rzyńskiego i J. Radwanówna (piosenki).
„ M,uzyk a taneczna z restauracji bo·
230
LEKARZ - DENTYSTA
otrzymuje rodziUmarł człowiek _
. 5-2 3.~O:
16.45-17.00: „ Sk rzyn k a p ,KO"
,
na 200 zł (jednorazowo), umarł ktoś z ro
telu ,,Bristol",
17.0~1;1~~icz~.ecital fortepianowy Bolesława
dziny otrzymuje proporcjonalnie mniej:
DZiś SŁUCHAMY,
prelegent "O
17.25-17.35: .Skrzynka. ję.zykowa POWRÓCIŁA.
np. żona - 150. mąż - też 150 zł., dzie
" .f)O. MOSKWA fKoinintern). Koncert.
_prof Stanisław Słonski.
Przyjmuje codziennie od 9_ 3
ci do lat 15-tu _ 70 zł. inni pozostający
17.~17.50: R. Wai!ner: Wstęp do opery 20.00. BUKARESZT. Koncert symfoniczny.
4!lD ~
k'
ł
Jo.oo. SZTOKHOLM. Recital fortepianowy.
„Okręt-Widmo" (płyty),
I
na utrzymaniu - 100 Z •
20.10. HAMBURG. Operetka.
17.50-18.oO: Skrzynka pocztowa techniczna.
· ·
Są fabryki, gdzie wypłaca się nawet
2C,JO. KRóLEWJEC. Muzyka kameralna.
18.00-18.10. Muzyka - płyty.
teł. 232-55
żonom i mężom, którzy nie mogą się wy
~0.10. ~E RNLINC..Koncert symfon.iczny..
G
,
18.10-18.J5: Repertuar teatrów. k .
od 4-- 7. w lecznicy
, L_ ł' 'sk' , d ~- d i
k
aw1arm ,, a- 0.10. _,~ 0 A HJUM, Program zyczen
~94 .„„ li.ol.5-o-111!145: Muzyka lek.ka z
aiac ma zen 1emt owo a1!1 •
··--i~
•
i:zo:to. LIPSK. Opem; · ·
,;•.„stroll!omja",
• ,..„~ ..C
""' :v. "1V1J"Q11
Pl .r.Lł~k-•••~ka
, Wyszczególnione powyżej liczby nie
" ,.,. ohh 1 .JW,.-lSM:JO.: •..Ch~qpi 1:V. goch-0,dzle n:i ~ariijlll"- 20.15. KOENIGS\Y/USTERJJĄES~N. A'łdrtiil'
, r.ttl.>t r~ .
.., i
89
są stałe lecz kształtują się w zależności
wokalna,
w1gh Jan Stczawt~J. (Felieton hteracki}.- ·
• •
.
,
od tere~l.U i od środowiska.
~~:~g: :~~li~s'ir \o~~J~a lekka.
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W duszy jego zaszły głębokie zmia- cia -

i słaby„c~łowiek załallJał się.

. c~sr~!~~~~~:
ości. która ~a!n~~os:y~~:c~?~~!?bez1~~~
wściekł.
ny.Pierw~zamu ~ekunda
swo1e1
re·wolwer i skie- sme me
w
wcisnęła

mógł zyć

rękę

m1tośc1.

- I poco mi się mścić na was, mali
rowata lufę jego w stronę uśpionej żony, a potem ...:._ po rozmyśle - w pierś i źli ludzie? - myślał filozvficznie o
• 11 '
'
'
\Anicie i tlen ryku. A równocześnie dolBarkowskiego, minęła.
Współ-f!~es 110 powiesi prortJJ !Iz iwo
Po fali nieludzkiego ~wiewu i rozpa- rzewała w nim myśl, aóżebv skopczy~
Napisał AndrZ'ej ·~ańs~d; autor powiesci nPozwólde nam żyf", "Kochaj
-[] czy, nadeszta tępa apatia i rezygnacja. ze swojem życiem, kt ra straci10 juz
" . .
.
Zrozumiał jak niskie było uczucie dla niego wszelki sens.
=:ł
mnie zawsze 1 ml).ych
- A. pozatem ~ie mo~na ~opuści~ do
B' jeg~ nienawiści i jak zwierzeca jego tego,
11.:.: d11li!l.i:1:1 • :l!i!i:i:i;,. ::·'. llUllllUIUllllllllllllllllllliilllllflllllllllnlfllllJIUIUIU!llJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!m
azeby za me swoie wmv gmł w
chęc zemsty.
•
„. ,
·
Najserdecz_niejszy ból wvsubtelnH i kryminale jakiś tam porządny i miły
Jedynym chyba człowiekiem, dla
J
ROZDZIAŁ
chłopak, dla którego powinienem czuć
którego sprawa ta nie stanowiła zagad- wyszlachetnit go.
CZTERDZIESTY CZWARTY.
Ody życie . słraciłn · ki był maty, chuderlawy osobnik, któ- - Nie moją jest rzeczą mścić się na wdzięczność, że nie pozwolił mi zostać
ry wraz z Romanem Szulgiewiczem zja tych, którzy zrobili mi krzywdę - my- mordercą! - rumienit się sam przed
.··
·:i. 2
„ · , • . • ., •
sobą.
ślał leniwie, patrząc na Anite.
wił się w krytycznej chwili w parku.
S'\\'Ój sens
1
Powziąwszy ostateczną decyzję, uzaszta
żonv
do
jego
stosunku
W
zorjennietrudno
to
jak
nim
byt
A
•
•
.
d
.
d
;
n
·
1
·
ów · ·
. .
K 1B
, .
.l,oman s1e ziai1 . w . ą 1szvm ciągu w t
• czui w sercu przedziwną ulgę.
. r ;1~tz ogt rtom~a dz mia?a. k' ś
aro. ramew1cz:
więzieniu śled~zem, daoróżtrn czeka- · owa~ si~ Usiadł przy biurku i napisał kilka
Inzymer, powziąwszy zamiar zab1- . m a s ~ a się. 1a mego im zupei· , ·r k _
d k kt'' b.
·
· · ·
1· ó
• · me obcym 1 dalekim · •
ł ·
·
któ
· t
o
Qr~ Y ;wviasm
Jąc na przypa e '
w: do swoieJ zony, do władz sądo1st
.
szczęsc1e
!ego.
zn.1szczy
ry
~go,
cia
ofiarą.
padl
któr~i
szmarną omyłkę,
do Romana Szulgiewiwreszcie
wych
tę
na
okiem
tq;ezwem
teraz
Patrząc
rodzinne wz1ąt się energ1czme do rze··
·• · ł • k
.
pustą, ładną - lalkę, nie rozumiał jak to cza.
'
, Na daremm_e ys~~o.~a - PJ~ op ac ~ę- czy.
się dziać mogło ze nie· tak dawno jesz.
.
.
.
dziego o swo1e1 me.~_1\JnOŚGJ. Urzędnik,
- I to by toby już wszvstko ! - otk'
dl' .
b •
Wiedział, ze w krytyczny piątek, o
prowadzący śledztwo córaz niecierpli· · ·
iem. · d e t c h ną t mzymer.
a mego
· god·z1n1·e ósmei· Barkowsk'1 ma spotkać cze A yia ona
· ·
· d z1w.iąc
·
. · wzrusza ł · ram10nam1.
ś · 'ł · ·
d ś wszvs
· . k'
się,
wiei
W mieszkaniu nie było nikogo Bra
przec~~z ;,ie Y po y.rieci ł JeJ na.idlaczego ten skądinąd sympatX;ciny i się znowu z jego żoną w garsonierze I
przy ul. Wierzbowej. Postanowił więc epszą. cdząs . ę sv..:ego ztyci~ ..ca edlsw?Je niewicz wzdryo-nął się uprzyto~niwszczery chłopiec okazuje· tyLe;rniepo'
"
h ·i· serce 1 uszę -::-.:.- me zos a w1a1a.c a siet
"ć ·
_,
, -' ''' 1
'
szy sobie, że jest to wieczór wtorkowy:
-~ę..((~~1 się n.a przemys ?wca w c WJ 1• bie nic.
prawnego uporu.
Dziś rozumiał, że złoto swoich uczuć że w tej chwili żonę jego pieści Henryk
Wreszcie nerwy ·Romana zaa,zęły się g9y ~w będzie wyc~odz1ć. ze swego parzucit w bezdenną kałuże - i zrobiło Barkowski w sweJ pięknie urzadzonej
powoli rozprzęgać. Pocza.ł · tracić na- lacu J pora~hować się z mm. .
garsonierze przy ulicy Wierzbowej.
I ~to wie, czy P.lan ten n~e upałby mu się żal samego siebie.
dzieję wydobycia się z tej matni.
Targnęła nim ostatnia zazdrość . k h ł . ż A . d k .
A' 't
Opinia publiczna - z wyjątkiem tyl- · mu się w zupelnośc1, czy rnoze trzecia
ko jednego pisma - zgadzała sie z tern,· lub czwarta kula zdradzonego męża nie ł ść dnli Y .m.e t oc a.ł JU · J ie. na. mt Ik- poczem na ustach jego po.iawił się lekki
. k d b
„
.
k 1rom1:
.
· • b Y pasma d m· B ar k ows k'1ego, o d a. meJ s anowi
. sprawcą zamac h u, d okonanego na . .przec.1ę1a
g y y przyszedł
Ja
k' d a.. u śm1esze
. zvcm
t a. w.t ego
ze
Bar ko wskiego byt 'jednak Roman Szul- ·gdy.by nie nagła interwencja Romana. za~a ~~czy mołm~n Bze .era~. ~e.1 Y l~J mu na myśl jakiś przykry żart.
Raz jeszcze-obojętnym iuż okiem~ ';me
giewicz Sprawa ta stała się zresztą - Inżynier zdołał się na szczęście wyr- za rat o, .uczut si~Ja k grdaniebWJ.bczł
·
·
•
•
. 1
y y y c1a1em
dt · samo ny 1 pus y:
h 'k
k
ć
.
·
.
.
na swo1e mieszkanko. w któspo1rza1
'
·
t
.
·
··
któ
w
wpa
poczem
a,
am
mec
rą
z
wa
ze
Moment,
popularna.
gtośna
bardzo
1
0
rem kiedyś był tak bardzo szczęśliwy,
.
. .
re~o. V:YJ_ę. ser7e. .
Szulgiewfoz był kiedyś narzeczo.nym zamśla, aż:by _wreszcie boczna furtką z
A przec!e •. wiemy, ~e memozl~wą Jest poczem, wsadziwszy kupiony rano repani Barkowskiej dodawał jej jeszcze wymknąć się z parku.
pikanterji i posmaku niecodziennei sen..: - Nazajutrz •. przeczy. ta wszy w gazę- rzeczą, az~by .człowiek . mógt zyć b.e~ wolwer do kieszeni, wyszedł z domu.
Na dworze huczała zta grudniowa
sacii.
1cie opis zajścia w pa(ku Barkowskiego ~erca. Równ;e.z ~arol. me mógł dłuzeJ zawierucha,
targając blaszanemi szylDziennikarze i reporterzv ~·naleźli I odetchnął: prŻekonał się, że niema mo- zyć bez swo1e1 miłości.
Mały, wątły, przez ~ate lata oracf i darni, waląc o okiennice i gwiżdżąc po
szerokie pole do popisu i do puszczania I wy, ażeby jakiekolwiek podeirzenie mo
wodzy fantazji: nic dziwnego · zatem,\ gło być skierowane w jego stronę. Bo 1 przech.odzących Jego s!tv trudów, n:i1ał kominach.
Byto w melodii jej coś szatańskiego:
że całe miasto czytało z zaintereso- i jeśli nawet jakim§ cudem zdota się Szul· 1 ~y~ko i_ede.n cel: stać ~1ę godnvm. miłoaż skurczył się, idący wolno ulicą inżywaniem sążniste artykuły, oma wiającc: giewicz wykręcić z matni, wówczas za- sc1 Anity 1 utrzymać Ją przy sobie.
Dzi,ś : l<:ied,, Anita stała mu się obo- nier Karol Braniewicz.
skutki wieczornych , strzałów w parku mach pr2ypif.<iny zostanie straikuj~cym
(Dalszy ciąg jutro).
oj!'a·~ I tern samem cel iego żyi';.t:n;
rohr.t:iilrnrri fc.hryki.
przemysłowca Barkowśkiego.
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trapi mnie myśl o Juście ... Kto wie co
~T~c~r~~c:r~~·~r. PP~~~~~iuB ~~~~~~~lta- ~okTuczy.ć mu ja.knajboleśt;iiej. Wiedział, wziął? .. Czego tu chciał?..
Tad czekał z drżeniem serca ... Jakże się z nią. stało? ...
..
jem:ii::ze 1 zbrodni . _ zamordowany został sto- ze . ad Jest .~mb1tny.
- Bądź spokojńy ... - pocieszał go
ogromnie żałował w tej chwili, że nie
- KkkmJ przede mną, łobuzie„
Jarz. M1.:h:i1 Warcian, w którego ręce znaleziono
Pieczarek. - Dała sobie pewnie jakoś
ma wolnych rąk!..
Tad ani nie drgnął.
S:zarm:gc ~ająka. Jednocześnip skonstatowano./
Stary zapalił latarkę. Oświetlił naj- radę„.
-· Klęknij, powi:ldam, bo tak cię
'nae k7:to.mryiesp7 ·daln;a ,~tolarza zginą/ los lot~ryjn_Y •
C
l · I
.
. k
a a g owna wygrana w sumie m1 - • .
-- hodzi o to, żeby się nie poddatwarz Tada, potem dłużej zapierw
eJe...
po
się
rew
ze
ocw1czę,
zl:Jty.:h.
jona
Tad jeszcze dumniej wzniósł głow~. trzymał krążek świat.a na twarzy Pie- Iła ... Obawiam się tylko, żeby hrabia nie
:..,0..:cirzenie padło początkowo na mlodą.
zrobił jej jakiejś krzywdy albo Emil...
~iezwykłe P_1ekną żonę stc-!arza. Justynę. którą Józwa uderzył go w twarz. Trzask wy czarka ... Dziwny uśmieszek zaigrał
Justa i'est chyb:. uoźć roztropną
Jednak s~dzia śledczy z brak~ dowodów winy mierzonego policzka przeraził nawet kąciku i'ego zac1·s·n1'ętych warg...
·
.
.
.
,
.
zwalnia S!edztwo wykazało. ze przed dwoma
.
- Nareszcie mam was ... - mruknął kobietą...
mie -.; 1 ą ~an1 , zamordowany został przpmyslowiec Pieczarka, ktory przyglądał się teJ sce- Oni potrafią otumanić nawet SaloWalter K1 s.:h . który tak samo ściskał kurczowe nie z niemą boleścią... Jakże chciałby I jakimś . sztucznym, przytłumionym gto-·
mona ... Nie znasz ich jeszcze„ . To oanda
~ ~ztywn ei dloni _Czarne ~ o ~ająka„. Polic!a pomóc swemu. przyjacielowi, lecz i on sem _ Mam was obydwuch...
Pokiwał głową Tad i Pieczarek przy niebezpiecznych łotrów ... Dziwię się tyl
twę.1crdz_a rponkaldkto. zed Justty~a ieskzcóze za. żdycika przecie był skrępowany.
m za mia a 1 u a ara orow. tnich
·1
' d ·d ł
k · d ·
·
. .
. ·
.
O
czy ie na
Krew zawrzała w zyłach Tada... , glądah mu się z przerazeniem w o- i1 o Je ne1 rzeczy.„. - . o a z_amys onybył nienapróżno s ię o nią starali. Wśród
Dlaczego Irma me sp1.eszy m1 z .pomocą.
iak1 Swidelski. którego Justa nazywa pcspolicie, gdyby mógł wyprostować związane czach.
_ Więc to wyście chcieli pójść do 1Przypuszcza~ ~yl~o. że ona; nie wie
„Tadc,m:: .i podejrzany . osobnik. tytułujący s!ę ręce!.. Zmiażdżyłby go jak pluskwę!..
o naszem w1ęz1emu. Gdyby bowkrn wie
·
ld
·
1· „ , · t · ,
·u
i]
„
· t t
„hrah,ą . $w1dels_k1 znikł nagle po wykryciu Al
1 • ł
,
•
b.
.
znos.ie w ~· czem po IC3I 1 z ozyc na mme zame owame,
mordprstwa w mieszkaniu stolarza. Rozesłano . ~· me.s ~ y, m.ts1a.
działa, przyszła y f i l napewr:-o z po·
za nim ns:y gończe. lecz bezskutecznie. Prze- i _c1erp!tw1e wszelkie, nawodleJSZe na- tak?..
.
Obydwaj więźniowie znowu milczeli.; moc~ . „
prowadzona w ieg1; mie.szkaniu rewizja dala wet szykany.
Nagle P1eczar~k krzy_knął; 1 wska~ał
_Wiem wszystko ... Chcę tylko wieA Józwa, napawając się swą władzą
sen sacy1ny rezult~t,- Dwa1 _wywiadowcy, faler·
gc:{zie coś błyszczało 1ak
na podłońę
· d ·
ób d
W .· k'
· ·1~ d . ć . d
·
·d
ł
•
czy k 1 Mik. znalezli w szafie symbol dwuch za- na d t ym, któ ry gorowa
, . h
.
b . k
. ,ók•.
owie zte· , .
Ja 1 spos
mm <;J '·• zie Je no...
na
gadkowvch morderstw _ Czarnego Pająka...
acze _w ct;muos,ciac ·
ro
i
i.więto1ans
zamordowaja
:iście się, że to właśnie
Tao Sw1llelski nip uciekł. lecz ukrywa sie nie ustępował:
- Co to? ... - zapytał 1ad za.ener·
- No, teraz pewnie klękniesz?. Je- ' Iem Wa.rdana?!..
w przebraniu, roztaczając nad Justa czujna opie
.
.
- To moja tajemnica - odparł Pie- I wow~nym głosem.
j
kę. T;vierd~1 on. iż jest niewinny i. nie spocznie szcze nie? .. Ano - zobaczymy...
Pieczarek przyczołgał się do owego
· d _I
.
d
.
T
k
d b" .
W „dt
wprzody Po.~ 1 _nie wyk~YJ~ prawdz1.wego spraw•
•
ł
ł
.
. .
ego Się pan o e mnie me o
sz .... I po ra mie na gorę I zam czare cy mordu I nte odna1dz1e lotery1nego losu.
1 n~e1sc~ 1 począ zwoińa posuwac po zie
wie...
Lecz czas nagli . gdyż po uplywie czterpch mie- knąl otwór piwnicznego lochu.
.
.
- Uprzedzam was - odparł ciągli.' mi zwi.:i~~ne ręce.
- Nie zadzieraj z nim - radzit Piesiecy los tr~ci swa ważność. Do tej walki l'ad
. - Noz! -'- szepnął nagle przerażo·
dobiera sohie dziel!lego reportera. Anton_1_ei:o czarek _. Klęknij i basta!.. Szkod;i. ner- tym samym przytłumionym głosem _
.
,
c· k , nym głosem.
.
.
, .
.
Ó • d
Pieczarka. który został wyda·!ony z redakc1i za
h I
d . .ł . T d
N 0. .
I ze mm uty wasze są po 11czone... 1. tow w 1 z row1a...
to, że uważał .lustyne za niewinna.
Y .a•
nac
'
.z' :-. z ziwi. st~ a
- Za nic w świecie ... - odparl Tad, 1 rzy odgadli moją tajemnicę, nie mogą ._ ~
Hrabia stara sie usilnie o ręke Justy. przyczem chodzi my. mi> ? jej serce. lee~ przede: zaciskając zęby - Choćbym wiedział, I bvć wśród żyja.cych ... Przyszedłem tu l<\C się r~wmez nad ziemią. .
wszystkicm ~ iei gotowkę._ Chce on 18 nędza 11 że mnie zabije, nie spełnię jego rczka- po to właśnie aby położyć kres wasze- .. ·- ~aK.„ Palrz„. To. pewnte ttm Salt\
noz ktorym stary chciał nas zamcrdo'
. .
głodem zmus i ć do uległości.
:
mu zycm...
Pewnego wieczoru Tad poznal w .. Troca- ZU...
u· ~ Kt ś .d .
t r .
tej chwili w ręku jego błysnął . wac ...N.
On poszedł pewnie po jakieś nader~" fortancerkę Irmę. która zakochała sie
o 1 zie ..
i~wą piwie.. wa&a„
1'
nim na zabój . Swidelski. przedstaw~! s:e jej._ja: rzędzie tortury ... Proszę cię, nie rób dtugi, ostry óż...
Schowa) szybko„.
p·1
.
f l ·
T d
,
T h d 21.
ko dr. Dan !el. Opi ekunem Irmy 1est 01p1ak1 ! . . l
Pieczarek zdążył jeszcze schować
k a co tną się. prWze:adz~nY:··. Sect za- I
naszą dspra;ę.
Emil, bo gaty handlarz kokainą. który podobnie I g upAileJ ~fecdv · ~ c .° b
b ni" zwrat:ało
os 'b
t
ary , 0 t
ie zie 1, ze
a 1JV1 meu 1agany g Y c o- re zagryz wargi...
e
!a k lmh ia. chce wyłapać z rak Justy wygrany
Y . "' d .! •
milior.. w tym celu każe Irmie odszukać ~widet dzito o kwestje jego ambicji. Wtedy go· nie będzie z nimi żartowaL Nie mogli ! ~ rz~ .w en,/I?
mczyi.eJ U\~~sl 1 ,o s oczyr: _P~ ł„c1an~.
się na wet bronić...
skie go i spro wa dzi! s":'ego przystojnego sio- tów hvl na wet na śmierć.
W te1 chwili bucnnął snop i.wiat a zgo·
.
.
..
. .
·
strzefi ca, Hari y' ego. ktorv ma zdobyć serdusz. b ł na <lo·t
. . d b.
- Powtarzam - to są ostatnie waJózwa w1ó c1! po chw11t z rzem1en~
ko Justv . Po na dto dobrał sobie i· ~szcze do po,
a J' ' ~.
i ra
q p
.
d
.
.
.
.
d
p
.
h
R
·
·
ł
·
"'
t
k
...
·
b.1 ·z1ecs a dł
d ma
nym nu em . ;:,w1sną raz 1 arug1. oz sze c w1 1e... rze s m1erc1ą powie zc1e .
.
mocy „Krzy we go Józwę" .
0
oz.w : ·. ł 1 . ź •...,
Nra . nkiet z ;e
Irma do wi edz i ała się ·j.ednak, że dr. Daniel pląsaty si ę długie rzemienie, zakańczc-,. mi tylko. w jaki sposób stwierdziliście,
nk.
I - 1 o, Ja am· „. ·- Zall\ 1,\ grr.
?
d
· · b t
·
tl
i est w ł aśni e poszukiwanym przez policję i Emi. Jeszcze nie zdcchliscie? ... To dobrze„ .
.·
ze~ Y ;m ~or erc~ · ··
?
.
ne pę ami.
ia Swi dclskim:
" T~,~.9 si~ !?/~!], me dow1e ...- odparl Har:ha.·ha ...
. •
No ... K!ękmesz .. „ d
:
Mimo to m.e przestała go. kochać:
a
za· kn~Vtft
Nie za on1il\a
P1ecrarek błagał go. wzro~tem . by I haroo ::Pie czarek.
Ale Ią~. me .zwraca na m~ uwag~, gdyt 1est
\.. > T •
„·
'ś
. . Tpd . . '.
-W takjm razie .... -::- mruknął Sta•
'ń'. tym czasie za1ęt~ wraz z P1ecz:irk1em szuka· ;;pelnit rozkaz tego zbóJa, ale Tad sta~
1
e
1·sp.raw1c a OWl 1a ne1 pr.,4)K.I"~, ~ \,
b' ··o.: l_... dł ~
d
••
.
h I I
..
R
I .
Ulem sprawcy zab61stwa Wardana.
fa- raz również dał mu prztyka w n:..is.
Ou. Po wielu staraniach Pieczarek wykrył mor- . niew~ruszoyn. .zem~eie :oz u a Y . się r .!' po ~osząc ~~ rOJuną
- Wiem że mnie bardzo iuhisz tra•
dercę. Tad postanawia wtedy udać się do po- , nad Jego głową I wpiły się z trzaskiem kim razie ... zab1Ję was...
?im~a, ostra stal zawis~a tuż nad , ierze zalaba~zon ... _ mrukn.ą?. -~ Nie
.
licji .. _by wyświetlić . całą spra':"ę, l~cz w tej , w t"".arz.
d •
' ł
,Y .
d
Pieczarek krzyknął, a Tad Jęknal tyl szyJą Pieczarka, który podniósł ręce, I h . łb
c~wil1 z rozkazu Emila obY_<łWaJ zost.aJą po~wa- !
. d • c c1a ym ostac ~1~ W tWOJ'-. apy, ~ .Y
. d . t .
I
. b. . ,
· ;,.,. _ , h
N
b
.< •
,
ni przez Krzywego Józwę 1 wtrącent do ciem- k
1
! o poprzez z~~1smęt~ zę y. a po .-7 1 c cąc się 10~11c , a e wte z1a1 , ~e me a , byś był na wolnosci .. . Ale, na szo;;z•~ Scte,
nego lochu.
. w ·~rasie natomiast ukazuje się wieść, że kac~ z praweJ 1.leweJ str.ony wysl<;.:~cz:v- : rady ... Stary ied_ną ręką chwycił pow~o- , nie wydostaniesz się stąd tak preclko„.
I ty sme, nabrzmiałe pręgi, z oczu c1ekla . zy, którem1 związane były dłome Pie- I Tad pomys'ał w tej chwil: c." znale·
. .
,
św1delsk1 z:itonął.;·
czarka, a drugą zamierzał zadać mu I z1"on-.rn1 no..;u Mi. oz·"' odr'azu· r·z;„.: .: s1"<> na
Jusrtadme zna1ądc pr.awźdy;, mJyś!1, !e 1.e1. u~o- . krew...
"'
·'~'"' •
•· ·
,
'
I
d
·
I
• ·
I'
t
p·
.
chany a napraw ę me yJe. ei rowmez me- \
Ic· 1S rasz iwy, smierte ny ~!OS, g Y. nag e ..: : niego ?„. Nie, nie .. , - odpychał od sie·
- Zostaw, zbóiu! - krzyknal
zbyt wesoło się powodzi. Po okresie straszliwej
, . Na g_orze rozleg-ły Się szybkie kroki J bie zdradziecką myśl _ Zarn~d1. może
nędzy uzyskała ~resz?ie posadę gosp.od-~ni "". , czarek. nie panując już nad sobą.
.
t d J ' ·. - _t..;
d· ć
.
.
I tv się wtrącasz do tych spraw? 11 głos Jozwy:
pałacu . bogate~o fm~ns1sty Wentala. Dz1ę~i SW~! .,
· • · 1·t · • • d się me u a • a w e Y <.'>ZW a 'Zi;LU .Hze im
C t ? I K.
.
.
.
,
.
·.
dobroci zyskała sobie wkrótce serce pam Maq1
o O· ·:„. t? Się osmie I zeJSC o nóż i będzie po wszvstkiem. .
- zwrócił Się d?n. Józwa, bardzieJ Je~
Wen talowej, która bardzo ją polubiła.
- Ja was stąd tak prędko niE- '"'rYp~.I
~strętną lochu bez 1'.1?JeJ, wiedzy'.···
J,usta zwierza sie przed nią, że 0 jej rę~ę I szcze wykrzywI~JąC. ~w~
pro~11 H.a rry Webst, . lecz ~na mu odmówiła 1 twarz. - Radzę CI lep1eJ m11czec, bo tak I Po chwJ11 Joz w~ zaJrz~~ d~ lochu I, szczę ... _ ciągnął dalej Jozwa - L.,!lnt1
t
struchlał. Stary chciał zab1c Pieczarka, · · t
poniewaz kf?cha kogo innego 1 Websta zna t_Yl: samo ~ęba ci spuchnie.
· • iecie U w ym oc 1lU .•.
h
· T d ?
·
,
.
ko przelotnie. Pani Wentalowa przyrzeka ieJ
1
Roześmiał się i.es_z"<:ze. RłC:śno, sprawn~ więz- I
!!mac
. a a····
a. mo~e
Tad stracił przytomnosć.
że po1!1ówi w sprawie Wehsta z mężem, są:
; dzł powrozy, zaciesmł 1e Jeszcze bar- - . - - . - - -:- - :-- - - - - mów··:· Emil ~ak.atru~I go .za to:·:·
dząc. ze ·Wenta! zna Harrego.
I me namyslaiąc się am chw1h, s~o- . bardziej i wrócił na górę.
M1~ęł~ k1lkanaśc1e dm .. Pobyt w JoTymc~asem \.Y,ental z?ala~I sie w bardzo .
Przez kilka minut w Jor.hu pai.rnwakrytyczn~J sytuacJ1. materialnei: Sprz.edal zna- ' chu więziennym stawał się coraz bar- czyt ~p.rost na. Starego. Zawrz~ta mię- I
cisza. Wresz'cie Tad odezwał
czną czes~. swy~h rneruchom.o.~~1, gdyz potr.zeb- 1 dziej niemożliwy . . Józwa najchętniej dzy mm1 ene;g1czna w<l:lka. W c1e.mny~ ła ;eszcze
1
ł b , Joclm słychac było głosne postęk1wama .
. d · k l'
łb .
k
ny mu b~ • kap1ta~ do Z<';lozema n?w~go inte·
, się:
•
•
•
,
U I W e •1
resl!. Sekretarz miał zanieść te p1emadze do . wpa owa Y Im PO Je neJ
- Dawai nóż„ ..
pewneJ chw~- :
~bydwuch zapasmk~w.
banku, lecz przez niedbalstwo pozostawił ie na ! ale rozkaz Emilia byt wyraźny:
_ Co zamierzasz uczynić?„.
Nie waż mi się zrobić im coś zte- h Stary wymknął się .z zelaznego uśc1noc w . ka~ie ogn i?t_rwałe! . Tei wlaś.nie nocy
_ Przedewszystkiem p:·:;: ~Ci'lć więzak ra ~h sie zlowdz1e1e. ktorzy z'.łbrah całą z~- go ... Własną głową odpowiesz mi za ich sku Józwy, wdrapał się szybko po dra·
· .
.
·
k b p
binie i umknął
enta! znalazł się u progu rm- 1 . .
wa rtosć kasy.
zy na rę ac „. rzec1e marny it1 ;~ p n:gt. ..
. .
··· . .
zyc1e...
ny.„
- A jeżeli Józwa zauv1::1;··v? .
Józwa s~p.ał. cię_zko. ~prawdz1ł Jesz-1
A Józwa bał się tylko jednego człoOkazało si ę, że kradzież ta była dziełem
Tern gorzej dła nie,!10„. D~wai ...
wysła nników Emila, który starał się złapać w 1 wieka na świecie - Emila. Jego rozkaz cze, czy w1ęz~10w 1.e maJą yowrozy na
Pieczarek wyciągnął óstrm:a~;;: zbawswe s1dia prz.emysl::Jwc:a„ by za jego pośred.I był dla niego rzeczą świętą. Dlatego tei rękach, a stwierdziwszy, ze tak samo
'
ą t 1
nictwem _do.trzeć pe~mei d? Justy. Z~ wykra- pozwalal sobie tylko na tyrańskie trak- są skrępowani jak przedtem, udał się
,
. .
li cz s a ·
6
:}( · ·
. , .
.
dz1011e p1en1 ą dze Emil skupił wszystkie weksle
~ szepnął Tad. wyc1ą
PrzecmaJ.„
.
rę.
g
n~
OJm~
spo
aby
to,
o
Wenta ta .1 wreczyl ie Harremu Webstowi, który towame w1ęzmów, ale dbał
1
Tad Pieczarek. znowu zostali sam~. ~ając skrępowane ręce.
przypadkiem nie wyzionęli ducha.
wobec Emila gra rolę wielkiego finansisty.
Sznury opadły„. Tad od2tchn ;i.ł ~łę- Udafo nam się ... - szepnął Tad.
Pewnego dnia gdy Tad i Pieczarek
Napróżno Wenta! blaga Harrego, ażeby spro··
- O, tak ... Nie wiele brakowało, że- i boko
lon g ow~ I mu te weksle:. przyrzeka,i~c. że ~o- zniechęceni zupeł~ie i wyczerpani leżeli
-~··Jestem wolny.„ wolny„, - s7.:ep~!~~Y sWe~setś~e~:u;i~ub1l~~;n; krótkim czasie„ na ziemi, górny otwór otworzył się by z nas zrobił siekane kotlety... - odtał ro1.p10mieniony,
We ntal wraca zdruzgotanv do domu I tam nagle i do lochu wsunął ktoś koniec dra- parł reporter.
W chwilę potem, Pi~czarek miai tak
- W każdym razie źle z nami... Jak
d_ow iadu ie s ię od żony, że Harry Wehst stara biny.
Tad poznał odrazu, że to nie był Józ. widzę, Krzywy Józwa chce nas. tu za- samo wolne n:ce
.
się 0 n:kę Ju ~ty„. .
- ~oc~~kaj, tera~. ' roz~ : rzymv się
tJar~~~~ęf;~;oty~r~ 1 ~a;:~a~~w~fuj~o~~w~~e J~~ wa. Tajemniczy gość działB:ł nazbyt mar~ować ... Jeż~li posie.dz7my tu.jeszstę. To odrazu pomogło. Webst zmiekł odrazu ostrożnie, jakgdyby obawiał się, że ktoś cze k1lkJi ~ygodp.1, prze_n?.es1emy się na prtyna1m1!1e1 w sytuaci1„: - . r.zekł Tad,
i. p_rzyrzekł, że z~iszczy wszystki~ we~sle, ie- go spłoszy, lub przyłajie na goracym t~mten sw1at bez mczyJeJ P.omo~y ... Co przesuwa1ąc ręce po n~g1ch snanach Jo.
Zobaczysz, niedługo b1:;dz1emy
się ze mną stało? ... Byłem silny Jak dąb, chu. zeli Wr.ntal vomoze mu w zdobycm ręki Justy. uczynku
To t~ż ·z wielką ciekawością . przy. a teraz? ... Głupich powrozów na rękach 1 na wolności!....
Tymczasem_ Ta~ i P!e;:a:ek przebywaia w
Daj, Boże„. - wesł.{..hną< 'Pfr.:1a·
lochu pod „ope1el~41 ....Knrz~w~g~ Józwy, który glądali się drabinie która oparła si"' nie mogę zerwać ..• Pragnę tylko jednej
'
k
·b d · ·
A
k
1 h
~
•
z11 eca się szcz .z, . " - ,i u • •· •ni
naJ ar zteJ re
wreszcie o dno lochu. Wtedy w otwo- rzeczy - wo nyc rą •.•
Pewnego dnia zwrócił się dl•fl:
2
Rozdział
. - A pan . sz.inown:• iak s_it: c~uJe? ··~. ~qd2~, rze ukazały się najpierw nogi gościa,
2.f! odechce si ę panu 11 ~ przvszlciś:v wsz„zi; 1!arna sstępujące po szczeblach, wreszcie caó t
t T d .
ć M"
awantur y ze mn ą, .::o. I„. CzekaJ, łotrze. iesz- ł .
1mo. O • a me m g
cze mnie popami ę tasz!... Prze:>: dwa dni n:e do- ~ J~go posta .
się Jeszcze domyśleć 1km Jest ów przy.
stan iecie ani kę sa .;hleba!...
Zbliżał się termin zaręczyn Justy z nić, że Justa nie zmieni zamiani, nale·
bysz. Dopiero gdy stanął na ziemi i I
gał, aby urządzono huczne zaręczyny.
Tad· milczał. .Miał tylko jedną odpo- zwrócił ku nim zamaskowaną twanr. - , Harrym Webstem.
Ponieważ narazie ze względów za- Miało to hyć ostateczneń).,,ubicif,:m . inte
wiedź na wszelkie zaczepki J ózwy : - - zrozumieli...
tajemniczy gość sadniczych, o ślubie jeszcze nie mogło resu" ....
Był to „Stary" mikzącą pogardę. A Józwa korzystał
·Jutro).
(DaJS1JY
... Sk<id :;ię .tu być mowy, więc Harry, chcąc się upew·
maciejówce
granatowej
w
właśnie z bezsilności Tada i· starał się
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Taj em nic a pow abu
ELE GAN CKIE J KOBIETY
Czy zna

Ją

RUPTURY. jakotet kalectwa nie
wolno zaniedbywać, l\fyt ~tki

Tej niedzieli popołudniu Janka miała wło·
iyć nowy kapelusz i rękawiczki. Wyśniony męi
czyzna jej marzeń miał być przedstawiony jej
poraz pierwszy. Nigdy żadnoj kobiceie bardziej
nie zależało by wyglądać powabniej.
Spotkali się. Nie był te kapelusz ul ręka
wiczki, na które zwrócił uwagę. Była to jej cera
-wspaniale świeża, j!lsna, delikatna-i tak po·
nętna przez swą piękną matowość. Dopiero pe
iilubie odkrył on tajemnicę na jej stoliku toaletowym. Zobaczył, ie używa ona rano znakomitego paryskiego Kremu
Tokalon kolor-u białego (nic tłu
stego). Przed wyjściem zaś pudruje
delikatnie i równo powierzchnię
twarzy i szyji Pudrem Tokalon.
Te dwa wyroby, tak niekosztowne, a jednak cudowne w swej skuteczneści,
1ą codziennie stosowane przei najelegants:r:o
kobiety-te które wiedz,, jak poruszyć serce
mężczyzny. Będzie Pani zdumiona i zaehwycona,
1dy Pani je wypróbuje H własnej twarzy Wynik
gwarantowany lub zwrot pieniędzy.
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Piotrko wska 86
front n p •• .ie1. 143-63.

Przyjmuje od 11-1 i 4-6
Ceny leczolcowe.

J)O

poi.

PIOTRKO WSKA 294, tel, 122-8~
(przy przyst. tramw. Pabianickic h)
2 razy dziennie przyimuJą lekarze
wsustklch specjalności. Gabinet dent.
Wizyty na mieście. Wszelkie zabiegi
i analizy. Otwarta od 11-ej rano do
8-ej wieczór.
1

Pora da 3 -

złote ;·

M un lt •n
-

~

DR.

- -

___.

M~ED.

~

.

1h~l

~I

•
ANGIELSKIEGO. konwersacj i I literatury udziela rutynowany nauczyciel. AKUSZER ·JA I CHOROBY KOBlt'.Cł:!
Ul. Zawadzka nr. 21 m. 8a. front. co- PRZEPROWADZIŁ SlE NA ULICE
dziennie zastać od itodz. 4 - 7 oo pot
- Il
•
I

Pomorska 7 tel 127 8,

wytwórni Sowkino p. t.:
z udziałem najwybitnie jszych
skich

artystów rosyj-

Nadprogram : REWJA SPORTOW A NA PLA
CU CZERWONYM W MOSKIE z udziałem
1.300000 osób w obecności Stalina i Woroszyłowa oraz najwyższych dygnitarzy sowieckich
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ma zaszczyt zakomunikować, iż obecnie po sezonie letnim, jest w możności zaspokoić najwybredniejsze smaki swoich bywalców.
Kuchnia prowadzon a ,
pod kier. najlepszych
mistrzów sztuki kulinarne
•
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POTRZEBNY wykwalifik owany werkier do raszel mas.z yny od zaraz. Piotrkowsk a 21, m. 33, tel. 149-63.
POTRZEBNY pierwszorzędny damski
pracownik do .zakładu fryzjerskieg o.
H. Brauer, Cegielniana 8.
SZKOŁA psów przyjmuje do tresury
tylko przez sezon zimow~. Łódź, Szo16
sa Zgierska Nr. 47, Adolls.

' CHOR· WENERYCZNE l SKÓRNE
(dla kobiet I dzieci)
Y SKOgNE i W.ENERVCZNI!
(koo1ety I dz1ec1)

CENY LECZNICOWE.

N AJ LE p s z EI

co

f~~;~

Sienki ewicz a Jff

na Ul Ceg1eln1an:1 11

Najwspania lsze arcydzieło

\

TELEP. 149-07.
od 8-12 rano i od 4- - ~
wiecz., w niedz. i święta od 9--1-eJ·

- - - - - - •:
--DLA
ZDROWIA JEDYNIE TO,

HNNE·CH O:

Pi:trkow ska 70, te1.1s1-a a.
telef. 146-10
.
l
PRZEPRO~ ADZ~ł. SlE
SPEC. CHOROBY SKÓRNE, WENE
~ orzy1mule od 11-1 ł O<I 3-4 DO poi.
RYCZNE I MOCZOPŁCIOWE
'
i
'i
•
(Leczenie niemocy plciowef).
Ć'
Ś
''
•
Z38-02
TeJefop
leczolcz:v.
•
1
Roentgeno
Ga~lo~t
. ,'fi
, moczopłciowe I
Przy1mu1e od 8.30-10 r„ 1 do 2 i _Pól Choroby weoeryc~ne
, orzvimu1e cyk.mowan ie. dn:towanie.
i skorne.
6 do 8 I pól wlecz. W niedziele
i
e '.}la s.;r zatanie biur. po
froterowani
niew
4-9
od
i
8-1?
od
Przyjmuje.
. t śwleta od l~I.
!le SZ'!lb
Czvszcze
._,.;
9-1.
od
św1eta
I
dziele
paó.
dla
poczekalma
Oddzielna
Piotrkowsk a .i.J. t~lelon 167 .41'
Dla Pań oddzielna poczekalnia .
Dla niezamożnych ceny lecznlcowe.

od

!I Przyjmuje

••••••H•...eec.le....... .„ .......„ ••„ ..........„.
11. LewOr~,nMESDO. nowa
K~DR.,MEnD; s

'·\s

przeprowadził się

odtlzf!i;~' 8 ~ ~Je'ffi:.- 1 w nie-

-~

HO..VY1WIAT5WA

i

tel. 148-62

„

A A
CHQ LE K .~
I~~

OWĄ

t,

Cegi elnia na 1J5

du i nie spoczal póki stan mego zdrowia me byl ~adaw~lmajacl'. i za
ta gorliwa opieke. jak też za całkowite wy!P,czeme mnie z mebez
piecznej ruptur!! składam publiczne podz!ekowanie.
TOBIAS L.E.JZOR,
Łódt. Nowomieis ka 7. III piętro.

I

ZlOTe.
czynna całą dob~. PORADA 3-----Teter. 216·90
Przyjmuje od 8-2 I od 5-9 wiecz.
YZDR.
Pol
od 8-1
w niedziele i
OO/TANIG/Z i ZACHOWA/Z
~~
Dla pal'l oddzielna ooczekalma .

-C~RI; OPALOHĄ
~

Specjalista chorób weneryczny ch
skórnych I moczopłciowych

Łodzi, ul. Wólczańska 10, front, parter, uwolnit_em _si~ od niechybnet
cieżkiel operach. jaka groziła ml z powodu uw1żgmę~ia ruptur_Y. W
dniach naibardziei krytycznyc h WP. Drr. ~apaport me s~zedzil tru-

lekarze w~ wszyst~i.ch l
Analizy lekarsKie. '
specjalnościach. zastrzyki._ Roentgen, l_ampa kwarcowa!

~

1

PODZIĘKOWANIE.

•
WEN.E·
SPECJALIS TA CHORÓB
RYCZNVCH, SKÓRNYCH 1 MOCZ().. Przy1mują

św!eta

IL. BB.RblAn
TELEFO N 228-92

przyjm. od 10-12 I od 4-8 w.

Dziek! wielkiP.mu specjaliście W. Panu Dyr. RapaJ>Ortowi, zam. w

9. tel. 142-42

Stacja zapobie gawcza

ANDR ZEJA 4

Lódt. ul Wólczańska Nr. 10. (front. parter)
tel. 221-77
30-letnla praktyka oełna gwarancja.
UWAGA! Od 1 września 1933 r. przylmule tylko osoblście. Ub~ple
czonych w Kasie Chorycb. m. Łodzi przyjmuje. Osobiste zlawleme sio
chorych Jest konieczne. Ceny vrzvstevne.

~me~a

.

DEL
J.NA
Dr.
akusz er- CJlnekoDoa.

Spec. Ortop. J. RAPAPO RT ze Lwowa

zastrzeżone

Lecz ni·ca

PŁCIOWYCH

dla.i życia ludzkiego są bardzo
niebezpieczne. Ruptura staje sle
wielka jak głowa ludzka i s1>0wod-0wać może śmiertelne 1>0wiklania kiszek.
ortopedycz ne
Specjalne lecznicze bandaże
gwnowe mojej metody usuwaia radykalnie najniebezpieczniejsze l nalr.astarza lsze ruptury~ u
meżczyzn, kobiet I dzieci bez operaciL
NA SKRZYWIE NIEkregos! upa przeciw tworzeniu sle garbów i grutlicy kości lecznicze gor
sety ortopedyczn e. Dla skrzywiony ch nóg, płas
kich I bolacych stóp, wkłady ortopedyczn e. Sztuczne nogi I ręce. Na obniżenie żoladb i kiszek lecznicze bandaże brzuszne oraz spec. bandaże na ruptury powrotne Po operacji.
Zakład OrtopedycZOY:

Tekst i klisze

••,•N••••••••••••-••-•MM...........„•••••

Cegi elnia na 4

Cbor. skórne, weneryczne I płciowe
przeprowadz i ł sie na ul.
Piotrkowską 86 lei. 143-63
przyjmuje od 8-1 I I od 6--9 wiecz.„
w niedz. i święta od 9- l popoi..
Dla pań oddzielna poczekaln ia .

Pomoc I skutek bez operacJUU

PA NI?

DOKTOR

Z. Hsnwykowskl

na ruptury ,
łupa i
kręgos
ienie
skrzyw
I
a
różne kalectw

C H O R Z Y

Wielki rewela cyjny progra m

Od wtor ku 1& pa~dz. i dni nasl.ępnych?

TY
YS
KR
A
W
O
KR óL
GRE TA GAR BO, John Gilb ert i Lew is
wroiac~1 lz~66~la~h~

~-~gJ.~-~~~----2-_4

Wsoboly inledzle leog.11- eJ

~'Z~~:~ny Po:,:~;K2':•9 ~~~;

c
o
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ko
ta
FLNAP
FL IP I STA
LAU REL OLIV ER HAR DY
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Bomba śmiechu!
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Publiczności

wznawiaielł arcydzieło lllmo we p. t.

TWOJĄ
D
O
,,P
WALTER.
ADAM BRODZISZ, f1ARJA B06DA
0

Zabawn e komplikacje!

Przezab awne perypetjel
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gawki z meczu R.umunJa--Polska
Rezerwa lwowskiej publiczności sportowe)

wszystkiem wspaniale bite rzuty wolne, miast Mysiak, który wypadł fatalnie,
budziły zachwyt, Przy trzech wolnych grając z jak~ś dziwną apatją i zupełnie
bitych z bardzo znacznej odległo•ci, zmu bez serca.
•.•
sił Martyna bramkarza rumunów do wy
Jeśli chodzi o porównanie spotkania
kazania swych umiejętności.
niedzielnego z meczem z Niemcami, to
u
Najlepszym gracz~m polskim był Ur- obecnie drużyna nasza grała przynajban, którego jednak partnerzy bardzo mniej o klasę gorzeć, niż w tamtym me·
j mało zatrudniali, tak, :te w cie.gu całe- c:zu. Atak nasz przeprowadzał przez ca·
go meczu, miał on dosłownie pięć czy ły czas meczu zaledwie kilka przemyśla
nych akcyj, reszta była dziełem przyI sześć piłek.
Sch. i K.
oadku.
~·.
Bardzo niemile rozczarował nato•
Publiczno§ć lwowska odniosła się do
·
meczu z dużą rezerwą i nie stawiła się
w spodziewanym komplecie, to też po·
stawione dodatkowe trybuny świeciły
pustkami, co na spotkanie międzypań ·
stwowe, nie było widokiem budującym.
Lwów, 15 paźdz.
Spolkanie to było szóstym meczem z
runuJnami i jak trzy P,Pprzednie, zakoń·
czyło się znowu wynikiem nierozstrzyg·
nięlytn (z pozostałych dwuch - jedno
z wycięstwo odniosła Polska i Jedno Rum~nja). Jeśli jednak pr~edtem mo~liśmy
tno~ić o braku szczęścia, .to tym. raz~m
i:n 11 s1my z ~ałą otwartością stw.ierdzić,
ze do ~~yc1~s~wa ~ad rumunami brak
n am dz1s um1e1ętno1ci.

•„•

I

I

Na ,, wesołej'' lwowskiej Iall
„Transmls.t a"

•••

radiowa z meczu RumunJa-Polska

Druga połowa meczu mlędzypań· Czarnych stało kilku panów, którzy coś
Zawody nie potrafiły rozrus:.::ać też
tak zwykle pełnej temperamentu pu· stwowego Rumunia - Polska „transmi- krzyczeli, ale co było bardzo trudno ubliczności. Oklaski były bardzo rzadkie, towana'' była przez lwowską rozgłośnię stalić. Bardzo ,,efektownie" wypadła
KURPESA
a dopingu prawie się nie słyszało. Tylko na całą Polskę. W pro~ramacb radio· transmisja też wtedy, gdy mówił jeden
biegacz tus'z ydskfeao
dwa czy trzy razy zerwały się okrzyki: wych było to szumnie nazwane rel)orta- a drugi chciał go koniecznie przekrzy- utalentowany
Strzelca iwYclężył w niedzielnym bie.
żem z meczu. Dlaczego te 45 minut pa- czeć.
„Polska tempo" i to dość anemiczne.
Siadając przy głośniku myśleliśmy, gu naprzełaj zamknięcia sezonu. zdoby.
płaniny niezrozumiałe) zupełnie dla słu·
•:
Nntomiasf głośno domagano się Nie- chaczy, którzy zdenerwowani siedzieli te reprezentacyjna jedenastka piłkarska wając też na"rodę „Expressu Wieozor·
nego".
<.hciola, lwowskieJto pupilka. W pewnej przy głośnikach nazwano właśnie tak, Polski spotyka się na stadionie lwowcl-twili kto~ z publiczności krzyknął do pozostanie zdaje się nazawsze talemnl- skim z reprezentacją Rumunii, tymczasem słyszeliśmy ciągłe, że graJą węchod:r.ącego po bietni zdenerwowanego , cą.
WSMA propagu)e tenis wSród
Przy mikrofonie działy sle Jakieś nie· grzy. z kłm ostatecznie zremisowaliśmy
kot. Kałuży: „dobro ogólne jest ważniej- i
młodzlety
zor
,,reportażu''
z
się
trudno
Lwowie
we
le·
PrzyzwyczaJenł
rzeczy.
sz <?":. na. co Kałuż:i- ~dpowiedział. „i ro· samowłte
Lódt, l6 patdziernika
I
zum . Mimoto, zmienił po przerwie Bal· steśmy do tego że normalna transmłsla tentować.
w ubiegłą niedzielę zakończone zo,Jedno lest pewne, że .P,r,opagandą
cera n.a Niechcioła. Nie P.~prawiło to jed sportowa czy t~ż każda Inna oaranlcza
się do opowiadania przebiegu dane) Im· radJofonll I sport~ „trans~11ls1a niedziel- staly rozgrywki 0 mistrzostwo sekcji
nak niemal wcale svtuac11.
na nie był~„. Boze chron nas od takłch tenisowej KS. Widzewska Manufaktura.
p.rezy I e wentualnie uwag speakera.
·
(g)
Szef sztabu piłkarstwa polskiego ka / T ym razem zgotowano nam nlespo„ ,,reportaży •
~o s_ze~e.gu przedboi do fm~lu gr~ P~pitan związkowy Kałuża, chodził w cza dziarikę". Koło mikrofonu na ;tadlonłe
JedynczeJ panów zak.walihkowah s1~
!;!e meczu wyjątkowo zdenerwowany po i
Piętka i Adamczyk. Mistrzem klubu na
•
T•
1i...ii autowej. Niemal natychmiast po
rok 1934 zosta! Adamczyk watcowerem
ukończeniu meczu, znikł on z boiska i I 1~,
I gdyż przeclwmk nie stanął dó gry.
odfechał najbliższym pocią~iem, nie bę-1
„
Prócz innych konkurencyj dla e
gier o weJłele do ligi piłkarskiej
cląc nawet na bankiecie.
prop~·
~infi
P?
idąc
sekcji,
zarz~d
rów,
jeszi
punktów
5
Na nadchodzącą niedzielę wyznaczo- grupie. Posiadają oni
R.ownież 1 sędzi~ spotkania .P· F~br1s ' ne już zostały przez PZPN półfinałowe cze dwa mecze do rozegrania z niezbyt gandy tem~a. wśród mlodziezy zorgamz kt.orego .fr!ocno .nxezadowol~m byh ru- 1 rozg rywki 0 wejście do llgl. w pierw- grotnyml PKS-em z Łucka i 7 pp. z zował tu~meJ chłopców ~o lat 14, któremu111, op11sc1ł L~o~ natychmiast po. za· J szej parze grają w Poznaniu Legja z wi· Chełma. O ile oba mecze zakończą się go zwycięzcy . otr~ymah .bardzo ład~e
leńskim Smigłym, a w drugiej miał się zwycięstwem Rewery, wtenczas mieć nagrody. Podkreślić tu t~z wy~ada, ze
wodach. I on tez me był na bank1ec1e.
zmierzyć Swiętochtowicki Śląsk z mi· ona będzie ogółem 9 punktów, a więc o znana ł?,dzka fabryka rakiet temsowych
„Frema prze~na~zyla jako nagrody. dla
Meczo.~1.m~ towarzy~zył ten uro czy strzem grupy trzeciej, za którego Już jeden więcej od lwowian.
W każdym bądź razie na mistrza tej chłopców dwie pie rwszorzędne rakiety
s 1.y nastr?J, 1ak1 obserw~1emy zwykle w zgóry uważano eksligowy zespól lwow
grupy poczekać musimy jeszcze pełne swego wyrobu. (g)
Warszaw1~ czy. Kra~owie. Do L~o~~ skich Ciarnych.
dwa tygodnie i o tyleż odroczone muszą P.T.C.- Reprea:entac1a Pabjanic
aTymczasem ubiegłej niedzieli spr
T'i:-zybyło iedyi:iie kilku . p:zedstawicieh
2:1 (0:1) •
w!:1dz .PZPN. 1 bardzo n.ieltczna garst~a wili nam Czarni olbrzymią niespodzlan„ być rozgrywki pótfinałowe. Tak więc
. .
•
d .~etJ.n~karzy. Po~a tem. l~ s~mo połm:e kę, przegrywając w Stanisławowie z ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii
„ Pa~Janlce, 16 patdz1ermka
kto zaawansuje do ligi oczekiwać nalebo1slca. spra~1a wrazeme 1a~by mc:cz miejscową Rewerą.
ni
Z okazJI. di:na PZPN-u rozegrany zoObecnie mają stanlsławowianłe wię- ży nie ~ześnlej niż w początkachJ
o~bywał się gdzieś na zapadłei prowm·
stał w PabJan~cach mecz pomiędzy PTC
cej szans na zdobycie pierwszeństwa w grudnia.
cii. a reprezentac1ą pozostałych klubów patej

I
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Helenow1·e

zakończony
bfanickich,
łłorużyna n~rodowa''
z czarnemi opaska
Ora prowa•
2:1 (O:l). zwycięstwem
PTC w stosunku
U
żałoby po śmierci króla
na znakwystąpili
mi, Rumuni
dzona była przez cały czas podczas u.l\leksn.ndra. Również na znak tałoby, za
rządził sędzia jednominutowe milczenie. Zwycięstwo Efnbrodta na wczorajszych wyścigach kolarskich lewnego deszczu, tak te straciła ona
.
Łódź, 16 pddziernika. t Zawody same były względnie intere- zupełnie na wartości.
Do przerwy ma reprezentac1a znacz
Na kiepski pomysł wpadło kierow· 'sujące, przyczem na czoło mocno zdeDo ogolnego kiep~ki~go wrazenia z
~ego mecz~, pr~yczydmł się P?k":ddto takd- nictwo sekcji kolarskiej LKS-u, organi· kompletowanej kolarskiej „drużyny na- ną przewagę, zdobyw~jąc prowa~zen!e
i:asteou1~cy mcy ent: oto~ ie Y po zując torowe zawody kolarskie w poło· rodowej" wybił się niespodziewanie ło· ze strzał~ Ł~szkowsk~ego. W teJ fazie
i< ~n~ec d.-"~~el poło~y, Kału.~a kaz.ał n~ wie października. Lódt wykazuje ostał· 1dzianin Einbrodt, który uplasował się w przestrzehwui~ ona tez rzut karny.
Po przerwie natomiast znacznie wię
1hmowsk~e~ob' wd1sć. Kroiowt, nio bardzo nikłe zainteresowanie kolar- 1ogólnej punktacji na pierwszem miejscu,
rnieisc~
tcn {a czą rotztk-lk sd ie opiero h uty. stwem, tak że w pełni sezonu wszystkie zdobywając 15 pkt., przed Klausem 15 ceJ z gry ma PTC, grające teraz z wia·
~? t {~ztowa 0 1 a rogocennyc mi~ j próby zor~anizowania zawodów kot\czy 1pkt., Łączyńskim .11, Pusz~m 8, Dzięcio· trem. Wyrównujący. p~nkt zdopy~a
ły się fiaskiem finansowem. ~ie mogło łem 7, Szandurskim 6 i Zimmermanem4 Kostowski już w 5 mmuc1e, a decydu1ąu..
Na usprawiedliwienie dość dalekiej_ cą o zwy.clęstwie bramkę strzela pra„
Zimmer z Pogoni, które~o Karjera też oczywista być lepiej w mrotny wie·
lokaty mistrza Polski, Pusza przytoczyć wy łączmk w zamieszaniu podbramko~
niłl<qr„lrn już się właściwie kończy, do· czór październikowy.
można fakt, że w pierwszym biegu zmu wem.
•
•
Wobec niestawienia się sędziego i
szony był on wycofać się spowodu de·
cze 1<a ł się zaszczytu ~rama w reprezen·
O~S-u z~wody prowadził p. i:ncer. Wy
.
.
t~cii p:i.ństwowej. Krótko bo krótko - Ł.T.S.G. gra o mistrzostwo kl„ A fektu maszyny._
Pierwszy biQg na 5 okr~:led toru wy• wiązał się on ze swego zadania dobrże.
Lódt, 16 patdzlernika.
..,
aJe jednaki„.
NaJblltsze mecze ligowe
\V cigu soboty i niedzieli kontynuo- grał Einbrodt przed Klausem, Łączyń·
Nawrot już na •;iąfym skoleł meczu
nadchodzącą niedzielę roze~rane
W
.
.
"'icrlzvoaństwowym zadziwia swą„. !!la- wane b ę da w Łodzi rozgrywki o mi- skim i Szandurskim.
W spotkaniach dwu1kowych na 1000 zostantt następujące cztery spotkania
bą for"lą. grając coraz ~orzei. Nadrabia strzostwo jesienne. W grach tvch ucie
on to faulowaniem. tak te przy ka:tdetm stniczyć też już będzie zeszłoroczny mt.r. ~~sz ~kazał swą wytszość nad ło ligowe: Wars1awianka - Garbarnia
z~ł.kn\ęciu kierownika naszej!o ataku z mistrz ŁTSO, który w pierwszvtń me- dziamme~ Embrodtem, biJąc go w mar· w Warszawie, Wisła - Legia w Kr'ł·
drugie) parze ~ączyń ko\vic , PL1goń - Polonja we Lwowie ;
nrzeciwnikiem, rumun „musiał" być oho czu w niedzielę natrafia na grotny ze- nym czasie 14·2·
wiązkowa sfaulow;i.ny.„ Przy drugim rzu spół Widzewa. W nledzie1e grają je- ski przybył w oz.asie 14·8 pr~~d Zimmer Ruch - Cracovia w Wielkich Iiajdut J'
de karnym, podyktowanym przez sę· szcze WIMA - ŁKS lb i Makkabi -:-- manem i wreszcie w trzecie1 Klaus w kach Poz )Stał t y
zespo y igowe
e Wrz
ŁKS. p d ó(
<lziePo za rzekome sfaulowanie Nawro· PTC. Czwarty mecz odbedzie slę w 14.8 przed Dzięciołem. t
a·tes"' na 3 0 k Tt\ t enta· oru wygrał Eł~- dzielę.• (' g rze ł · arta pauzuja. w nłe·
ta. sfaulowany został właśnie obrońca sobotę pomiędzy WKS I Hakoahem.
Zgf
brodt r~ed Puszem, Klausem, L,czyn· Zwycięstwo ŁKSrumunów. Tak więc faule Nawr~ta przy
erzu
• • u w
skim,. zięciołem, Zimmermanem 1 Szan
Cracovia Jedzie do Grecu
czyniły się pośrednio do uzyskania bram
Zgierz, 16 października
dursk1m.
ki. Lepiei byłoby jednak gdyby on tego
Zespól ŁKS-u, w którego składzie
Wreszcie bieg sprinterów, w którym
Krak6w, 16 paźdz.
zaprzestał.
Zarząd Cracovii projektuje wyjazd nie brali udziału członkowie drużyny na było też kilku zawodnikpw drużyny li•I•
Wielkiem powodzeniem i ogólną . drużyny piłkarskiej na tournee elo Gre·, rodowej, wyl!rał.. Michalak "Orzed Szmid j gowej pokonał w Zgierzu miejscowy So
l kól w stosunku 3:1. Do przerwy prosympatj11 publiczności cieszył się kor:ou· ! cji, w okresie &wb.l Bożego Narodzenia. tern i FreundteDL
I wadzili zgierzanie 1 :O.
lentny Martyna. Jego 11ra, a przede· Pertr.aHa-:je są w toku.
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przed wyruszeniem w drogę na szafot
zapytano skazańca, o. czem myśli w ostatniej ;
I
chwili życia.„
- Myślę o niedokładnościach gramatycznych - odparł skazaniec. - Weźmy naprzykład
czasownik „gilotynować", którego nie można ,
odmhmiać we wszystkich czasach. Można poJa giloty- I
wiedzieć w czasie teraźniejszym= nuję, ale nie można, niestety, powiedzieć w czasie przeszłym= - ja zostałem zgilotynowany„•
Tuż

ŚMIERĆ.

I

1

I

••••

Pan Zenon zasiadł na krześle dentystycznym.
- Otwórz pan szeroko usta i ani mru~mru.„
- rozkazał dentysta.
Pan 'Zenon otwiera usta i zaczyna wrzeszczeć
w niebogłosy.
- Czego pan krzyczy? - pyta dentysta. Przecie jeszcze nie dotknąłem zęba?!„,
- Nie chodzi o ząb, lecz pan mi nadepnął
na odcisk.„
A

*

Panna Eulalia udała się do fotografa. Gdy
aparatem fotograficznym,
się przed
tualazła
wyciągnęła nagle z torebki sznur I- przewiązała
sobie spódnicę poniżej kolan.
- Cóż to ma znaczyć, proszę pani? - pyta
zdziwiony fotograf.
- Niech pan. nie udaje greka! - odpowiada
panna Eulalia z .chytrym uśmieszkiem, - Czy
pan sądzi, że Ja nie wiem, iż pan mnie widzi w
matówce do góry nogami?,„

W
Przed uroczystoścfamł po2rzebowemi zwłoki ministra Ludwika Barthou ustawione zostały w sali ze2arowel 2machu minłsterst"'.:a· spraw zaiuanidznyclt. przy trumnie oełni'li str aż ur1'ędnłcy mmisterstwa.

Wy o v do ra

v miej

wYroik na Violettę
która otruła swych rodziców.
Skazano fą na kare śmierci.

Paryżu zapadł

Nazłere,

MOMENT ZAMACHU NA KRÓLA

ALEKSANDRA.

kiej w Konstantynopolu

••

*•
O godzinie jedenastej wieczorem Fajtłapskł
puka do drzwi sąsiada.
- A, to pan! - powiada siplad. - Czem
mogę panu służyć?"•
- Bardzo przepraszam pana - odpowiada
Fajtłapski, ale moja żona już śpi, więc chciał
bym, żeby pan mi poświadczył, że wróciłem o
jedenastej„,

••
r• ;

się
udało
łiltnowemu
Operatorowi
moment zamachu na króla
Aleksandra. Na podanem przez nas
zdjęciu widać dokładnie chwilę, gdy
ppfk. Pioltet (na lewo) zamierza _ sle
szabl'ł na zamachowca, a poUcJa rzącą
sie na pomoc rannemu królowi. ,

Nauczy.ciel w szkole zwraca się cło uczula1
- Ależ, Antosiu, jak można przyjść do szkoły z tak brudneml palcami?.„ Cobyś ty powiedział, gdybym ja tak przyszedł do szkoły z brud
nemi rękoma, co?.„
- Nłcbym nie powiedzlal - odpafł- ucze6.
ładzie
- Przecie pan .s.am wczOl'aj mówił,powinni być grzeczni„.

..

uchwycić

"*•
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W · pewnem małem miasteczku wisi l!lblica:
Prąd wysokiego napię
- · Baczność!!!.,.
. cła!?.„ Dotknięcie powoduJe natychmiastową
śmierć!!!.„ NiestosuJący się do niniejszego przepisu ulegnie karze llrZJWDY do 18 zL

W Konstantynopolu, w Turcji, odbyły się poraz; pierwszy wybory dó rady
miejskiej na wzór europejski. Na idję cfu wldzłmy agrtaoję przedwyborczą
na uli1cao'h.

,W te~ chwili jednak wiat<r po,rwał
i U1111iósł ze sobą,„.

Codzienna nowelka ,,Expressu11

Dzieje pewneeo
Greta młoda marlarlka wesda do swo
iej pracoW!Ili, Zl!lajdu.iącei się na pią1tem
piętrze. Gd'Y otwie~ał~ drzwi zauwaiZył.~
odraro, że na ziemi leży l'iZ'UCO'nY pr.zez la.
pisma wydał
stonio:sŻa . li.st. Charakiter
się jej znajomy. Zdjęła z głowy berec:irk,
doiprowadz.iła do porządku swe j.asne loczki i zhli:żyła s~ę do otwarte·~o okna.
. Usiadła na parapecie i wgłębiła się
.
.
w treść listu.
- Ko·c hanal Aczikolwtek zobaczymy
si~ dziś 'w ieczorem, nie mogę. pozbyć s!ę
chęci odwiedzenia Pani raz 1eszcze. Nie
zasłałem pani i dlatego pragnę w tych
kil1ku wierszach napisać co myślę.
Gdy wczoraij siedzi.ałem i spogl~d.a
łem na pańli oudne włosy. przy:pOlmn~ała
r..;i si,ę na,g le' b~ada Jrudyfa, «ledząca obok ipowa!Ioneg-0 jaj ręką · Hoio.fernesa.
Wło,sy pani dz.iwrue przypominały heł!D,
który nosiła Judyta. Oczy pani były z1m
ne i surowe. Zdawało mi się. że w ręZro~iło
kcl.ch ipa1n1i ~du.ie się s,z tylet.
przec1eż
A
mi się baridlio !Pl"zykro.
chdałem wyiztlla,ć, że p1anłą kocham
Oddany J.
Greta uśmieom1ęła się drwiąco. Po·
łotyiła li1St na pairaipede.
_ Jeszcze je•den - ipowiedzi.ał.a głoś
no .;..... Ze też ci Ludzó.e nie poti'afią pozo
stawać w towarzys116C'h sfosunkach. · Ta~
się mifo pracowało razem w -pracowru
mailarskiei, a teraz ocz'Y'W'iśde będę musiała pożeigna g-0, przecież nie mogę poz-

Konto P.

lis~u

go

Doktór Taohist ,mieszlk.a,iąicy na drugim
olkna 'swego ga.bi1netu.
woilić, by wzdychał i rOJbił słodikie min- W zamyślenii111 sip1acerował z kąfa w kąt.
ki.
Wiatr porus-zał lekiko l,erżąicemi na biuriku
Posz!ła wigłąib poko1u. W tei chwili papierami i kartkami z jego p,owieśc.i.
wiaitr porwał list, leżący na oknie i za- Nie mógł zab1"ać słę do pracy. Powieść
brał go ze sob~„. ,
była z czaiSów wo,j ny 7-leb:iiei. Miiał wła
ś111ie napirsać listy mifosne od hrabiego
O piętro n:iiżed siedziała na balkonde Starhe'111bur·ga, austrjacldego posła w Pa
pani Scheer, zaięta cerowaniem sik arpe- ryżu do Ma'l'lki;z:y Pompadour. Ale ndc mu
tek dla męża i dla dzieci. W tej chwili nie przychodziło do głowy. Gdy w swej
właśnie sko·ńczył.a żmudną µra·cę. Nagle wędrówce po pO'koju Zlbliiżył się do okna
jakiś biały zauwaiZył, że między. kwiatami, stoją:c:e
wiatr dorzucił jej do nóg
skra wek papforu. Podniosła i przekona- mi ·na parapecie utkwił Hsit. Przeczytał
ła się, że ]est to Hs't " Zadeikaw~ona za- i na•gle radośnie podbiegł do biuI1ka. Zna
lazł rozwiąziialłe do swei powie,śoi.
częła czyitać.
potrzeibował.
Zna·lazrł liisit, które,go
ład··
tak
miłości
·
o
W liście mówiono
"nde, j.ak . n1gdy nde słyszała. Nie rowmia Ten Hst miłosny, który wiaitr przJn1dósł
ła . tyLko te~o, co mówiono o Judycie i mu niewiadomo skąd da się do,skonałe
· Ho<lofernesie, ale . wyobrażała to e0<bi e zużytkować w jego powieści...
prz:yipoim:inały mi
- „. paind włosy
kłóciło się
bardzo łatwo. O Judytę,
dwuch rywali, gdyż obaj ją koohali i je srnbmy hełm, maI1kizo„ A ia czułem się
dren z nich Holoforne:S został zabity w jak Holofernes, który n.ieMvś stracił gło
pojedynku. Judyta, to na.pewno ta ma- wę„. RóW111i•e1ż przez kobietę„.
Ust ma:lairza J. do Grety LiOiStał uła11ka ·na górze. "Ach, jakie to życie jest
prię:kne. Tylko ona ni.g dy. n1ie mo•gła poz- wiecmiiony w powieści.
_ Porijerka, pami Roiten, spirzątaĄą.c m~e
oać te1go żyoi.a;„
wviniio1Sł.a na
Gdy wyiszła i zobaczył'a · swego męża, szikan1e · doktora Sachsta
iak zwykrle załopi,oneJ%o w czytaniu ga'ze śmietn1k koisz z p,rupierami. Kos,z był tak
ty, CZJUła, że go od tej · chwm ·będizie nie-1 pełny, że g.dy !!o podnfosła , sipadł na zie
nruwidzieć. Ni1g dy w życiu „ nie · mówił · do mię jatldiś papierek Panń Ro,te -podni·osła
go i I1lachai111a1nde włożyła do kieszeni.
niej tak prięiknfo,· jaik ów nieznaiomy.
Po upływiie pół godziny portijerkę po
Po ćhwi[i wyszła na balkon · by przynieść koszyc,zek. z liśćmi. Lisit poło1żyła słano do _s:ktlepiu kolonjalne1go Wernibe.nga,
mi~zcząc~,go s~·ę narpneciw!ko. K;upifa
n.arame na sto11i,czku.
piętrze otwo,rzył

1
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•
się w rarzeczy. By nie omylić
dhiuniku, sp~ała Wlszystkie wyda tiki na
;papł·erze, który wyijęła z kieszeni. Zgadzało się. Z ko·s zem w ręku, powróciła
wfię,c do domu.
Pan,i Weinrber.g szy:kowała się właś
:n~e do wyij-śda. Poniiewaa: męża nie było,
chciała mu dać dokładnv rachunek. Na
tei samej karke, na któ-reii zesumowała
'Pan1i Roten, dodała iesLc:z.e inne wydatki i kartkę :poło•żvła na kredensde.„
Gdy w:ródł Weilillberg, pierwsze jego
leżącą na
sporyrzenie padło na kartkę
kreden1S~e. Podniósł ją i ze zdumieniem,
pr1Zeczytał List miłosny.„
Wszysii:ko było ja<sne„.
go zdradza. Z wście~łością
Żona
z1gniótł list w ręku i rzucił na z.1emię„.
Nie będziemy dokładnie op1i,sywać awMl
tury małżeńskied, jruk.a nas•tąpiła. Pa11i
W. nie wiedziała o co chodzi. Gdy wreszcie małżonek raczył 'Powiedzieć o co
chdzi, żona próbowała mu wvtłumaczyć,
że był to rachunek i że nie wiedz,iała e>
róŻtile

żadnym I.iście„.

- To fałsz, to kłamstwo.„
- S;prawdź - oda)arła je,go fona.
Pan Wemberg· pobiegł do stołowego
pokoju, g:dzie porziucił zgn:iecioną kartkę.
A<le kotelk znalazł ją i o,odarł na drobne
kruwałeczki.

Pan Weiinrberg nigdy ·nie uw:ierzył żo
Uście
nie, że nie wiedziała o żadnym
tego już nie
mifosnyim, a.ile sprawdzi~
mógł. .

Dzhvm1a wędrówika

kończona„.

listu m·stała uD.
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