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Zastrzelił kochankę, --która
żeństwa. - Po do-k onaniu

Nr. 20 l

cENA 10 GRoszY

LiPCA

MARISE HILSZ

lotniczka francuslrn (na le·
wo)) ustaliła nowy rekord
wysokości (14 tys. m.).

w

chciała zmienić wyznania · dla malzbrodni, . młody · mężczyzna . pope,lnił ·samóbójstwo, strze1ając sobie w · skroń ·
- ·

nie

Lodź, 20 -Hpca. !wicz.nym ruchem rewolwe•r u i strzelił/
Jairzyński .odszedł o dwaidzieścia me·
,W,cz,oraij, iak wiad'Ol!lo, roze- trzykrotnie do kochanki, _poczem odda- trów od Paździńskiei i strzelił sobie w
grała się w Pabja:qlcach wstrząsająca lił się od miejsca zbrodni. P,o chwili jed skroń. Strzał był chybiony, gdyż kula
tragedja. Na polu, przy ul. Karolewskiej naik po·wrócił do dogorywającej kobiety, trafiła poniżej skr-Oni, wobec czego Jaznaleziono zwłoki 30-letnieł!O Juljana chcąc upewnić się, że nie będzie zvła, rzyński drugim strzałem w usta odebrał
Jar~yńskielfo, zam., I?rzy, ul. Kamisz~w- ~!łowni~ zaczął strzelać, raniąc · ją j sobie żvc.ie:
. .
.
skieJ 11, w odl~łosc1 zas 20-tu metrow, snuertelrue w 2łowę.
Na mie1s.ce zbr·odni i wstrząsa1ącego
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t saniobój,stwa

przyl:iyły władze _ ·p olicyjne.
Nieprzytomną foobietę przewieziOi!llO do
szpitala. Zwłoki Paździńs-kieii umieis.z-

czono w ko:stnicy szpHa.la Ubezpieczalw poo··
sekto:riuI?, i!dzi: w dniu dzisiejszym
odbyła s.ię sekc1•a.

ni Społecz;nej, Ja:rzyńskie:J!'O -

e
O
1· Dres e · 6d ·
g n. rICZ- z ra w YDI

;~:!<l f~i!~~i~tr:~::fa pr~~o~i~d~ieć W uroczystościach żałobnych w~ięli udział Prezydent Rzplitej oraz
- g~n. Rydz-Smigły. Gdynia pogrążona jest w żałobie

ie·sJ.~cze szczegóły oraz tło ; swoiei tra-t

ge ·~4-letnia Józefa Paźd:zihlska (KilińGdynia, 20 lipca.
Oksywiu oczekiwał specjalny wagon,' nos.zą z kośdoła na swych ba-rk'a.ch leskie~o · 7) była męmtką _i po•s.iaida.ła dwo- . Mi~sto już od wczesnego · rana przy· którym zwłoki przet-ransrpo-rtowane hę-: gjoniści i s~dadają znów na lawecie. Poje dzied. p0,życie z mężem nie było brało załobny wygląd. Wszystkie gma· dą do Warszaiwy. Bez.po-średnio po · chód rusza w dalszą dror~ę, kierując się
szc~ęśHwe, gdyż _Pai~ińska zakocha!a chy, zarówno państwowe, Jak .i prł'wat· ekspo·r.ta;c.i~ rozpoczęły się właściwe uro-j w. strooę noweg:o ~entarza na Oksysię -w młodszym Od n1e1 tkaczu. Jarz:yn-, ne, pri;y!Jrane są chorą.g.wiamt panstw<>I czysto~ci zało-bne p·r zed ,f!rnachem do- w1u.
skim ,który ostatnio niidzie nie prąco- wemi, _s powitemi kirem. Na uUcach pa· · wódz~wa Uorty.
_
W chwili, kiedy oddajemy numer na
wał. Jarzyński. również żonaty, pórzu- r.uje nastrój powagi i skupienia. Trumna ze zwłokami ś. p. ~en: ' Or- maszynę,
uroczystości pogrzebo1w e
1
riucił żonę i dzie~, .pocz~m nam?wił
O. godz. ? rano specjalnym pociąg iei:1' hcz - Dreszera prze~i~-siona . zo-stał·a 1trwaią.
•
0
k0chank'11 by pr~enIO~a się ~o ntef!O z w.1sły przybył -, ~r~ydent Rzpl!t~1:. przez. towa~zyszy bwm i ustawiona na . Uroczystości ~ załobne
Łodzi
na stałe. W tym . ce.lu wyna1ął m;łłe prof. dr. Ignacy M<>Sc1ck1, wraz z na1bltż lawecie działa. Brze.cl trumną. rozpo-- _
.
. _. _
mieszkanko na ul. Ka~1n1iszewskiej 11, szem. otoczeniem. Specjalnym pociągiem częła się def!laida oddziałów wojsiko.
Łódź, 20 lipca . .
gdzie mieli oboj.e zamieszk,a,ć.
z Warszawy przybył również ~eneralny wych, .sl· ~?~w1ą~ych czoło pochodu. Ko(k)„
ZWH:~~u z J?qgrzeb~m ś. p.
Qnegda<j młodzi -spędz.ib razem o., inspektor sił · zbrojnych; gen. Rvdz Smi· j le1.no, defJJUJ_ą wi~c _sz.wad~on 1 p. sz"'~o- gen. Or.I!cz - Dre~Z'.era
n.a
bramac~
statruą noc. Oko.Jo 1!0idziny 6-ei rano gły, rząd generałlcia oraz marszałko· 1 lezerow z orkie-strą
i sztan~arem, wszystkich dom\)w, wywieszono flagi
wyszli z domu i udalf sie. na dłuż·szy spa-, wie seim~ i senatu. .
I szwa?run .2 p. szwoleże:róiw z orkiestr~! narod?we .i cho_rągwie . Ligi Morskiej i
cer. Na polach, w pobliżu ul. Karolew·
w·ielk
l d
'd t
il t
Ok batałron pie-choty, bate,111a 16 p. airtyleri1 KolomalneJ, przybrane krepą.
. . d oszło do burz1·1we1• rozmowy. Ja- I
a sa•ta kir
owo z t wai o .Y
•i 1e kk'
. z
O go
. d z. 9 .30 rano w Kate d rze rozposk 1e1
i
· na
.
- ie1,. b a tar1on ma:rvnark'1, d·el egac1e
rzyń,ski doma~ał się od Paździńskiej, : ~w "ciz~l>?~ 1 t~
~m, t~ ed 'Y zie1en 1 wieńcami or.az delel!acje pułków i for- cz·ęło się uroczyste nabożeństwo za spoaby porzuciła męża i dzieci nazawsze, ! wi
sw:: a.
a
z~ s~oczyj macyj, których j!enerał Dreszer był do- kój duszy zmarłego generała. ·W świąab-v zmieniła wyznanie i p<>śJubiła go.' wa ą z~ "!"ny,. po r~ e an eram wódcą.
tyni
zgromadzili się przedstawiciele
P:aździń.ska 0 zmianie wvz~ania słyszeć marynarki wo~enneJ. Pos~odku trumna f • Za trumną p0>stępu~e .najbliższa ro- w~~d.~ pafrst.wowych, .samo;ządu, wo·}s-ka
me chciała. Na tem właśnie tle doszło _ ze zwłok~ml ~P· gen!. Or!tcz Dreszer~· 1 dzi?a, Prezydent Rzphte1, 2en. Rydz- po11cJ1, strazy, orgamzacyJ społecznych
do t.ra~edii.
Na trumnte lezy czapka t szabla ułan- śmigły, członkiQwie rządu i i!eneralic.ja. i zawodowych, Ligi Morskiej i Kolonjal.J arzvński. podniecony, dobył błyska· I ska. P.rzy ka~afalku war~e h~~orową peł - W', chwili, kiedv laweta dotarła· do ko- nej itd.
&&ZZJGM' ee
I nią oflce!ow1e floty wo~nl!eJ, o~az ma: śc10ła kond1!-kt za:trzymuie si~. Trumnę
W dzisiejszych uroczystościach po•
. I rynarze 1 członkowie orgamzacy1 b. WOJ 1ze zwłokami znoszą. do kośc10ła człon- grzebowych w Gdyni U_c zny udział bieskowycb.
.
. i ~o:wie z_airządu główne•_g~ !;MK. Do ko- rze także m. in. delegacja Łódzkiej Ligi
_
•
Punkh~alrn~ o _godz. 9 rano na~tąp1h l sc1oła wes·zła tvilko na1bh~sza r<1'dzina, Morskiej i Kolonjalnej z dyr. zarządu
na zamach przeciw konstytucji eksportac1a zwJ.ok ppłk. Lotha 1 kpt. i Pre.zY'dent, gen. Rydz - Sm1gły oraz ge- miejskiego p. Kalinowskim na czele.
gdańskiej
Łagiewskfogo. Na rampie koleqowei w ne,r alicja.
Po eJ!zekwjach trumnę wy- ~ - - - - - - - --- - --
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Uga Narodów zareagu1e
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rui~p::iatniec:!~z~~~~~i;b:::~r~e ::~~: rem1er 1szpans , .ucie -' z Madry tu
Londyn, 20 lipca.

skiego, podając ie w świetle
krytyki.

uiemni!j

Ura Narobędzie musiała zająć się ta sprawą

o~ienniki przewidują, że

Walki1z przeniosły
się na teren metropolii." .- SyndyIA , „
• •
,
n.a JSCI StąWJaJą powstancom
zacięty OpÓr

dów
i podkreślają możliwość odbycia nara··
Paryż, ~O Hr.ca.
wewn., ~d:aiąc s,ię w kierunku granicy
dy wyznaczonego na ostatniei sesji ra-1
(PAT) Korespondent „Figa,ro
w francuskie1.
dy Ligi komitetu trzech w obecnym ty- Hiszpanii_ telefonował do swej!o dzienGibraltar, 20 lipca.
godniu w Londynie z okazil konferencji nika z nad granicy francuskiej, że kry(PAT) Wo~s1kia marokańskie i leg.j a cu
francusko - belgijsko • brytyjskiej.
zys ministerialny wybuchł nagle w StpO- dzoziemska opan01wały miasta hiszpańsób tajemniczy wczorai r,ano. Prem1"er skie w sąsiedztwi~ Gibraltairu.
I opuścił Madrvt wraz z ministrem spr. .
Między wo·j skiem a syndykalistami i

I

·B. radny Belka w· areszcie

mał!eński

Członkowie

bofówki end•ckiej, która napadła na wiec dozorców
noc przesłuchiwani byli przez policit:

całą

P o \\• ieść '

sensacyjna

zupełnie

N iezwykły . 'wątek miłosny,

nowego

typu.

- a , nadto aktualne
wydarzenia polityczne.

_
Łódź, .20 lipca.
f podczas wiecu przedwyborczego związ
(gr ). - W związku z wczorajszym ku dozorców. Nie dopuścili do tego unapadem bojówki endeckiej na wiec do-'. czestnicy wiecu, wskutek <.:.zego doszło
zorców domowych, na czele której znal do bójki. Bojówka endecka stoczyła
dowal się były radny miejski, Antoni walkę z dozorcami. W ruch poszły „pa;.
Belka, dowiadujemy się, że przez całą ragrafy", krzesła ł laski.
noc ".-t"vwało sie przesłuchanie 23„ch
Awanturę, w czasie której rannych
ares1 -anych. Żaden z nich nie został zostało kilku mężczyzn, zlikwidowała"
dotychczas zwolniony.
policja polityczna, która zatrzymała na
Jak wiadomo, b. radny · Belk{I usiło· 1~1ejseu .23-clt członków _ Stronnictwa
wał :wygłosić przemówienie - politycine 'Nar.odowe'g o. _
_
_;

1k:omunilslta:mi, staiwiia;jącymi ene.rgioz,ny
opór, trwa bez prze-r wy wajlk-a.
w, G1"b lt
ł h ; . . '. ·
, .
t ' 1•
Jrait a-r~el s ycb~tc thuz. wyraznhte
1
1
s rz.a y. - es wie u za: yc. - rannyc •
Około 3 tysiiący osób schroniło się 'W
Gibraltarze.
W.edłul! wi_aidomo;ści ze ?ródeł miarodiajtiych, w Maladze wybuchły zahurzenia. Liczne dom-v.. wsta-ły podpa:lone.

Dziś o godz. 3-ej p~ południu
ukaże się _ specjalne ,

IDłf·f Yine WY~~nie .Ix~rnHU"
zawierająC!e pełną tabelę wygranych 4-go dnia ciągnienia
11-ej kia.sy Loterji Patistwowej
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Nr. 201

NAJWIĘKSZA TWIERDZA MORSKA SWIATA
7-u

Potężne fortyfł

• morzami.

cje w ~ingaporze na straży hegemonJi AnglJI „nad
Gigantyczne arsenały· wo.tenue pod ziemią, olbrzy~i
. port lotniczy i hangary

l

(z) Pra.sa angielska poświęoa wiele na którem miejscu należałoby, je.go zda· 1ty ja.pańskiej staije się w Londyn.ie nie- j dzoziemca; wyjazd do iakie)!oś i. oko·
miejsca niedawno ukończ,01t1ei budowie niem, wznieść fodyfikacje. W parę dni zwł·ocmie wiadoma. · Posia.dan.ie twier·: licznych uzdrowisk wvma.!fa spec1alnej
ł!otężn>:ch fortyfącac'f! w Sin~a~rze. pó~e,j z,apy~ie t.o zost~ł~ cO'fnięte, al: dzy m?rskiej. w Sin_!!apore · u~ożliwia do· j wizy. ~ol~cjMi;ci, kontro.lujący paszp<>r·
L.a.lediwie pned siedmiu laty połozon<> bowiem Anglicy rue chcieli wywoływac i koname w ciągu kilku J!odttn blokady, i ty pasazerow, iaidąc.ych autami, są d?sko
podwa,liny pod tę najwięksżą w świecie I! konfliktu z rządem holenderskim. Ralphs i nawet wówczas, gdyby w pobliżu SJ.nga-1 nale powiadomieni o każdym. pode1rza·
twierdzę mOrską. Coprawda Siiig.apore zdążył jednak zawiesić flaj!ę angielską! pore nie było ani jednel!o angielskiego I nym osobniku. Walk8: ze szpiel!oshy·em
jttż: od kilkudziesieciu lat uwa.ż:ane było: na miejscu, na którem wznosi się obec· j statku wojenne,l!o.
, wzmogła się szczejfólnie. od czas~, ki~y
za jeden z najważ:niejszych punktów ob-! nie twierdza SinJ!ap<>re.
Wybitne znaczenie strate,l!iczne tej malowniczość nadmorskich okohc Sin. ronnych floty brytyjskiej po drodze do 1
Radjostacja Sin2ap0re utrzymuje sta- j twierdzy stwarza niezwykłą obawę przed gapOO'e poczęła ścią~ać turystów ja poń·
Chin i Japooii, lecz r.ząd an,l!ielski nie ły koatald z admiralicją w Londynie, I szpiegami. Władze miejscowe niechęt· skich i niemieckich.
mógł si.ę zdecydować na wvdatkO'Wanie 1 Naim.nieisz.a zmiana w koncenb:ac.ji flo· nem okiem speglądają na każ.de~o CU•

l~~~;;:~lt~~~~~ 6dzie obrał sobie siedzibe zmarły władca
1

z.mianv

koillstela.cji

międzynaxooowe.j. !y ·ajemn1cza
.
.
. . .
, . t ego JeZIO
. . r a •WIZJa I zaga d k owe 1I· t ery na t a f 1I• SWlę
Tybet szuka następcy Dalaj-Lamy

.mogłaiby odciąć transporty brytyjskie od
Au~tralji i NQ!Wei Zel;a.ndii •.twonąc P~:
wazną groźbę dla św1a.towe1 hegemon.11
Anglii.

(z) Jak wiadomo, ostatni Dalaj-Lama
„żelazna pięść" Singaipore jest groź· tybetańsk~ zmal'll . w 1933 r. Od tego
nie wzniesiooa obecnie na.d ka.żd m kito! czasu kraJ ten przezywa okres „bezkrópo1kusi się na be,zpieczeństwo angYeI~kich lcwia", po111i, eważ. jeszicze nd.e znalezi10szlaków morskich, zabezpieczaiąc hege-1 no następcy DalaJ-Lamy.

Według tradycji, następcę

wybiera
~ię spośród dzieci, które przyszły na
swiat w. momencie śmierci DalaJ-Lamy,
wzgl. .nieco późni~). Do d~iieck!l tego
przernka stosowme do w;ierzen tybe-

•

ta~czyków, ~usza Da)a~·Lamy, która

.W.

~marę, ja~ ~z1e~ko rosnie, coraz częśc1e1
i w~raźmeJ da.Je zp.ać o tef!I, ~e obrata
sob11e nową s1edz1bę. Istm.ente , ~.uszy
zma·~łeg? w.ladcy w PO'Wloce ~ dziecka

mo~~.u!~~~:~i~~;:~~::e ~::~;i~ok! ~-1~"rlJmJ mor~'~d'@ł!*e* ~lJ;·~u-1·i ~1·~ ~o ro1~rJw~1· l~;~ł~~Tut~ :.i~~.~o~:=i~il:~

Nr. ? moze. potl!ie.scic w sobie n:--~~k-1
·
życia", rozpoznaje przedmioty, ja'kie kiesz~ 1ednt;s!k1 WOJenne floty hryłVJSkie~ o
oyś doń należały w poprzedniem ~st·
~01emn0śc1 do_ 50.0f)O ten •. Przez 3 m.1e·
ł
•t
t
"
?
nieniu i t p. Do tej pory tybetańczycY,
siąc~ 8 sut~ow l?r~ewoziło„ to ;:udo
Który z nich zdobędzie „b ęk1 ną ws ęgę oceanu
szukają usilni1e swego noowegio władcy,
wspołcze~ne1 techmki ~ A'.1!!111 do S1n~·a(z) Podczas gdy „Norm.:indja'' upor- ;dla swych nowych statków żadnej rekla- jak dotąd bezskutecznLe.
l!ore, gdzie powstały rowmeż składy pa· czywie chroni swą „błękitną wstęgę" !my, istnieje przekonanie::, że. stanowić
Obecny regent Tybetu, sprawufący
hwa, zaiopatrrone w zapasy, dostateczne przed „Królową Mary", a na dokach an- ; one będą bardzo niebezpicctną kr·nku- rządy pod niieobecność prawdz,irwego
dla z~opat:viwaonia całej brytyjskiej flo· gielsk~ch buduje się nowy o~brzym trans-1' rencję ~l~ już gotow~ch olbrzymów:. . Dalaj-Lamy, udał się :na mies.iiąc na wy.
ty wo1eI11t1.et.
ccea?1czny, który. ~a. być ~~szcze szyb1~
Ja~.• '\oy1adomo, p~s~~daczką „~t.ękitneJ brz,eże świiętego Jez.ilOra Kali, spędzając
Arsenałv wojenne p<>łoż0ne są prze-• szą J.ednostką, amzeh „Kroi owa Mary fwstę~1 ..Jest statek hni1 francusk1e1 „N?r- ten czas w absolutnej samoóniości na gle
ważnie pod ziemi~, co zabezpiecza je I- Niemcy pocichutku, b~z re·~lamy, , 11_1andJa., który przebyt Atlantyk w cza,: bo~i:ch rozmyślanEach. Pod koniiec ~j
nrzed atakami }otniczemi. An~lja wzięła 1przn:.oto~uią. się do wzię~ a udzi~łu w , s~e 4 dn~ 3 godz. 14. mm. „~~ólow.a .Mary dlugotrwa1ł1ej abstynencji, postu i mobowiem pod uwaitę możliwość przerwa· i emoc1011uJące! walce o pierws.zenstwo me traci wprawd.zte nadz1e1 po~1c1a tego dlitwy, regent uJrzal „cenne wskazówki"
nia pnez atak nieprzyjacielski linii ob-\ statków pasa~erski~h na Ocea.~1e..
; re kor.du. Obecme, po odbyciu. sw~~o wypisane na wodach ieztora. ·wody j.eronnej przed SinJ,tapore, mimo że liczba!
.f::ik d0nos1 „D11 ·Y ~xpre-:;s • , ~icmrv l t~zecieg~ z rzęd~ rejsu, cała.art?Ja inzy- ziora Kalti mają srebrzyste zabarwienie.
1 rozm;eszczenie ostros.trzelnvch dział ; budufą obecnie ~wa wielkie parowce na ; merów 1 robotników przystąpi do PO• /Regent siedzi.al na brzegu, wpatrując
winny zapewnić absolutne hezpieczeń· ":~ór o3ławioneJ prierl laty „Mauret3:· . nowne~o doskonalenia maszyn olbrzy- się uporczywi•e w wodę ii szukając w
stwo.
~l!i • angl~lsklej. O~ri:ty, te będą
1- ma, ~z~by mógł on zwyciężyć „Nor- niei odpowiedzi na imteresuja,ce go z.a..
f ·tó
t .A
Jać przeciętną szyokosc 33 węzlow na mandJę .
"'adm.Lenia Spędzał 00 w takiim st"'ni'e
Kosz t em mi.110.na
un w S'Z en. po· I d ·
·
t
b •
. d :
p ac h ow,~y t · d ...
d
ób E>
•
•
'ł
'
wstał poń lotniczy i hanl!arv, kt6re mo- . ~o zmę.! a w razie po rze Y u:mnm a zą :
wie; zą, z.e po .~za~ pr
bez pożywienia ii StllU po kilka dni zrz.ę,ę
• ·~·ć
b'
k'lk
k d
3.'.) węztów.
.
Inychbk podrozy
„Krolowa Mary osiągała du Pod koniec m~e~""CZnieJ' pr6by na wo„a pomiesvl w so ie i a P-~ •a r. W Ją do
M'
·
d · b' .
·
b'
', 33
ł'
d ·
·
·
..,.
mieiscu tem, i!dzie powstał dziś ten port,
imo, ze prze się io1 cy me ro ią szy osc
węz, ow na go zme.
d:ach jez1iora utworzyła się ciemna pla·
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do Jndvi ~kr<>mnv urzędnik, oficer re· I Córki wysokiego dygnitarza chińskiego wywierają decydu• gent~wi ukazAł .srę. przedewszys~kiem
zerwy Stanford Ralphs: Po upływie za·'1
jący wpływ na losy olbrzymiego państwa az.)atyekłego
T~sh1-L.~ma, za_Jm1;1J~cy s~osowme ~o
· k'lk
·
ł
· vV pewnych kotach politycznych
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stanow1s1e d wie
i u I,a t urzę dni"k ten piastowa
(z)
madząca w swych salonach wszystkich hierach11
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już ~odność wiceguber-natora zdobytej l Chin panuje przekonanie że losy tego dyplomatów Ostatnią z nich jest Ching
pdo a aJ- amDeb.
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i rozległego . panstwa spoczyw~1ą w rę- Ling, która jest wyrazicielką opinii naJ· nem wyg.Ilianiu w Chi111ach
W widzeniu
~alpii~. o,st-r.zettał ~·ząd londvńsk!, że fla· 1kach trzech sióstr, córek wielkiego dyg- niższych warstw społecznych. Stara się regenta TasM-Lama siedizial na troniie
I a a:n~iel~ka b~dzie m~~ł~ powiewać na ni tarza chińskiego. Jedna z nich jest żo ona poś.redniczyć między bo2aczami I a obok na drugim tronie siedziało dziec~
Jaw1e ·tylKo w.owcz,as, 1eśh całe wybrze· }ną marszałka Czana'-Kai-Szeka
. druga biednvmt i łagodzić zawsze aktualn<> k p h ·1· b
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o. o c Wl• i o raz t en ziml!\.ną
i na wo.
zf ~fkv ę zie ;ze . : ~i7ml:i cz.aj1~ ministra ska\b1:1 ~unga,. a. trzec1da Je~t walkę k.las. Chi~g Ling brała udział w' dztlie ukazalliy siiię sylaby „a-ka-ma". Obec
1 0
uh·01rćLYt • "'!'daine., . aim;ai~ e.to, Y u,ę~
wdow~ .Po mezy1ącyt? JUZ prezy enc1e 1wojnie, Jest zatozycielką wielu szkół, w nie regent i jeg-0 współpracownicy szuc a e1 ra y, owczevm po11 vcv ansie· repubhk1 Sun-Yat-Seme
!których propagowała hasła wolnościo- k ·
·,t ·1
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scy sprzedali połowę wyspy H01l.endrom.
Te trzy niewiasty . kierują losami , we Ta trzecia z sióstr jest bożyszczem ~11 ~ U'Sl mśe .w ~ dec~e ~st wzg. ę Ill'e
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m1 eJscowo c1, pos.1.a aJące1 w sweJ na:z. . a P s y ~iepoci.eszony. . a.zk o przeszło 400-miljonowego narodu, Jając ,miljonów chłopów chińskich, którzy na 1 wi:e widziane przez regenta sylaby. Są
się i~dank. ze mi·ał rac1ę, albo~Je;n e. s· niejednokrotnie świadectwo swego wy- j każde jej wołanie gotowi są stanąć za oni pew.nt, te tam właśnie .przebywa
p.am.s1.~ holender~ka pocz~ła shlnie. ni~- bitnego talentu politycznego. Walczą , nią jak jeden mąż.
dzrecko, w które po swej śmierci· wstąpokoi.c rzad angielski. ktorv zwrócił. się one zwycięsko przeciwko korsarstwu
pita dusza ostatni1ego Da·l ai-Lam
do wicegubernarora Jawy z ZaJl'ytarue.m, na morzach, przeciwko obcym wpłyy.
pt: #MJ.'"%:1
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oolitycznym wstrząsom, grożącym za·
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Dlaczego najgrubszy
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człowiek

chwianiem podwałłn republiki chińskiej.
Pe-rły
Siostry Soong otrzymały bardzo staU
ranne wychowanie w Stanach Zjec1nonle mote znaleft towarzyszki czonych, a gdy wróciły do Chin, zajęły
Wzruszające dziełe klejnotów genjalnej trav,iczki
życia
. przodujące miejsce wśród kobiet 400Eleonory Duse
(z) Jak donosi amerykańska prasa, miljonowego państwa. Żoną Czen~-~al(z) Jedna z nielicznych przyjaciółek wym, zawieszonym na szył.
największy grubas świata, Clifford Tom- Szeka Jest na1młodsza z sióstr, Met Lmg, sławnej w swoim czasie artystki fleoKiedy po wojnie światow~j zmuszvson, ubolewa bardzo · nad tem, że nie stała f~slo sekretarka i ws~ółprac.ownic~. nory Duse przechowuje dwie piękne J'er- na warunkami, Eleonora Duse spienię
może znaleźć sobie towarzyszki życia, ~n:aw1a ona z~ s'?"ym ipęzem na~r.owaz- ły, które stanowiły jedyną ozdobę, no- żyla większą część swych kosztownomimo iż stara się o to bard:io usilnie.
me1sze zagadnienia ~anstwowe i Jest .o- szoną przez niezrównan~ tragiczkę.
ści •. zachowała jednak owe pedy, z któOlbrzym ten, liczący 2 metry 40 c/m b7cna przy .wszystkich ~o~m.o~ach! JaTylko w cias~e!11 kółku opowiadała Iremi nie chciała ·się rozstać za żaJną
wzrostu i ważący 230 kilo, tłumaczy kie prowadzi z przedstaw1c1elam1 panstw Eleonora Duse dz1eJe tych perel, oocho- cenę. Odrzuciła nawet ofertę pewnego
swój pech jak następuje:
zagranicznych. Marszałek nie ooweźmłe 1dzących z pięknych zbiorów księżny 1iubilera florentyńskiego, który dawał ief
_żadna z dziewcząt nie chce wyjść żadne) decyz)ł bez porozumienia s~ę z Palmello, późniejszef wicekrólowej Por- 1
jza klejnot 200.000 lirów.
za mnie zamąż, szczególnie zaś, irdy na Mei Li~I· która posiad~ ś~i~te ~qee! tugaljl, która otrzymała Je Jako prezent.
Przed swym wyjazdem do Ameryki
zaproszenie moje udaje się ze mną do ~tanow1ące tak sa.mo - Jak JeJ ub10r, l ślubny ~ słynnej Madame de Stael.
i zostawiła perly u swej przyjaciótki, nrorestattr'łcii na wspólny positek. Widok Język - polaczeme postę?u ~me:vk~nArtystka odwiedziła ksi~żne w dniu,· sząc, aby przechowała je do powrotu.
mego aoetvtu wprawia ją w takie pr?e-, sk_iego z pewnemi tradyc1am1 ..:hińsk1e-1w którym ta do:viedz~ała się o str~cie: Była to jedn~k ostatnia oodróż f1eono„
rażenie, że ucieka gdzie pieprz rośnie. I mi.
.
syna. Słowa poc1eszema: które. trng1cz-; ry Duse, ktora zmarła na obczyźnie.
Najwidoczntej wszystkie mtode kobi~ty
Mei Ling nie działa sa.m~wolllie. Z~- ka Z?alazla dla zbola!eJ ~atki, tak _Jq 1Rz~mska przy_iaciółka t.ragiczki przecho„
traf:ą odwagę na myśl o tern, ile 1>rac_Y j' sięga. zawsze !>orady swe·J s1o~rry Regi- po~mosly na duc.hu. z~. ofiarował~ J~J 1W?Je owe d.w1e perty Jak.o cenną reiii<.·
ł wysiłku wymagałoby przy2otowan1e ny, zony ministra skarbu, ktora znana dwie perły. Od teJ chw1h Duse r.os1ta Je 1wJe, stanowiącą Jedną z mew1elu o:imia.·
dla mnie obiadu.
·
jest jako wybitna gospodyni domu, gro- zawsze na cienkim łańcuszku pla~no- tek Pt> Duse.
·
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~~~~1::.~&;~ii1m1ods111 Ariglja projektuje rewizje traktatów
łnteligencii

· .

i zwołanie nowej „konferencjr wersalskiej''

1

Przed pa:ru zaledwie ty~0idniami oko-i
~ 5 tl'._sięcy młodzieży ukończyło gim.na- I

Wiedeń, 20 lipca.
najbardziej przeciwna temu Jest Franz Lond u donosz 0 wstał m w : cja.
łonie rz dJ'1bryt jskle:o z:.iarz/zwo- ! W każdym razie mówi się uporczyłania n:Wej k!nierencii wer.salskiej", wie o t;em, ~e .i:t~ównem zad~!1iem ,Piaw której wzi~Uby udział wszyscy syg. uowaneJ na Jes1en konferen~u panstw
oatarjusze traktatu wersalskiego.
, europejskich byłoby ~awarc1e pokojowego paktu europejskiego na łat 10, przy
W związku z pogłoskami Q forsowa- , czem pakt ten miałby zagwarantować
nłu przez AnglJę planu rewizji traktatów 1 bezpieczeństwo granic niemiecko • franpokoJowych, dowiadujemy sle daleJ, że ·{'.uskiej, niemiecko • belgijskiej oraz nie·

~Ja ogoln?'kształcące. Casła ~ama uczuć I
i refleksy1 towairzv,s~yła tym młod~m ab-

solwentom w c~w~h o.frzy:i;va..wania matury. ~~~wątp1e.ma nastroi . ich byłby
całko,w1c1·e wesoły, ,!!dyby me myśl o
przysizł~ci. Bo choć wielu z nich poprzestanie n.a wykształc·eniu średniem,
iio iednak więk,szość zapragnie posiąść

1~~:~~~~w~k~~·z,~i~Qs~:~j~ws:~
:!~~
bel

·

miecko • holenderskiel. Zagwararttowa·
ule tych granic stanowiłoby podstawo
do zawarcla paktu pok<>iowego, w któ•
tym byłyby zainteresowane wszystkie
pa1istwa .europejskie.
Podczas konferencU powyższe! zna~
lazłoby się również na porządku dzłen•
nym opracowanie uowego statutu Li~ł
Narodów.

Ar·esztowan1 e oszusta

k. a·rc·1anego
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k.
na czł0tnków społec~n· o·ści aikademi.ckiej
za uprawianie oszukańczej
karty". - L1pins I
et.aj~ za1.tem pvt~ie: ~studiować. Deskazanu został na dwa miesiące aresztu
cyz1a mez,m1erme w:azna. Boć ta, czv .
:9
inna wyższa uczelnia, fob ten, czy inny
Łódi, 19 lipca. , dowi stwierdziły, ·że na uiicach Łodzi rej wciągają przechodniów.
.
wydział jest tylko dr,O!s!ą, która pr.owad:m
{k.) Władze starościńskie, które wy- grasują zrtowu oszuści, uprawiający I
Gra ta polega na odgadnięciu. gdzie
1
do jakieg,oś celu. Nad tym celem wł.aś- powiedziały bezwzl?;lędną walkę hazar· oszukańczą grę w . „trzy karty„, do któ- leży „as". Grający mogą stawiać na jed~1ę nal~ży uczciwfo i p·o męsku zastaino·- • Zł
QW i f i G1
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'
Il ną z trzech kar~. które s~ybkim. ruchem
wić się. Kim chce się być, na jakim od·
rozrzuca na stohku menazer tej imprezy
chce
Ulicznej.
razie
-· gracz
żmie.nić, lub -ulepszyć, stwo~zyć, I lub
'I
I
1 otrzymuje
dwa razy większą stawkę,
:wireis.z cie rwycisnąć s,tempeJ. swej iindywiW
•bt" •
h d • h
t b d •
niż postawił. ·
.
dualności, już ieśli nie na całokształt kul·
naJ izszyc
orne za war a · ę zae umowa z b"rnrowa
Oszustwo polega na tern, ze wśród
tury to w kCtMym razie na iednym z .j~j
-.
· Łódź, 20 . lipca.
toniarniach miejskich.
grających zna)duią się wspólnicy właśodci~ków.
(k.) Dziś rano, zgodnie z podpisanym
Jutro łub pojutrze robotnicy sezono- cicieła stolika, którzy w odpowiednim
Do nie.daw.na ieszoze było ha:k, że za 'fV· zarządzie miejskim protokułem, pod- wł otrzymają zaliczki na poczet przysz· jmomencie zręcznie przesuwają karty.
synów i córiki, ludzi 11 do:jrzałvch", my· Jęta została pra.ca na wszystki~h odcłn- łych zarobkó~" W najbłiżs~ycit dniach , Udają oni, że są bardzo zaabsonbowani
śl~li rodzice Clttli wvibiera.Ii zawód Dziś kach r<>bót pubhcznych w Lodzi, na któ- . zawarta będzie z sezonowcaml umowa grą i pod.wyższają stale stawki, przez co
jest jednak
ryc~ przez cały ubiegły tydzień trwał zbiorowa na rok bieżący na warunkach, wciągaJą graczy w hazard.
. O wybot"ze właściwe'° zaw.Octu u mło· stra1k.
• ,
.
ust~lonycb iuż ~statecznie miedzy dele- . „Onegdaj jeden z 'YYWi'i~ow~ów. poClego a;bso•lwientia szkoły średa:iieii dec)'ldo·
Do. pracy przxstąpdi robotmcy ~ana· gac)ą smmnowcow a prezydentem mia- 1 h~JI. p~zec~odząc uhca. !::>1enkiew1cza,
1 za.nwazyl, ze we wnęce bramy otlbywa
:w:ać muszą przedewiszvstkiem wrodzone lizacy-Jnl, wodociągowi, p!antacy1m, dro sta p. Godlewskim.
zdolnoścl i zamiłowania.
gowJ oraz robotnicy zatrudnieni w bes~ę ta zabroniona gra. Właśclciel stolika
Zd·olności od·grvwaią w tydu człowie· u.raeR..ł "'1fJ6
został aresztowany. i odprowadzony do
ka wielką rolę. iW .obecnych czasach
1111
A
f&BH
· łrnmisarjatu, gdzie okazało się, że jest
zdobycie stanowiska w sPołeczeństwie
•
.
•
,
• •
to znany i wielokrotnie karany już O·
nie jest związa1I1.e z żiaidnvm o:kd-.eślonym 1 został przytrzymany na gra.nJCy rumuosk1e.1. - Chłopca. lszust Tadeusz Lipiński, zamieszkały
.zaJWIOClem.i .c zy teiż może grupą zawo.dów.
sprowadzono już do Łodzi ·
przy ul. Zgierskiej 150.
Można ZiOtstiać nip, lękarzem czv tadw<>-r
Łódź, 20 lipca.
docia,nego uciekiniera. w dniu wczoW czo raj Lipiński stanął przed refekaite113 na dłui?ie laJta bez wvbicia się, pO(k) - Donieśliśmy pr•z ed kilku dnia" rajszym na granicy rumuńskiej w Orseni r:::ten:i karnym sta~ostwa grod~ki~go W
zostac ~ znaczeni.a, i bvć krawcem, mi o tajemniczej ucieczce z domu r·oidzi- .żandarmeria rumuńska zatrzymała 17. Ł_t:dz1„ N'.1 ro~praw1e ,ok~zalo s1ę_. ze Lloso~t0śc1ą znaną, decydującą w dużvin cie1skie,go 16-letnie,~o Arona Szwarc- letniego chłopca, który usiłował nielegal- pmsk1.m1al kilku wsp.ol~1ków, ktorzy P?·
sf.Opmu o ~enm ludzi w żvciu. Wy barda (Płortrlwwska 62), ucznia żydow- nie przekroczyć granicę.
l mugah mu w upraw1anm ~e~o oszukansokość zariobku również nie ;est z'Wiąza- skiego gimnazjum w Łodzi.
Jak się okazało, bvł to Aroin Szwacc- c~~go procederu. Namawiali przecho~_nia w aposó.b ·Bfl~łv z taicLnvm rodzajęm
Chłopiec zah11ał z szuflady dwie do- bard, ucz-eń gimnazjalny z Loda:i, poszu- m~w.
~ry w trzy karty'.~„następme
P
. racy ZaJYiPdo>viej. RozpiętOść zar<>bk6w Lairówk. i, które spieniężył i z. samego ra· kiwany bezskuitecznie · przez policję. l dz.1ehh m1ę?z. Y S?b~ „zarobK1 • wyno_"l(ł obrębie tych samych zawod6w jest na wyązedł na miasto, Dopier·o wieczo· Chłopiec zeznał, że zamierzał
prze.do. szące PO k1lkadz1es1ąt złotych.
Olbrzym.la.
l"eini . stwiercfao:no · jego
ucieczkę. Do- stać się do p0rtu runmńskie20 w Kon- !
Ponieważ Llpifiski byt już . karany
'f.ajemnica pOfW.Ód.zenlia. zatem !efy nie mownicy znale.źli dist, w którym Szwa~c- stancy, a stąd chciał następnie jako pa- Z.1. uprawianie hazardowych i o.szukań
rw .zawodzie, a w zdolnOściach człowieka: bair.d P'rosi, aby ro:dzina zaniechała po- sażer na gapę udać się okrętem do Pale- . czvch gier na ulicach miasta, referat kar
Niemniej decydują-cym czyninikican w szu.kiwań i nie niep·Oikoiła się o ni1?go, styny.
·
.
!ny wymierzył mu b. surową karę, skawyhorze Z81W01d!u. stanowi zamiłowamie ~dyż .da oo. s.oibie wszędzfo radę.
i
Uciekinier.a odstawiono pod eskortą zując go na 2 miesiące bezwzględne20 achoć u p.r0!$!u studiów trudnlO 0 niem: k~ · Pio1lic}a ro1zeislał·a teAefonio)!r.aimy do . do Locki.
1reszto. Bezpośrednio po rozprawie O•
kretnie mówić. Tu za:bairwieme ucz,u- wszystkich miaist, piodając rys.opis mło- 1
lszust został odprowadzony do aresztu.
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Młody. aik,ademik, decydujący się na
rozpoczęcie wyższyc~ sibudiów, winien
Pfitrzeć. szeroko, k,:tl'kiedy ?airdoo przes rknrue przez o 8IJ' najf!łębszego sar~ycYjm:u, ~·zasy s~ ci~tkie i tru·
· eć, ntli~- na e:-y .więc p:oc~QIP~te' ~zedsię·
b ra .M
<CIJK wame.J sipra,w
d'
. y ' 1ak wyzisze .stu·
.
·!a.
aJthu,r~yd~-mu~1 ,obok. uwz.gl~dmenia 1swyic
dn' • z, utllllOŚCl 1 zamiłowania
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• u-

r

wz.!!d,ę

1

1ć. Je~hł

W~

mate~alne

s u jOWandui I .c OnnKOśc rvnku swe1 pra..
cy zaW? <>weJ. ' ończenie studiów odbywa s1~ na ?1'zes~zeni 4 do 8 tat, wy·

rzemieślnikóWl. „~1n10·twat łll:k!iM+!MmweJS
~ • ·k.i
1

dla

'l Z dniem dzisiejszym rozpoczął urfop prezes
re.J"e S t raC.l· ·l za kł a dó W
Łódź, 20 lipca. I kwailifikiac,j.e rzemieślnicze i uprawnienia Sądu Okręgowego w Lodzi p. Macielewski· Za·
(k) - Do Łod1zi naidszedł 01kó1nik mi- 1 do p1"oiwaidz.enia zakładu.
stępować go będzie w czynnościach urzędonis<terstwa pirz.emy:słu i handlu, któ.r y
Karta rzemieślnicza motŻe być zat<rzy- wych wice-prezes sądu p. świderski.
wprowadza ponadto poważne ułatwienia 1 maina w urzędzie przemysłowym do cza-,
**
w otwieraniu i rejestracji zakładów rze. 1 su z.aitwierd1zenia pr·o iektu urządzenia
Podczas wiecu dozo.:ców w lokalu Ch. Z. z.
mieślnfozych.
warszha1tu, o ile chodzi o takie wars:ztaity, przy ul. Przeiazd 34 doszło do krwawel awan·
Ok·
· ~e
· k~·· ~o ma 1' kt or~c.
·
h p;Iany P',odl e,i"'.;~Ją
· k ·o n t'r?1'~· K ar t a ;; tury, wywołanej przez
'
. o1m'1k t en p r ze,W'd
l U:Je,
bojówkę endecką z b.
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Redrukaja na:sz. e~o pisma, pragnąc u- Mar1j·am·em Watw,rzkowicz,em„ weszła w wsz~~ł. do Warty, 11by z~ż~ć l~ąpiell. W pewnel
Teatru chw1h Clostał skurczu m1ęsni i poszedł na dno.
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jednej aptece. Urząd wojewódzki w Lodzi roz·
pisał już konkurs na 7 nowych aptek w Lodzi I
na .terenie województwa łódzkiego.

N·e...
·
I scae pomoc

najbiedniejszym

A

Wielki podwójny program!
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.PROGRAM ROZGł.OśNI ł.()DZKIEJ
POLSKIEGO RADJA.
12.00 - 12.03 Hejnał z Wieży Mariackiej w
Krakowie. 12.03 12.55 Muzyka baletowa
(płyty z ~arszawy). 12.55 - 13.05 Pogadanka
dla robotników p. t. „Żródliska - park robotniczy" - wygłosi Kasprowicz Antoni. 13.05\3.15 Dziennik południowy.
13.15 15.27
Przerwa.
1~.27-15.30 Łó~zkie wiadomości giełdowe.

~fi-~
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H 20
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Leqenda o boqact•ie Lodzi

Stolica przemysłu jest miastem nedzarzy
Dlaczego Łółlź posiada złe bruki i dotkliwe braki w dziedzinie
nowoczesnych urządzeń miejskich. - Wielka Łódź posiada budżet dwa ra:sy mniejszy od „małego" Lwowa
·

b.30-15.45: W1adomo§ci gospodarcze z Xl/-wy.
Udź 20 lipca.
ulicę z wyasfaltowaną jeŹdnią i jeden płatników podatków miejskich.
15.45 - 16.00 „Bardzo dawna historyjka" O Łodzi wciąż jeszcze pokutuje le- pomnik Kościuszki„.
Jak w praktyce wygląda legenda o
opowiadanie Teodozji Lisiewicz dla dzieci
młodszych (ze Lwowa).
genda, że jest miastem bogaczy, że
Na
jednem
z
posieuzeń rady miejs- bogactwie Łodzi dowodzi choćby po16.00 - 16.45 Koncert popuiarny w wyk-0nlniu
Orkiestry filharmonii Warszawskiej pod złoto leży tu na ulicach, że przy odro- kiej odpowiedział na to ówczesny ko- równanie ze Lwowem, który wprawdzie
dyr. Józefa Ozimińskiego z Ciechocinka binie sprytu, wystarczy ręką sięgnąć, misarz rządowy, inż. Wojewódzki. <•.,,11a- nie jest stolicą przemysłu, ale który mi(przez Toruń).
rakteryzując stan gospodarki miejskiej, mo to pod każdym względem pozosta16°45. - 17.00 „Życie w gromadzie" - „Mło aby je zdobyć i posiadać.„
dzież na obozach" pogadanka, wygłosi
Takie
pojęcie
o
Łodzi
mają
przedestwierdził przy tej okazji wyraźnie, że wit nas daleko w tyle.W niektórych koEwa Rybicka.
17.00 - 17.50 Koncert solistów. Wykonawcy: wszystkiem ci, którzy patrzą na nią z wbrew wszelkim pozorom, ł.ódź jest łach uskarżano się w swoim czasie na
Stefania Pietraszkiewicz - Zacharzewska - okien tramwaju, szybko mknącej tak- stolicą nędzarzy. I tak jest istotnie. Wy- to, że Łódź nie okazuje należytego zrośpiew, Tomasz Jaworski skrzypce, Ig8ówki, albo przez pryzmat wytwornej nika to zresztą ze struktury socjalnej zumienia dla przejawów życia kulturalnacy Rozenblum - akompaniament.
17.50 - 18.00 „Polowanie na ptactwo" - po~a kawiarni. Osąd swój opiC'rają przeto
miasta. Tam bowiem, gdzie dominuje nego. Powoływano się wówczas na to,
danka wygłosi
Rudolf Wacek (ze
Lwowa).
powierzchownych tylko obserwacjach wielki przemysł, tam dominuje rów- że podczas, gdy „maty" Lwów, liczący
18.00-:18.10: Muzyka (płyty).
i na pozorach. Dla ludzi tych, których nież proletariat. I podczas, gdy kilkuset niewiele ponad 300 tysięcy mieszkań
18.10-18.15: O wszystkiem potroszku.
18.15 - 18.35 Z twórczości Ludomira Różyc- sprowadza tu najcześciej dorywczy tył- ludzi zamożnych, przeważnie kupców ców, przeznacza na subwencję dla swokiego (płyty).
ko interes, Łodzią jest„. ulica Piotrkow- i fabrykantów „nadaje t0n". śródmie~ciu jego teatru blisko pół miliona ztotych,
'18.35-18.50: Koncert reklamowy.
18.50-19.00 Pogadanka aktualna.
ska. Tutaj koncentrują swoje zaintere- p:oletarjat wyciska pieczęć swel nedzy równocześnie wielka Łódź, licząca po·
19.00 - 19.30 Audycja żołnierska.
nad 600 tysięcy mieszkańców, daje tea19.30 - 20.30 Koncert rozrywkowy w wykona- sowania, tutaj oglądają piękne toalety, na całości.
niu Orkiestry Salonowe! pod dyr. Raabego, światta reklam neonowych i okazałe
O bogactwie miasta ue1.:ydui<1 nie trom swoim zaledwie 180 tysięcy zloWandy Rosler - Stokowskiej (sopran), Stawielkomiejskie wystawy sklepowe. - mury fabryk i piękne fasady kilku pa- tych rocznie„.
nisława Roya (tenor), Józefa Madeii (klarnet). Akomp. Marian Sauer (z Poznania). Jakże inaczej jednak wygląda życie tacyków, nie decyduje nawet ilość miePozory istotnie przemawiałyby na
20.30 - 20.45 „W stolicy Rumunii" - fejeton łódzkie
w
przekroju,
od
strony
kulis
i
szkańców,
ale
ogólna
stopa
życiowa
niekorzyść
Łodzi. Ale spójrzmy na odwygłosi Stefania Podhorska - Okołów.
20.45-20.55: Dziennik wieczorny
przedmieść„.
wszystkich obywateli. I dlatego. mimo wrotną stronę medalu i zajrzyjmy do
20.55-21.00: Pogadanka aktualna.
Każdy przybysz jest zazwyczaj, po swoich sześciuset tysięcy 111ieszkaf1cówl budżetu obydwu miast. Pr:Tekonamy 5ię
21.00 - 21.30 Tańce polskie na fortepian ( 4 rę
ce) w wykonaniu Władysława Walentyno- pewnym czasie rozczarowany. Począt-1 Łódź posiada minimalny budżet miejski. wówczas, że Lwów posiada budżet w
wicza I Jana Żyńskiego.
21.30 - 22.10 Ludowa muzyka szkocka. Trans- kowo osz~lamia go wart~i ~rąd życia:! Lwia, . część. ptat.ników pc'.datkowych grani~~ch 40 miłj.onów złotych, a Ł.ódf
misja z Anglii.
szalone, memal amerykanskie tempo i. stanowią bowiem me kupcy i fabrykan- 23 m1l]onów.„ Miasto dwa razy w1ęk
22.10 - 22.20 Wiadomości sportowe ogólne.
las
kominów fabrycznych. Później na-I ci, ale właśnie r0botnicy.
Tych jest sze posiada budżet dwa razy mniejszy.
22.20 - 22.25 Wiadomości sportowe lokalne.
22.25 - 23.00 „Pamiętniki Izadory Duncan" - stępuje jednak odprężenie. Ufając bo-I większość i oni poprostu lkzebną prze-I W podobny mniej więcej sposób wyaudycja muzyczna Sergiusza Kontera i Anwiem legendzie szuka tu wszystkiego, . wagę stanowią o sytuacji materjalncj padłoby porównanie z sytuacją Krakoo
toniego Koncewicza (z Wilna).
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20 LIPIEC 1936 r.
Wczesne godziny ranne nadają się do załatwiania interesów pieniężnych i przyniosą
idee i projekty na przyszłość, które należy natychmiast realizować. Po godz. 11-ej działają
niepomyślne wpływy dla górników i hutników.
Do godz. 12-ej nie należy także kupować ani
sprzedawać przedmiotów metalowych i drewnianych. Następne godziny przyniosą ze.intereso
wanie artystyczne i mile niespodzianki w związ
ku z rodziną. Kolo godz. 15-ei pomyślny obrót
wezmą sprawy sercowe, nie jest to jednak odpowiednia pora do zawierania związków mał
żeńskich. Między godz. 16-tą a godz. 18-tą należy wystrzegać się nieporozumień z osobami,
od których jesteśmy zależni i nie wdawać się
w dyskusje polityczne. Godz. 19-ta sprzyja nowym poczynaniom i przyniesie powodzenie towarzyskie. Kolo godz. 20-ęj zaś narażeni jesteśmy na większe straty materialne i nieporozu
mienia z osobami płci odmiennej. Wieczór począwszy od godz. 21-ei sprzyja lekarzom i artystom.
Dziecko dziś urodzone - wesołe, posiada
dar wymowy i zmysł humoru, łatwo ulega
złym wplywom.

co znamion~je powszechny dobrobyt. I' miasta.
wa, ·albo Poznania. •
nagle dowiaduje się, że „bogata" Łódź
W tych warunkach szcze,;ólnie ciężTutaj przeto tkwi tajemnica łódzkich
nie posiada nawet kanalizacji, że teraz ka jest sytuacja samorządu, zwłaszcza bruków i tych wszystkich braków, na
Ją dopiero buduje i to z wielkim wysil- w okresie kryzysu, kiedy siła płatnicza które
skarżą się łodzianie, a których
kiem, że brak jej niezbędnych i uowo- ludności spada do poziomu zera. Łódź zrozumięć nie mogą .:i wszyscy, któn;y
t:zesnych urządzeń sanitarnych i że sa, l najdotkliwiej przeto odczuwa skutki w blogi ej naiwności sądzą, że czas
ulice, na których, w drewnianych cha• rwszelkich załamań koniunltturalnych· w 1 trzymał się w swei normalne! wędrów
łupaclt po dziesięć osób gnieździ się w przemyśle, gdyż ze wzrostem bczrobo- ce i że Łódź dzisiejsza jest wciąż jeszjednej izdebce„. I nie może pojąć dla- cia zmniejsza się równocześnie, nietyl- cze Lodzią z epoki reymontowskiej
czego „bogata". Łódź ma jedną tylko ko „jakość", ale przedewszystkiem ilo~ć „Ziemi Obiecanej".„
Ant. W.

t

Dzieje zdrady p.ewnej IOd·Zianki
Kupiec w roli der'41ktywa.

Zdradzony

Lódź,
się o

mąt

20 lipca. cy udali się w podróż po Europie, po(k). - Dowiadujemy
niezwykle czem powróciwszy do kraju, zamieszpikantnej sensacji towarzyskie), której kali w \i\Tarszawie.
bohaterami są bogaty kupiec warszawPan Sz. otoczył swą żonę przepyski i córka łódzkiego przemysłowca, p. chem, obdarzał ją pięknemi toaletami, p.
Halina W.
Halina jednak bardzo często wyjeżdżała
Przed kilku miesiącami p. Halina z Warszawy, oświadczając, że czuje
.Dziś w kinach:
wyszła zamąż za p. Hermana Sz., kup- wielki pociąg do turystyki.
AMOR: - „Biały upiór".
„
ca, posiadającego w Warszawie dobrze'!
Wkrótce mąż przekonał się, że zaCASINO: - „6 lat miłości".
CAPITOL - „~wiat idzie naprzód"
„Dwie prosperujące przedsiębiorstwo. Po ślu- pat żony do turystyki jest jedynie preJoasie"
bie, który odbył się w Łodzi nowożeń- tekstem dla ukrycia niechęci małżeńCORSO - 1) „Burza nad światem", 2) Jaśnie
pan szofer"
EUROPA: - „Metropolitan".
GRAND-KINO - „Ręce zawiodły"
JAR: - „Czarowna noc" i atrakcje.
MmAż: Józef Schmidt.
PALACE: - „Potwór".
.
.
PRZEDWIOSNIE - „Ta albo żadna•
RAKIETA: - „Ewa".
RIALTO: - „W pogoni za szczęściem".

D~ żury

aptek

Nocy dzisiejszej dyżurują następujące apteki: M. Kasperkiewicz (Zgierska 54), A. Rychter i B. Łoboda (11-go Listopada 86), J. Zundelewicz (Piotrkowska 25), S. Bojarski i W.
Schatz (Przejazd 19), Cz. Rytel (Kopernika 26),
M. Lipiec (Piotrkowska 193), W. Kłopotowski
S-ka (Rzgowska 147). (p).

PARCELE
BUDOWLANE
przy

ul. Krzemienier.kiei I
do sprzedania.
Zgłoszenia: Piotrkowska 40,
Zarząd spadkobierców I. K.
Poznańskiego ,
w dni powszednie od 10-12 i od 4
d0 6 popo!ud:J'.u.
Retkińsklei

illlllBmammma•••••••lii

za.

domaga

się

rozwodu

sklej, jaką miała do niego. P. Sz. pośtawit sprawę jasno i kiedy stwierdził, że
żona jego odnosi się niechętnie do obowiązków małżeńskich - zażądał rozwo
du, na co jednak pani Halina nie chciała
się zgodzić.

Onegdaj dn sklepu pana Sz. zadzwonil jego znajomy i doniósł, że pani Hali·
na bawi się na plaży w towarzystwie
jakiegoś młodego człowieka. Kupiec
udał się niezwlocznie na plażę, kupiwszy po drodze kostjum kąpielowy, aby
hie byt odrazu poznany przez żonę.
Ledwo pan Sz. zdąży! się przebrać,
.
.
.
żona
jego skierowała się ku wyJ'ściu '
NOW A SZKOL.A.
Zarząd S1raiy niezwłocznie
przystąpi do
Za kilka dni wykończony zostanie całkowi zbudowania remizy na pomieszczenie narz~zi wobec czego kupiec spowrotem wdział
cie i oddany od wakacji do użytku publicznego str~żackich. Posiadan~g? bowiem ta~oru ju~ n!e I ubranie i wybiegł za oddalaJ'ącą się matgmach szkolny przy ul. Pułaskiego.
mozna przechowywac 1 utrzymywac nalezyc1e .
. . .
Szkoła ta poza piękną
salą
gimnastyczną w zbyt ciasnych remizach.
zonką I JeJ towarzyszem.
posiada taras na którym w porze letniej będą
Na jesieni rozpocznie się budowa remizy na
.
.
.
się odbywały ćwiczenia gimnastyczne.
placu przy ul. Kopernika.
Pam tfahna udała się do hotelu przy
_Niestety, szkoła nie posiada boiska. Zarząd
Sympat!a i .uznanie og.ólne i~~iem. cieszy s!ę ul. Marszałkowskiej i zajęła pokój
miejski winien dołożyć starań, aby jaknajrych- nasza straz pozarna budzi nadz1e1ę 1 ze wszelkie
..
lej można było zakupić niezabudowany jeszcze przeszkody natury materjaloei będą usunięte.
nr. 23. W chwil! gdy pan Sz. wraz z
plac sąsiedni na boisko szkolne, co dla całości
dwoma świadkami wkroczył do numeZWIĄZEK OFICERóW REZERWY.
ma niezmiernie doniosłe znaczenie.
W niedzielę, dnia 26-go bm. Związek Ofice- ru hotelowego, żona jego była roznegli,
DOM ROLNIKA.
rów Rezerwy urządza dla swych członków i zaPrzy zbiegu ulicy Gdańskiej i Garncar.$kiej proszonych gości wycieczkę do lasu w Rydzy- żowana. Mimo to pan Sz. nie wywołał
od kilku lat wznosi się okazały gmach dwupię· nach.
awantury, podbiegł tylko szy~ko do
trowy Stowarzyszenia „Rolnik".
Wyjazd z lokalu Związku przy ul. św Jana
krzesełka i zabrał leżące na niem części
Gmach niewykończony niszczeje.
nr. 8 nastąpi o godz. 7-ej m 30 rano.
Zarząd miasta powinien wystąpić z inicjatyW lesie znajdować się będzie bufet, urządzo damsldej bielizny.
wą przyśpieszenia
ostatecznej decyzji w tym ny staraniem Związku. Dla zwolenników tańca
Jak się dowiadujemy, pan Sz. zwródługotrwałym zatargu.
zaangażowano doborowy jazzband.
•
Gmach winien stać się własnością miasta i w
Amatorzy bridgea i prefJ?ransa znajdą stoliki cił się już do adwokata w sprawie roztym wypadku mógłby być przeznaczony na biu- i karty.
ra Magistratu, lub też niech zostanie zwrócony
Koszty udziału w zabawie wraz z przejazdem wodu, oświadczając, że posiada w ręku
Slow. „Rolnik" i po wykończeniu również bę wynoszą dla dorosłych zł. 2 - dla dzieci zło niezbite dowody zdrady swej żony w
dzie przeznaczony na użytek publiczny.
tych 1 od osoby.
W razie niepogody wycieczka bę,dzie miała postaci jej bielizny. Pani Halina skłonna
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA.
miejsce dnia 2-go sierpnia rb. również w nie- jest obecnie zgodzić się na rozwód, doPrzed paru dniami do Pabjanic dostarczoną dzielę.
rnstała nowa samochodowa motopompa
maga się jednak odszkodowania w wyKoszt I
motopompy dosięga niemal 20.000 złotych.
REPERTUAR KIN.
sokości 100 tvsiecy złotych.
Tym sposobem straż nasza zvskuie nalei'l(te
OśWIATOWE: Czarna perła.

Pobjonic

l

wyp·osażenie w rekwizytJ,,

LUNA: -

Zbieg z Jawy.

Napisał specjalnie dla .Expressu•:

CZŁOWłEK

'
SZUKA SPRAWIEDLIWOSCI„.

Bogdan Lot.

Sensacyjny romans

współczesny
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STRESZCZENIE OSTATNICH ROZDZIAŁÓW. tym wypadku muszę postąpić inacczej.
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Elżbietę Wernetową. Przestępcy ostrzeli- na
1 pos ąp, Ja
mzsą ny
wuią się, auto wpada do rowu i gdy Elżbie- człowl!eik...
ta ockn~la się .- miała na ręku kaid~~ki. l
Podniósł oo nią źrenice, przebłyskuPo kilku dmach Wernerową zwolmh z ·
· b' ~.i-·
kt
k I ó
braku dowodów winy. Gdy Elżbieta przy- pące prze~ me ~e::iu-.ie. sz 1 a ~, u ~r w·
szła do domu, ·zastala swego męża, pogrą-1
- Moze pomówimy pózmeJ o tell!
żonego w rozmyślaniach. Między rnalżonka- wszysttktem? - skrzywi1 ł się. - Jestes
mi_ d~chod~i dv dl.uższ~i ~.o~mowy, .podcz.a~ !eraz zm~czona„ chodźmy do don:m:·· _Już
ktorei Werner W3'PYtuie zoni: o pcwód 1e1 Jest po svódmeJ, wszyscy wyszli JUZ z
zgryzot.
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pa:trząc na Elżbi1etę, rzucił w przestrzeń licja zapomni o R.og·oszu? .... - przerwał
·
Werner
py t ame:
· .
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- Masz zamiar wyJ .c za mego za
- Wiem, ze me
.... wzruszy a ramile>mąż? ... Tak niby wymka z tego, co n.ami. - Nte jestem taka naiwna, by na
mówisz....
to Hczyć ....
·
·
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- Nie zas·~ana wiałam. się na
em,
_ Więc?.... _
podniióst
wysoko
bo ta sprawa Jest d'1a mnie bez znacz~- brwi. _Twój plan jest 0zupełni1 e nierzenia„„. Myślę że się ni1e pobi1erzemy, ze czowy
zn mieszkamy wprost razen:„„ Ni·e ch~ę
_ ··~·
. .
. d r· ,
nadawać rozgłosu tej sprawie, chcę umk'
Poc~ek~J, poz~ól mi o.imnczyć •••
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. anych z r·ozwo-I Rog·osz zm~ern zagraru,cą nazwisk'(). Pocz
.
.. .
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riąc -0mp 'l acyJ, z~iąz
ciwy R.ohna:cher żyje jesz·c ze prawdo1
- Mvlość .... - odlpowaiedziiała krót- Ni e odkladaJ teJ sprawy na póź- dem, z ponownym sluber_n ....To formal-lpodobnLe
Da mi dioikumenty jakicli
ko i spojrz~la mu prosto w oczy.
ndlej, nie _ucLek~j. od nrLej , tchórzliwie:··: no~ci są p~zykr~ i zup.ełme mepotrzebne tylko zaż·ą·dam, tak jak już /iam dalł
- Mvł1osć? - powt~nz~ł, Jak ~cho R.ozmaw:iamy JUZ o ~em? v:1ęc roz~awiia~ am dla mme, am dla mego....
przed piętnastu laty.... Pami:ęfam jego
i zma,rs~czył czol?· - Ni~ ~ue. rozumie~., my... ~oJe zmęcz· ~Ilile ~1,e lest '~ t7J chw~
_ Dobrze!.... - podniósł się Werner i adres w Berlini1e: Unter den Linden 115.
Usmiechnęła się bolesme 1 długo me h wazne: będę miała Jeszcze auzo cza- z miejsca _Zgadzam się zasadniczo na
·
.
dawala odpowiedz.i. Wreszde szepnęła: su, by odpocząć .... Zaraz, łiugoni·e .... po- wsz stkr~ twoje warunki.... Zastano- Chyba, ze t~1k ... - ~ruk~ąl Wer1
- Mówilam ci już o tern nieraz, a zwoliisz, że ci za:dam jedno drażliwe py- . Y. t _,_
d szczegót:ami..... Może ner b7z przek:onama. - Nioe me mam
,
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wię siię Y1n:o na
przeci'Wko temu
ty~ za az 1ym razem. smJJa~ się ze .mme. ame. ·:··· . aJ .m1 na mą.szcz.erą, uczciwą zrobię tak,
że dam R.ogoszowi pracę nie
·····
.
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Wie~~ ty d?Pra'Ydy me moz.e~z mnde z~o odpowi.~dz, me o~łamuJ mm~.„
u mni-e, ale wystaram mu s~ę o posadę
T~k tylko powiedział, ze i:i1em~ ~1c
zumre~ .. „ N~~ d~iwnego, bo i W: sam..1. n~e
SpoJrzat nia mą wycze'kuJąco. Pomy- gdlztieindziej ... M o ~· . . dam mu coś w na- prz.eci.w ko temu, chcąc uspokoić :Elzbierozumłem .s~eb~e .. Ten czł, ~w1ek ID"I'.' lle śla'ła chwhlę i wypa!ilłia:
szem prowincjion:
m przedstawiciel- tę, podczas gdy w grunici'e rzeczy poopętil'!1 kaze mi ciągle mysleć o sobcr.ie,
_ Czy ty mn1e k1o chasz? Nie kłam, stwi1e ... Bo pow1em ci prawdę, ni1e chciał- stanowill użyć wszelk'ich sposobów, by
tęslkrnć za sobą...
proszę cLę, nue kłacm!....
bym &'O mieć blisko si.ebi1e, wolałbym uni- p-rzeszk, od:zić jej planom, które uważa:ł
- Kto?, ~to?!.„ :- ~~buchnął V::er- Nie mam zami:airu kłamać .... - 1knąć tego z wielu wzglę.d:ów .. ._ Dobrz~, za niiebezpire czne dla si1ebie ...
ner, d!omy~hwszy SJ.ę JUZ wszystlkiego. uśmiieohnął się szyderczo.
.
I wszys~kto będzie zalatw1~ne, Jak S?b~~ Przedewszystkiem ni.e mógt nabrać
- R.ogToskz. ····
od ,_ t
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W~ęc?
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s
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wzrok1em
na:
życzysz..... Usil1 owałbym ies,zcze. odwiesc pewnośc1, że Elżbieta ni-e powie 0 wszy0
a ···· rze~1a war -O -„,-0- jego wargach. - Więc?...
! cię od tych ni·ewczesnych, moJem zda- ·+k· R.
.. ·
gos·z.....
.
.
- Nte, niie kocham cię ..... - odrzekł i ntem, zamiarów, ale orientuję się, że
Lem ogoszowi....
,
-:-- .B;vil1em przekonany, ze wybiłaś bezd:źwięcroie.
: niestety, nie zdołam już przemówić c.i do
.Sko1'0 on~ go tak ~echa, SK?ro ch~e
sobie JUZ z gł1 owy ten durny romans....
D . k . .
'ć tt go rozsądku Nie·ch wtęc tak będzie jak związać swoie lo.sy z J.ego i<Jsami, będzie
- T-0 nte romans, mój drogi, to naj- . zię ~:~ c; za. szEcl~eb~ots ' u.el.- sobi"e z·yc·z··ysz Kaz'dy człowiek 3·e~t ko musiało doJść koniec końców do tego, że
.
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~ w11 a z g. ę do' ~~mb. ~rze. on~men_i. l- wtnno ciię zdziwić, prawda? ... W.fęc po- 00 chcesz - masz p~aw.o... M.?ze. tak spr.z,e. p.1ę ~as u 1a......
.
0
1
roi;nans~ za !Ila ,o l!e a me
?Vazy a- w~edz teraz, jaka jest przeszkoda, bym 1 będzte lepi ej i dla mrne, 1 tliła . c1eb1e ..... ! J ez eh l1il1e ~Pobi te~o. t;t. w kraJu, .~
b~ Si~ę. zw"erzyć swemu rp.ęii~wi, ale .z zwi'ązał:a swoje losy z R.ogoszem? ... !Chcia!bym tyl}rn zwrócić t~oJą uwagę lp~wn, 9 ~a~ramc~, gd.zi1e JieJ. ręka sprawie
miiło;sci ---: t~k ...... I~o~ham. Rogosza, na Chyba nLe powinłeneś się już obawiać na sprawę, ktorą przeoczytas....
d„wosc1 me d!os1ęgme„.
0
~ie Z'!laJdzLeł~ JUZ dactir:e~ ra.~~··Ś qhfać te&'Q że zdradzę mu naszą ta1emnicę ... I Złośliwy uśmiech wypełzł na jego
Wtedy R.ogosz wróci do Warszawv.
_ hs,~n~e w~s a naki/ygi on.ie~ 'Yia.' Teg~ nie zrobię, bo n~e chcę pójść do wargi, ale zniknął szybko.
Ji będzie dochodził swojej sprawied1i·
- ? .oc Y. mme '!zaćm . ą w wt 1~1ienTm,k~a ~iezienia .... Ja to już wszystko dokład-ll - Słucham .... - rzekła Elzbieta. - . wości, a ona zostanie zagranicą!...
mz o mm mys e me przes anę... a ie .
· k
.. d b . · d
„ ··
b' t k ł · .
jest prawo miłości i ni,e ma si~y ludzkiej, me _Przemys•1~ ł am i. d.osz t am d o wrn0s
.u •. Chętnie posłucham twoJeJ o rei ra y...
na l'O JUZ napew~o so, ie a u oz}która potrafi'łaby z tern prawem wal- że ]iemu. !lJle Jest.k~m~ecz:ne do.szcz~ścia,I
- Otóż. wlaśni1e.„ .. - trzasną,t Wer;;la, dla~eg7 chce WYJ'e chac z R.ogoszem
czyć.,. To jest silniejsze od nas, od na- by dow~eść sw?~eJ mewmnośc1. .. Trudno,1~er palcami. - DobreJ rady, po~iadasz. zagramcę .....
szej wołi i chęci...
~rzeba przekreshć t'o, oo bylfo .1 zacząć 1·~k,. to będzii~ dobra rnda.... Nie zapo: i1 Doszedłszy d·o te~o wniosku, Werner
Werner opuścill gliowę, przytloczony zyć .naruo:wo.... Ty mu t·o ura~w~sz .... Je- mmaJ o tern„ ~e R.ogosz 1!1usi ukrywa~ imoniologował w myslach:
c~ężarem stów Elżbiety. Usiadł w fotelu, mu 1 m~Le .... Pra\~da, ttu~~Qme · ···
s1~ prze~ P?hc!ą ... P.opelmł od c.:zasu WYJ ! - Nie zaznam spok1oju dopóty, pć;ki
przybiity, złamany, zdając sobie sprawę, . - .Nue m.ogę .ci da.ć Jesz~ze odpo- śc1a z więz!ema kilka czynó~, karany.eh iRogosz będzi1 e 1stniaL.. Dobrze się skla·
że jego poprzednia rad-0ść by la przed- W11edzi, I;>o me wiem, Jak sobie wyobra- p;ze.z kodeKs„ .... Ostatmo. u~i·ekt z w.ię- f da, że Elżbieta chce z nim po,jechać zawczesiia.
żarsz moJą pomoc.
zienia ..... W Ja~i sposób moze on ubJ.ąć l granicę ..... Tam będzie go łatwiej zl!kwi
Więc jednak niic się nte zmieni~o. El- To jest proste: zapewn~sz mnie po~adę~ ~koro me W?l~o mu zagrz~ć n~g- i dować ..... ttm .... gdybym mial odpow;edżbieta nle wybiła sobte z głowy Jana i jemu dostatnie, spok-0jne życie.„. Ni'e dz·11e ~~e1sca ~ dJ1:1zei? ... On musi _ucie- !nieg.o człowi eka, któryby podjąl się tel
Rogosza!
żądam luksusu, jemu to też ni~ jest po- kać, c1ągle uciekac ... A ty -za mm! .... i misji, wszystko byłoby w porządku ....
- Kocham R.ogosza .. - powtórzyla, trzebne .... Ot, tysiąc zt-otych miesięczni1e
- Pomyślałam i o tern .... - - skinęła :Dobry byłby Biruń, ale jemu nie me;gę
jakby słowa te sprawi1aly jej rozikosz.- powinno nam starczyć.
Elżbieta głową. - W-i'dzisz, miałam du- ; się pokazać na oczy po tern, co z nim
Kocham g-0, kocham bez pamięci!... Ale.
Werner opuści! nisko gł·owę i zasta- żo czasu w więzi1eniu i zastanawiałam się ; zrobiłem ... Maksho! O, ten byłby Jeszcze
teraz jestem rozsądniejsza, teraz - po nawiał się nad czemś. Elżhi'eta ciągnęła dokladn'i·e nad wszystkiem ..... I nad tern J lepszy, bo to człowiek świJa.towy, ni'e zgu
movch smutnrych
doświJadczeniach .... dalej:
także ...... Oczywiście, Rogosz nie mógł- 1 biłby się w Berlinie, czy w Paryżu ... .
Wszystko jestem gotowa zrobić dlia nie- Znam R.ogiosza, pozna1!1am gq już by zacząć teraz pracować, be• jest ści- I zna świJetnie, jak on to nazywa „mokrą
go, ale n:ie poszłabym do w~ęzieniia! Nie, tlQbrze i wi:em, że on ni1e zgodzi si-ę na to, gany prziez policję.... To jest bardzo robotę" .... ·Tylko że Maksia niema w
nie!.... Wszystko, wszysfko, ty1ko nie by brać od ci,ebie pieniądze za nic .... Nie smutne, tembardzdej, że on jest naizupet- :Polsce .... Będę musia'ł zapytać o niego
to!.... To, co mówię, powinno cię uspo- będzie też brat ich ode mni1e.... Więc ni1ej niiewl111111y, ale narazie niema na to \Kacapa, może on zna jego adre<;; ....
koić, łiugonii·e, bo nie grozi ci już z mo- choiatabym, żebyś mu dał jakąś pra<cę rady ..... Otóż man_i taki plan: wyja~ę z I A Aliosza ?„ .. Nie to nj,epewny typ, zro~
jej strony żadne niebezpieczeństwo .... w fabryce, czy w biurze .... Jestem pew- l(og.osz~m zag.ramc~.„ Na. r?k, powiedz~ ! blł mi już kawal z doktorem Albot...
\Vidz~sz, jestem z tobą szczera, więc na, że on ci się przyda ... ~. Pracował prze my.... N1·e do zadneJ drogreJ, luksusoweJ I
·
powin1eneś mi ufać .... Mogłabym cię oszu cie u Beskida i zajmował dosyć odpowie mi1 ejscow-0ści, ale tam, gdzie można naj-!
(Dałszv ciąg J•utro)
kiwać, jak to już nieraz r-obilfam, kiedy dzialne stainowi-sko...
taniej przeżyć czas...
_
mrtowatam to z tym to z tamtym, ale w
Werner podniósł wreszcie gł·owę Ni1e
- Czy sądzisz, że w oiągu roku po- 1
.
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Przygody bezrobotnego Kuby

---~
- „Dość mam miasta! - rzekł raz Kuba Pragni; słońca i swobody!
Chcę odpocząć trochę na ws!
I na chwilę welść do wodyl"

Ale zmęczył go ten spacer,
Ból go chwycił w prawe! nodze:.
Więc podłożył swóJ tobołek
' przycupn11ł 1dzleł prz)'. droclH.

usiadł, a luż słychal!
oddech I chrapanie,
A tymczasem z nieba lunął
Deazcz rz411l1ty niespodziani~

Ledwo
Ciężki

~-

Grzmot go zbudził.„ Kuba wstale
I przeciera swe powieki •.•
- „Rety! - woła przerażony Kto mnie rzucił do teJ rzeki? I"

(D. c. n.)
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niesamo,wita walka z komornikiem na dachu! ~ ~141rł,;

Wojowniczy dłużnik usiłował strącić urzędnika w przepaść. Awanturnik i Jego żona skazani na areszt

I

.
Nowy S~cz, 20 lipca.
gnować z wykonania poleconej tnu czyn- zał go na 4 miesiące aresztu. Rów~o-c~e'Komormk sądu grodzkiego w Starym ·n ości.
śnie stanęła przed sądem żona Oro.nsk1eS.ąc?u, .Wier~ik. udał się przed kilku m.ieObecnie zasiadł Groński za swój go, Ludwika, za udzielenie mężowi pos~ącam1 do m1es~kańca ~rzyny, \_y P?W~e- czyn na ławie oskarżonych pried sądem mocy, za co skazana została na 2 młe·
cie nowosądeckim, Stanisława Uronsk1e- okręgowym w Nowym Sączu który ska- siące aresztu z zawieszeniem na 3 lata.
go, cel.em kwez.wania. g o do a:es ztu. ~dyż l!!ll!llllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllilllllllllllillllllllllllllllll!llllllillillilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllO
na wmose w1erzyc1e 1a na 1ozy 1 na mego
sąd przymus osobisty na przeciąg 5 dni.

I y.

f)es~~;k~~~i. t~~!J~l1s~~ktch ~d~~
wbłe2ł na dach i zagroził im zrzuceniem
z dachu na nich kamieni.

.6' ZIOIYI dar na do·
zbrotenie A 1 m 11
do dYSllOZYClł Gen.

Wiemik nie uląkł się groźby i ws.zedł
na dach. w ów czas Groński. ch~ycił go
za nogę, usiłując strącić na z1em1c.

t

Rydza Smtaleao

+

nić~~~~ ~fr'.=~~~fa~~~~f
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TEATR MIEJSKI.
OSTAT.NIE WYSTĘPY STEFANA J~RACZA

Ze względu na olbrzymie powodzenie wy•l•·
p6w Stefana Jaracza w sztuce W. O. Somil~a
„Zamach" Dyrekcji Teatru Miejskiego udało 11ę
pozyskać mistrza Jeszcze na dwa występy.
Zamach" dany będzie już tylko dzis, to jeat
w '~oniedziałek i jutro we wtorek o godzinie
8.30 wiecz.
TEATR LETNI W PAR.KU STASZICA.
D:si• i codziennie o odz. 9-ej wi•cz. bez

względu na po-odę, na zakończeni• Sezonu L~t
niego Teatr Miejski wystawił w Teatrze Letnim
w parku Staszica na1większą fłn~ Kratza 11Mf.t o dwuch żonach".
TEAT~ LETNI W PARKU STASZICA
Dzi•, jutro i pojutrze powt6rzenia arcywesołef
fany pt. „M11t o dwuch łionach". Niefraso1'1iwy
humor, arcykomiczne sytuacje oraz świetna gra
całego zespołu napewno przyczynią 1ię do sa•
słutonego powodzenia. A więt: wn;yscy do Te·
atru Letniego w parku Staszica.

ą:;sw•wmaa

,_„

:.r~d. Wołko·wyski Poradnia

Wenerologiczna Dr. JAKOBSON Doktór

45, tel. 147-44
.Lecz. chor. skórnych 1 seksualnych.
Ceg1ełmana
Czynna od 9 rano do 9 wiecz.
.J
. d „
. a .. ... _ d
Kobieta PORADA
lek. od 12-1ZL.1 od 5-7
On 1• 12 1 o 4_„ w nie z. 1 sw 1ę= o 9 - 1
3
1pec. chor. wenerycznych,
•
• f seksualnych

skórnych ~Piotrkowska

CHOR. CHIRURQICZNE
(•pec. chlrurgJa kostna)

11, tel. 238-02

powr6~łł

D-ra Szterlinga 22
tel. 174·42

r

lREPMAtł

apeclaflsta chorób wenerycznych,
skórnych. moczopłciowych

Zawadzka 61~~-12

r '•

:ani

•••""

'

UWB~B MDIO[J"iili ·

Okazyjnie do sprzedania motocykle
od zł. 350.-, NORTON 633
od 8-11 do 2-4 I od 6-8 wlecz.
ccm. z przyczepką, NORTON 500
·cmm. z wałkiem królewskim B.S.A. 557
ccm. z przyczepką. D. K. W. 300 ccm.
Harley 750 ccm. z przyczepką. Motocykle nowe Norton, Royal, :Enfield, A.
SPEC. CHORóB SKóRNYCH, WENE• J. S. na dogodnych warunkach spłaty
RYCZNYCH I MOCZOPŁCIOWYCH
Składnica Sportowa
NAWROT 32, front 1 p. Tel. 213-18
SZ. KROI<OCKI,
od 8 ~o 9.~ r~no I od 5-9 wiecz. Lódt, Traugutta z.
Tel. 206·24'
W n1edz. i święta ad 9-12 w poi.
używane

Dr.,!:, ~~~'""'!~z:i:: BIBERGALnr.Ludwik FALK! ~~!!fc~KI
PIOTRKOWSKA 10.
Przyjm. od 8-11 i od 5-9·
W niedz. i święta od 8-1.
M d WLODZlNUERZ
0
r.
e.

choroby skórne, weneryczne I seksualne.
ZAWADZKA 10, tel. 106-30·
PrzyJmuie od 9-11 rano i od 5-8 w.
_ W niedziele i święta od 9 do 1 pp.
PRZYCHODNIA
.

CHOROBY SK6RNE
i WENERYCZNE

NAWROT 7, tel. 128-07
od 10-12 i 5-7-eJ.

łADZIEW CZ WENEROLOGICZNA ·
·
„ „
SpecJalfsta chorób
Leczenie chor. weneryczn. i skórnych. or. HENRYKOWSKI Bacznosc
nosa, gardla I krtani
ZAWADZKA 1 122-73.
telefon Specjalista
. .
- lódt. uszu,
PIOTRKOWSKA
chorób skórnych,
164 te). 125 _26
. .
Przv1mu1e od

Lł:KARZ

•

' .
do 8 w1ecz.
DENTYSTA
4

czynna od 9 rano do 9 wiecz.
PORADA 3 ZŁOTE

L E cz N I c A

o'MEGA

wenerycznych I seksualnych
TRAUGUTTA 9, tel. 262·98.
Jd 8 - 11-ej i od 6 - 9-tel wieczór,

I t •

e nIcy

niedziele i święta od 9 - 12.30 - .
Q L Ó W N A 9,
tel. 142-42 . ___ _
•
PrzyJmuJą lekarze we wszytłklch spe
Wiś ·
• G6
przyjmueJ od 4-8 Jl') poł.
clalnośclach. Analizy. Roentgen.
r•
Z
nlOWeJ
ry,
tel.
Kwarc. Gabinet dentystyczny czynny
PRZEPROWADZIL się na ulicę
Stróżewa ·
121·23
Porada a zł
CEOlfLNIANĄ Nr. 4, tel. 100-57.
'
---i-o-dz___p_r-zy-i-ęć_5-_7-.- - - LECZNICĄ PIOTRKOWSKA 294 Spec. chor. skórnych I weaerycznych
Kraszewa
i seksualnych
Cd.
. .. d
.
tel. 122·89
Przyjmuje cd 8-9.30, 12.30-2-iei O z1enn1e JUZ O 6 rano mozna
~
prz~· przyst. tram w. riabJan.
i od 7-10 wieczór.
n aby ć REPUBLIKĘ"
Sl'lec1al1sta chorób wenerycznych. sek- 2 razy dziennie przyjm. lekarze we
"
sualnych I skórnych.
wszystkich specjalnośc ach.
PRASOWACZ do prasowania gardei nE XP RES S" W willi
((iahlnet C~oiln1~1:uo- i światłolecinlczy)
GABINET DENTYSTYCZNY
PIOTRKOWSKA iO. Teleton 181-83.
od 11 rano do 8 wiecz
roby na maszynie Hoffmana potrzebny. Kawuli, vis a vis Clhłodni
Od 8-10. 1-2.30 I 6-9 w. w św.10-1.
PORADA 3 ZL
Pralnia Rosenberga, Pomorska 7.
U Jamnika

B NUSBAUHOWA

111

D

Pl.OtrkOWSka 51

Dr ŁAGUNOWSKI

B R
. A U N

DR. Mf.D.

M. GLAZER·

CHOROBY SKÓRNE

I

WENERYCZNI!

powrócił

Zachodnia 64, tel. 18~·49

przyJmuJe od lZ-2 l od 7-8.30 wiecr..
w niedziele I św!eta od 10-12 wpoi
CIOOODODOOca::aJCClt.Jl. ll'1UClr.l::::C:

DROBNB •oglos7.enia w „Republice'
są najlepszym i najtaAszym środkiem
zetknięcia
zainteresowanych stron.
Kto chce; 1) znaleźć lokatora lub sub/okatou, 2) znaleźć mieszkanie lu!l
poJedyńct.y pokój, 3) sprzedać nieru·
chom:>ść lub rzecz, 4) kupić cośkol·
wiek okazyin ;e, 5) dostać posadę, 6•
wyszukać pracownika niechnj po
da drobne orloszenie do „Renubl1kl"

oka skośne spojrzeni.a na te młodą damę, r Tak,ve ~ iinine zdaind.a snuty mu się ~o
której skromna a wykwilr1tna przytem gf.owre, ale jasnowłosy olbrzym me
elegarncja, była najlepszym dowodem I miał nigdy odwagi·, ażeby zagrać z Julją
11
przynal·eżmości clio naj]epsZ1ego towarzy. w otwarte karty.
I
stwa.
I tylko uśmiechał si!lę i kiwał głową,
I
Obolk hrabiny Gmtomiirs.kiiiej sd1edział kbedy Julja, patrząc przez lomefil<ę na'
nire,odst_ępny jej towa<rzysz Ifonnrad or- 1cwa!ł111jące koniie, mówiła:
dynat Zehgrodzikii.
- Ten trzylatek „Fa·rys" ma przed
I •45)
p
· ść
ół
~
Jasmwtosy olbrzym byit wni1ebo- sobą wspaniiatą przyszłość!... Jeszcze
ow•e
sp czesna
wziięty: fakt, że Jego właśnie wyróżnia trochę trenilngu, a stanie S1ię szlagierem
Danuta Kresińska, Pksr-edJ11n'!ta w ma· na trybunach rozległy &iię spontaniczne ta piękna panrli, za którą idą teraz. spojrze- sezoou!
tazynie bławatnym Jana Zarysn zos~a;e brawa rozentuzJ'azmowanej publiicznoś- nta wszystkiich, uszczęśliwiał go.
- Tak, pani Julio!.„ Trzeha mu rzeiredukowana.
· k
Nie mogąc znaletć pracy _ mając na ci., nle umi:a'l1a otrząsnąć się z zamyśleAe:zJ:mdwtiiek zawsze byt nidmiaty czywd Ś ciie trochę jeszcze treningu -Ja
utrzymaniu ojca _ przyjmuje pomoc Zary· nia.
i rni1e miiat zbyt w~ele wiary w swoje sity echo odpowiadał ord:ynat. I denerwował
ua i od czasu do czasu ~pctyka się z nim.
Jakiś natarczywy gł-os szeptał jej do coraz. zuchwalej marzyć począł o tern, siię, jeśl1r ~oń, na którego stiaw&ala Julja,
O 1potkaniach tych dowiaduje się na- ucha:
•
że zdOila pozyslk.ać wres'zJCi.e serce Jum. odpadał przy fi111ishu.
~:~it~~~a~~!!fe 8!~~~a~ ~~~h~~~ i~~
Pojutrze z.obaczę tu Ryszarda!.„.
Nie umiiat deklamować rund z patosem
A przyznać trzeba, że Jul)a, aczkolwierząc, że stosunki jej z Zarysz:em są zu· Pojutrne z.obaczę tu Ryszarda!.„.
opowiadać o swi0i1ch uczuciach. W dal- wiJek na 'k!oniiach zinała shę dosk()nale,
pełnie platoniczne.
Ostatni raz - nie tak dawno -spot- szym ciiągu zac.ilniaJ Slię, prnwadząc n:i·e- tym razem, grając w totaHrotora, miała
Kresińska po wielu przygodach poLnaJe k .ł
·: k'~e.dY wr~z z N0 _ zgrabn ą k,,..,nwersa"'i·~
pr z. e wa żn'ie na praw~·~
~„ego pecha
tajemniczego
dżentelmena: Karola Ornicza
a„a go v-; res tauraCJJ,
·v
""'" =-1··w
·
·
który kupuje wieś Rychlowo, ani,:alując sta rą Petmh, kochanką swoJą, tanczyl w temat startujących koni i drokejów.
„Farys", na które g-0 s ''.l.'i::iła pcdrego Kresińskiego na administratora.
takt bostona ich mH.ości: „Nigdy ni'e zaAle choć wargi je~o głbosiJy z1Upeł·nde czas pi.erwsz.ego biegu. chociaż Pm \ ·aOrlicz. ciężko chory, żeni sie z Daniuslą.
pomne tej godzimy".
banalne komunały, dusza jego modlila dzd.~ przez caly czas. osiab ł t uż przed
Spotkanie to wywarto na niej tak się do niiej słowami tkliwego poety:
metą~ dial srlię wyprzedz i ć przez „Alman
Grortomirsika uczuła, że się czerwieni'. wstrząsające wrażeni1e, że momentalnie
- NajmHsza, daleko za Wilnem, sto1 ziora".
Tyle razy wmawLala w siebie, że nie ·opuściła stoliicę i wrócifa do Grzyma- wśród lasów modrziewdJC>wy dwór. Do„Bekas", pupi1l jej i benjam:rne · puinteresuje ste już Rysz:ardem, ni1emniiej n.owi•c.
bru w nim mi1emać i sp·okojni'e: tylko bHiczności, zrolował na ,)1-z.es1J<-od:cc .
teraiz na sam dźwi:ęk jego irnieni1a doCzy i d:z.iś równiież nie powinna po- jest trochę za pusty. Wilelki1e pokoje,
W1ielki1e nadzteie P'Oiklad ala w „Trzy~nala lekki,eg·o zawrotu glowy - i serce stąpić tak samo?
gd:zre w barwnych kontusz.ach tańczylL boiu" i postawiła na ndegio wyjątkowo
zastukafo. jej ~ocniej '!V phe~siach.
Ale zaraz potem zbuntowab się prze jeszcze polonezia książę Rad'ziwił1 „Pa- wysoką sumę.
" . ~a.k się z!o.zyt.o,. ze zooJą·c progra~ ciw1m temu jej własna duma. ·
ruie kochail11ku" z moją pra prababką,
„Trzybój", czteroletrui kasztan o ztod~1s.1: eJszy~h ~ mtrzeisz~ch ~wodów_ m~
- NLe, ni1e będę uciekać przed nim czekają znów na nowych gości - na no- tych refleks<ł!ch, był rzeczyw1iści1e wspa~rafa POJęc~:a. o t~m, ze POJutrze zJawi - powzięła postanowienie. - Niemniej wą, młodą pacią. Czeka na synowa. ndlałym rumaki1em. Słedem koni, biorąs1ę na torze JeJ mąz.
.
.
pojutrze ni•e będz.iie mnie tutaj.
i moja matka, stwiiuteńka jak g-Jląb paniii cych udział w tej kategmji biegów iuż
Teraz usiifow:afa przybrać JaknaJbarAle stalo się inaczej, ndż to sama po- od lat już nie wychodząca z.e swego po- trzeci ra-z oMegł·o tor, a on wywalczywdziej obojętny wyraz twarzy.
stan'°wila.
koju. Ni1eraz mówitla mi ona: ,.Pospiesz szy sobie pierwsze mtejsce, utrzymywa'!
- Ach, tak - skinęła glową - RYsię, synku, ze swojem malżeństwiem, bo je ambLtnLe.
~zard mi1ał ziawsze pociąg efo hazardu:
Rozdział osiemdziesiąty pierwszy
chciałabym jeszcze kołysać na kolanach
OcHegłość mvęd'zy ndm a gnającym za
f)asjonował się wfęc i tym sportem.
NA WYŚCIGOWYM TORZE
wnuki"„.„ Jakżeż bardzo ucieszyltaby nim „BaJ'lonem" wzrastała zwolna, ale
Bregi dnia tego były naogól bardzo
Dnia następnego •.;.._ a byl to ponie- się teraz, gdybym po powrocie powte- ustawicmiie talk, że :rui1e ulegało kwestH
ci,ekawe. Ale Julia, aczkolwiek zazwy- dzfa:!ek. - Julia hrabii11a Grutomirska dzdal jej: mamo, mam narzeczoną! A po- iż pierwszy dopadnie mPty „Trzybój':
czaj emocjonowała się mocno widokiem zjawiła si·ę znowu na torze wyścigowym. tern, gdybym przywiózł cdę do swego
- Niie mówiłam, że to świetny kof1
zmiJerzających do fin iszu rumaków, tym
I tym razem z powodu pięknej pogo- modrzewliowegio dworu, jakże sz.częśi- - uśmiiecha·ła się rozpro mi eniona hrarazem nie umiała zatracić się do osta- dy. trybuny byty przepe!nione.
wa byłaby staruszka„ .. Wkrótce wrócę bina z.wyciięstwo jego bediz.j1
e dla
teczności, iak to się jej ni·eraz przedtem
Ju]ja ubra111a byla w szarą, sportową do si.ehi'e za Wirrno, powiedz mi więc, mn~e rekompensatą za poprzednie pozdarzato.
! sukienkę. A w miarę obcisła, uwidacz- jaką mam jej zawi1eźć wi.adromość? Po- rażh
Nawet w chwil i gdy zwy..:ięzca - ' ni~ta posągowy zarys jej ciała.
wi.edz, że zgadzasz się zostać moj.ą żo-!
JedJnakże tryumfowatfa pri.edwczeubrany w ni e b ie ską bluzę. dżo~ci - l Ten i ów z panów, z~miast spoglqdać , na.;, a nos.i;ć aię. będę ~a re~ach ~ służyć śni:e.
piersią swego rumaka przeciął tasmę, a r.a pędzące torem kom~. l'Z\ł.~a{ Sl>_O_d 1 CJ. ~~.d~ laik we~l2llik kI:.ol~~.
fi.Ił n

drst ej

Ich pierwsza

"~~~~~~~

I

miłość

Brzeziński wygrywa

Kai:c~~~~~!t:r~~e::u~~~~a!!s~~t~~

'1

zorganizowany przez redakcję „Expressu nu:
strow;mego" o puhar przechodni. ze zgłoszonych 102 kolarzy z całej Polski, zgromadził na
starcie 76 zawodników.
Ze startu honorowego przy Al. P!!sudskleJ
zawodników wypuścił kapitan drużyny zdunsko
wolskiej p. Michalski. Start w!aściWY odbył się
na szosie Stawiszyftskici.
Po ciężkiej przeprawie zwycię.tyl Stanisław
Brzeziński (Kaliski Klub Sportow:v) w czasie
4 godz. 47 1'11.in. 40 sek„ przed SwYm kolegą klu
bowym Kaczmarczykiem w czasie S?:orszyru o
dwie dziesiąte sekundy. Trzecie mieisce zai~I
Jan Pawłowski (Rob. I<lub Sportowy, Kalisz)~ godz. 51 mln. 15 sek., czwarte miejsce Zygmunt Jagiełło (Strzelec. Zduńska Wola) -4 godz. 55 mln. 45 sek. 5) Witkowski EugenJusz
(Orlę, PabJanlce), 6) Józef Marcinek (Złoczew),
7) Tadeusz Kędzia (Zduńsko-wolski Klub Kolar
ski), 8) Franciszek Górniak {Zduńska-Wola), 9)
Tadeusz Pelc (Zduńska-Wola), 10) Stanisław
Chylewski (PabJanlce).
Zwycięzca biegu otrzymał ouhar „Expressu"
ramę rowerową, aparat fotoirraficzny, siodło i
nagrodę zarządu m. Kalisza.

nauapsi
zwyc1ętal1

kotarze
Ł„ączyński
Mlchalałt,potscy
Lipiński, ~lełbasa,

l t. d.,

p

\

na rowerach ,.W I S l. A•'

do nabycia ,,W I S Ł A" Sp. Akc.

•·

IB
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Polski
m1s.rze1.n
.
U9Z
Stanowi on klasa dla s1·eb1·e ws"'ro'd torowco'w
I
"i

I rep, zwyciężył Łączyński 14.8 została ząrzęrlzona
odbyły się repechage:
Następni':
ł:ódź, 20 lipca.
·
Pu_sz dopiął swego, został mistrzem torowym wygrał Kieliszek 15.7 sek. przed Szmidtem, III-cła rozgrywka, która zakończyła się zwycię·
·
Polski po raz czwarty, bijąc rekord Szamoty i II-gi Łączyński 15.2 przed .Klausem, III-ci Rub stwem Einbrodta 14 sek.
· Pozatem odbyły się inlle konkurencje. Wy•
Łazarskiego, którzy t~n tytuł dzierżyli trzykrot• 14.2 przed Szpalerskim i IV~ty Paul 13.8 p1zed
nie. Sposób w Jaki Puaz zdobył wcźoraj tytuł Wójcili:lem_ W II-g•!m repesażu 1Kołodzie1czyk, ścig półdystansowy na 10 okrążeń toru wy6ral
prz.ekonał nas znowu, iż jest on w chwili obec- I prowadząc wywrócił się i doznał bolesnych, Pietraszewski (ł. TKl 6,15.8 przed świątkowslim
(Zjed~.) i Osmólskim (tTK).
n~j bezkonkurencyjnym sp~inf!rem, które!J!U choć nieg~oźnych kontuzyj.
Bieg gości na 1~ o.krążeń· toru ~-ygrał Biy·
nikt z. _pol~k6w .nawet w .na1mn1elszy,m stopniu , . Sko~e1 zostały ro~egnane ćwierćfinały: 1-s.zy
zagroz1c Die moze. Pusz Jest znacznie szybszy cw1erć-f1nał wygrał E1nbrodt 14 sett. przed Ku:- . sike 7.20 przed Fa11~em i Stablem, . zaś bieg o
Łączyński 14 se". nagrodą L.O.Z.K. na 5 okrężefi teru wygtał
o~ pozostałych i zwycięstwa odnosił wczoraj z Uszkiem, 11-i!i ćwierćfinał
przed Raabem, III-ci ćwierćfinał Frączkowski Wójcik (Wima) 3.27 przed Janocińsldm i Hof.
niezwykłą łatwością,
Same zawody miały przebieg bardzo intere- 15.4 przed Popończykiem i IV-ty Pusz 13.4 p1 ied 1sznajderem (Ł.K.S.).
Na zakończenie imprezy ed&ył 1ię wyścig
i
sujący i aczkolwiek poszczególne biegi nie sta- Paulem.
W półfinale 1-szym Frączkowski 15.8 poko- I amerykański parami. Spowodu deszczu pr:i:ejeły na zbyt wysokim poziomie i uzyskano w nich
zupełnie nawet słabe czasy, to jednak walka nał Łączyńskiego, zaś w II-gim Pusz 13.2 zwy-1 chano tylko 26 kim. 800 111tr. Wygrała pata1
.Kieliszek - Kapiak J. (W-wa) 17 pkt. w cza•
była w nich zażarta i trzymała publicznoś~ nie• ciężył nadspodziewanie łatwo Einb1odla .
Wreszcie w finale o tytuł mistrza walczyli i' sie 40.22 4 przed parą Popo.ńczyk, Stahl (W-w:a)
ustannie w napięciu,
Przebieg poszczególnych biegów był nasłę· dwukrotnie Pusz i Frączkowski. Oba razy zwy· 14 pkt. ·i para Holszna1der - Szmidt (Lócłź)
1
. ••
cięży~ o k~lka długości Pusz (14.6 i 13.2J, zdo- 10 pkt. Pu ·: 1 , •
.
.
pując~:
1 „• ,
Zawody pun wzg)ędem orgu1zacyJay111 i;rze•
•
P1erw;szy l!rzedb1ej! wygr:ił ~ręczkowski bywa1ąc m1s.trzos.t~o_
1
O trzecie m1e1sce b. ciekawa walka odbyła ; prowadzone były wzorowo to też p1ęciotys1ęcz·
14.6 przea Szmidtem, II przedbieg Einbrodt 13.6
przed Łączyńskim, III przedbieg Popoilczyk się między Einbrodtem (ŁKS) a Łączyńskim I na publiczność, która zap~łniła tryhuny i miej13.8 przed Kieliszkiem i IV przedbieg Pusz H-8 (W-wa). W pierwszej rozgrywce zwycięstwo [ sca stojące opuszczała Helenów z zatlowole·
l odniósł Einhrodt 14.6, a ponieważ w drugiej niem.
sek. przed Paulem.

j

I

·Pho··bus .Reprezentac1·a Pol·sk·I 4 4 (4 2)
I
'

-

~!~o:n~~d;~at~:.~·:.!~~~- 1 ~~ 1 et~~va~~~~t~

. r

.

.
.
S
przeDIPg
ensacyJnY
f
.. .
.

SPO

.
łk

•

8

.
.
an1a. sparringowego W
z

łużę w ~rugiej poł?wie zamieni?ny. Zast~~ił go b~amkę

ł.c?dź,,. 20. ~lpca.

• .

a
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Łodzi

zamieszaaia podbramkowego po krót··
.
Spotk~nl~ polsk1e1 druzyny ohmp11sk1e1 z bu- S~c~epaDla~, broniący znaczni~ pewDleJ ~ jkim i na~łym wypadrr.ie.
ŁTSG
Po kilku minutach · dokładnie w IS l\UJlucie
j dapesztensk1m klubem „Phoebus" - dostar• S1tk1, o ktorym kursował na boisku dowcip, ze
'l
.
.
- Sitko strzela do p~stej bramki„. polskiej sa·
i czyło ~i!ośnikom piłkarstw!!- w!ele emocji. W.ę-, ,,Sitko lest rzadkie"..
Pierwsze zwycięstwa
Tu~ po ro:;;~oczęc1u . g;y została , ~czczona mobójczy punkt, po uprzedaiem gruJ,em niepo·
grzy !Ile zabłysnęli mo1.e w1~lk!m .kunsztem. piłi AKS
.
karskim, ale zapre:rontowith się Jako druzyna cłwumtnutowę ciszą pamlęc przedwczes1ue i tra- jrozumieniu z bramkarzem Madeyskim. kt6r
'I
W dniu wczorajszym odbyły się w kraju na- 1· grająca żywiołowo, skutecznie i ostro. Dosko-1 glcznie zmarłego ppułk. Stefana Lotha, jednego wybiegł po tę samą piłkę co i Sitko
•
•
.
.
nale startujący do piłki, może nieco słabsi w i założycieli „Polćnji" warszawskiej, zasłużostępuj:tce mecze o wejście do Ligi:
W Częstochowie: Brygada - ŁTSG 1:O (1 :0). I ustawieniu 11ię, zaimponowali nam węgrzy prze· ( nego ~ziałacza piłkarskiego i niegdyś doskona- ! d~as!ępu1e pdt~m P~~d serJ!'- t~zech :.rame;i
•1
s ~pac 1 0'i,o~unu.o~:
IP~ Y~
Brygada grała b. dobrze i miała nad łodzie.nami dewszystkiem grą głową oraz dyspo.zycj4 strZI,- ! łego piłkarza.
1
ą,
g
P
Y
Pierwsza bramkę zdobywają nasi olimpijczy- mi~~cH:.1 a d ęgkow
t
przewagę W ŁTSG wyróżnił się Lass który : Iową swych napastników.
1 g'1pa u 6 o arz~ if ~
8
Gra. ~właszcza w pierwszej p~łowie, toczyła cy, ~zięki strzałowi Matyasa, kt6reflo ni~ był w I ;3 . m 1!· z !> ~ia
bronił zn~komicie. Z.;,,ycięską bramkę dla' gospominucie bZ;Dgow Md ~· r„ w, zn w po me or
darzy zdobył w 10 minucie g'łówką Bień Sędzio' się w Dlezwykle szybldem tempie, przeważcie• stanie zatrzymać dobry bramkarz Wę!l,row.
.Począ·łek ąry należy do nas: God. i W~darz .unnym ~ ~e u a e}'S iei,;o•.
•
• .
lpod br!lmkami.
wal p, Siiwczyński. Widzów 3 tysi ce.·
W drugu.iJ połowie wraz z S1tką schodzi r6w·
Gra1ący na obronie 1ako kandydat na ohm· ma1ą zaraz potem dWle dobre pozyc1e, klorych
(l ·O) za ;
W Lublinie• Skoda _ Unia 4
s!tiżone zwycięstwo Skody dla której· b;amki , pjadę Gałecki miał przez cały czas wiele roboty nie wyzyskują, a Węgrzy są rzadziej na naszem nież Piec II, grający na lewej pomocy.
Tutaj dwie bramki zd~bywa znów Wodarz1
I
S d . 1 i nie zawiódł ani przez chw!lę. Gracz ten - polu karnem.
zdobyli Rusinek 2 Zbro · 1. 'tt
.
Z ataku, k16ry wystąpił w składzie Piec I, ł w 11 minucie i 19.
.ę zia jeden ze starej gwardii LKS - nietylko trzyma
Ja . yc po 1·
'
P Moniak
Obustr?nne ~taki ~oń.czą ~tę.„ kontuzją Ma'To;unlu: MS. _ Or f 5 . ( ·l) O · się · doskonale, ale ostatnio nawet podniósł swą, M~tyas, Peterek, ~od i Wodarz, wy.różnić ~lezy przedewszystk1em skutecznego l pracOWl• tyasa i kilku ntebezptecznemt, lecz ptzestrze•
ra formę.
' 3 5 • ·.
y
c· k
b zaża
·
wyw aI;zon~ zwyck~ęstciwo / Jego partner _ lewy obrońca Sitko nie r:a- tego Wodarza - bohatera wczorajszego spof-1 lonemi piłkami na obie bramki.
d. . · rt;i k.1 ~~
~"'
Sedzował p. Wardęszkiewicz.
·
ram I z O~ I dowalił: zawinił jednę z bramek - samobójczą kania.
ruz:vny ąs iei Y10 z~s ~zone.
'
·
W 12 minucie uzysku!e prawy łącznik gości
byli dla AKS-u Wostal I Piątek PO 2, Urbańsk11_ i został przez kapitana związkowego p. Ka-
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czyński 2 i Ko.ssok 1.
w Hajdukach: RKS. (Hajduki) - Polonia\i
(Przemyśl) 2:0 (2:0). Obie bramki zdobył dla'
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100 mtr. stylem klasycznym 1'ań: 1) Jarkuli·
sędzit'wska protest odrzuciła, ale komisja sporCiechocinek, 19 lipca.
·
· i
Drugi dzień mistrzostw pływackich Polski w\ towa Polskiego Zw. Plywackie!l;o, do której od- szówna (Giszowiec) w czasie 1:36,8 1'rzed Kan·
W Phtsku:: W rewanżow,ym meczu 0 ~ej.l
ście do ligi pomiędzy WKS. (Równe z Woły- ~ Ciechocinku by! bardziej W"artościowy pod wota! się liakoah, uchwalila iednak protest u- dlówną (fiakoah) 1 :38,8, Swięcką (Delfin) 1 :40,8,
drużyny zwycięskiej Cyngler.

nla) a WKS. Kotwica z Polesia, zwycięstwo po-I względem sportow~m. W niedzielę pobito 4 no-1 \~zgl~d~ić, odebr}l-Ć tytuł _rnlst~zyni Kratochwi- Kudlińską (Unia-Poznarl) 1 :41,6 i Kowalską (ŁKS
W klasie 1-eJ zwyciężyła Szumitowska (So1·o 1 we rekordy Polski, razem zatem ustanowiono lowme 1 przyznac go Daw1dowiczównle. Dochodzenie bowiem, przeprowadzone przez komi- kól-Grudziądz) w czasie 1 :41,l.
WKS. Równe miało !'rzez cały czas znacz~ii 5 nowych rekordów.
l) Heidrich
200 mtr. stylem klas. panów:
W pierwszym dniu upal tak wymęciyl za- się sportową wykazało, że zawodniczka liakoaprzewagę.
(Siemianowice) w czasie 2:27,2 (rekord Polski
Kierownictwo klubu WKS. Kotwica składa "'.odn!ków, że. wyni~i były prz~wa~nie s!a?e: W hu biel~kiego była. jednak pie~wsza na !11~cie.
2) Nowicki (Ostrowiec)
protest do PZPN. twierdząc, że na miejscu re- m~dz1ele. V! C1echocm~u było meco chłodmeJ, to; . Swoie~o :o~zaiu sensaci~ _Jest rówmez fak~. pobity o 0,6 sek.),
I ze Bochensk1 me zdobył am 1ednego tytułu m1- 3:01,5, 3) :Rusin (EKS) 3:02,6, 4) Boguth (AZS.·
zerwowcgo bramkarza rzekomo podstawiono tez wymk1 były naogol lepsze.
S.en~aci:i dfu~iego dnia zawodów było p~sta-; strzowski~g~, podczas ~d~ Ka_rliczek zdob~ł. iuż Wahszawa), 5) Kot 2-gl (Pogoń-Lwów).
innego gracza.
w klasie 1-ej zwyciężył Ginter (ŁKS) w cza·
now1eme wys.ama sztafety ·1x300 mtr. na ohmp-, 4 tytuły 1 liczy na zaięc1e pierwszego mieisca
sie 3:15,2.
.
jadę berlińską, mimo nieszczegól?ych "".Ynikó:V, również.\~ biegu. na 1500 n:tr.
Wymk1. tec~mczne dr~g1ego dma ~awodów . 400 mtr. stylem dowoln:vm 1'ań: 1) Kratouzyskanych w, sobotę._ Okazat_o ~1ę ~ow1em, ze
W wyjcigU O mistrzostwo
r cltwilówna l(AZS.-Warstawa) w CZM!e 6:39,2,
.
•
Barl:'sz (P?gon-Kato"".1ce) zna_1d~1e ~!ę w dosko-, przedstawiają się następuJąco:
Na 400 mtr. stylem dowolnym pa?ow p1er~-i 1) Dawidowiczówna 6:41,5, 3) Pastor6wna 6:44,8
na!e1 formie. Na specialneJ ehmma~!l uzyskał on
Bydgoszczy
w niedzielę odbył się w Bydgoszczy wyścig na 29~ 11'.. czas. 2:!9,2! a zatem o wiele l~pszy ?d ~ZY11'. był Ka_rliczek \EKS) w czasie 5:22, w) : 4) Morawska (Delfin) 6 :45•
Na 100 mtr. stylem dowolnym panów w kla·
kolarski na dystansie 100 kim. z udziałem kolar- Karpmsk~eg?.K1erowmctwo dos~!o do "'.m~sku ze Szraib_man 1-s.zy (Legia-Warsz.) 5.27, 3) Barysz
~kiei dr,użyny narodowej . z olimpijczykami na przy zmrn~1e skład~. sz!afety r "'.staw1~nm Bi:- (Pogon-Katow1ce) . 5: :28,~, 4)Makowski (AZS.- sie 1-ei wygrał Sosiński (Ostrowiec) 1 :07,4.
200 mtr. stylem dowol. panów w klasie l-el
czele. Startowało ogółem 25 zawodników, z r~sza zamiast Karpmsk1~~0, sztareta mew~tph- Warsz~w~),. 5) Kiatochw1la (AZS.-Warszawa),I
, wygra! Jur (WKS.-Grodno) 2:41.
.
których 19 bieg ukońc~ylo. Olimpijczycy dali wie uzyska lepsze wYlllkt. . Ostatec~ny skła.d Bochensk1 me startował.
w trampolinie pań mistrzostwo zdobyła Zof·
l~O mtr. na:vznak . P_ań: pierwsza Morawsk:: I
sztafety ustalo~o ~ nast~puiący .sp~sob: Karhinny,m zawodnikom 5 minut wyrównania.
• Pierwszy przybył do mety Kluj (ttCP. Poz-1 czek J„ Bochen~k1, Szra1h:nan I_!Ja 1 ~a.~ysz. 1(Delfm) w czasie 1 :34 sek. (nowy rekord P?lsk1 ianka (Giszowiec), waikowerem.
Kulminacyjny punkt zawodów bieg · na IOO
D:ugą sen~acią było or7ecze1~1e kon11s11 spo~-1 lepszy od dotychzasowego o 1,4 sek), 2) Z1em-f
nań) w czasie 3. 29.5, przed Oszajnikowem (Skra
·arszawa) 3.29.8. 3) Olecki (Warsz.) 3_02 _23 ,8, toweJ Polsk1e~o Zw. Ply:-vack1ego w spra:v1e b1ńska (AZS.Warszawa) 1:43,4, 3~ Pastorówna mtr. stylem dowal. panów 0 mistrzostwo Polski
ply4) Ritter (Bydgoszcz) 3_02.24 ,
5) Starzyński li~koah_u bielskiego. Jak w_1adomo, liakoah biel- (liakoah) 1 :45„4, 4) Matecka (Legia-Warszawa) mia! wykazać kto jest obecnie najszvbszymPoie·
· _ wakiem Polski~ Bocheński, czy I\.ari'fczek.
(Warsz.) 3.02.24 ,2, 6) Lange (Poznań) 3•07 _24 .2, ski złozył protest w sprawi~ wyniku. na ~OO mtr. 1 :457, 5) 1:<udhń~ka (Poznań) l.48.
styl~m dowolnym p~n, t:w1erdząc, ze pierwsze . W klasie l~eJ na tym samym ~ystansle zwl:'- dynek wygra! bezapelacyjnie Karliczek 1-szy,
7) Kolski (Łód~) 3.07•44,2•
m!eJ~ce zajęła _Daw1dow1czówna,_ a me C~t?- 1ężyla Brendlowna (Sokół-Grudziądz) w czasie 1który już po 50 mtr. wysunął się zdecydowanie
Odpadli z drużyny olimpiJskiei :Iargoński
na czoło i ukończył bieg zupełnie niezagrożony
·
w1czowna któreJ przyznano zwycięstwo kom1s1a 1 :44.
Kapiak wskutek zderzenia.
przez Bocheńskiego. Wyniki biegu: 1) Karliczek
Kiełbasa zajął dopiero 14-te miejsce.
2) Bocheński
1-szym (BKS) w czasie 1:01,9,
rtajwiększa sensacja świata!
(Delfin) 1:02.9, 3) Szraibman 1:04,:3, 4) Elsner
MECZU
JEDYNY AUTE„TYCZrtY FILM

ńowne uzyskało WKS. Równe w stosunku
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(EKS), 6) Gumkowski (AZS.·
do klasy A
W sztafecie 3X100 mtr. stylem zmian. pal\
Wczoraj rozpoczęły się finałowe mecze o
o mistrbostwo Polski tryumfował dzięki Dawi·
•
mistrzostwo klasy 13, będące zarazem spotkadowiczównie bielski Hakoah,ustanawiając nowy
niami o awans do klasy A.
rekord· Polski 4:48 sek., 2) Delfin 4.50,8, 3) AZS12 RUrtD EMOCJOrtUJĄCEJ WALKI
LECHJA - SOKóL 1:1 (1:0).
Warszawa 4.54,2. Czasy tych dwuch ostatnich
Przez pierwsze 25 minut spotkania Lechia
Wkrótce W Kinie „CASINO" sztafet są również lepsze 01! dotyczasowego re·
pn::eważa!a zdobywają~ bramkę ze !';trzalu Ru·
kordu Polski.
d11iaka. Teraz gra się wyrównuje, mimo to nie
Sztafeta 4X200 ,mtr. stylem dowol. 1'al\6W o
udaje się jednak gościom zdobyć bramki.
mistrzostwo: 1) fKS. w czasie 10:37,2 (rekord
on~
Po przerwie Sokół prz,eprowadza szereg
klubowy Polski) przed warszawsh Legj410:49,6
"
akcji ofenz:vwnych i po 20 minucie wyrównuje
AZS warszawskim 10:51 i Delfin~m 11.05.
•
•
••
•
•
•
•
przez Pacykowskiego. Tomaszowianie nie WYogólnej 1'Unktacii prowadzi EKS Katowice
""T.ystują podyktowanych przez sędziego w ' 28
- 140 pkt., 2) AZS.-Warszawa, 3) Ii:tlcoah.
t
ŁóDż 20
i 35 minucie dwuch rzutów karnych. .
• · • Bielsko, 4) Delfin-Warszawa, .5) Oiszowiec, 6)
.
ar yna '.
ipca.
'
, . ,
Sędziował hardzo słabo p. Winiarski z Łodzi
Bezposredn10 po meczu z Phoebnsem I Pomocmcy - Ko.Uarczyk II-g1, Wasie Legia, 7) Klub PłYWacki SlemiaMwice.
ZJEDNOCZONE - K. K. s. 2:1 (O:O).
Spotkanie pomiędzy Ziednoczonemi a Kali- kapitan związkowy PZPN p. Kałuża u- i wicz, Dytko, Cebulak, Góra.
· • • •
Napastnicy - Piec 1-szy,, Szcrfke, ·
.. polskiej olimpii· j
skjem KS. zakończyło się zastużonem zwycię- stal. i.ł nast.ępując,Y skład
lak1 M
M
k G d W0 d
p
k
łk
d
k
stwem łodzian 2:1.
zakd1'ezenie mistrzostw
poniedziałek,
w
Dziś,
!
auste
arz,
j „ ctereK! .
k'
Strzelcem obu bramek dla druż, ny łódzkiej s ieBJ mkruzyny pl Aarlbs ~efk· . M d
1.:
rozegrany ,zostanie długodystansowy biei PłY.•
ans !' a eys 1• • J ~ras, isie insiv.;
ra , arze był Pakuła, a bramkę dla KKS-u zdob:v.I
-.... :wacki na l®Q J.Dk.
Siczepania.k, Gałecki; ~
ObrGńcy Neuman.

• Pl·1kars kil usIilI
· Ii1CJa
Reprezen

ohmpt 1sk1e do Berlina
Kto po1edz1e . na igrzyska
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minu przed zamachem na ró -a
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Pan Hieronim rozwodzi s~. Przed sądem
z przewiązaną głową I płaczliwym głosem :
opowiada o swe) straszne) martyrolog)I:
- Nie było ani jednego dnia w ciągu nasze- I
go trzyletniego pożycia małżeńskiego bez wiei· 1
kieł awantury.„ A po każdej awanturze żona !
rzucała we mnie jakimś ciężkim przedmiotem„.
- Człowieku, I Jak pan to mógł wytrzymać
- dziwi . się sędzia. - Dlaczego pan wcześniej
ttle zwrócił się z prośbą o rozwód?."
- Bo zawsze żona trafiała obok, a wczoraj
pierwszy raz trafiła w moją głowę!
stałe

l

.

..
•

Antoni meldule panu dyrektorowis
- Jakaś pani chce się widzieć z panem dyrektorem„.
- Czy ładna?„.
- Tak jest. panie dyrektorze.„ Nawet bar·
·
d~o...
,--- To niech wejdzie!
gwarPo kwadransie, gdy dama odeszła, dyrektor Na zdjęciu król Edward VIII (x) w chwili wręczenia sztandaru p ułlwwi

dii w Hyde-Parku. Przy
J
dziwny
ma
Antoni

wezwał woźnego.

- Muszę zaznaczyć, że
gust... To się nazYWa u Antoniego ładna ko· ;
·
bleta?„.
- Bardzo przepraszam pana dyrektora, ale
sądziłem, że.„ to żona pana dyrektora.„
- Właśnie to ona była.„
mężowie

Dwa!

•••

rozprawiają

na temat

wYiściu
nać

z Hyde-Parku Jerome Bannigan
zamachu na króla.

usiłował

chu na króla Angljl

W kilka minut po z

do ) W dniu zakończenia sankcyj antywło
skich wszystkie gmachy państwowe i
domy prywatne udekorowane zostały
flagami państwowemi. Na Placu We·
neckim Mussolini wYgłosił płomienną
mow ę do zgromadzor.ych faszystów.

I

mał·

łeństwa'

· - Małżeństwo to dziwna lnstytucfa! - powiada pierwszy. - Ktoś tam mruknie cl nad
głową klika słów i ślub gotów!„.
- Tak.„ - potwierdza drugi małżonek ze
A potem mrukniesz kilka słów
smutną miną. przez sen I rozwód gotów!

•••

syn leśniczego, stał się ostatnio nie·
możliwy Dokucza wszystkim sąsiadom, każde·
mu płata figle, zachowuląc się niesfornie.
- Co się z nim stało? - zwraca się Jedna ;
z sąsiadek do matki Pelusla. - Przecież on był ;
j
zawsze taki grzeczny?.„
- Teraz sobie pozwala, bo wie, że ojciec mu
nic nie zrobi...
- A i.Ilaczego ojciec fest dlań tak pobliżli ·
feluś,

I

•

wy?...
-

Bo

chę śruu

pak nie

widzi pani, połknał wczoraj tro- Cała Anglja pozostaje pod wrażeniem planowanego zamachu na króla EdwarI stary boi się go uderzyć, żeby cltło· da VIII. Na zdjęciu wldzimy moment, w którym zamachowiec (x) .Jerome Ban·
Peluś,

nlgan skierowany zosta Je do auta policyjnego.

eksplodowa~

' Na zdięcłu fragment z PO!.!rzebu przy·
hiszpańskich,
wódcy monarchistów
Salvo Cotelo, który padł ofiarą zamachu.

I

pęka ... Muszę mieć

Chicago i Nowy pan wraca ...
- Będę ta111 niebawem - odezwał
Yqrk„.
Tu „Three Corners" - zaszemra- się młodzieniec, odwieszając słucha welełoni--4ki
kę„.
ło w oddali.
~•
- Iiallo, tu dr. Berg.
- Czekam na pana oddawna - po_ Tak.
- Zdaje mi się, że będziesz miała!
Niech pan przyjeżdża natychmiast
zaraz
Proszę
telefonistka.
wiedziała
niech
dziewczyno,
boską,
litość
Na
_
WilKasia
powiedziała
noc
spoJrnjną
lets do swej koleżanki Tekli Thorkelson, pani połączy się z „Three Comers" i odszukać dr. Berga. Wzywa go pani Ga doktorze, pani Cameron jest umierająca.
- Stacja? Co się tam dzieje? Czyż
·
gdy ta zgłosiła się na nocną zmianą. - 1odszuka dr. Berga. Pani Cameron znów meron.„
- Zrobi się. Zaraz przyślę doktora nigdy nie dostanę tej rozmowy z ChicaW taką burzę ludzie wolą nie telefono- 1 się źle czuje. Zaledwie wyczuwam tętgo? Mam jeszcze zaledwie 20 11.iinut cza
do telefonu. ·
no ... I ciągle wzywa Joe...
wać.
Nastąpiło chwilowe odprężenie. Mil- su, dziewczyno. · Niech mi pani natych_ Biedna okbieta _ odezwała się
- Tern lepiej - odparła Tekla. Mam ciekawą książkę, chętni~ ją poczy- 1telefonistka. _ Kto wie, gdzie się ten czat sygnał z mieszkania pani Cameron miast da Chicago - wota! z<lenerwowa
chłopak poniewiera ... za chwilę uzyskam - kto wie, co się tam dzieje? ... Iioffman ny Iioffman.
tam.
- Nie rozumiem tych porządków ·nie alarmował, śpiewaczka uzbroiła się
Koleżanki pożegnały się i Tekla zo- połączenie z „Three Corners"...
sekundowała mu Magda f''reiburg. - Że
_ Niech się pani śpieszy, _ pro- widocznie w cierpliwość...
.
stała sama.
I Tekla przypominała sobie ową też w przyzwoitym hotelu nie można
Po krótkiej chwili zapaliła się czer- siła pielęgniarka. _ Wątpię, czy chora
straszną noc, kiedy Joe Cameron, my- uzyskać połączenia telefonicznego„.
wona lampka. Sygnał pochodził z poko- 1przeżyje jutrzejszy dzień...
- Burza, proszę pani, linia przerwaju ttoffmana, właściciela hotelu „North- 1 -- ttallo, stacja? Tu Marga r'rei- śl.ąc, że zabił człowieka, uciekł paniczna - odpowiadała cierpliwie Tekla.-'
.
western". Prosił o połączenie z p. Blo- burg. Proszę o Nowy York. Moja córka me z h~telu.
. debiutuje dziś właśnie. w operze. Przez .. Jo.e I 19-1.etm syn Iioffmanna pokló- Monter naprawia uszkodzenie.„
cpem w h?telu „wpson'.'· Chicago.
Telefomstka stw1erdz1ta wówczac, ze wasze przeklęte bruki zwichnęłam so- cih się ~ d~iewczynę. Spro~okowany
I ta noc się skończyła. Magda Freiszereg połączeń nie działa. Nie odzywa- bie nogę i jestem przykuta do łóżka. Ale Joe rz~cit się ~a rywala z noze1!1 w ręło się Chicago, milczał też Nowy York. przyrzekłam dziecku, że zadzwonię po ku. Widząc leząceg~ ~e krwi. Boba burg rozmówiła się ze ~wą sórką, winNajwidoczniej silna wichura zerwała występie. Da mi pani teraz Nowy Jork, łi~ffma~na, Joe rzucił się przerazony do szując jej wielkiego sukcesu. Hoffmann
Iucieczki. Zaalarmowany o?głosem awen sfinalizował tranzakcję z F.lochem i za.
dobrze?
przewody telefoniczne.
tury . st~ry łioffm,an nadbiegł. ze .swego cierając ręce, ułożył się uspokojony do
proszę
trudne,
bardzo
- To będzie
Tymczasem Iioffman znów się ode1
pani. Narazie połączenie jest zerwane. IpokoJu i wołał wslad za uciekaJą~ym: snu.
zwał:
Pani Cameron zakończyła życie,
Słynna śpiewaczka austrjacka. wy- „Morderca!... morderca!"...
- Panno Teklo, niech się pani posta-1
Joe ukrył się, a matka jego, złożona trzymają c wswych dłoniach rękę marra, abym szybko otrzymał połączenie. stępująca przed dwoma dniami gościnI ciężką niemocą, walczyła ze śmiercią, notrawnego syna.
Muszę mówić z Blochem, który reflek- nie w operze, oburzyła ·się.
- Odpokutujesz swą winę, chlopA tu z mieszkania ciężko chorej na ·,. wzywając nieustannie syna.
tuje na mój hotel. Jest to dla mnie szan- Hallo - usłyszała nagle nieśmia- cze? - prosiła.
sa nie do pogardzenia, gdyż mam na wi serce p. Cameron sygnał alarmował
Połykając łzy, mlody mężczyzna ski
doku inny, dobrze prosperujący hotelik, nieustannie. Niecierpliwił się również ły głos. - łiallo, Tekla...
głową.
nąt
Joe??!.„
po-I
na
wyrzekał
który
ttoffman,
bardzo
nie
Jeżeli
poluję.
oddawna
.
na który . już
Kiedy Tekla kof1czyla sw6j dyzur
dam Blochowi Qdpowiedzi do 11-ej wie- godę , nieudolność telefonistki i świat ca 1 - Tak, to ja ... Co się dzieje z moją
nocny, podsze dł do niej Joe Cameron:
•
ły, jęcząc, że przez tę przeklętą burzę matką, Teklo?
czór, to zerwie umowę.
- Dziękuję, że tni pani kazata wró- Jest bardzo chora, Joe. I pragnie
- Narazie połączenie jest zerwane ... wymkni e mu si ę z ręki świetny interes.!
- H.allo, Milwaukee, czy słyszysz' się z panem zob aczy ć„. Niech pan wra- 1cić Teklo. I dę teraz d.J policji. Ki edv od·
- Psiakość - zaklął kotelarz.
c~„. B?b Hof!m~n żyje i. nic mu nie gro- I zyskam \voln ość, a pa11i mmi W Ó \~'czas
. .
~ Uczynię jednak, co tylko bę dzi e . mn ie?
Byt to monter J e rry, napraw1aJący z1. Kazcly poswiadczy, ze by ł pan spro- j me wzgarclzo, b ędę s i ę uwa7.Q.t za 11 ;:J·
mozna.
1
i wokowar y, sąd u wzv,l ę dni tę okolicz- 1szczęś l iwszego z ludzi...
Pielęgniarka pani Cameron zdj ę ł a uszkodzeni e.
liallo, .Jerry. niech pan ratuje sy- ność„. A mógtby pan swą obecnością I Tekla w milczeniu uścirndn mu
słuchawkę:
l~t.
tuacj ę - woła ł a Tekla. - Otowa mi os ło dz ić ostatni e chwile cho re j... Niech d lań .
- łiallo, czy~ to Tekla?
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