WYfl.A>lłIE:

IECZORNY IL
ANTONI J\\AGNE
francuski kolarz zdobył w
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EDGA~ BUCHW ALDER
szwajcarski kolarz Źdobyl
w Bernie mistrzostwo śwla•
ta w grupie amatorów.
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Warszawa, 11 września.
Do tej chwili brak bliższych wiadomości o szczegółach lądowania załogi
·

l
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„LOPP" i odnalezienia zaginionych lotników.
Jak w·iadomo, w najbliższych godzinach, na poszukiwania kpt. Janusza i
por. Brenka udać się miała specjalnie
zorganizowana wyprawa, w której m.
in. mieli wziąć udział kpt. Pomaski, zastępca attache wojskowego w Moskwie

Tragiczna

lo

odnalezieniu lotników polskich wywo·
MOSKWA, 11 września.
(PAT} Centralny Aeroklub Sowiecki w Moskwie otrzymał dziś rano 1łała olbrzymią radosć.
Z brzmienia depeszy nadesłanej przez
o godz. 5 następującą depeszę, nadaną przez kpt Janusza z załogi balonu
L O. :.L~d~waliśnry dnia 1 września w odległości 25 kim. od wsi Nosow- kpt .. Ja1~usza centralne~u Aeroklubowi
szyzna w rejonie Onegi (kraj północny) w odległości 100 kim. od miasta Onegi. ,sow1eck1emu w Moskwie wynika, .że lą·
Idziemy pieszo prze·z miejscowości Kałgaczycha, Małosujka, Onega. Prosimy l dowal on wraz z por. Breakiem w re·
i jonie Onegi. Biorąc pod uwagę miejsca
.
o okazanie pomocy".
I ładowań innych balonów, wnioskować
.
Depesza został:i nadana z Małosuj!ci, o ~odz. 1 w 1!ocy.
jsca
LOPP" .
.
;.
Aeroklub moskiewski wysłał poleceme do Archangielska okazama po1
pierwszego me
I na1ezy, ze „
mocy Polskim aeronautom.
= = ! w zawodach uzyskać nie zdołał. W nal•
c
"'
kpt. Szyndler, oraz znany aeronauta zaginionych i określenia przez nich miej tepszym wypadku uplasuje się on na
! sca pobytu, przygotowania te zostatY jdrugiem miejscu za balonem .belgijskim
szwajcarski p. Tilgenkamp.
WidFP
Wobec otrzymania wiadomosci bd pczerwane. w całym kraju wiadomość „Belgica".
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1927 - 103.370
Paryż, 11 \\.'rzc.'.'11ia. -1ściśle zaś, wedłul! danych ołtqalnych
„ „ 1928 - 117.238 „,
1.043.429 osób.
(Tel. wł.). ·
„ „ 1929 - 137.505 u
Lwia część tych „więźniów stanu'' i
Krajem, który pobił rekord w dzie..i
„ u 1930 - 306.744 u
dzinie prześladowań politycznych s ą pr:zypada na państwa dyktat.orskie •. Cie„
. „ „ 1931 - 360.491
Niemcy. Jeden z dzienników francu- kilwa jest ponadto progres1a ,pobtycz.ll
„ „ 1932 - 635.537 u
skich ogłasza ciekawą stafyslykę z któ- nych aresztowań". Ilustrują ją następu• •
" •
11 1933 --;- 5~0.488
rej wynika, że na ca~vm świecie, w po- jące cyfry:
. R~kor4 pobiła 1edna~ '! t~J ~1edz 1•
59.573 aresztowań
W r. 1925 szcze_gólnych państwach jest oj!ółem po-/

ly przy ul. Goplańskiej 12, postanowili
odpocząć .przy wódce.
W mieszkaniu Justmana na Wiśniowej Górze, po wypiciu kilku kiRliszków
nagle zasłabli i stracili przytomność.
Wezwano pogotowie miejskie, którego
lekarz stwierdził otrucie„. Okazało się,
że zaszla pomyłka i miast wódki napili
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Jeszcze
dzte wolni, t. zn.
korzysta1ący

ze względnej swobody ruchów, czują się
jednak t~k, jakh,v.żvli za kr~tami. N!e: ·
matu ani wolnosc1 słowa, am woln.osc1
·
sumienia
_ P;ie życie _ pisze ieden z socjalistów niemieckich do redakcji wspom•
nianego dziennika Psie życie Jtdyż człowiek nie jest pe~ny ani dni~ ani godzi.
by Trzeba mieć wciąż wyt~żony słuch
~rok, trzeba wciąż uważać, czy ktoś
nie podsłuchuje moich prywatnych rozmów, aby donieść brutalnym władząm
0 nielojalnosci" i zdradzie państwa na·

a w .ian .iB as 1an czynnie zn·ewazony
„

•

•

.
.
.
•
.
pos1adalt zezwoleme na wy1azd, wydane skąd zwolniono go dopiero po energ1cz·
Londyn, 11 wrzesma.
francu1ieJ interwencji ambasadora
. .
. Agencja .Reu~era donosi z Madr~tu, przez gubernatora.
1
sk1ego.
Londyn, 11 wrzesma.
ze przygotowama do obronv stohcy
Agencja Reutera donosi z San Seba- I W związku z tern gubernator przyjął
prowadzone są w gorączkowym tem·
pie. Garnizon stołeczny uległ znaczne- stian, że wczoraj około 30 dziennikarzy '.dziennikarzy zagranicznych i uprzedzi!
mu wzmocnieniu, po przybyciu około 5 zagranicznych, przybył~ch do tego mia- ich, że na przyszłość będą s_tosowane
. sta, uległo zat~zyn:ianiu przez . milic~ę ,surowe san~cje prz~ciwko. !Ym d~iennitys '.~cy milicjant.ów katalońskich.
W dalszym ciągu dokonywane są h· czerwoną. Dziennikarz francuski, kto- ilrnrzom, ktorych dzialalnosc będzie doP.o- ~vodziła, że są wrogami hiszpa(1skiego
czne rew~zje domowe i areszt?wania a-, rego ,po.dejrzewano o sprzyjanie
rystokratow. Jednym z ostatmo za trzy- I wstancom, osadzony został w areszcie, 1 trontu ludowego.
rodowo-socjalistyc~ne20".
.
.
manych jest markiz Saragossy, który l
qoebe~ wytępił w 1:rzeciej Rzes.zy
StoJ·ad~now„tcz
za czaisów mon:irchji ~ył jed_nvm ~ dwo1ntel!l!enc1ę ,terorem, zdusił wsz':łką me·
~
·
j
rzan królews.k~ch. Mimo. meustaJąceg~
zalezną mysi, terorem „kształtu1ąc cha·
bombardowama powstancy zamknięci
rakterv'' nal!inając je do wskaza6 świaPrzed konferencją Małej Ententy w Bratysławie
w pałacu Alcazaru w Toledo dotvchczas
na topoglądu nar.-socjalistyczneao .
europejskiej oraz w szczególności
Bukareszt, 11 września.
, .
.
nie skapitulowali.
Europy.
wschodzie
jugosłowiań(PAT) Wizyta premiera
. " Par~z, !1 wrzesma.
Socjaliści
Co się tyczy ostatniej sprawy, ustado
„Le ~atm . dono~.1· ze ambasador i ski ego Stojadinowicza dała okazję
przeciw kvmunistom
francuski w H1szpanu Merbett został 1zamanifestowania trwałych stosunków lo~e zo~ta~ie r~ekomo wspólne . st.anowczoraj znieważony przez jednego z sojuszniczych, jakle łączą Rumunię i Ju- wisko, iak1e zaJmą delegaci obu panstw
Pary~, 11 wrzesma.
na konferencji Małej Ententy w Bratyprzyw.ódców ko~umstycznych w San goslawię.
Sebastian ~ chw1h, gdy asystował przy . Cala prasa podkreśla wspólnotę inte- s!awie, gdzie sprawa stosunków mię- f. ~PAT) N~ rę~e prem~er~ !?lum~ napty
7 ~ła~ow.amu ~a .J>O~ład par,owca „Al- resów obu państw, tak w zakresie poli- dzypaństwowych na wschodzie Europy ..waJą osta~ 1: 10 hczne os'Yiadc~ema
z.e
będzie jednym z głównych tematów dy- ~strony rozn:yc,h organ_izacyJ „ robptn~
c10n k1lkudzies1ęcm uchodzców, któ· 1' tycznym, jak i gospodarczym.
Koła poinformowane twierdzą, iż po- skusyjnych. Również omawiane będzie : czych, wyrazaJące .sohdarnosc ,z. pohrych papiery były w norzadlrn i którzy
za sprawami wzajemnych stosunków w Bratysławie stanowisko Małej En- . tyką r.ządu ~ sprawie neutralnosci wo.
tematem rozmów jest również wspólne jtenty w stosunku do projektu reformy bee Iii~zpann. .
1
M. m. ra~a naczelna potę.zne.go s~ni stanowisko w zakresie polityki ogólno- paktu Ligi Narodów.
'Ir
dykatu koleJarzy w depeszy wyraziła
·
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. N1~iednokrotne ~r?testy konsu~a s9- federaci~ pracy .
w1 ę z 1e 111u. char 1~111s~1m znaJdUJe się 21
!Y-'am f.es.ta~1 c te są. dowod~m kontrobywateli 1 sow~cck~ch, areszto:'r any~h!w1eck1ego \"! Ch~rb111~e u władz JaP?ll-J

przez właoze Japonsko - mandzursk1e. 'sko - mandzursk1ch me dały rezultatow. akcn sociahstow przeciwko probom wy/l resr,towani są traktowani bardzo źle. \\!ladze japońskie nie zezwoliły na wi-l'wolania strajków politycznych, zainicjo
:Władze japońskie starają się wymóc od ązenie . się aresztow:an;vch aµi z . rodzi· wanyc.h ostatnio przez partię komunir
Inich zeznania, które wskazywałyby na nami ani z konsulem.
st:y:czna celem
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adres i powołać się na szyfrę, celem przesłania

SI Pi pasażerowiB \li
załą~~r~ ;~c;~ ; 0;d;~N~~rl~cY: Spr&· neg po róinłka Byr a, który
nadesłana została

dla Nich
korespondencji, jaka
do działu „Wolnej Trybuny". W liście należy

nrzeżycia słyn·
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natur ŁB je i taje fi111 ie B

(sb) Na półkach księgarskich w No- Byrd w latach 1928- 29, druga zaś ł Nadeszła prawie taka sama ilość odpowa winna być przekazana władzom policyjnym.
„ZNAK ZAPYTANIA" w KRAKOWTE: _ wym Jorku ukazała się ciekawa książ- ' trwala od 1933 do 1935 roku. Kilka latł wiedzi, w których poważne nawet przed·
Sil(biorstwa tłumaczyły się niemożnością
Jeżeli narzeczona, a później żona nie byłaby ka. Jest to opis ostatnie/ ekspedycji do ' trwały przygotowania.
szczęśliwa przy boku tak idealnego człowieka, Bieguna Polttdniowego, zorganizowanej r Sprowadzano specjalne piece do ogrze udzielenia pomocy spowodu ciężkiej syjakłm jest Pan - to chyba nie zasługuje na przez znanego podróżnika admirała Byr- ~ wania ze Szwecji, narty i sanki z Nor- tuacji finansowej.
Mimo to, gdy Byrd wyruszył na wyszczęście. Ale proszę się tego nie obawiać. Mło- da. W wyprawie naukowej wzięło udział i wegji, futra dla uczestników wyprawy
db§ć musi się wyszumieć l należy być wyrozu· 120 ludzi, w tem.„ pieciu ślepych _r1asa- z Alaski, psy z północnej Kanady, prę- 1prawę, mial do swej dyspozycji 15 tymialym dla błędów, które się popełnia w nie-I żerów, których nie chciano przyjąć do' ty bambusowe z Japonji, a map dostar- . sięcy kilogramów cukru, 30.000 kg. mą
ki, 1.000 kg. jarzyn, wieleset ton poży
świadomości i wskutek br4ku doświadczenia. s;rona uczestników, a którzy jednak zdo- czyla admiralicja angielska.
1
Ponieważ Byrd sam nie rozporządzał 1wienia dla psów, 7 .OOO metrów towaru.
Narzeczona nie zawiniła tak bardzo, jak brat tali ukryć się pod pokładem.
Pana, który postąpił niecnie. Trudno. Stało się. · Wyprawa udała się dwoma okręta- dostatecznemi środkami finansowemi ro- ·130.000 metrów strun fortepianowych,
Gdyby narzeczoną, którą Pan tak wzruszająco mi. Na pokładzie znalazły pomieszcze- zestal 30.00,D listów do rozmaitych firm 100.000 śrub, tys.iąc kilogramów tytoniu,
kocha zostawił na łaskę i pastwę brata - by-, nie 153 psy, cztery samolo.t y, pieć czol-[i instytucyj, w których prosi o udziele-lsześć skrzyń gumy do żttcia. 3.000 ksią
pieniężnej lub w naturze. żek, 1100 par skarpetek, 125 skrzyń myPierwszą wyprawę e:organizował nie pomocy
łaby ona nieszczęśliwa przez całe życię. Niech gów.
dla.
Pan zapomni o tem, co się stało, albowiem za-
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tutaj młodość, a któż z nas w młodości!
winiła
ni~ popełniał błę~ów?„. Należy b~ć. wyr~zu-

u~

m1ałym, wybaczyc l to ,tak całkow1c1e, azeby

nietylko nigdy ne wspomneć, ale nawet nie my·
śleć o tem co się stało. Jestem pewna, że hę·
dziecie
. ' albowiem Pan
. . ze .sobą bardzo szczęśliwi
wyrozulDlały,
i
1est 1dealn1e · dobry
,
d •
· 1 a narzeczona
N'
1 . 1. dl
k h P
;c : ś ~na ti~ ta h ieglo twi: e ~t zięc:n~~ w a ni ed z ~ ~~ Y~ ~a e c ara. e~u, ia e
anł .p~s ~ a.h ~ ierzckiłeó si~, wwspom~en a pkrz.easze„o spo OJU.
n1e za ca1ę
11z osc1 n1ec
Wybacrejąc narzeczonef _ postąpił Pan słusznie, szlachetnie i bardzo sprawiedliwie.
TARNOWIE: Nie
„PRZYGNĘBIONA E."
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Podróż

podbie,runowa

obfitowała w

Byrd. zag~nąl
1 dopiero po długich poszukiwamach
zdołano go odnaleźć. Był on w.vczerva~ramqtyczne mom~nty.

Królowa holenderska W;lhelmma Jetdz1 rowerem i nie urządza
rrzujęć cficjalnych

ny brakiem fJOżywienia i nawTJól zatru-

ty czade1n
.
. . N.ieczęs t o row.
. •
1
. , spowodu wadliwego funkc1'0• osc1ą.
lencler.s•k.im rza dk
holenderska WJlhelmma
(z) Krolowa
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'
uchodzi
lecie swego panowania, słusznie
za najskromniejszą i najoszczędniejszą z 1 Wilhelmina ogranicza do kilku niezbęd· stwierdził Byrd na horyzoncie obec1~anujących eurnpejskich. Niedawno li· 1: nych uroczystości, z.wiązanych z defiladą 1 ność wielkiego łańeucha górskiego. Ce1
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sla cyw11na ro owe1 zosta af zmru~1szo· ; wo!s o.wą. ro 01\:a ~o pracu.1ed i za!- ~m rug1~J Jbegdo wyphrai?r y o z a ~mdu1eb ~1~ .sprawam1 pa!1 s. woweSnu o nlna1- m: tydchł mBez ća anyc. od ok1c .. co !Ilu się
na ~ 1 0.26k0.~0l0 d~ 8h.2l00.0d00 k.o~enowH.
1 .szczeg~ 1o~.
w_e wo. e tez u a o. y lll:oze Je _na .. ze n~e wyra ac. :o o"'.el ? en ers 1e1 w a- ro me1szyc1
w
bar- od p•r acy godzmy posw1ęca W1lhelmma dart on wszystkich taJemmc Bieguna
dze zadziwia cudzoziemca swym
Południowego.
dziej niż skromnym wyglądem zewnętrz- ' malarstwu i.„ matematyce,
·
.
.
0
1
M'IBZ\VYkłe
Di sama będzie dążyć do ~ego, ażeby sprawa ta ! nym. n. irał~c~ p:zvlegad:u i~?~ s~kt~~ ·
Ili
~ ~
,
została, po pewnym czasie uregulowana for· 1 magazyn JU~ile.ski, a z . I! ł.
„ "1
malnie. Narazie dziecko, p;oszę starać się po- i „elektroluxow" •. Pałac me .po~1ada roz- !
która cudem uratowała sł~ z fal mnrsklch
stępować tali, ażeby nie płoszyć swego szczęś- : le·głe~o p~rku, 1~k wszyst~1e mne :ezy- ;
(sb) Przed sześciu laty zginęła w stwierdziła ona, iż została porwana
cia i nie zrażać narzeczonego. Najpierw wyrzu- 1d~nc1e. ~r;ile~skie, zdaś klnro.l~wa ~ilh~l- ·
ty, a później ponłżajęca scena przeprosin. Ta-11~na .1 1e1 c_ork.a za ' aw~ ia1ą się nte· Anglii w tajemniczych okolicznośdach przez silny prąd. Plaż& była pusta i
kie postępowanie należy określić jako nawskroś wielkiWO gro.a;kem, połozonym h~y~u. P.a: młoda dziewczyna, Minnie Keogh. Wła- I nikt nie zauważył wypadku. Aby móc
ddog.ro . u t~. monarc im b)eJ dzc wszczęty poszul<'iwania za zagi·ni·o- jaknajdłużej utrzymać się na powierzch
histeryczne, które nie może się podobać. Zanim i ł~cuk.
Pani wywoła scenę jakąkolwiek uwagą, wyrzu· cor a 0 aią ~tę '." ~itrue. swemu u 1u 10 • ną, jednak bezskutecznie. Ostatnio mie- ni, dziewczyna pOltożyta się na plecach.
tem, czy kaprysem, niech się Pani najpierw za-I nemWu .s hoo1mrl~wi łykz„~~rrrskieN-uci l· dó Iszkała ona w mtejscowości kąpielowej W pozycji tej pr~etrwata około czterech godzi'lł. MdleJącą prawie wydobyli
ie e; an w! 1 orquay.
. 1 e · ma„ ~o owa
stanowi nad tem, że to wszystko podważa szaposiada zaledwie 1e~en s~moch.od, ma:~~ 1 Pewnego dnia Keogh wyszła na pia- z wody marynarze jadącego w kierunku
cunek mężczyzny dla kochanej kobiety.
Niech Pani nie stara się wyrobić w pojęciu 11931 r. Auto to słuzv k:olo:"'e1 .rowmez l żę i więcej nie wróciła. Powstato więc południowym żaglowca. Statek nie mógł
kochanego człowieka miana kobiety kapryśnej, p~dczas .uroczys\y~h wv1:u:dow 1adhcho: przypuszczeni•e, że utonęła w czasie już zmienić swego kursu. Brak aparatu
lekkomyślnej lali, którą się kocha, ale która . ~ 0 w: .~s ~kmj n~e. ~ark'vnJ 1 czym 1kąpi1eli. Obecnie, po szefoiu latach, wró radiowego uniemożliwił zawiadomienie
p!'zysparza wicie kłopotu i niezbyt nadaje się la~ ~ l~l co: a, . {S~ęzr;icz a u iana, roz- i ciła ona ni•e spotlziewanie, sprawiając,, władz o wypadku.
Okręt odwi·edzit wiele portów aż
zwykłych de- j wiele kłopotu zarówno krewnym swym
na żcnę i towarzyszkę życia. Można zapano- 1ez:a1ą uhcahn Lagi
wreszci·e _l'.rzybył do Południ>O wej Ame. jak i policji.
wa~ nad swemi ka~rysami l nerwami, leżeli zdo- mo. ~trc~nyc ~o~erac •
Pr.~y~od~ młodej angielki są rz~- rrki. Tu Keogh osiadła. ~a state: Przed
l
P-rZyJęCl~@!!ena dworze
będzie się Pani na trochę silneJ woli. J~iel'.
1
I czywisc1e mczwykłe. Krytycznego drua .kilku laty wyszta zamąz 1 obecme wraz
zdcbęd:de się Pani na to, ażeby pr6cz miłości
IKeogh rzeczywiście poszta naj brzeg z mężem i dzieckiem przybyła niespo.
dać jeszcze ukochanemu mężczyźnie prawdziwą ocenić skarb, jaki mu przypadł w udziale.
dzłewanie do Londynu.
Proszę do mnie pisać, ilekroć Pani zechce. morza zażyć kąp~li. W pewnej chwili 1
przyjaźń, może być Pani pewna, że potrafi en -
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zzila}ana, zmęcz.ona, ni·ezdolna dQ zro
dzi1e wiedz.i-al, dobrze mi poradzi..„
1 I od tej chwili z niecierpHwością po- hienia bodaj jeszcze jedn.ego kroku..•

1 1, cząl ~z::~;;;~;ci~;:okata. . ~i~:~~~~'.:"!~~~~!~:~~:~·~:~
li U H ••• I Ic~d~!ęp~!i!~J~e z !t~~~~?. hząv:::c:~:yu:n::i·~·::ć· d::::

rnr·~,11·1ndł'1wnr[·I
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ółczesn • u~r~wała się już od kilku dni, spra-1 i zauważyła słupek przy pobliskiej bra·
j
Yiil"' wiaJąc tern kł·opot policji w całym kra- mie. Dobrnęła doń z wi'elkim wysiłkiem
Sensacy ny romans wsp

l

, .
i opadła. nań ~ezwładnii1 e„..
Łokcie wbiła w kolana, dfonm1 zakryta twarz i, pochylona naprzód, zastygła w bezruchu.„
pośwradomość wracała do niej
1
. ,
.
woh, mrok, który l•egł c1ęzarem na
mózgu, ustępował miejsca przerażającej
jasności.:.
A w miarę, jak zaczęła wszystko roprzygotowane , goszowny od chwilh; gd~, uirzawszy
śniadanie,
przyn·ióst
.
To wa!czy~o w mm .serce z rozumem.: przez jego żonę specjalnie dla Rogosza. : trupa Krau~era, wybiegła, gnana stra- zumieć, przyswajając s-0bie straszliwą
. 1prawdę, ogarnęło ją coraz większe prze
.
.
Jan podniósł głowę i uśmiechnął się . chem na. uhcę.„:
Rozu1!1 własme !flów;ł, P?ds~eptywał
u~arc1e: sko~o. Wikta Jest mewt~n~, po-1 blado. Uśmiechem tym podziękował za!" Pędziła naos!ep, me zdaJąc sobie rażeni1e,. tym razem. - już świadome„„
dl·oruą po rozpalonem
Powiodła
.
wu~n~ ?yta !UZ . dav:no . zg~OSiC się do Iżyczliwość, którą okazywał mu do-' vPrawy, dokąd .1 poco zdąża.:. .
Jak ś~epa~ Jak głucha, nic me w1e- czole„.
P.ohcJ1 ! pow1e~z1eć, Jak 1 c·o wyd·arzyło 1zorca od pierwszej chwili.
I - Czy to możliwe? ... - szepnęła
Nagle przypomniał sobi-e coś i za- : dz1ała, me me stysz.ała .• „
I
•
.
się w JeJ P?kOJU...
1 w. pew~ym momencie. poc~uta •. że bezdfwięczrni•e. - W moim pokoju zabiA ona się. ukl'ywa, listy gon.;ze trze-1 pytat:
_ Czy nie wiede, kiedy przyjdzie I ktoś Ją złaJa~ za rękę.„ N1,e w1·edz1ała to człowieka? ...
ba był, o za n.1:ą rozesłać.... . . . . .
Wzdrygnęła się, ziimny dreszcz prz.ePowinien tul 1;awet kt-0, me poznała„„
Chyba pierwsze pr~eraz~n.re JUZ m1- do mnie adwokat?...
ją od stóp do głów ... Zwarła silszedł
okr·opnie,
tylko
się
Przestraszyta
prawda?...
przyjść,
przez.
oprzytomn~ala.Juz
chyba
nęło,
~ Chyba powinien, bo śledztwo już 1wyrwała się więc i pobi.egta znowu n·iie powieki, jakby chcia'ia odegnać
strach~„„ 1:0. u~rywame się świadczy
z przed oczu widok trupa Wernera.„
ukończ.one.„ A kto wam da adwokata? przed siebte...
wla~me za JeJ wmą.„
Na niic to, na nic - widziatJ. g-0 wypowtarzała
machinalnie
Bezustanku,
„
..
przekrzy-IRodzina?
się
stara
- Nie, nie .... r~źnj1e, jak wt~dy, gdy mu się po raz
.
- Ni·e .... - pokiwał Rogosz prze- chraptiwy~1 glosem.:
1.·~eć R?gosz .głos . rozsądk~. - \'.Viktal
!Pierwszy przyJrzata ...
- Zabity ... Zabity .... Zabity .. „
me zab1.fa, Wikta r:1e potrafttaby mkogo ; cząco gł·ową. - Będę miał takiego adWy~rzywio~e w pr~edśmiertnym
Nieliczni przechodni~, ~tórych napo~.
zab.ić, bo, t.o mo!e dziecko .... moja krew, woka ta, wie pan, z urzędu. . ..
- Rozumiem .... My~lę, że może dz1- kala po drodze, ysuw~h ~1ę przezornie 1grymasie wargi, wypclmręte z orbit
.
moJe mysh, moJe serce!....
Nad ranem wszedł do ce~1 dozorca! siaj wam przyślą.... A jak nie dziś. to ra stronę, w mmemannr, ze maią do czy 1 oczy, krew, płynąca z rany - czerwojutro .... Nie kłopoczcie się o to, nap ew- tiienia z pijaną do nieprzytomności ' na, lepka kałuża!
i posta wit na stole śniada nie.
Boż e , B oż e.„ - jęknęła głucho,
współczuciem , no przy jdzie, bo takie jest prawo, że każ d1iewczyną, co w tej dzielnicy nie było I!
Bacznie, jakby ze
dłon i e. - Jakie to straszne,
~at~mując
rzadkością....
przyjrzał się wi ęźniow i , który siedział dy musi m i eć adwokata....
1
Biegła, ciągle biegła, choć w pier- Jakie okropne!. ..
Po w yjśc iu dozorcy, Rogosz zblina pry czy pochylony, z twarzą zasło-J
1
Bezradnie ro z e j rzała się dokoła, iakniętą dłońm i , i pokiwał głową, dziwiąc ' ~y ł s i~ do stołu i z apetytem zabrał się ,siach tchu jej brakło, choć siły opuszby szukała czyj ej ś pomocy .... Co zrogwałtownie...
ją
1czały
•.Aę czemuś ba rdzo . Potem odchrząknął do jedzenia.
I - Powiem adwokatowi wszystko, . Ale coraz wo.Iniej przebierała noga- bić. d o kąd pój ś ć , kogo zapytać o radę?
; mruknął:
Trzeba chyba do poli·cH - tak nale- No, jak tam, Rogosz?... - Zn owu co i jak jest, i niech on mi poradzi. co' mi, coraz szybciej chwytała w płuca 1
1 ży czyni' ć w nock1hn ych wypadkach„.
powiehze.
aromapijąc
myślał,
....
ić
zrob
mam
spokói,j'
Dajcie
....
nocy?
tej
spaliście
nie
DALSZY CIĄG JUTRO«
.W reszde zatrzymała się w mi~jsc1:lł
nie zamartwiajcie sLę tak, bo nic ~am ..t:y:czną kaw.ę. - T<11ki adwokat lepiej bę
.
.
.
z tego nie przyfdz.iie„.. Myśl~. że sąd ju?
STRESZCZENIE
Werner został zamordowany. Komisar• będzie dla was tym razem bskawszy 1 . Czy u~rywała s1ię ~w1adom1e, czy
Poliński b.a~a w swy:n .gabi~ecie E!żbietę i da wam mniejszą karę„.. No, jedzcie! tez - mepr~yt~mna >es·zcz~ dotychOdczytar J~l k.01~prom1tu1ący Ją a~l);;,un. po śniadanJe, przyniiosłem wam białej ka-I CZ;ll~ z. przerazerna, b·tą~ata s1·ę po ~odm1eJsk1ch lasach, lub tez padta ofiarą
czem pow1edz1al. „A~esztulę P~m~. .
dk ?
,
.
Rogosz, przebywaiący w w1ęz1en 1 u pod· wy.
.
.
Nie tylko biała kawa była w dzban- wypa u····
zarzutem zamordowania Wernera,. zasta-1
1
Chcąc zasp.oko1ć n~szą c1eka.wość
nawia się, czy to Wikta dokonała tego ku, ale i świeży chleb, posmariowany 1
mastem i obłożony serem. Bo dozorca w ty!11 względzie, J?O.dązmy śla~em Roczynu.
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Ograniczenie ruchu
na ul.

CE!I•~

Str.

1986

a

H·nduski amulet lódzkiei lekarki

Kilińskiego

lódź, 11 września.
(v) Wobec rozpoczęcia prac kanalizacyjnych na ul. Kilińskiego, władze rtieoczekiwane odkrycie
Ciechocinku. - Meldunek władz kolezarzą
starościńskie wydały specjalne
Poszukiwania w pociągu. - Sukces łódzkieJ policji
dzenie w sprawie uregulowania ruchu jowych. Zmęczona po morskiej podróży, po- meldowania i natychmiast teleioniczole
lódź, 11 września.
na tej ulicy.
(v) Niezwykła przygoda, świadcząca stanowiła odpocząć przez pewien czas połączył się z dworcem Kaliskim w lo-o
Zasadniczo ruch kołowy został na ul.
Kilińskiego, na odcinku od Abramow· jednak o sprawoości łódzkich władz w Ciechocinku. Wsiadła zatem do po· dzl, gdzie pociąg miał się zatrzymać o
bezpieczeństwa 1 kolejowych, spotkała ciągu, odchodzącego z Gdyni do War godzinie 7 m. 49.
skiego do ul. Orlej wstrzymany.
Po upływie 10 minut powiadomlo~
Na odcinku tym mogą kursować je- p. dr. Sta?howską z Ł.odzi, któr~ ~echa- szawy i zaJęla miefsce w przedziale dru'był 0 zgubie posterunek policji dwor•
dynie tramwałe i wozy, jadące od .ulicy la .z Gdym, po po.wroc1e.. z morsk1e1 pod- głeJ klasy.. .
O godzm1e 6-ej rano zajechała do Cie coweJ
Głównej w stronę Górnego Rynku, któ- rózy okrętem „Pilsudsk1 '.
ł .....,
Gd
.
Gd.
re muszą dojechać do jednej z J)OSesyJ, P. dr. Stachowska posiada niezwykle choclnka, gdzie zatrzymała się w hoyni zatrzyma ~1ę
Y pociąg z
znajdujących się na trasie prowadzo- cenny ł pamiątkowy amulet hinduski z telu.
Myjąc się po podróży, zauważyła ku na stacji w Łodzi, policjanci poczęli prze
którym się nigdy nie rozstaje. Am~let
nych robót.
W tym celu woźnice i kierowcy mu- ten posiadał kształt wisiorka, w opr~- swemu przerażeniu, że z łańcuszka. znai szukiwać przed2iały drugiej klaisy t>OAmulet indyJski znalazł Idę,
regulującemu lwie z oksydowanego srebra znajdował dującego się na szył - znikł wisiorek· ciągu.
posterunkowemu,
szą
Strata by la bardzo bolesna, wobec schowany w fałdach pluszu siedzenia.
.
ruch,. podać cel jazdy i adres nierucho- ' się oryginalny topaz.
Najprawdopodobniej zesunął się on z
Ponieważ p. dr. Stachowska obawia- czego lekark,a udała się na stację w Ciemości„
poJazd do Starostw2! Grodzkiego ta się, że pod1czas rewizyj celnych klej- 1chocinku i zameldowała dyżurnemu ru- ła.ńcuszka podczas jazdy.
godzinie 8-ej rano p. Stachowslia
moze się odbywać Jedyrue przez ulicę 1not ten może się w walizkach zagubić, jchu p. Leonowi Warchołowi o stracie.
Dyżurny ruchu nie zlekceważył za- otrzymała meldunek z Lodzi 0 znaleziewłożyła wisiorek na szyję.
Wigury do końca tej ulicy.
niu cennego klejnotu, zat w poludtile te·
1
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Pabianickiei fl~~~~;17t=:!m~ ;:~a
raik w RudziB
Jednogodzinny ·stz Millerem.
- Wybuch stra ku tapicerów w
•

DZIŚ

. l~, 11 w~ześnia.
(k) - W-czoraJ umeruchom1one zostały na przeciąg jednej godziny wszystkie fabry!d włó.klennicze w Rudzi"'.
PabJanickłeJ. S!ra!k ten trwał od g. 1-eJ
do 2 po polud!ruu I został proklamowany
na znak solidarności ze strajkującymi
robotnikami fabryki Milna onegdajszej konfewiadomo,
Jak
rencji firma oświadczyła, że narazie
· może przyjąć do pracy tylko 300 robotników, a resztę w miarę uruchamiania
.maszyn. W związku z tą propozycją
przedstawiciele związków wysunęli wa.ranki, które nie zostały jednak przez
.firmę uw~lędnione.
Dziś odbędzie się ponowna konferencJa, celem zlikwidowania dlugotrwalego strajku_

amulet, celem stwierdzenia czy Jest
p. Stachowskiej.

,

•

•

ponowna konfe.renCJil

ulach, o co rozbiła się onegdajsza konierencja.
Wczoraj rano wybuchł w lodzi
strajk tapicerów, którzy domagają się
zawarcia umowy zbiorowej i podwyżki
•••••••
·

Łodzi własnością

plac. Akcją objętych jest około 200 osób. Na dziś w inspekcji pracy zwolana została z tapicerami i pracodawcami konferencja, celem zlikwidowania
zatargu.

Wypadek W· fabryce
Łódź,

11

września.

„••••••••••••••••••••••••••••••••c•••••••••••••••••••••

{gr) W fabryce Kazimierza Czernika
przy ulicy Podgórnej 25 wYdarzyl się
wY·Padek przy pracy, ofiarą którego padła 30-letnia Irena Frankowska, zam.
przy ulicy Warszawskiej 12.
Uroczyste otwareie Miejskiego Ośrodka Zdrowia na Uhojnacb
Doraźnej pomocy udzielił poszlfodowanej lekarz pogotowia Czerwonego
1gich chorych i V dozór sanitarny.
Łódź, 11 września.
Koszt otwarcia ośrodka . wYniósł Krzyża•
(v) W dniu wczorajszym został uro-1
czyście otwarty II Miejski Ośrodek '6.000 zł„ otrzymanych z Departamentu
Zdrowia, przeznaczony wyłącznie dla : stużby Zdrowia w Ministerstwie Opieki
1Społecznej .
ludności niezamożnej.
Łódź, 11 wrzesnia.
Poświęcenia dwupiętrowego budyn- l1 Ośrodek obliczony został na przyję(gr) W mieszkaniu wlasnem przy ulł·
ku przy ul. Lubelskiej 7 dokonał ks. pra- cie 60 chorych dziennie. Zatrudnionych
łat Kaczyński, przemówienie wygłosił 'jest tutaj 6 lekarzy specjalistów, 8 pie· cy Rakowej Nr. 11 targnęła się na typ. wiceprezydent Kozłowski. Miejski lęgniarek i personel pomocniczy: Pora- cie 28-letnia Stanisława Wieczorek, zażywając sublimatu. Przewieziono j!\ d,o
Ośrodek przęuiaczony jest dla niezamoż dy udzielane są bezpłatnie·
M
'
W najbliższym czasie Ośrodek bę- szpitala w Radogoszczu. Przyczyną rozStrajk stolarzy w Zgierzu został w nej ludności, zamiesz.kalej w południoPo-· w.ei c~~cL ~asta, mieśc.i przychodnie dz~e r~zsz~r~ony i mieścić Się tutaj bę- 'I paczliwego kroku był si~nY. rozstrój nertlnłn wczoraJszym zlikwidowany.
przec1w~eneryczną, ~zie rowmez Stacja Opieki nad Matką WOwY.
stulaty pracownicze zostały uwzględ· przec~wJagl~'C~ą,
nione. Wprowadzono dwie kategorie przec1wgruzhczą, przychodmę dla ubo- 1 Dzieckiem.
' OOOCOOCCODCCOOOOOOOOCX
iocoox
plac: 85 i 75 groszy za godzinę.
Natomiast trwa w dalszym ciągu
strajk stolarzy w Łodlzi., Radomsku, Pabianicach i Kaliszu. Ogótem strajkuje
około 5.000 robotników. Ponownej konf erencji naraz ie inspekcja pracy nie wyspołecznej
Memoriał
płacy,
znaczy ta..
fizycznego
personelu
płaca
aby
nował,
i
Zagajnikowej
ul.
przy
Społecznej
ni
września.
11
Lódź,
•••
prywatw
płacami
z
została
zrównana
personelowi
plac
podwyższenia
zażądał
instypracowników
Związek
(k).
W związku z targami o przedłużenie
łódzkich.
szpitalach
nych
8-gowprowadzenia
oraz
fizycznemu
Łodzi
w
publicznej
użyteczno§ci
tucyj
umowy zbiorowej w przemyśle dziaW odpowiedzi na te postulaty dynym, dowiadujemy się, że przedstawi· podjął energiczną akcję w sprawie po- ! dzlnnego dnia pracy.
szpitala Ubezpieczalni Społecżrekcja
zatrudnieni
itd.,
woźni
Posługaczki,
prapłacy
i
pracy
wantnków
lepszenia
ciele zarobkowego przemyslu, którzy
w szpitalu Ubezpieczalni, są marnie wy nej oświadczyła, że na podwyżkę płac
od cownikom szpitali łódzkich.
zaż ą dali 15 procentowego upustu
Przedewszystkiem związek zwró- nagradzani I pracuJą nieraz po kłlkana· nie może się zgodzić, natomiast mote
cennika łódzkiego, ostatecznie z tąda
się do dYl'."kcjl szpitala Ubezpieczał- ście godzin na dobę. Związek zapropo- wydzielać pracownikom bezpłatne pocit
oni
Wysunęli
nla tego zrezygnowali·
siłki.
postulat, domagafący się
natomiast
Warunki te zostały odrzucone i zwiąwprowadzenia dniówek w wYSOko~ci 8
·
złotych.
Przedstawiciele dużego przemysłu
zawarcia umowy zbiorowej między
oraz robotników nie zgodlzili się na to.
Rzekomy bookmacher został uniewinniony
szpitalem Ubezpieczalni a personelem,
• „
•
i..,
n .J__
.
·
•
W nadchodzący poniedzialek sprawa ta
ł..6d z, 11 wrze§ma.
rou.czas osow&leo nwllZ]1, przy .ta· liczącym ponad 100 osób
zostanie jeszcze raz omówiona na wspól
dzi
· d .ć
t
Urno
wyścigów trzymanym znaleziono około 300 złotych
ostatnich
Podczas
(k)
nej konferencji w inspekcji pracy. Na konnych w Rudzie Pabianickiej policja Pienią.eł.ze te zostały Pasorkowskiemu
v:a a ma wprov:ra Zł 8-go nkonferencji tej tematem obrad, będzie łódzka przytrzymała wielu bookmache- odebrane.
ny dzien pracy, regulacJę plac oraz ma
także sprawa ustalenia dniówek w szwal ~ów, którzy w dniu wczorajszym Paso.rkOWS'ki ona przywr~cić pracownikom mot!1ość
jak SJtwierdzono _ kon·
•• •• •• • • •••••• •• ••• • •••••• • •••• kurowali z totalizatorem, wdągafąc gra- stanął przed referatem ,kamvm staro- szczeblowaru~ .. W memorja~e, sk1eroj sitwa powliatowe1to w Lodzi. Na rozpra· wanym d? ~mmsterstwa, zw1ąze~ poruczy w hazardową s!rę.
wie okazało się, że nie uprawiał on book s~a ró-y.rmez sprawę yolepszema bytu
wykitorze
na
b.
~.
sierpnia
2
Dnia
miejski
gowym w Rudzie aresztowany został m.1 mache.rsitwa, ale pożyczał jedynie znajo- p1elę~iarko~, zatrudmo~ym w szpitalu
.Na terenie Łodzi zorga~lzowany będzie cen- in. Pasorkowski, zamieszkały w Łodzi I mym pieniądze na g!'ę i grał z nlmi dol Ubezp1eczalm SpołeczneJ.
. Podobna akcja wszczęta została w
tralny ośr~dek wyszkolema_ ~traży pożarnych pr.ty ul. Wesołej 12. Na Pasoł"kowskiego spółki.
z cale! Pohskf.. W ośrodku tl'm szkolić się b~dą, wskazano, że pr12:yjmuje od publiomośd ·Wobec po~ższego, Pasorkowaki zo- kliku innych szpitalach łódzkich.
prócz oddzlałow łódzkich, również oddziały stawki na poszczególne konie, obiecując stał uniewbmłony, pieniądze zostały mu • • • • • • • • • • • • • • •
OZiŚ \li
z Innych mlas~ przysyła_ne na kursy do Lodzi. wypłacić ~ odipowie.dnio wys ie pre· zwr~
•
I
llllJe w razie wygrane).
~.„
ADRJA: - „Panienka z Poste-Restante'".
•
.Na Widzewie, w ruderze przy ul. Szpital·
CASINO: - „Mały Buntownik".
11ĘZA
nej 10, oberwało się otynkowanie z połowy
g~~lJ>:L:_-1)„~B~~~·· cygański", Z) „Niedo·
sufitu i przysypało wszystkich członków rodzi·
łęga".
ny Cymmerów. Najdotkliwsze rany odnl6sł 60· Zabił rgwala .aelaznu m darnkiem
EUROPA1 - „Bandera".
letni Wilhelm Cymmer, któremu udzielił pomoŁódź, 11 września. J na sympatia: Leszczyka i nawet w cza- IGRAND-KINO: - „Rose Marle''.
·
cy lekarz pogotowia.
(gr) Wojewódzki urząd śledczy po- sic jego nieobecności zaprasza go do' M.ETRO: - „Panienka z Poste-Restante".
"""
MIRA.i: - 1) „sa~ochód Nr. 99". 2) „Na zgllsz
wiadomiono o zabójstwie we wsi Szczy- siebtP.
*
czach szcześcia".
k
O
K l
Of'
łód k'
.
. ód
zorganl- t
W dniach od 2 do 8 października
puyszedł PAŁACE· _ Nie zapomnii 0 mnie"
wczare
y wczoraj
lee
1arą
iem.
z
ztw1e
woJew
w
Y
P
Ł d 1. T d 1 • s k
bd.
zowanhy ,; ziec w °t z ." Y z eni z 0 1Y ?- zbrodni padł 30-letni Konstanty Lesz- do domu, zastał znów w izbie Leszczy- PRZEDWIOSNIE: · - „Dodek na fro~cle".
RAKIETA: - „Cały Paryż śoiewa".
ka. Wynikła awantura.
e1em e1 imprezy est _z.ebranie ,:zyk.
wszec_.ne1:
Owczarek uderzył sasiada jelaznym !RIALTO: - „Smiertelny skok".
odpowied~ich fu nduszów, które nm~zhwlłyby I1 Dochodzenie ujawniło, iż zabóJ::ą był
~
rozpoczęcie bt:~owy dats:ych g1!1achow szkol~ ; Fzet Owczarek, najbliższy sąsiad Le- garnkiem w glOWlf. Cios byl śmiertelny. 1\
.J
Lwloki przewieziono do pro~ektorny~h w L'Jclzl i przyc:::,-r:1łyby Się <Io popraw" ' SI, ( /,y ka.
~
·
.
aresztowano.
Zabójcę
Ow~za~e~jJum.
z
mie~iącami
ki~ku
~:ed
stosunków w tei dzieuzinie.
~
.
. ŻOIJIJ. Wll}. fi!IE.; ~ ~.IJ;kJJ.
.illP z~.

I:ra~iesiąca

Biedni

mogą

sie

leczyć bezpłatnie

Zamach samob6Jczy

Pracownicy szpitali

polepszenia warunków pracy i

,

domagają si~

-

,.

E[ha aresztowan na torze wysc1gowym

do mln. ·opieki

:~az~;i~~f :~~ł~~:~~j~e d~C:Ua~~~~t~r;
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PIĄTEK, 11 września 1936 r.
:' 6-30-:-6.33: Sr,gnał czasu i P.idń „K.ietty ran·
ne wata1ą zorze . 6.33-6.50: Gimnastyka. 6.50
-1.20: Muzyka (płyty) . 7.20-7.30: Dziennik po•
ranny .. 7.~0-7.35: Parę informacyj. 7.35-7.401
Zapowiedz programu. 7.40-8.00: Muzyka (pły·
ty). 8.00-810: Audycja dla szkół 8.10-11.00:
Pr~erwa. 11 00-11.30 Koncert południowy _
płyty. 11.30-1.1.57.: Audycja dla szkół: „Pojechałem do Łowicza - w opracowaniu Henryka
Ł11dosza (dla dzieci sfarszych). 11.57-12.03 _
Sygnał czasu z Warszawy. Hejnał z Krakowa
12.03~.12. 13 Walce ..:_ płyty. 12.13-12.23 Dz.
południowy. 12.23-13.10 Muzyka nowoczesn11
- płyty. 13.10-13.15 Chwilka gospodarstw.i
domowego. 13.15-15 27 Przerwa.
15 27-15.30: Łódzkie wiadomo§ci giełdowe.
15.30-15.45: Wiadomości gospodarcze.
15.45-16.00: Rozmowa z chorymi ks. kapelana
· Michała Rękasa (ze Lwowa).
16.00-16.45. „Mecz piosenek" - audycja mu·
, zy,qna (ze Lwowa). Wykonawcy: Lou•l5
,Warren, Włada Majewska, Duet fortepi4·
nowy Lipczyńska i Schulz, Walerja Jędrze
jowska i Wiktor Budzyński.
16.45-17.00. „Reportaż z Polesia" - „U garn•
car.za w Horod11ie" - wygi. Zenon Sikersk1
Koncert Orkiestry Kameralnej
17.00-17 50.
Adama Hermana (z Krakowa).
17.50-18.00. Poradnik sportowy - red. Józef

Ulice nad przepaścią na Bałutalh
do władz. giczna akcja · Towarz ystwa

Memoriał mieszkańców

Bolączki

szkolne . -

Ener-

Przytaciół Bałut

Lódt, 11 . wrześnda. nie obszerny . memorjał do miejskich szkoty przedstawia poważne niebezpie(v) Towarzystwo Przyjaciół Ba1fut władz szkolnych w sprawie powiększe- c.:zeństwo dla najmłodszej dziatwy.
W tym celu rodzi.ce dz:ieci z Bałut
rozwija ożywiloną działalność, starając nla ilości szkół w tej dzielnicy.
o powiększenie ilości sat szkot·
prnszą
szkolny
budynek
Istni'ej.ący duży
silę o podniesienie wyglądu tej dzielnicy
Bałutach, tak, ażeby dzieci tej
na
nych
poi
przepełniony
jest
Staszyca
ul.
r,rzy
postulatów
oraz wacząc o spełni1eniie
mi·eścN jedynj'e dzieci z okolic do ul. Ma- dzielni1cy nie musiały odbywać kHomemieszkańców.
trowej dmgi do szkoły.
Interwencja przedstawlicielj Towa-1rysińsklej.
Odbędzi>e się specjalne zebranie roej
Franciszkański
od
domów
z
Dzieci
Ba
I
rezultat
odniosła
rzystwa na poc21cie
podpiłuty będą posiadały własną agencję pocz . do Marysińskiej przydzielone zostały do 1 dziców dzieci z Bałut, na którem
władz.
do
memor}af
będzie
sany
dużej
w
się
znajdujących
szkół,
innych
j
tową.
Delegacja miesz.kańców B<~lut uda
.
W tym celu, po przenues1en:u oddzia odległości.
równi~ż do wladz w sprawie uposi:ę
Bamieszkańców
Ponieważ dzieci
łu poczty z ul. Dworskiej, wynajęty zoulic: Głowackiego, Staszy
rządkowania
dostatecz-1
najczęściej
posiadają
ni·e
łut
Ryniku,.
stan~e w okoliicach Bałucki'ego
ni:ewielki 110kal, w którym uruchomiona nef cieplej garderoby i obuwia, daleka ca, Emilii Plater i Mostowskiego .
Ulice te przylegają do teren6w dawdToga do szkoły wpłynie na wzrost za'
zostanie agencja pocztowa.
cegielni na których pozostały gie·
ny.eh
do
droga
daleka
Pozatem
.
obedchorowań
przygotowali
Bałut
Mieszkańcy
bokie doły, sięgające niekiedy do 10 I 15
metrów.
Doły te są niezabezpiecz one i znalDziś i dni następnych!
się obok uczęszczanych ulic.
dują
p ocz . o go d z. 3.30
Włodarkiew'. cz.
Mieszkańcy Ba1I1ut zwrócą siię zatem do
1~.00-18.10, Pogadanka aktualna p. t. „Otwar·
władz z prośbą o zasypanie niebezpłecz
Czołowe arcydzieło wytwórni Metro Goldwyn Mayer.
cie sezonu w Teatrze Miejskim w Łodzi' potężny
nych dołów na terenie dawnych cegielni
romantyzmu
i
wrażeń
silnych
junactwa,
i
Pełen
brawu'l'y
·. wygłosi Henryk Szletyński.
' skasowanie „ulic nad przepaścią".
18.10-18.15. Pogadanka społeczna p. t. „Niewi·
epos reżyserii FRANKA LLOYDA
domi" - wygi ks. gan. St. Nowicki.
18.15-18.30. Muzyka - płyty.
18.30-18.45. Koncert reklamowy.
18.45-18.50. Pogadanka.
18.50 - 19.00 Biuro ·Studiów rozmawia ze słu
chaczami Polskiego . Radia.
19.00-20 30. Koncert w wykonaniu Małej Ork.
· P. R. pod dyr. Zdzisława Górzyńskiego z
„Te Cztery"
udziałem zespołu Wokalnego
i Tadeusza Frenkla (z Wystawy Radjowej) .
20,30-20.45. „Własnemi drogami" - fragment
z powieści Jana Parandowskiego p. t. „Niebo w płomieniach".
20.45-20.55: Dziennik wieczorny.
20.55-21„00: Pogadanka -aktualna.
21.00-22.00 Koncert w wykonaniu Orkiestry
Symfonicznej pod dyr. Grzegorza Fitelber·
ga z udziałem Ignacego Blochmana (fortep.).
22.00-22.08. Wiadomości sportowe ogólne.
22.08-22.10. Wiadom.ości sportowe z Ł-odzi.
22 10-22.15. Wiadmości sportowe lokalne.
22.15-23.00. „Miłość i życie kobiety" - Pieśni
Roberta Schumanna w wykonaniu Fran·
· ciszki Platówny.
AUDYCJĘ 1 ZAGRA?'1J.CZNE~.
.
18.25 BUDAPESZT. Francuska muzyka.
19~. RYGA. ~OJ:!C~rt muzyki ~operowej,
!9-20 BRA i'ISŁA\VA. Muzyka lekka.
19.55 PRAGA. Wesołe pieśni ludowe.
20.00 BUDAPESZT. Muzyka salonowa.
20.30 WIEŻA EIFFLA. Koncert symf.
20.40 MEDJOLAN. Melodje operetkowe.
21.00 PRAGA. Letni koncert symf.
21.20 SZTOKHOLM. Melodie wę!lierskie.
21.50 MEDJOLAN. Recital skrz. Serato.
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o najwspania1sz ej obsadzie:
Charles Laughłon, Clark Gable i Franchot .Tone
Hasłem naszem: NAJNIŻSZE CENY:
Największe arcydzieło

Balkon 54 gr. I miejsce 1.09 II miejsce 85 gr„

~:::~::!: „ZŁOTOWŁOSY BRZDĄC"
Najwsparnalsz a kreacja SHIRLEY TEMPLE

I

11 WRZESIE~ 1936 R.
Wpływy działające podczas dzisieiszego ran•
ka sprzyjają nauce, sztuce i podróżom. Do gcr
dziny 10-ej możemy także z powodzeniem sta•
rać się o protekcję i względy osób na wybił·
rozpoczynać procesy i

I nyc~ stanowiskach oraz

umowy. Następne godziny przyniosą
nastrój, Należy unikać przedsięwzięć, .
J mających związek z ogniem i metalami oraz

1 zawierać

„„.„„„„„~----

Ta1·emniczy trup na Choinach
•

I gorszy

I~~~~~~~! p~~~i~7~~śc~~· zpi~~g~~in;l~~j~J~ie~~

i n~J. ~d godz. 13-ej do godz. 15-ei iest odpowiedm~ pora do zaprowadzeni.a zmian i przyJN az wis ka topielca nie zdołano ustalić
mowama podwładnych do słuzby. Kolo godz.
podstawie których możnaby bylo stwier- , 16-e! dz!~łaią _uiemne w~ł~WY dla ruchu i koŁódź, 11 września.
• m~mkacJJ, pozą wypadki_ 1 ~atastr?fy· Od go(gr) Wczoraj na Chojnach dokon.ą.~ dz1ć jego tożsamość.
nalezy rozpaczy..
dzmy 17-ei do godz. 19-ei mezwlazków
· 1, nać
-. d om1v· 1ca pow1~
· · topie
O \\,.>.•1owiemu.
· ...~ e
· · baw1ą
· Dz1ec1,
dk rycia.
.
malże.ńnic nowego ani zawierać
n.o strasznego o
s1ę .na brzegu s.t~"".Y. . . CyJ,Ilei;rn~na" ~au- no lumen<lę pow~a!ową w Ł?d.z1, .która , skich. Od go.dziny 19-ei do 11:odz. 21-ei czeka
1akiegos mczczyzny. deleg owała na m1ęJsce funkcJOnarrnszy. ' nas powodzeme towarzyskie i miłe wzruszenia.
zwłoki
wazyły
Narazie nie rozpoznano zwłok, któ- Późniejsze. god~iny V.:ieczo_rne przyniosą zalnO odkryciu swem powiadomiły dozorcę
re znajdują się już w rozkładzie. W go- 1 tereso_wame P~htyką 1 życiem społecznem.
stawu.
prac~przewieziono to- 1 . Dziec~o dziś urod~one ~ sumienn~,
Zwłoki wydobyto na brzeg. Topielec dzinach wieczorowych
wite, posiada zdolności kupieckie, w wieku doJ·
d k
• l
t
·
b
. ·
doświadczecieżkie
przechodziło
I rzałym będzie
hczył lat około 45. W u ramu zmar1ego PlC 1.:a o ostmcy.
ł nia losu.
nie znaleziono żadnych dokumentów, na

,
,
(
s
o
I
m
a
z
·
w· s
r
·
e
(
I' h. P

CA n
Kr

I

CAP ITOL

!

obdarzała go przed pamiętną sceną w
dr~ ej Ż a ń s li i ~~~~~~~~~~~~~~„ godni„
' ' Pożeg.nali się barde:o oficjalnie. Nie- leSi:e.

Reczyński, który zgłosirwszy swoją
m.ni1ej po odejściu jego hrabilna, zastanaJulja stani1e
nad ewentualnemi przy czy.r;r:I
nami nagłej niechęci Stanisława. musia- się wobec nLego jeszicze bardzilej chłod, . na .ni.i ~awntej, mHe zaskoczony byl
ła mu P!zyzinać trochę racji.
Nalezało być lronsekwentną. Jesh zm1.a11ą, Jaką w niej zaiobserwował
Jesz.cte tego samegio dnia po p~ludiuż raz pozwialiiła sobie w stosunku do
.hrabina, wsiadając do auta, zajęła
ni~
s~ego szo!era n~ ~ewną pufa~ość„ trak
" ' t97)
Pow•eśt spółczesna tuJąc go mele~w1· e Jak .człow1•eka z to- j mveJsc~ nte na tyln1em suedzteniu, ale
tuż obok swojego s~ofera.
Danuta Kresińska, e.ksr-e.dJ,.,n'ka w ma· 5wego pana pies. A czy psa oddala się warzystwa, mepotrze~me potem okazy przedmem,
wyjechali z bramy, wda·ła
dwte
Zale.
.
nie
i
oschłość.
nstr~cyiną
emo.
d1
mu
wala
wierność
panu
okazywać
lubi
że
~~zynie bławatnym Jana Zarysn zostale za to,
d.z
T
ć
l
zredukowana.
ego ro· a.Ju na- S>t'ę z mm w mitlą pogawęd!kę.
gr.zecz1n~ wyni.\ooi os .
Nie mogąc znaleźć pracy - mając na i przywiązamote?
Tym razem w rezerwie trzymal się
nego
Przyz~yc;rnJo
.
mogła
zmiana
~la.
zac.tęła:
tonem
m
serdeczniejszy
Tu
Zary·
pomoc
przyjmuje
ojca
:.!trzymaniu
1stawa zra- Sta:nli!sław.
Stan11
trak:tow~l'!Ha
lillilllego
Q·O
jakie
powody,
czy
em,
wi1
N~e
nim.
z
~za i od czasu do czasu spclyka się
d
. k
Ac ki
O spotkaniach tych óowiaduje się na· skłoniły pana dio cdej•ścia, są naprawdę zić - tembardziej, że ni1eraz już przeko
z ~ 1w1e s.e~ e~ny ton c~leboambi·cH i poczuciu wła... A m· oże w grę hala się 0 jego
rzeczony Daou~ki Stan.sław Reczy~sk.i i po ta~- bardzo waz"k;·e?.
dawczym upowazni;al go do pewne] prud , .
•
.
."
·n.
~ wałtownej scenie zrywa z ukochaną, nie
falości., o.n odp1owiadal lakonicz :'. : , l
.
.
wier~ąc, że s.tosun.ki jej z Zaryuem aą !:U• wchodzii . kwestJa . wynagrodze~1a ?.„ s.neJ go ~osc1„.
n·1 h b' . ~ie ' lu
W miarę Jak zastanaw1afa s1.ę nad 1żbi-ście· tak jest
Jeśli tak t.o gotowa }es-tern podwyzszyć
pełnie platoniczne.
ra llilC ' ,, s u,pai
•
.
".
·
cham
wn~osku,
do
dojść
musiała
kwestj.ą,
tą
pe~sję.
panu
po1_nale
pr~ygodach
wielu
p~
: Kre~ińska
1
.
hrab11niy
pam
oczd
wit
sprawiają'
oobiła
n~Desrusznie
że
•
'•
l
h
~„
,
•
'D
o.rmcza
. mczeg.o- d~entel.mena. Karola
taJem
·
d ..,k
l
JulJ'a obse
1,;
który kupuie wieś Rychlowri an"tti.uJąc sta J.,ec:zynsin.l zac ną się.
rw.owa ~ z po (, a Jego
:
- Zapewniam pandą hrabii1nę, że ndte ną pnzy'kroość ~z.t.owkłwwi, który zaw.-ego Kresjńskiego na admini~tratora.
. .
wyrazisty męski p:ofllL .
to miałem na myśli„„ Tylko że różne sze okazywał JeJ tyle ser~.
Orlicz, ciężko chory, żeni sie z Dan!uslą.
ambQqę!ma
1
zacięty
Chfopak
g·orącym
na
slię
złapała
potem
Zar.az
inn1e czyinniki składają silę na kooi.ecz·
uczytlku: dlaczeg.o wlaściwile tak moc-1 k·onstatowała.
PiJne oczy JuJH dostrzegły, że ność mojegio wyjazdu. '
Dziedzj.ctka Grzymanowiic po~ornie n-0 za~ęl~ S:ię tą całą spr~wą? Kimże . Wes:tchnęl'.3-, ~oni,~waż niespodz:ewa·
oschł1 ość mlodegio. sz.ofe!a je~t ja.kaś
właśCJiWl·e 1e·s t t·en cz.to0w1ek, któremu me przypomlll'at }eJ się Ryszard. Po-rów
sztuczna. Grotomlfska ·me chc1.ał:a Jed- nie chciała mu suę sprz.edw1iić.
tyJ.e myślJiJ? Czyżby jednak na f nując cha.raktery tych dwuch ludzi pośw.iięca
spokoioświaidczyla
tak
Jeśli
dz.twnak a·nalizować przyczyny tego
.u~~d.zi<?nego, ~ pała~u. a d:ugieuegio z~chowainia_ s!ę Reczyńs~iego. rnte - niie mam zamiiaru zaitrz~mywać dnie. te'ło ~sz.ys!'kłego ni.e krytra się pr~w I! jednego
kuzm - przyznac muw~eJski:eJ
w
go
przystomy
ohoJętny
Jest
me
J
1
ze
Uia,
odeJść?
pan
Dorozumrewała s•1ę, ze ten mamfesta- pana. A knedy zami.erza
morainym
że pod względem
sjała,
Wólki?
Kamiiennej
z
a
kowa
1
syn
dz.iiś.
Chociażby
e
~
demonstracyjn
cyjny chłód, jaki mu
przewyższa
1
kowala
syn
etycznym
;
rozszerzyły
jej'
źrenice
lę
chwi
Prziez.
lntonacja, z jaką wypowiedział to
oka:zywała, mtechęcH go do niej i każe
1
zda;ni·e, dotknę1ra ją nliiemntl:ej, sdlląc się S·ię, ona Jednak odtrądta od s.ioebie to . zna·czni.e potomka znakomi'tego histoodejść.
rycznego mdu.
przydumą
jej
z
Wtaściwbe byłby to najprostszy spo- na spokój (acz1{1ol~iek kądki jej ust tak bardzo ni,e liocujące
Wychowana w ciasnych !)Oglądach
·
pusz.czenfte.
s6b rozwi•ązania sytuacjii, która: z czasem . drgały gniewni:e), odpowiedzi1ala:
1klasowych
mają c od niemowlęctwa
po
z
e
eledwi1
111u
odęta
Nonsens!
uppzyjemnośdą
najwi.ększą
Z
mogłaby si· ę stać n'ieZJ11ośna: do czegóż
poczucie wyższośc : swojej
e
~
wszczepi·
~
się
stać
bowioem doprowadzićby mus•italy afekty czynvłabym zadość pańskiemu życzeniu gar·dą wa_rgi. - Jakżeby 1 wię c
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lb pol"ci"'·nt"
_ my- Przecie ona wcale nie ma gfosu!
fszawtanka"...
te srtwje.
„ ozorca a o
~ .-u ' •• ••
Al
·
·
f
wiesz?!
a
śli Ziętek i otwiera drzw i z łańcucha.
e zapo~mnasz, z,e
.ona m~ orsę ' , - Skąd
.
· · ···· - z PY t a ł w·1--; ~Y J~steś sama_?.- zapytał Wir
W tej chwili krzyknął przeraźliwie - odparł Stasiek, zapala}ąc pap:1ero~a. ~hroń, zle~ka ~onsternowa.ny. . .
chwn, siadaJąc obok meJ .
1
.j cofnął się w gląb pokoju.
----. Ty masz, bracie, wyksztakenie, J7- MóJ dmg~··:· czy ~ądz1s~, ze. Ja na- Tak .... - odpaJ:1ta sucho.
Przed nim stał Arbuww, tak samo . steś inżyn~erem, masz stano~!s~o, a Ja prawdę P? za W1:ą sw1ata me .widz~?...
- A gdzie .szofer?
uśmi echaj ąc się, jak zawsze, poprzez :c?? ... ~ortance-rska pra~ dlzusiaJ chleba Znasz .mme prz,e~1e trochę.:·· Nie um1e!11I
- Odpraw1lam go ....
szkła zsun ię tych na koni:ec nosa okuła- me daJe .... A gdybym się przypętał do przyw11ązyw~ć ~ię do lpd~1··:· Za duzo l
- Dlaczego?
rów.
ijaki ejś i:nt~dej dziewc~yny, . kle~alib.yś- ładnych ~·Ob Det ie's t ~a. swhec1e ..
I - .Bo c_hcę z tobą P01!1Ó~i~„„ . .
_ P rzcrazi'lcm pana, co ? ... - zap y ,my ob aJ b i ed ę .... Uwazam, ze W1ra Jest
- Wi1.ęc ty rówmez bywasz w „War t
W1chron przyJrzat s1ię JeJ uwazme.
tat ty m samym skrzccz~cym g;:osem. - moim s z.częścl-em .... Dzi:eki niej . .m~m szawiance'.'?··;· .
.
.
. l
.
Nie szkodz1i .... T cm lepie j··:· To ~naczy,j wcale ~1ezte ut.rz~man~e .... RozJezdza- .: , Czę1~~1 usm1e-ch111ął się meznaczme
ciąg Jułt•o
że wy gl ądam naprawdę jak mebosz- my sobie p.o św~oc11e, mveszkarny .w luk 1 lekko . skmął glową.
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Udusiła koleżankę i upozorowała iei samobójstwo

1

Rozpaczliwa walka na strychu.-Sens'acyjna rozprawa w Krotoszynie

Ostrów, 11 września. zatrudniona była równi~ż u burmiskza wie, ~dzie ona znajduje się._
Osłirowski
Sąd Okręgowy na sesji F enrycha. Gdy Jasińska
udała się na I
Po pewnym czasie na polecenie chle
wyjazdowej w Krotoszynie roz.patrywać; strych po bieliznę. Grzybowska poszła '. bodawczyni, Grzybowska udała się na
będzie jutro, "' sobotę, sensacyjną sprn· : cichaczem za nło i tam zarzuciła jej na poszukiwanie Jasińskie!.
Udała się na
wę o mo-l'lderstwo, dokonane w dniu 13 twarz mokre prześcieradło,
strych i - aby upozorować samob6Jozecwca b.r. na osobie
26-letniej ś.p. l
Gdy napadnięta poczęła się bronić, stwo swej "ofiary - powiesiła ś.p, Jasiń
Eltbiety Jasińskiej, pochodzącej z Kozi 1 Grzybowska E=krępowała iei ręce sznu• akę na sznurze, którym uprzednio skrę
~e~kiej (powiat kęp~ski), zatrtt;dnio- 11re~, biel!źnianym, I>C?CZem poczęła flł powała jej ręce •
n':'! w charakter<z.e słuzące1 u burm1·s trza · dus1c u~ąz~ną na szyi c~ustką.
Następnie wróciła do mieszkania i m1a&ta KTo~oszyna p. Fenry.ch~. •
! Stwieirdz.twszy, te ofiara. wyzio_nęła 1 uda.ląc wie1kie 'J»"'Ze.rażenie - oświadNa łaWle oskarżonych zasiądzie ku-j ducha, Grzybowstka udała się na doł, al czyła p. Fenrychowej że Ela popełniła
charka 45-letni11; Józefa ą-r,zybows~a, zapytana. pirzez burmi..str'.~ow' Fenryc~o 15a;nobó-istwo. Wez","~ny lekarz stwierpochoclząca z Lipy koło Kalisza, ktora wą o Jasmską - odpoW1edz1ała, że rue dz1ł zgon z,e wszelk1eilll1 02nakami gwał
townej śmieroi,
Grzybowska początkowo wypierała
się winy, później jednak, w krzyżowym
ogniu pytań, załamała się i przyznała do
Egzaminy dla przyszłych radnych miejskich
ohydnego mordert.!1wa. Motywem zbrod•
)
. lódt, 11 września.
osobę, wreszcie w wielu wypadkach na ni, wedłu1! fei twierdzeń, miały być ZaZ•
(v
W cz,oraJ ukończona
została listach < stwierdzono podlpisy fikcyjne drość na tle erotycznym oraz nienawiść
wreszcie mozolna praca sprawdzania osób nieistniejących. Część list zakwe- do Jasińskiej spowodu ujawnienia przez
list wyborców.
stjonowanych zostało spowodu braku nią pewnych sprawek Grzybowskiej.
J k . k ł
.
t
.
a S}ę o aza o, me.mal po1owa zło- zgody na wystawienie na Uście kandy· • Rozp.rawa ZM'owiada się sensacyjnie
1 budzi du.te zalnitere.sowan.ie w Kll'otozonych hst kandydatów na radnych zo- data.
stała zakwestionowana.
W kilku wypadkach kandydaci
na szynie i okolloy.
W o kreg u .I zawkwekstjono wan
. ot listy : radnych nie figurują w spisach wybor1• 2' 3 '..:->
4 7' 8 1 9. . o regu 0 1lS ę nr. 7 ców, wobec czego należy sprawdzić,
W okręgu III - hsty 8, 9, 10, w okręgu czy posiadają prawo wyborcze.
IV - 2, 3, w okręgu V zakwestionowano
Listy winny być uzupełnione
do
Łódź 11 września.
listy nr. 7, 9 i 10 w okręgu VI - listy dnia 16 września.
(gr) W bramie domu przy ul. R.ów3 5 7 8 w okreg'u VII listy 2 7 8 9 10
W międzyczasie zaś Główna Komisja nej Nr. 3 przygnieciony został wozent
' .' ' '
. ' ' ' '
11, w okręgu VIII zakwestJonowano li- Wyborcza wzywać bęctzie kandydatów do muru lokator tego domu, 43-letni Ansty 2, 6 i 8, w okręgu IX zakwestjonowa na radnych, celem poddania ich przewi· toni Słowianek. Poszkodowany odni6sl
no nr. nr. 3, 4, 6, zaś w okręgu X listy dzianemu egzaminowi· Kandydaci na złamanie kilku żel>er i przedramienia.
nr. nr. 2, 4, 7 i 11.
radnych miejskich muszą bowiem wyListy zakweStJ'onowane zwrócone kazać się umiejętnością biegło.ao włada W stanie poważnym przewieziono go do
szpitala im. Prez. Mościckiego.
.... .,.
zostały pełnomocnikom, celem poczynie nia Językiem polskim w słowie i w piśnia uzupełnień. Wycofanie list nastą- mie.
Zasłabła
głodu
pilo spowodu braku dostatecznej iloścl
:Egzaminy te odbywać się będą do
podpisów, zakwestionowania podpisów dnia 16 września.
Łódź, 11 września.
ako złożonych nie przez właściwą
(gr) Na ulicy Kilińskiego znaleziono
wczoraj jakąś kobtetę, dająca słabe
oznaki życia. Okazało się, że zemdlała
i padła na bruk uliczny z głodu i wy·

•

Zycie Pabjani c
SAMOBÓJSTWO.
W dniu wczorajszym popołudniu w mieszkaniu własnym przy ul. Bugaj Nr. 50 powiesił
się Polanowski Stanisław lat 43. Polanowski
był głuchoniemy. Przyczyna samobólstwa nleus~alona. Zwłoki odwieziono do orosektorjum
szpitala miejskiego.
LICEUM W P ABJANICACH.
l ramienia Rady Miejskie! udaał się do
Warszawy specjalna delegacja w osobach pp,
prezydenta miasta Futymy dyr. Sokołowskiega i ławnika Raszpli.
Delegacja m Ministerstwie Wyznań Religi!nych l Oś':"'iecenia. P.~blicznego. uzyskał~ ~apeW111ienle, ze w naibhzszych dniach Pabiamce
otrzymalą zawiadomienie 0 utworzeniu Liceum
Pr'1'Y tutel!lzym gimnazjum.
Nocy

ubre~~n~:~k~~:~~~~~wczego, bę-

dącego własnością Kociszewskiel!"O Antoniego

przy ul. Leśnej Nr. 65 nieznani sorawcy zakradll slę zapomocą wYjęcla filonu w oknie oraz
usunięcia sZYb.
. Złodziei pocz.ęll grasować w skleole. Właściciel usłyszał Jakieś szmery i wszczął alarm.
Spłoszeni złodzleie uciekli.
·
·
MLODOCIANI UCIEKINIERZY.
Dwal chłopcy w dniu wczoraJszym uciekli
zlatdomu rodzicielskiego. Są to Dobiedzki Józef
12, zamieszkały przy ul. Zamkowej Nr. 6
oraz Szulc :Erwin lat 13 zamieszkały przy ul.
Pułasldeio Nr. 7.
Pollcla rozesłała listy gończe za zbiegami.
REPERTUAR KIN.

OŚWIATOWE: -

„Róża".

NOWOSCI: - „Cyrk Sarana".
LUNA: - „Gabinet figur WoskoWYch'".

lódź,

_.(v> . .W

11

Czy Je

pieniądze
policji
które
udo-

znajdują się znalezione pieniądze,
są do odebrania po odpowiedniem
wodnieniu własności.

Dr. Niewiażski

Przygnieciony wozem

z

będą usunięte I

Łódź, 11 września.

rześnia.

W 7-ym komisarjacie

list kandydatów zakwestionowana

Ministerstwo wyda odpowiednie

referacie karnym Starostwa
Grodzkiego odlbyły się w dalszym ciągu
rozprawY
za nielegalne posiadanie
broni.
W wyniku rozpraw 26 csób ukaranych zostało grzywnami po 50 złotych.

(gr)

Połowa

Kraty w fabrykach

za

zł.
nielegalne
posiadanie broni

50

I

Or.

cieńczenia.

zar~ądzenie

Młodą Kobietą,

27-letnia Florentyno,
:aw~zakówną, bezrobotna j bezdomna,,
aJęll się okoHcznf mleszkancy.
TEATR MIEJSKI.
Dzi~ w piątek o godz. 8.30 wiecz. premjera
najnowszego przeboju komediowego Bus Feketego P· t. „Z ~iłośc.i niedostatecznie". Znak~·
mity Luter węg1ersk1, które,go 1ztuki cieszą się
wszędzie rekordowym powodz:eniem również i
w Łodzi należy do „telaznych" pis~rzy, posiadających wśród publiczności wielki i zasłufony
kredyt. _ Lekką komedję jego
„Z miłości nied~statecznie" wyreżyserował Konstanty Tatarkiewicza, który. wetmie udział w przedstawieniu
wraz z DY:wińską,, Koss~cką, ~krzydło~ską,
Skwarską, B1erowsk1m, Kalmowsk1m Korwinem
i Mrozińskim.
'

rusuniete.
(k) - Wczoraj powróciła do Łodzi i
Mem.orjal wyli~zal os~a~nie tragiczne
delegacja ZZZ, która interwenjowata w ; wypadki, ~tóre miały m1e1sc: w fabryministerstwie opieki społecznej w spra- kach łódzkich P?dczas pożarow. W wywie skasowania żelaznych krat w ok- padkach tych kliku robotników znalazło
uach fabrycznych które już nieraz były . śmierć a wielu innych zostało na całe
· '.
·
· i k 1k i • d I
ł d
przyczyną śm1erc1 robotmków podczas zyc e
a e am mez o nym
o pracy
pożarów.
.
zawodowej.
'l
· · t er~
De1egac11
· ·· o b'lee.ano, ze
·
t 1t t
D
. e Iegac j a prze d s t a'Yl a w m1ms
pos u a Y e
stw1e obszerny memonał dotyczący teJ zostaną przychyl me potraktowane i w
bolączki łódzkich zakładów przemysło- najbliższej przyszłości wydane będzie
wy ch wskazu;ąc iż kraty w oknach zarządzenie w sprawie skasowania żela·
'
J • '
• I
fabrycznych wmny być niezwłoczme znych krat w fabrykach.

I

Kbłłłli6ftDr.HENRYKOWSKlwEJERto~o~ :~azttAlD
0

Spec). chor. wenerycznych, skórnych
SpecjaBista chorób skórnych,
Chor. wenerycznych I skórnych
i seksualnych
SPEC. chor. SĘ~SUALNYCH
wenerycznych I seksualnych od s rano do 9 wiecz. w niedz. 9-~
ANDRZEJA 5, telefon 159-40
wenerycznych i skornycb (włosów) TRAUGUTTA 9, tel. 262·98.
Panie przyjmuje kobieta lekarz
Przyjmuje od 8-11 rano I od 5-9
ANDRZEJA 2, telefon 132-28.
,,d s _ 11-eJ 1 od 6 - 9-tej wieczór, P I O T R K O W S K A 161
w niedziele I świeta 9-~ przyjmuje od 9-11 I od 6-8 wiecz.
nledzlele i święta od 9 _ 12.30
PORADA 3 ZL

~~d. Wołkowyski LECZNICA Pmn:e~0~~~A 294
POWRóCIL.
przy P.rzy~t. tram~· pabjan.
spec. chor. wenerycznych, skórnych 2 razy dz1en.me prz~Jm. lekarze we
wszfistk1ch specialnośc ach.

l seksualnych

[egielDiiJDiJ 11, tel. 238·02

G~ flE~n~Efall~\"~~~NY

. d .. . t
do 8- 12 1. od 4-9 w nie
z. I sw1ę a od 9- 1

PORADA 3 ZL.

DR. MED.

"'la 64 teł 18C~tg
Zachodn
,
• J 'ł
przyjmuje od 12-2 l od 7-8.30 wiecz.

w niedziele

t świeta

od 10-12 woal

d

ODA~SK~ 37, tel. 232-55
Przyimuie od 9-3-el.
od 4 - 7-el w Lecznicy,
PIOTRKOWSKA 294. tel. l22-89.

Gd

~

6

U

AK.USZ.ER·GINEKOLOG

k

POWRÓCIL

ans a

37

'

t I 232 55

e'

-

Telefon
127·84

'

Przyjmuje od 8-lQ r.

I

4-8-ei.

DWA POKOJE

specJatlsta chorób wenerycznych
U
I
skórnych, moczopłciowych '
AKUSZERJA 1 CHOR KOBIECE
1r
t
1
S.Ró~MIEJSKA 18, tel. 107-79. .
a Wa Zna 2~4-12
przyimuie od 8-10 rano I od 4-7 w. od 8-11 od 2-4 I od 6-8 wlecz
•
·
DR MED
• - .
•
Dulszt~dt

LEKARZ - • DENTYSTA
M
GLAZER
f
K
k
Cft-ORO~Y SKóRNE I WENF.RYCZNf • 0PCló0WS a n •
p o w r 6 c I I
POWR CILA

AKUSZER. GINENOLOCi

POMORSKA 7

Doktór TREPMAłł

lgn=-cy P1echowscz Z
•

Dr H
Al KOnP.IO\VSkl
JIU

-.

~R.

r. Run dszfBI·n
z

kuchnią

w centrum miasta poszukiwane. 0___
fe_rty_su_b_:_„_tt._1_0·_·.
5 ZL. trwała ondulacja z gwarancją
apatatem parowym lum elektrycznym
Główna 33.
13
PANIENKI do ręcznego haftu firanek·

moglą7 się zgłosić, Piotrkow~ka

6121.

m. ·
•
mieszka obecnie
ANGIELSKIEGO konwersacji , litem·
ZACHODNIA 68. Tel. 129·62 tury udziela rutynowany nauczyciel.
Przyimuje od 9-11 l od 5-7 wiecz. Ul. Zawadzka nr. 21, m. 8-a. front. ca
dziennie zastać od godz. 4-S oo oot
uBmllllD1111mmBE111111111ammaE!!Dll9!!m

iliilliiiiiliili&li-..-...-...-.......-...............„ „ „...„ „.•

-..iliiiilmmeal'Eia.iilalB...

orzyimuJe 11 7-8-ej wiec:z.

DZJ$ PREMJERA!

~ „Samochód Nr. gg"

,,NA ZGLISZCZACH
Wspaniały

dramat

miłosny,

M~~· .Q~S..ULLĄ_V~

SZCZĘśCIA''

w roli

głównei:

Polscy kolarze nadal

••

przegrywaj~ - „.E;.~~:;;~~~f:;,~;:;~;~t::

Dziś zawodnicy
Trzeci etap . wyścigu Berlin - Warszawa. znajdą się na terenie okręgu łódzkiego

I

~::1~a~1t~~~ 1 ~st;te~!~s~~~:zi: !0~:::~1t:~~~
::d~~r 0!~głog:~6•1 e~:~fą„~z~~· !~a!13~~~~b:I:

Po.znad, 11 września. ] na teren okr~1u1 łódzkłeio. Mlanowlcłe mię· Informowana z wałki na trasie począwszy luż Doniec.
.
W czwartek rozegrany został trzecl etap dzy godz. 16·tą a 17·tą kolarze przyladą do Ka· od Błaszek. Przybycia zawodników do Lodzi . Niemcy przyJeżdżalą do Warszawy rów·
llsza, gdzie na stadionie miejskim mleścld 11lc: mo.tna spodzlewad !dę po godz. 14·el. Kolarzy meż w sobotę rano. - Popołudniu podel·
biegu koła~sklego B~rlln - Warszawa.
Trasa biegu prowadziła z Piły przez granicę hędzle meta .czwartego etapu. W związku z tem polskich od niemieckich będzie mo.tna z łatwo· 1 mule oble drużyny podwhczorklem ambasador
polską do Poznania. Kierownictwo wyścigu udała się do Kalisza delegacla LOZK, która śclą rozró.tnlć Już zdaleka, dziek! koszulkom Rzeszy von Moltke.
1 per!'onel techniczny wyjechali z Piły na go. · wraz z mlelscowym komitetem honorowym w biało-czerwone pasy które ufundował im l
Wracając leszcze do składu druhny nie•
miecklel należy zaznaczyć, te w ubiegłą nie·
'
; tOZK.
dzinę przed startem na granicę w Ujściu celem zajmie się przyjęciem zawodników.
Po zakodczenlu etapu w Helenowie zwycię· dzielę rozegrany został w Niemczech mecz pił·
Ucze&tnlcy wyścigu przenocują dziś w Ka•
załatwienia formalności paszportowych i ceł·
nych. Z granicy kierownik drużyny niemieckiej Uszu, zaś Jutro o godz. 13·eJ z przed Magistra• zcom zostane wręczone liczne nagrody, poczem karsk!. pomiędzy Nadrenią środkowa a Nadre·
nią mzszą. W meczu tym wzleła udział wlęk·
udadzą się oni do hotelu Savoy.
Schlrmr wysłał depesze powitalne do Pana tu w Kallc;zu nastąpi start do Lodzi.
Przedsprzedaż biletów w Helenowie na zakoii szość graczy wyznaczonych przeciwko Pols.ce.
W Lodzi wszystkie przygotowania do przy•
Prezydenta R. P. I ambasadora Niemiec w Warlecia kolarzy zostały Już zakończone. O god1, czenle etapu Kalisz - Lódt I na wyścigi sprln· Na podstawie tego mecz.u Niemcy Przeprowa•
szawle.
Ze startu w Pile towarzyszyło aż do gra· 15,30 rozpoczną się na torze w Helenowie ml· terowskle rozpocznie i;lę w HeJenowic Już o d~ili kilka przesunięć w swofel drużynie, wystanlcy tytko Jedno auto sędziowskie. Przez UJścle 8trzostwa województwa dla sprinterów. W cza· godz. 9-el rano. Zo względów propagandowych WJaląc przeciwko Polsce naltepszy skład, la·
kim Niemcy w chwili obecnej dysponu)ą.
pierwsze miasteczko na ziemi polskiej pierwszy sie tych wyścigów publiczność będzie dokładnie f.OZK 1t!ltallł b. nl~kfo ceny biletów.
Niemcom, jak wiadomo, zależy bardzo na
przeJechał Olecki, a za nim długi sznur zawod- 0000000000000000000000000000000000(:)~,0000000000000000000 1000000
zwycięstwie nad Polską, gdvż po ostatnich po·
ników, w końcu którego Jechał Zagórski. Zaraz
rażkacb, prestiż piłkarstwa niemieclde20 znacz·
za Ulściem zawodnicy ńapotkall silne wznlenie się obniżył. Ponieważ i Polakom zależy na
ły''
sienie. Tuta) odpadli z czołówki: Clenlewskl'
rehabilitacjl po porażce w Blało2rodzle, mecz
Wasllewski, Ritter i Targoński.
zapowiada się sensacyJnle.
Na 32-gim kilometrze od startu pi·zeblł gum~
baidzJ~
został odwołany trójmecz lekkoatletyczny
Dlaczego
nlemlec Hauswald. Pozostał z nim w tyle drugi
'iii
"s
•
kolarz niemiecki Hupfelt wskutek drobnego de·
zawodowcem?
ŁK -Warszaw1anka-łłoruta
fektu. z czołówki odpadli teraz Oszajnlkow.J
.
.
.
.
Olecki, l(luJ oraz Niemcy Leppich i Loeber, a
Londyn, 11 września,
wował boisko I t. d. Tymczasem pcm1mo, ze do
Lódź, 11 września.
wkrótce Roland, l(apiak Mieczysław i Zagórski.,
Jeden z amerykańskich ·meoa11:erów Curley
w czołówce Jechało teraz siedmiu Niemców . Sekcla lekkoa!letyc.zoa LKS·u miała zorga· trólmeczu pozost~ło parę leszcze ~ni. Wa.rsza·
i trzech Polaków: Kaplak Józef, Zieliński 1 Sta· j 11!zo~ać na zakonczeme sezonu w nadchodząc<\ wianka nie potwierdziła ostateczme orzyiazdu zwl'ócił się do nallepszego tenisisty świata An·
rzyński. wobec tego, że Zieliński pozostał nie· medz1elę, 13 b. m. ciekawy trójmecz tekkoatle· swego zespołu, a na liczne monHy I alarmy L. I gtlka Perry .,, propozycJą przejścia do obozu
co w tyle, zwolnił Starzyński, aby go podciąg-I tyczny Warszawianka - ŁKS - Bo~uta, przy~ K. S;u w tej sprawie nie raczyła nawet dać od- zawodowców i przyjęcia obywatelstwa amery•
kańskiego. Za kilka występów Perry otrzymał•
arszawlaoki mieh wystąp le pow1edzi. •
nąć • Po 10-tym kilometrze pościgu dogonili czem ze strony
L. K. S. 1uż po raz drugi został nrzez War- by 40 tys. dolarów~
c~ołowl le~ko.atlec1 polscy Glerutto. Lokalski,
onJ czołówkę.
szawlankę narażony na straty moralne i ma.
Na 33 kim przed Poznaniem odpadł z czo· f1ede_ruk i mm.
ImcJatywa orgamrl!cll tel imprezy wyszła terlalne, bo Jak sobie przypominamy, Jeszcze
tówki l(apłak Józef wskutek pęknięcia opony
Na 12 km przed metą zainicjował uciec;kę ze strony .Warszawianki, która za oośrednlc· przed OtlmpJadą, Warszawianka miała przy.
Scheller, oderwał się 00 od grupy i Jechał od· twe~ ~aw1ącego w Łodzi Gleruttv uzgodniła siad do Lodzi swych nallepszych lekkoatletów
o mistrznstwo zw. Makabl
termm 1 warunki trólmeczu. To tet zdawało st~ z LokaJsklm na czele i trzeba było odwoływać
l
tąd sam do mety coraz więcej zdob
W ciągu soboty I niedzieli odbeda się we
ywa ąc na nie ulegać kwestii, że Warszawianka dołoży Imprezę Już po zebraniu się publiczności na boiczasie
. Lwowie lekkoatletyczne mistrzostwa Związku
Na· 4 km przed metą spadł z roweru Zleliń· wszelkich starań, by trójmecz udał sle pod każ·. sku.
Tego rodzalu P01itepowanle Warsza"'.lank1 Makkabl w Polsce. Zawody roze2rane zastana
.
ski. Wleciał na niego Starzyński, dotkliwie ude·, dym względem.
LKS poc~ynlł luz wszelkie starania zwlnane należy laknalostrzel potępić 2dyż szkodzi ono w ramach jubileuszu sekcil lekkoatletyczne)
rzaJąc się w obojczyk. Podobnie i Zieliński
potłukł się. Starzyński na pół przytomny ru· z organlzac1ą imprezy, zobowlazał do orzylazdu nletylk~ Ll(S·owl lecz równlcz lekkoatletyce lwowskiego Droru. - Pro2ram zawodów obeJ·
mule konkurencie pań i panów.
szył dale}. Tuż przed wjazdem na stadion w 1Borutę zgierską, rozpoczął reklame. zarezer· łódzlde1.
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Poznaniu Starzyński złamał koło I kończył wy·
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Warsz aw1· anka ro b1· ''ka wa

Czy Perry
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Zawody lekkoatletyczne
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1) Scheller (Niemcy) w czasie 2:44:05,0 sek.
2)0berbeck (Niemcy) 2:45:12,0 sek. 3) Schoepf.
światowych
lin {N) - 2:45:12,2, 4) Bartoszkiewlcz (Niemcy)
Międiynarodowa federacja Lekkoatletyczna y - I(óvacs Węgry 30. 440 y - 600, y, 880 y <łxl500 m - Anglia 15:55.6. Dystanse Jardowe
2:45:12,4. 5) Wendel (N) - 2:45:46. 6) Duba·
schn y(N) - 2:46:25. 7) Zieliński (Polska) - ogłosiła obecnie oilcfalną tabelę rekordów śwla· 1- Eastman 46.4, 1:09.2 I I :49.8, 1000 y - Boc- 1<łx 110 y - S. C. U. 40.8, 4x220 y - S. C. U.
2:47:33.8) Olecki (P) - 2:49:06. 9) Hupfelt (N) towych w lelcl<iej atletyce, któr~ przedstawia I cali (Włochy) 2:10, 1320 y -Ladomegue 3:00,6 j 1:25.8, 4x440 y - Stanierd (Ameryka) 3:12,6.
j 1 mila - Cunlngham USA 4:06.8, 2 mile -14x880 y - Boston AC 7:41,4, 4:11 mila - Illo- 2:49:06,2. 10) Ruland (N) - 2:49:06,4. 11) 5.ię na~tępuJąco:
Biegi płaskie (dystanse metrowe) - 100 mtr, Lash USA 8:58.6. 3 mile - Lehtinonn 13 :50.6 neis AC 17:12.4
Oszalnlkow (P) - 2:49:06,6. 12) l(apia}< Józei
Skoki - w wyż z mleJsca - Ooehrlng USA
- 2:49:06,8. 13) Kapiak Mieczysław 2:49:06,s. Will:am5 (l(a\tada), Tolan, Notcalle, Peacoolt:, ! 4 mile - Isohollo (fin!.) 19:01, 5 l 6 mil
1
(USA), Bl'rger (Holandia) po 10.3, 200 / Nurmi 24:06,'.? i 29.36,4 7, 8 i 9 mil - Scłtrubb 167, w wyż z rozbiegu -- Johnson I Alberlttoll
14) Starzyński (P) -2:50:05 15) Kluł (P) -,·Owens
2:54:04. 16) Loeber (N) - 2:55:12. 17) Schulze m - Owens 20.3, 300 m - Paddock (USA) I (Anglia) 35:04.6, 40:16 i 45:27.6, 10 mil - Nur· USA po 207, w dal z miejsca - Ewr;v USA
ml 50:15, 15 mil - Apploby (Anglia) l :Z0:04, 1347, w rlal z rozbiegu Owens SJa, trólskok (N) - 2:55:12,2. 18) Rltter (P) - 2:55:12,4.133.2 400 m - Williams USA 46, 500 m
19) Hauswald (N) - 2:55:12,6. 20) Clenlcwskl fastman USA 1:02, 600 m - Eastman 1:18.4, 20 mil - Crosslan (Anglia) 1:51:54, 25 mil - Tallma (Japonia) 16 m, tyczka - Varofł USA
443.
(P) - 2:55:16. 21) Wasilewski (P) - 2:55:18. 800 m - Hampson Anglia i Eastman po 1:49.8 ! fanolll (Włochy) 2:26:10,8.
Rzuty: kula - Torranco USA 17.40 obur11cz
Bieg godzinny - Nurmi 19,210 m bieg 2·
22) Lepplch (N) - 2:58:03. 23) Zagórski (P) l kim - Ladeumeguo (Francja) 2:23.6, 1500 111
Daranyl Węgry 29.46, dysk - Schroeder (Niem•
Levolock (N. Zelandia) 3:47,8, 2 kim - Laden· ' godzinny Rlbas (Arg.) 3-1.435 m.
2:58:36 24) Targodskl (P) - 3:01:45.
Biegi przez płotki - 110 m - Towns USA cy) 53.Hl, oburącz - Nlcklander (Finlandia)
Czas drużynyn Niemiec na trzecim etapie mogue 5,21,8. 3 km - Nlelson Dania 8:18.4,:
Lehtinon Finlandia 14:17. 10 km - / 14.1, 200 m - Owens 22.6, 1100 - Hardln USA 190.13, oszczep - Jatvlnnen fhlłandla 76.66, obu•
wynosił: 10 godzin 59 minut 41,6 sek. Cza-; 5 km Polski: 11 godzin 14 min. 52,4 sek. Drużyna Nurmi Finlandia 30:06:2. 15 km - Nurmi fint. 50.6. Dystanse Jardowe - 120 y - Beard, Mo- 1 rącz - Hackner (Szwecja) 114.28 młot - Ryan
niemiecka wygrała etap różnicą 15 mln. J0,8 s. · 46:49.6, 20 kim - Zabala (Argentyna) 1:04:00.2 ' ore, Cope i Stanley po 11,2. 220 y - Owens USA 57.77, ciężar - Me Orath USA 12.a5
Morris USA 7900 pkt
Dziesięciobój Po trzech etapach prowadzą ~iemcy - 46 I 25 km - Martollln fint. 1:22 :28.8, 30 kim - , 22.6, 440 y - Gibson USA 52.66.
Chody: a km _ Rasmussen Dania 12.sa.s.
Sztafety 4xl00 - m USA 39.8, 4x200 m -godz. 32 mln. 24 s~k. - Czas Polaków: 47 godz. Rlbas (Argentyna) 1 :40:57.6.
Dl sta11se Jardowe - 100 y - Wykoff i O- S. C. U. (Ameryka) 1.25.8, 4x400 m - USA 5 km _ Schwabb SzwaJcarla 2l:S9 10 km _
52 mln. 11,6 sek. Różnica na korzyść Niemiec (
\ wens USA PO 9.4, 220 Y - Owens 20.3, 300 3:08,2, 4x800 m - Boston AC (Ameryka) 7:41.4. Popo Anglla 44:42,4, 15 km _ Schwabb 1:09
wynosi 1:19:17,6 sek.
20 I 25 km ..- Dahllns Lotwa 1 :34 :26 I 2 :OO :40.
(;)00000 l'X:X:>OO\:J0Uc.:J\.:)\.:)0(:)00(:>UU0\:J\:J\;)\:)l.:)\!)(:)'..:X:)ł.:)\:.K!)\:}\:)(:)0\:}(·)l"·'l(;)C:)(:)l:X!)0000000(:)00000
• • •
Dystanse milowe - 1 mila - Oouldlng I<a•
Jut w dnl11 dzisiejszym uczestnicy gigantycz
nada 8:25.8, 2, a I 4 mile - Larner Anglia
nego wyścigu Berlin - Warszawa wJeżdż:iJą
13:11.4 20,25.8 I 27:14, 5, 6, 7 i 8 mil - Pope
U
Anglia 35:47, 43:07, 50:28, 8 I 58:04.6. 20 mil
Jak „unieszkodliwiono'' zeszłoroczn~go zwycięzcę Daniela PI~mb Anglia 2:43:3s, 25 fl!H _ Dah11tis 3:32:20
Pfłkarze
1 do szpitala. Rumun wyszedł bez szwanku i etap 9 1 10 mil - Larner, 15 md - Dabllns.
Bukareszt. Il września.
Chod godzinny. - Popo 13.308 km, dwugoBieg kolarski dookoła Rumunii zbliża się ku ukończył.
mają jut nnwe kierownictwo
Brat Zygmunta Daniela - Leon. który to· dzlnny - Dabllns 24.843 km.
końcowi. Wczoraj rozegrany został 9-ty etap
.
, ,
• • •
na trasie Severin - Cracovia (110 kim.). Etap warzyszył bratu na samochodzie PO przybyciu
Łódz, 11 wr;-;eśma
.
Po weryflkacll olicJalneł taboli rekordów po·
W dnlll wcz«?raiszki,n. odby~o się wfllne ze- ten zakończył się niesłychanym skandalem. - do Cralova w przekonaniu, te Rumun Tudose
br~nie sekcji piłkars !eJ Umon:'.f 0 ur1ng~, na Mianowicie Jedyny pozostały Polak Zygmunt sprowokował rozmyślnie zderzenie. wystąpił z prawione jeszcze w . ostatnich dniach kilka te•
ktorym spraw~ delsze1 egzystenc11 sekc1l Z<?· Daniel zwycięzca zeszłoroczne20 ble2u prowa· szeregiem zarzutów przeciwko organizatorom. kordów, a mianowicie 800 mtr - Cunlngham
stała 0.statecz111 e .wyklarowana•. Na ~ebranie dzlł przez cały czas I miał wszelkie szanse za· W rezultacie na Polaka rzuciło sle kilku za· USA 1:49,7. 110 m płotki - Towns USA liJ.7,
sztafeta 4x440 yardów - Anglia 3:10.6, sztafeta
przybyh wszy_scy niemal c~łonko~ie, ktorz>;. do- Jęcia pierwszego miejsca na tym etanie, tYnt· wodników I go dotkliwie Pobili.
Zakończenie biegu kolarskle20 dookoła Ru- 4x800 m I 4.x880 y - USA 7 :35.8, sztafeta 4x1
~oiah wyb or? w no~ego kierownichya ~ekcJl. - czasem na klika kilometrów prŻed metą na Da·
mila - USA 17•.17."'.
k, ad tego kierowi;iictwa prze.d~tawia się na~tę- niela najechał prawdopodobnie Rumun Tudose. muni! nastąpi zatem bez Polaków.
"
'
pu111co: przewodniczący - 1nz. Bartel, w1ceprowa·
który
Oatlenoe,
francuz
wygrał
Etap
sze·
odnosząc
!flaszyną.
z
wraz
up~dł
Polak
Fran·
sportowy-p.
przewodniczący i kierownik
kus, sekretarz _ p. Gajzler, skarbnik _ P· Zie- r-eg powaznych kontuz1l. Odwieziono 20 autem dzl równlet w klasyflkacll ogólnei0

w lekkiej atletyce

Ostatnia tabela rekordów
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Unlon-Toursno

gier, zast. skarbnika - p; Schmidt. Członko·
wie b:iz mandatu. p~.: ~gr. Kalli;nbach,. Dreg~;,
Hermans i Mackie. Kapitanem p1erwsze1 druzy.
ny został p. Michalski Bruno, zaś jego zastępcą
p. Michalski Alfons. Między inn. postanowiono
zorganizować drużynę senjorów.

KoI2rz P!J IskI• po bI•Iy \V Rumun11••
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Mistrzostwa Ameryki

W1f

•l.I'

w tenisie
f ekkoatletycznych z Belgią I Węgrami
W czwarte! rundzie mledzyoarodowych ml·
Jednocześnie w Antwerpii odbyła się elimi·
Belgijski Związek Lekkoatletyczny, prze·
prowadzając przygotowania do meczu z Pol· nacja zawodników na 400 m. Zwycleżył Bos• strzostw tenisowych Ameryki oslą2nleto nastę
ską, wysłał drpżynę młodych zawodników uzu· mans w czasie 50 sek. podczas gdy Verhaert pu)ące wyniki:
łotewska
pełnioną kilkoma czołowYmi zawodnikami bel· uzyskał 50,9 sek. Ten ostatni zrehabilitował się
Orant (Ameryka) - Pelllza (Francla) 6:0,
giJskiml na międzynarodowe zawod:v do Lille. tego samego dnia, bijąc rekord Bel2ll na 500 m.
Pulską
o m~czu
6:2, 9:7.
Wyniki tam uzyskane miały służyć za podsta· w czasie 1:06,1.
Culley (Ameryka) - S. Wood (Ameryka)
Wszyscy wymienieni zawodnicy prawdopo·
wę przy ustalaniu składu przeciw Polsce. Ryga, O września.
64 75 „ 6 6„
meczu z Polska.
Pra~a łotewska zamieszcza obszerne spra· Ciekawsze wyniki zawodników bel21isklch w dobnie wezmą udział
Drużyna węgierska przyjedzie ze swymi : ' : ' „; ' :„,
wozdan!a z meczu pilkarskie20 Polska-Łotwa. tych zawodaclt podajemy p:miżeł:
Van Ryn (Ameryka) - Riggs (Ameryka) 6:Z,.
doskonałymi sprinterami Qyenonom i Sirom
260 m. - Burg 23 sek. 800 m. Geeraerts Łotysze przyznają, że reprezentacia Lotwy bY·
la technicznie o wiele słabsza od Polskiej. - 1:58,2, 5000 m. - Van Rumst 15:24.8. 400 m. (po lo.4 - 10,5 na 100 mtr.), średnlodystanso· 6:3, 3:6, 6:3.
Perry (Anglitt) - Mako (Ameryka) 6:0, 6:ł,
Pierwsza połowa wykazała też zoaczuą prze- przez płotki - Regenmeute 58.2. kula i dysk, wce Szabo (1:52 na 800 m. I 3:51 na 1500 m.),•I
wagę lepie) zgranej drużyny po!sk"el nad cha· Vandevoorde 12,89 i 40,40, oszczen Herremar.s ! długodystansowcem Ketenem (14:35 na S kim.}, 6:2
I płotkarzem Kovacsem (110 m. 18.8. 400 m. otycznle ~rnJącymi Łotyszami. W dru11:iei poło 51.10.
sród pan Angielka l\ay Stammers wyelf·
Wyniki te, iak widzimy, są dość słabe. Do 53.4), rekordzistą świata w rzu.cie kula oburącz
wie, zdaniem Łotyszów, Polacy przei;;ratl przez
słabą obronę, która nie umiała sobie ~\)radzić z 1 pewnegó stopnia ujemnie na wyniki zawodó">'' Daranyi, oszczepnikiem Varazegyi (68.78) I tycz minowała van Ryn 6:Z, 6:4 I doszła ito czwarteJ
@.S;,
. ~.~y,,BMcCLck l_JJc_
, karzem Zsu,fi1'a .C...o.l~ ,,.
I ~u~ fatalną )!leżnia. ,
atakami gospodarzy.
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M~ędzynarodowa

Wystawa w W

25ł

ednłn

Pewna młoda adeptka sztuki teattałneJ, ~o
zbawiona zupełnie talentu, starała się za wsze!·
ką cenę zostać aktorką. Zamęczała więc dy·
rektora teatru, aby powierzył fe! Jakąkolwiek
rolę. Dyrektor nie chciał się zgodzić.
- Więc niech ml pan poradzi, co mam po·
cząć? - zapytała. - Ja muszę grać!.„
- Niech pani wyjdzie za mąż„. - poradził
fel dyrektor. - Wtedy pani będzie mogła grad
komedię„.

Jakleś małe

•••

zgubiło w parku swą
l zaczęło płakać. Podchodzi doń Il·
tościwa pani I pyta:
- Dlaczego płaczesz, maleńka?- Uuuuu„. Bo zgubiłam nianię.„
- No, nie płacz„. Niania zaraz się znal·
dzle„. No, przyrzeknij ml, ie będziesz grzecz·
ną dziewczynką, to Ją znajdziemy„. Dobrze? ••
- Nleeeee!.„
- Nie będziesz grzeczną dziewczynką? ...
- Nieeee!.„
- Dlaczego?.„
- Bo fa Jestem chłopczykiem.

dziecko

piastunkę

•

•

•

Jak sobie wyobrażam finał firmy „l(ac I Ko•
tek"?.„
Oto l(ac zachorował I czuląc zbliżający się
koniec, wezwał swego wspólnika I powiada

Na zdjęciu widzimy narzeczonych: ńa·

stępczynię tronu holendrskieizo Julian·
nę i księcia Llppe, którzy przybyli od·

wiedzić

Zdjęcie

okazji

królową

nasze przedstawia grupę rycerzy z XVIII wieku, zaprezentowaną z
WystawY Sztuki Teatra) nej na dziedzińcu wiedńskie~o Burgu.

holenderska Wiłhel·
mine.

Międz.

Manewry wo!sk francuskich

doń:

- Słucha! pan, panie l(otek„. To Jut mole
ostatnie chwile„. Chcę .mleć czyste sumienie
I przyznać się do moich wszysfklch grzechów.•
Ja pana oszukiwałem.„ Fałszowałem kwity ka·
sowe.„ Czy pan mote ml przebaczyćf
- Trudno„.
- A poza tym„„ !(radłem towar i sprzedawałem„. Przebaczy mi pan?
- Przebaczę„.
- I tonę panu uwiodłem„. To mi też pan
przebaczy?
- Też„. Tylko pan ml też musi Jedną rzecz
przebaczyć_

-

Co„.
Że pana otrułem!

•••

Mary.!lia wchodzi do pokoju i oświadcza:
- Pl'Oszę pani, przyszedł jakiś gł uchoniemy
i prosi o datek„.
- Czy to naprawdę głuchoniemy?„.
- Nie wiem, proszę pani„. On tak mówi.„

Codzienna nowelka

11

Na

zdjęciu

widzimy, z jak wielkimi trud
terenowymi walcza obie stro·
ny w Hiszpanii. Oddział woisk prze·
chodzi przez prowizoryczny most pod
nośclami

Na zdjęciu widzimy fragment manewrów wojsk francuskich: atak oddziałów
piechoty Pod osłoną karabinów maszynowych·

Expressu· 11

cordobą.

uśmiechnął się sitrażnik, który odprowa- powiadał. Strzeliła mu do głowy niezwydzał go do celi.
kła myśl.

- Ko~?
- Johna W~lsa. Czy nie słyszał pan
o nim?
Dav_is przypomniał sobie, że rano
czytał w jednem z pism (\ are&zitowaniu
lego zbrodniarza.
Wills był wysokdm, atletycznie zbudowanym mężczyzną.Wywierał on w':'ażenie typowego przestępcy kryminalne-

Zbrodni o bonhiero

-

Słuchaj,

przyjacielu -

odezwał

się wreszcie - gdy znajdziesz się na
wolności, będą ci potrzebne p.ieniądze,

Jammes Davis, bankier chicagowski, ~ nować. Davisowi groziła ruina. Postano·
prawda? Czy chciałbyś zarobić 20 tysiępl"zeglądał uważnie poranne pisma. ·
~ił ~ięc zabić Klarę, by zagarnąć jej
cy dolarów?
Na pierwsze.j stronie popularnego pien.ią~ze. .
.
- 20 tysięcy, to ładna sumka - ro·
dziennika znalazł wiadomość o aresztoZallilscemzował po mistrzowsku naześmiał się Wills.
waniu Johna Willsa, gangstera i morder- ' pad rabunkowy na mieszkanie. Nad ra- Jeśli jutro rano pójdzie.s z do dyrec;y, poszukiwanego od dłuższego czasu ' nem sam doniósł władzom, że Klara zokitora więzieinia i zamelduie~z. żeś ty
przez władze. Wills, jak twierdziło pis- srtała zamordowana.
go.
zamordował moją żonę, dostaniesz ode
mo, miał na sumieniu wiele zbrodni i nie
Policja nde podeirzewała go o ZJbrodPrzez pierwsze dwa dni nie odzywał mnie 20 tysięcy.
Przecież tobie i est
ulegało żadnej wątpliwości, że czeka go nię. W toku dochodzenia, · fuiwającego się zupełnie do Davisa, traJktując go z WIS'Zys·tk-0 iedno. Masoz na sumieniu kilkrzesło elektryczne.
! trzy tygodnie, przesłuchiwruno go wielo- nieukrywaną pogardą.
kanaście zabójstw. Gdy ty stąd uciek- Krzesło elektryczne
pomyślał , krotnie.
Dopiero trzeciego dnia, .!!dy Wll'ócili niesz, przyjdziesz do mnie i wówczas ci
Davis - Kto wie, czy mnie również nie I
Jak pisały . dzienniki,
P.odejrzenia z porainnego sipacero, Wills ode1zwał się: wypłacę pieniądze.
s.potka ten sam Jos.„ Władze mogą zdo- władz były skierowane Pl"zec1wko zna- Za co cię wsadzili?
Wygląd.::i$z,
- Teraz hraciszku, widzę, że policja
1
być dowody„.
i nej szajce bandyckiej z Kanady, .kitóra 1 jak milioner!
się nie omyliła - powiedział szeptem
W tej chwili służący zam~ldował mu od pewnego czasu grasowała w Chicago. 1 - Podejrzewają mnie, że zabiłem żo- 1 Wilils - Gdybyś był nierwinny, nie sza·
p·r zybyde dwuch funlrnjonar1us1zów po- \
Davis stopniowo odzyskiwał zu,pełny nę - odpowiedział mu bankier.
Ale 1 stałbyś p.ieniędzrni. Twój projekit podolk:ii.
. $pokój. Wydawało mu się, że jest już zu- jestem n~ewinny;. Lada dzień wypuszczą ba mi się. Mus·iis,z mi tylko szczegółowo
- Czego chcą? - zawołał Daw1s, pdnfo bezpieczny.
I mnie na wolność.
o wszysitkiem opowiedzieć. Musisz mi
podtnosząc słę niespokojnie.
j I dziś nastą:piło nieoczekiwane are-1 Davis nadrabiał miną. W rzeczywi- powiedzfoć gdzie znaleziono trupa i jak
- Ni.e wiem. ProsiJi, bym ich zamel- 1 szitowanie.
sitośd wątpił, czy od.zyska womość. Je- wyglądała twoia żona, bo
przecież
dował. •
I
Agenci odwieźli go do dyrekcji po· 1śli władze go nie wypuściły, widocznie w mógłbym się wkopać.
Do gabinetu weszli policiancL
licii.
ciągu tych pa'l"u dn~ zdobyły konkretne
- Otrzymaliśmy nakaa: aresztowania
Badanie trwało prawie trzy godziny. 1 dowo~y.
, ,
- Zdobyłem dziesięć tysięcy dolapana - powiedział ieden z nich sfanow- I
Davis zachowywał się zupełnie spo- j
W1ils. prrze~ n~stępne dwa. dm me rów - oświadczył następnego dnia Tom
c.zym głosem - Przed domem czeka sa- , kojnie. Nie przyznawał się oczywiście prowadził z mrn zadnych rozmow.
Whitman, znany detektyw, dyrektorowi
mochód.
l do winy.
Dopiero piątej nocy, gdy obaj nie mo· policji chicagowskiej.
- To chyba jak~eś nieporozumienie!
W toku badania zrozumiał zresztą, gli usnąć, powiedział:
- Czy Jammes Davis jest mordercą?
- hzyknął bankier.
że władze nie mają konkretnych dowo- Moi ludzie chcą mi ułatwić ucie- - zawołał dyrektor.
- Musimy spełnić rozkaz,
dów i opierają się jedynie na pewnych czkę. Nie wiem, kiedy to nastąpi. Może
- Tak jest, dyrektorze. Jak panu
Po paru chwilach · Davis znajdował posz.lakach, które z łatwościa można' jeszcze dzisieis•zei nocy, a może za ty- wiadomo, kazałem opublikować w pissię już w aucie policyjnym. Zapalił cyga- j obalić.
·
dzień, dwa. Czy chciałbyś też czmych- mach, że ujęliśmy Johna W.idlsa. Jestem
ro starając się zachować zupełny spoNajniebezpieczniejsze były zeznania nąć?
trochę podobny do tego nieuchwytne.go
kÓi.
do'z orcy Monisa, który około godziny
- Nie odpowiedział mu Davis.
bandyty. Dzięki pańskiemu ze1zwoleniu
W rzeczywistości zaś zdawał sobie j czwarte; nad ranem słyszał ·jego podnie- Dlaczego?
pięć dni spędziłem w jednej celi z Davisprawę, że traci grunt pod nogami.
I siony głos . Ale adwokaci spewMścią
- Dlatego, że jestem peWIIly, że I sem, którv do tej pory j~st i.eszcze głęDochodzenie w sprawie zabójstwa zbagatelizują te zeznania. Czyż Mo .1is mnie i,vypuszczą.
bo~o przekon.any, że s1e~z~ał raze1? z
jego żony Klary trwało od trzech ty-: mo że pamięta ć, że to było właśnie w no- i
_ A ja s ą dz e, braciszku, że ty stąd Willsem. Da vis p rzyznał m1 s1ę do wmy.
godni. Da~is dzialał z zimna krwią. Plan ' cy z 15 na 16 sierpnia, kiedy została za- nie wyi d ~;csz. G~ybv nie m!eli dowod?~· • ~ój pomysł. aresztowania Dav~sa okaza~
·
ował nadz-w~cza 1• skrupu- mordowana Klara?
! •Ioby ciehie
tn me tr z:vmahl
Z takmn, 1i się znakomity. Teraz krevm1 zmarłe)
zb ro d m oprac
Y
•
•
•
b
d
.
ł
·
·
· ··
ł
·
d
1
la tnie. żona , z kt órą od paru lat żył w
O koło godziny czwarte 1 po połu dnm 1ak tv .. o c110. zą s1ę zupe me macze1 mz. wyp ac~ mi nagro e, pr~yrzeczoną za
ciągłej niezgodzie, po siadała znaczny !J2visa odwieziono do więzi.z nia .
z 1r md.
.
.
wykrycie sprawcy zbrodm.
majątek i nie po~ wal ała mu nim dysipo- '
Będzie pan i;niał miłego to~·:u rzyszaDavis prz ez dłuzszy czas mu me od-·
DOL.
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Za wydawce i druk: W.vdawni .c two „Republika" Sp. z ogr.

odo. Re daktor·odoowiedzialmr: Jan Grobelniak.
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