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CENA to GROSZY

Lotnik angielski f. Swain
rekord
nowy
światowy, wznosząc się na
metrów.
wysokość 15.230
Lot trwał 3 godziny Lotnik
speclalny kostium
nosił
ochronny.
ustanowił
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Bssqsią rn~ii~ujni
Warszawa, 2 pa~dziernika
Ustawa z 1924 r. o p0wszechnvm obo
włązku służby wojskowej zostanie nieba
wem uzupełniona doniosłym dekretem
Prezydenta Rzplitej, wprowadzającym
przepisy o t. zw. zastępczym powszechnym obowiązku służby wojskowe).
Projekt tego dekretu jest już opraco·
wany i będzie wkrótce przedmiotem o·
· brad rady ministrów. Przewiduje on,
ża zastępczy powszechny obowiązek
służby wojskowej będzie polegał
NA WYKONYWANIU PRACY DLA CE·
LóW OBRONY PAŃSTWA
oraz dla potrzeb gminy lub gromady.
Powołani do pracy w granicach gmł·
ny, którą zamieszkują, wykonywaliby
pracę bezpłatnie, przyczym posługiwa
liby się zasadniczo własnymi narzędzia
mi pracy. Powołani do pracy poza granicami gminy, w którel mieszkaJą, bę·
dą mieli prawo do zakwaterowania, wy·
żywienia oraz bezpłatnego przejazdu z
miejsca zamieszkania do miejsca pracy
i z oowrotem.
Najdonioślejsze są przepisy, ustala·
łące, kto podlega obowiązkowi zastęp
czej służby wojskowej, a mianowicie obowiązkowi temu podlegać będą: 1)
urnani za zdolnych do służby w pospolitvm ruszeniu z bronią lub bez broni (kat.
C. i D.) z wyjątkiem osób, które przesłnżvłv czynnie w wojsku ponad 5 mie·

DJojsfloOJei 6(dq

pracę

slęcy oraz duchownych wyznania ka· ·odpowiadają ich szczególnym kwallfi- 1wiązkowej mogło~y spowodować isto"t·
, ną sz~o~ę dla mt.eresu prywatneg?·
•
tolickiego; 2) zwolnieni częściowo od kacjom.
Od obowiązku . wyko.nywama za· Zwolmeme od o~owt~zku wrkony'!ama
służby wojskowe) (skrócona służba woj·
skowa), 3) zaliczeni do rezerwy jako stępczej służby wo1skowe1 będą zwol· pr~cy zastępcze1 wo1skowe1 będzie U·
ponadkontyngentowi od dnia, w którym nione osoby: 1) niezdolne z powodu cho dz1elane tylko na czas trwania oko!icz·
roby lub ułomności fizycznej do żadne- ności, uzasadniających to zwolnieme.
ukończyli 25 lat życia.
Wszystko, co podaliśmy powyżej Osoby podlegające obowiązkowi za- go rodzaju prac, wykonywanych z tytu
stępczej służby wojskowej mają być po lu powszechnego zastępczego obowiąz~ Isa to przepisy projektu i w toku pracy
woływane do wykonywania takich ro-· ku wojskowego, 2) przebywający poza 1nad nimi, przedewszystkiem w radzie
bót, do jakich są fizycznie zdolne, a w' granicami państwa polskiego, 3) których 1 ministrów, mogą być wprowadzone naj
miarę możliwości do takich robót, jakie' powołanie do wykonywania pracy obo- różniejsze zmiany.
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powstańców na łroncie madryckim
l\tak odparty.-Przekazanie
cywilnej gen.

został

Franco na terenach

władzy
zajętych przez powstańców

chodzie i pod Azega w prowincji Bada-' aragońskim. Według wiadomości, nadeMADRYT, 2 października.
(PAT) Wiadomości, nadchodzące do joz. Pomimo bombardowania przez lot- sztych do Madrytu, piechota rządow~
Madrytu z różnych frontów świadczą, że ników, co zresztą spowodowałoby kontr- odparta ofensywę. Powstańcy pozostapowstalicy usiłują utworzyć łańcuch do- akcję lotniczą, wojska rządowe ·posu- wili na placu walki przeszło 200 zabi„
koła .Madrytu, podejmując w tym celu nęły się nieco na11rzód na linii Alias - tych. 300 powstańców zdezerterowało.
Burgos, 2 paidziernika
Bargas i umacniają swe pozycje,
wielkie wySiłki. Jednakże
· (Pat) \Vczoraj rano odbyta się tu
Madryt, 2 paidziernika
twOJSKA RZĄDOWE ODPARŁY
(Pat) Zgodnie z przewidywaniami, uroczystość przekazania władzy gen.
.WSZYSTKIE ATAK.I
Zwłaszcza na Odcinku Siguenza, na pół powstańcy rozpoczęli atak na wielką franko , który na mocy decyzji Junty
noc od Madrytu pod Naval Peral na za- skalę na odcinku Siguenza na froncie otrzymał władzę głowy państwa. Uro„•••••••..+o•••••••••••••••••••••••~•••••• czystość miała przebieg następujący:
u wejście do pałacu gubernatora wojll.W9iStł
skowego oczekiwał przybycia gen.
sza1ą
franko gen. Cabanellas. Gen. Prane()
~
~
dokonat przeglądu oddziałów wojska11iworzenie noweeo korpusu
złoty hołd
wych, po czym udał się do sali tronowej
k
'k
·
d
,
ed
Marszałka
rochom
p
prze racza ramy tej ustawy i przewidu- pałacu w otoczeniu władz miejskich.
. 1 en, 2 paź z1erm a
.je utworzenie nowych . okręgów wojsko- Otwierając posiedzenie gen. Cabanelłls
Z Ber li.na donoszą:
Krak6w, 2 października
Niemieckie władze wojskowe przystą wych. Nowy Wehrkreis ma być utwo· oświadczył: W imieniu junty obrony
(PAT) Dziś po powitaniu na dworcu
belgijski min. przernytSłu i han.dlu Izacker
uda się wraz z towarzyszącymi mu oso- piły _ do reorganizacji armji. Zgodnie z rzony również wzdłuż granicy polskiej. narodowej przekazuję panu władzę najbami na zwiedzenie salin wieHckich, a ustawą wojskową Niemiec z r. 1935 ar· 1Jeist to równoznaczne z powiększeniem wyższą w państwie.
Barcelona, 2 paidziernika
następnie na Sowiniec. Po powroci~ do mja niemiecka ~iczyła 12 okręg.ów woj- niemieckich sił zbrojnych na .Wscho·
. (Pat) Naczelny dowódca wojsk op_el dzie,
Krakowa p. minister zwied·zać będzie skowych ł 3(? dywizyj.
ruJących na odcmku ttuesca pułk. VilNowa organizacja armji niemieckiej
zabytki miasta, a w godzinach południolalba podaje, iż wojska rządowe bomwych weźmie udział w śniadaniu, wyda-„
bardowały ttuesca oraz miejscowość
r
nym na jego cześć przez krakowską izbę I
Zuera i koncentrujące się oddziały po„
przemysłowo - handlową w salach Grand
wstańcze na odcinku Jaca.
· ·""''·I~
Hotelu.
1-•- -d
- d -„
b
O godz. 16 p. miniSfer o<łwieCtzi kryp·
Oviedo, 2 paidziernika
mo gc Z•S z •-Wił OWODU
tę św. Leonarda w grobach królewiskich
(Pat) Samolot rządowy zrzucił l1ł
Lódź, 2 paidziernika całego okręgu lódzkiego.
na Wawelu, po czym przyjęty będzie na
miasto 12 bomb, które spowodowały
,***
(k) - Jak wiadomo, wczoraj wybuchł
audiencji u ks. metropolity Sapiehy.
Jak się dowiadujemy w ostatniej śmierć 9 osób. Inny samolot spowodow Łodzi strajk kinooperatorów, który
spowodował unieruchomienie szeregu chwili, w dniu dzisiejszym strajk kino- wat drobny pożar, który został natych
operatorów ma być zlikwidowany. - miast ugaszony.
kinoteatrów łódzkich.
'I
. _
La Coruna, 2 paidziernika
Strajk mechaników kinowych objął Osiągnięto już porozumienie z właści30 górmkow zasypanych
<Pat) Według komunikatu urzędowe
. Br~sela, 2 paidziernili?-. wczoraj większ~ść .kin ló_dz~,ich. Czyn.~! cie~a~i kin" „Co:so\, „Grand Kino",
(PAT) W kopa~m węgla w Labouver~e ~e ~yły tr.lko kma. „Cas!n? .' „Palace. „Os~1atowy., „R1alto i. t. d., którzy/ go, powstańcy zajęli miejscowość San
pod. Mons na.stąp1ł ~~C:h. Wi szy?1e 1 „.Europ.a , któr~ch własc1c1ele. podp1-1 podpisać ~a~ą układy_ z.b10rowe. Pozo- Cristobal na odcinku Guadalajara, prze
zna1dowało się 30 gormkow. 7 z . mch sah w ciągu dma umowę zb10rową, stah właśc1c1ele rówmez podpiszą urno cinając w ten sposób wszelkie połączeLos pozostałych przyznając podwyżkę plac kinoopera- wę w ciągu dnia, tak że wieczorem od nie z Siguenza. Na odcinku Grenady
~yd?byto rannych.
bywać si~ będą normalne przedstawie- poy.rstańcy zdobyli miejscowość Santa
.
.
.
torom. .
me 1e st znany.
An'n a. Gubernator wojskowy w Grenama.
teren
StraJk kmooperatorów obJąt
Pożar W
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fabryce

p rzy ul.

Kilińskiego

Nowe starc1·a w Palestyn1· .
I

232

która zajęta
że kolumna,
dzie podaje,
przeznalazła zwłoki
i La Real
Alcala
szło 1000 żołnierzy oddziałów rządowych. Na odcinku Avila wojska gen.
Mola odparły oddziały rządowe, które
straciły 53 ludzi.

Łódź,· 2 października.
.JlrofloDJif! DUfzoleili ftilfto po,;iq.nóg
(gr) - Dziś o godzinie 4.40 rano we5
zwano straż ogniową do fabryki wyroJerozolima, 2 paidziernika sabotażowei.
bów wełnianych i półwełnianych firmy
W jednej z band powstańców arabPatrol wojskowy, pełniący
(Pat)
„Grzegorz Szapował" przy uil. Kilińskie"'
go 232. Jak się okazało, zapalił się sal- służbę na głównej szosie między Jaffą a skich, operujących w okolicy gór.y Kar·
Paryż, 2 października.
faktor i gdyby nie natychmiastowe przy- Jerozo)imą, został wczoraj wieczorem mel, doszło do sporu o to, kto ma być , .
(PA'P) Ministerstwo spraw wewnętrz·
bycie dwuc..h oddziałów straży, ogień 1 osaczony przez powstańców arabskich. hersztem bandy.
i c;:asie strz~la~iny, został ranny. jeden j W czasie kł?tni zabity został .dotych- 1nych. podaje,. iż wszczęte z~~tało d<;>.cho·
. ,
przebrał~y gro~ne r~zmi7rv. „
Po blisko połgo~zmne1 akc11 og1e~ u- z~łmerz b.rvty1ski. Stratv P.° .?tronu; ar~ cza s o~y.· p~·zew?dca bandy. Na~ezy. przy-i d~~m~ prz_ec1.wko fra;icusk1e1 partu so·
gaszono. Straty me są zbyt powazne. I how są meustalone. Na lmu kole1owe1 pommec, ze między członkanu te1 ban· · c1alne1, ktore1 przywodcą jest pułk. de
Dochodzenie ustaliło, że pożar p-ciwstał Acre-Haifa zanotowano zno.~u wypadek dy doszło przed paru tygodniami do po- La Rocque, o przywrócenie do .ycia roz· ·
wiąZa.nej Li~
·
wykolejenia pociągu na. skutek akcji . wamiejszego starcia.
od iskry żarówki, która pękła.
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„KROLEWNA" (miej1cowolć nie podana) ma
list w redakcji „IL Expressu", Litt zostanie Jej

przealuy po nadealanłu
porto.

adresu 1 znaczka
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Slub córki królewskiej ·z kelnerem
fflondal · no dDJorse flrófeDJsflirn "' J'raf:u

padku powinien się Pan udać do paralii w której dziecko było chrzczone i powiedzieć tam, że
(sb) - W Irnku wydarzyła się epoprosi o zmłaaę nazwiska dziecka na Pa~e, peja miłosna, przypomi·nają'Cą bajkę z ty
ponieważ Jest ojcem. Jeteli wyma4ane będ11 Ja si.ąca i Jednej nocy.
kleś dodatkowe formalności - to w parałU, lub
Bohaterka spółczesnej powieści jest
urzędzie w którym dziecko było meldowane po- jedna z córek króla Iraku. Ghazi I-ego
Go dokładnie,

naleły złoiyć podaaie
do sądu, ale wpierw jeszcze musiałby Pan za.
alęgnąć porady adwokata ponieważ prawo przewłdqje pewne ogranlczenła, co do wieku I inne,
kt6re w danym wypadku m04łyby wpłynęć na
odmowną decyzję sądu.

List w którym pisze Pan.
prt:yczyniły się

wielu Jego spraw lenia.

do

że

odpowiedzi na-

pomyślnego

się kelner. Zażądano od nie~o lemonia- ie będzie mógł zrobić tak wspaniałą par

dy z lodem. Kelner postawił na stole tję, to też wyrazu gotowość natvthmi::i.
flaszkę z napojem, skłonił siię ·głęboko, stowego poślubienia ksieżniczki. W l~ho
sp()lglądając w zakwefiona twarz księt- dos było to jednak trudne do orzepronic~ki, po czym opuiścil numer hotelu. wadzenia. Wobec te-go Charalamhos
Księżniczka Alsa zakochała się w porzucił słUJżlbę kelnera i odiechał do
księtnlczka Alsa.
Przed k~ miesi.ącami udała się cór nim z pierwszego we)rzenia. Jeszcze Aten.
Po trzech dniach spotkali się tam
ka króla Iraku na wyspę Rhodos. Za- tego samego popołudni.a, widzac przez
mieszkała w luksusowym Grand Hotelu okno spacemjącego po parku kelnera, zakochani .. Ks·'.·ę·żnicz.ka zdołała zmylić
i przez cały czas była pod troskliwą zeszła księŻllliiczka na dół. Pierwsze py- czujność damy dworu i spotkała s!ię poopieką damy dworu. Był gorący dzień tanie jaikie mu zadała, dotyczyła jego tajemnie z Charalambosem. Poniewa.l
i księżni1czka chciała u.gasić pragnien~ stan~. Okazało się, że kelner Demetrk>s przepisy prawa greckiego nie uznają
· Qp.i ekunka jej miała wezwać służącą, CharalambOs był Jeszcze kawalerem. związku małżeńs·kiego międzv osobami
omyliła się Jednak i zamiast ieden raz Księżniczka odSłonłła swą twarz ł za- różnych wyznafl~ k~'.·~~niczka or.zyjęła
zadzwomła dwa razy. Poci1ągnęło mieniła z kelnerem gorący p0eałunek. 1 chrzest, otrzymuJąc im1e AnastazJa.
Bezpośrednio po tym akcie duchowto za sobą b.rzemienne w skutki następ- Następnego dnia ośwladczyła się mu. I
Kelnerowi nigdy nie śniło sie nawet.! ny p<>błogosławił młodą pare. Małżonstwa, albowiem zamiast kelnerki zjawił
•••••••••• ••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• kowie zamieszkaili w eleganckim hotelu.
w oismach
dnia ukazaly
greck'.1:h wzmianki o śl~bie młodej ~a11
ry. Na dworze królewskim w Iraku wia- .,.
domość ta wywołala zrozumiale poruW staroźytności z ,,przywiłe1u'' tego wolno było
szenie. Do księżniczki Anastazji wykorzysłać tylko mężczyznom
(t} .Na~ody star?~V:tn~ści _nie znały Tam narodziła się ona il tam tet wes~ła jei~hała jej siostra.. Międ~v niewl~sta
chu,stki, me znano JeJ i me uzvwano w w użycie w 13-tym w~eiku. w średnio- m1 ~oszto, d? ostreJ wymianv zdan. w
Indiach, Persji, Asyrii, Egipcie i Grecji. wieczu pani'e nosiły chustki. obszywane I czasie ktoreJ przybyła zarzuclła ks!eż·
Po raz pierwszy spotkać sle mO.żna z koronkami i zdobne w haf tv. ale by la niczce, te przywłaszczył~ sobie. kle1nocbustką u Rzymian ale i w Rzymie siu· to raczej· ozdoba stroju niż orzedmiiot ty .k?.ron~e. Za~eldowame. złozone ?'
żyła ona jedynie do ocierania potu właściwego użytku. Chustka rozpo- poltcJI, me .odniosło skut~u. AnastazJa
z czoła. Rzecz dziwna przvtem, że wszechniła się dopiero w okresie, gdy wraz z mę~em swym od1ec.hata. s~mo
chustkę wolno byto nosić tylko meż- mężczyźni zaczęli nało2owo zażywać lct~m na wyspę Rh~dos, gdzie mieh spę
czyznom. Rzymianka, która oozwolita tabaki. Jednak do 18-l?:O wieku publicz dz1ć miodowy miesiąc.
Gdy interwe'tlcja s.io!łtrv nie d~ła
sobie na używanie chustki, bvta wyłą- ne korzystanie z chusteczkL nie było
czona z towarzystwa. trac;ła sza,cJnek dobrze wid~ne w towarzvstwie, a na remltanu, wystano Jednego z mlnl~trow
i poważanie. Jeden z historvków rzym- scenach teatrów francuskich nawet z szerokimi pełnomocnictwami. Nie zastal on już młodej pary w Atenach, udał
skich, Juvenal. opowiada. że Rzymian- wzbronione.
.. zwyczaj poslugiwania się więc w ślad za nią do Rhodos. Tu
W f
ka, która posługiwała sie chusteczką na
zapmponowat minister kelnerowi ro:r.
.
.
e rancJt
.
rażona była na rozwód.
1
1
wód, obiecując wzamian z.a to wysokie
~~~
~
:
wvr~!rti~
Ojczyzną chustki do nosa bvła Italia. się chusdte~łzką i~z~
„.,. . . odstlkodowanie. Charafambos z.ażadał
wprowa zi a ce 8 z wa · e
·CA
ęe
pierwszy na dworze Napoleona. a za JeJ fantastycznej wprost sumy. Rozpoczezywać się itd.
Nłech Pan poza tym szuka znafomofei nie na p~z~kłade~ poszły damv z arv tckra- ly się targi. Wreszcie po otrzymani11
około miliona złotych - kelner zgodzil
dancingach, plantach, lub na spacerach, ale by- cji 1 chustiki stały słe modne.
Natomiast w Chinaich li w Jaoonii po sie na rozwód. Minister zabrał ksieżni
wa u kolegów I znajomych, zawierając znajomości z ich siostrami i kuzynkami, dziewc:i:ętami, sługiwano się chustkami do nosa od .:'.rnjl cz'kę do samolotu i odleciał z nią do
które poznaje siQ w domu, albo aa prywatnych sów niepamiętnych i to we wszystkich Bii;g-dadu.
Tak skończył sie piękny romans
przyjęciach. Ta kateitoria dziewcząt bi:dzie z sferach. W Japonii zaś weszlv w ui.ypewnością miała poważniejsze zapatrywania na cie chustki• z bibułki jedwabncł dopiero wschodniej księżniczki„.
·
od kilkudziesięciu lat.
życie i będzie Mu bardziej odpowiadała.

'!li. sprawie adoptacfi

sze
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załatwlenła

sprawił nam wiele zadowo-

„SAMOTNY I OPUSZCZONY KRAKOWIA·

Jeżeli może się Pan tak
pogodzit z tym, że przestanłe się widy·
wać ze swoję znajom11 - jest to najlepszym dowodem, że Jej Pan nie kocha. A nie kochajęc
1zkoda zawracać głowę sobie i jej.
To, że znajoma chętnie opowiada Mu o innych mężczyznach niczego nie dowodzi, gdyż
może być pewnego rodzaju niezręcznym kobiecym manewrem dyplomatycznym dla obudzenia zaz~rości danego mężczyzny i skłonienia go
do wynurzeń. Scena podczas fotografowania
również niczego nie do.wodzi. Trzeba było powiedzieć swofef znafomej, że Jest Pan · naogół,
człowiekiem spokojnym i nie wdaje się w burdy z awanfuraikamt Sprawa nie była tak powatna, a mogła się skończyć gromie. W danym więc wypadku nie ma ona racji.
Może Pan w dalszym ciągu utrzymywać towarzyskie stosunki ze swoją znajomlf, ale nie ma
celu siłę narzucać sobie uczucia, którego Pan
nie czuje. Uczucie przyjdzie samo w swoim
czas4e i nie ma Pan powodu do zmartwień z tego powod11.t Kohl lJ nie •Ił takle truzne lak
f• Pan maluje, a jeżeli nawet chc11 się od czasu
do czasu zabawić - to nie należy ich winić. obłely ą zazwyczaj w tef 4or1zef sytuacp, ie
mężczyźnie wypada l'ć samemu do lokalu na
zabawę, a kobieta samotna musl czekać, ł to
nieraz bardzo długo, nim znafdzie się taki, kto
fef wsp61nę zabawę zaproponuje, Nic więc
dziwnego, że skoro taka, spragniona zabaw, mło
da niewiasta pozna chłopca, który się nł11 bar·
dzief interesuje - pragnie z nim bywać, poka·

NIN'' W KRAKOWJE,

Ital ia

łatwo

OJ"'czyzną

chustk•1 do nosa Następnego

I
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1 !~ ~lU~a ~1raw1·e~l1·

[lłlwi
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się
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Brzemienny w skutki dzwonek w numerze hotelowym. - Miłośc z pierwszego wejrzenia i ucieczka zakochanej księżniczki. - Interwencja ministra
podczas miodowych miesięcy
·

Mou Pan

zapisać nieślubne dzłecko na swoje nazwisk
bez konieczności adoptowania. Dziecko nie
ślubne bowiem mote otrzymat nazwisko of ca
Jdell on się na to z4adza I w odnC>Q)'l!I urzę
dłie przyznaje się do ofco.twa. W danym wy

informują

•.....

se 11 sacyJ"ny

romans

' ' bezpieczeństwa, że Józef Nugat

WI ~,[.I •„

•

._;:&14

wtadze cze przemknęła taksówka, lub
wyje- tramwaj ...

nocny

)l cha~iz~~i~~eam :re~~~~~:~ianap~:u~:g~ cze~:.a~~:~t:Wuig~f~de~~~~ s~. ~~=
:i•i:iedz1ca z „czarci.ego dworu" stanowi

wając

szeroko od ucha do ucha:

:.:J~:w~ió:;~~d~~e dl~o~~i~i~~w~ii~= zmęcz~s~~.~r~~~···dru1~~!f~zi~~e1~~ n~
I!r~f
Warszawie?.„
my jeszcze o wypadku, jaki

współczesnurf/ lmni:.ejw:ięoej
pociągu...

na

godzilnę

się zdarzył

przed odjazdem

JT

1

- tto, ho:·· - pokiwal Maczuga gł:ową. - Będzie chyba ze sześć tygodm ...

· - I ni?··· - wa~knął gni~~nie Nu:
gat. - Am Magdy me znaleźltsmy, am
mojego brata ...
'd · l l
d · d ·
p
J~ata·:· - . an Zt•e zie Wt z1a
wtrącił olbrzym tonem wymowkJ. j
.
.
Trz,eba było...
- Co by~o trzeba, sam wiem .. odbur~nąl Nuga~. - Ten przeklęty Łu.bko\~s.k~ wlazł m~ "'! piarndę:„ .A.1~ tio me,
Wówczas Maczuga mrukną!:
- Pami·ętasz, jak zesizltiego lata wy-!w. bramie domu, w którym mieszkala,I
- Nie wolno tu palić, pan:ie dz.iedzi- ~naJ~ziemy prędzeJ, czy pózrneJ 1 Magdę
bieraliśmy suę raz na W.i:słę?„. - mówił)gdy po ucieczce z więzienia chciał za-1
·
.
· moJego brat.a...
rn„„
Andrzej z ożywieniem. - To było teg:o 1 mienić kii1lka słów ze swoją córką„.
- Dlaczego?„. ściągnął brwi Józef k' - A cały tetn kłop~\ptzez tub kowPamiętamy jak się ~oń~zvła ta!
dni.a, kiedyśmy się pokłócili- o tego!
s ·1e·g:o .... - po rząsrną1 maczu·•a g 1·ową.
t
d ,N
• ·
• '
d 'li 1
·
S łiikal'ś my s1ię
.
_ Jakb 011 nie rz ·eżdżail ,7r K ko
.
.
prze wi ą 1, przygoda: W.11kt.a, przekonana, ze ma o , uga · .
1
rę b s k iego„. pou
'' ' ur P YJ
Y
odmost.„
drewruany
ze
Niby,
„za..:zepia
co
wlaśn.ie,
takim
z
czyn:ienia
w Alei Róż, pamiętas.z? ... I ia ci powie·
; dziewczęta" zawołała przechodzą~ego powiedział olbrzym - W Lem, bo mi nie wa, w szysdtk.~ bdy!ob~ w ~orząJku ...
dz.ial·em, pójdzie z nami mój kuzyn....
o zrs ma me wiem po co on
·
· ł k
I' · t
d
,
. . '
l • .
d k ń
k'
Ł bk
J
. [JrzyjeżdżaL _ mrulmąt Nugat w zao o czy a 1uhcą po.lb1cJanta, k.tory ~ozpoznał w Ro- awnoN~o ncJ.~n sf1sa . ~rę.f"
u ows 1.„ an
ie w 1 zę u PO 1!i\:;an a - rl•ZeJ- myśleniu - Początkowo myśhlem że
1goszu zr ega z więzienia...
1 a.
on z oli~'i alem si· rzekonat 'że n:
- No, tak ... - pomyślał sobie teraz rza1l się Nugat dokoła.
- Tak, tak .. I ten ;vtaśnie Jan Łub-,
ie ....
' '
- Tak, ale on stoi tam, gdzie się Diablf g.o ~iedzą!- .. ę P
ko~sk~ ni'e jest w~ale zadnym Łubkow- . Andrzej. - Ni'c dziwnego, że to ją tak
Maczuga chciał coś odpowiedzieć,
„
.
. most ~a·cz._yna...
. .
.
skim, zadny1.11 moim kuzynem, ale po- wzbu~zyto....
Dz1e_dz1.c z. „~zarc1ego dworu ma- w tej chwili rozległy się niedaleko czyWLkta przesł·omla dłtonm 1 twarz i,
prostu ... twoim ojcem..
jeś kroki.
.
.
. ·przygryzając wargi do krw.i, rozmyśla-1chnął mec1er~hw,be !ęką.
.
- Co?!
Obaj mężczyźni spojrzeli jednocześ- W takim. r~z1•e postoim.s:,, az wyWikta kr~y~n~la gtoś_nio a ccif~ęła się ła nad swoją tragiczną pnmytką .. „
w głąb dor?~~~, Jaikby u1rzata widmo. ;, Już..[ozumiała, dlaczego to „Jan Łup palę, bo chce mi się bardzo pahc.„ ZaJ)al nie w st!1onę, skąd kroki dochodziły
i obaj wydali jedi1ocześnie okrzyk zduwyskoczył wówczas z san, i 1 ty, Maczuga...
Oczy m1aola wytrzeszczone. usta ot-I ń'.owsk1
~1aczego ~ciekł od niej,_ ~a~. ~zal.onyd . Chł-0p wziął pap.ierosa i uchylil :zap mienia.
, .
.
warte. .
syknął Nugat. _
- Widzisz?·.· _
I
.
.
..
.
.
Powiodła .dłomą po czole , Jeszcze <11 czemu me pokazywał s1ę JeJ jUZ w1ęceJ 1k.1.
!Widzisz?...
I - Dz.1ękuJę panu dz.bedz.1.cow1„.
Ina oczy.„
raz zawołała.
- Widzę ... -odpad Ma·czuga z prze
Opa.rli si.ę to~cia.mi o . balustrad~
.
.
,
_ Co?.!.·. .
AndrzeJ me domyslał się zupefme ! Aresztowame Józefa Nugata w po- mostu I wpatrzyli się w ciemną ton jęciem. _ To paflski brat....
, . I Istotnie zbliżał się ku nim obtt:dny
. .
przyczyn~ wz~urze:ii.a ~i,~t?, r:iie wie-' ciągu pośpiesznym Warszawa- Lwów Wisly...
R.uch na mosc1c - z P'OWOdu pózneJł' s·tiarzec.
dział bowiem me o JeJ pózni1eis1.ych spot nastąpll·o wskutek telefonogramu :.varkaniach z rzekomym „panem Łubkow- 3zawskich władz pr, !icy jnych, nadane- pory - był nikły ...
(DALSZY CIĄG JUTRO)~
dudniące
rozlegały się
Rzadko
go do sta·~:,i p ;1;o „ . ·
·
skim"···
·
Nugata .\':s= i :„ · kga zausmik Ma- glucho krok.i· przechodnia, rzadziej jesz-I
Był raczej skf.onny przypuszczać, te
STRESZCZENIE

fwJadomość

ta uczynHa na niej dlatego I

.Okol~

pM~.ocy

~osten:i

Kler~ed~a

takie silne wraże:iie, iż od'l1'oslla się ona . szfo d'waJ męzczyźm... Byh to: dz1edz1c
Werner został za!11ordowanr. .
Rotgosz, przebdywa1<ł:cy Ww w1ęz1enlu vtod !wówczas z nietaJ'oną niechęcią do Ja-;:.: Kurkowa, Józef Nugat i jego zaufany
"
ernera. zas a~arzu em zamor owania
1- Maczuga .. „
•·
nawia się, czy to Wikta dokonała tego na Łubkowskiego"„.
Wyraziiła się prz.ecie wtedy: „Ni·e I Szli obok s.iebie w milczeniu, obaj
.
czynu.
Między .A~drzejem a Wiktą dochodzi llubię takich, co t·o zaczepiają dziewczę-: zat'O.pieni w swoich myślach.·.
W pewnej chw.ili Nugat ~atrzymał
1'
ta na ulicy"„.
do porozum1en1a. . . .
A Jan Rogosz „zaczepił" ją przecie się .i sięg1nął do kieszeni po papierośni-cę.
ObydwoJe wy1ezdzaJą do Lwowa.
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Robotnicy oskarżeni
o teror

Właściciele

Ddś sensa::yjna sprawa sądowa

domów zamiataj~ podwórzal

Lódź, 2 pafdziemika
W Sądzie Grodzkim w Lodzi
odbędzie się dziś sensacyjna rozprawa
przeciwko kilkunastu robotnikom fabry
ki Haeblera przy ul. Dąbrowskiej 23,
Łódź, 2 października. ści dozon:om domowym w lodzi.
·
oskarżonym o teror.
Jak wiadomo, wypowiedze.nb. te zo(k) -Wczoraj, dnia 1 października
firma skierowała ostatnio skargę wygasły pierwsze wypowiedzenia pracy stały wystosowane przed ttzema miesiądo prokuratora, oskarżając robotuików doręczone przez właścicieli nieruchomo- cami w.skutek uchwałv właścicieli nieruo to, że podczas ostatniego strajku oku
pacyjnego, zmuszali ogół pracowników
do przebywania na terenie fabryki I do
akcji strajkowej.
Robotnikom grożą kary więzienia
do lat 2, wzgietlnie kary aresztu do 2 i
lat.
Rozprawa odbędzie się dziś ua pierw
szej sali sądu grodzkiego.
Kościuszki

Wczoraj wygasły wypow11dzenia pracy i dozorcy nie wypelnii1iG swych
obowlazMów, okupuląc mlaszkanJa nie zadowolonych z orzecze-

{k) -

I

Kan ~.KJ. ~~~liału wt1~Ii,

l

Lódź,

15

ul. Aleja

1

2 patdzie111ika
.
(gr) - Onegdaj wieczorem nastąpi-:
lo zderzenie samochodu z tramwajem 1
na ul. Piotrkowskiej, przed domen1 nr. I
284. Wskutek wstrząsu wypadł z auta !
60·letni Nikodem Wiorek, mieszkaniec
Tucholi. Pogotowie ~rzewiozło poszkodowanego do szpitala św. Rodziny. Vviorek odniósł złamanie kilku żeber.

otwarte

są: dla wpłat I wypłat oszczędnościowych
oraz dla ~płat na konta czekowe
od godz. 8-13 i od 17- i9

dla

wypłat

mieszkań służbowvćh.
Lwia część wypowiedzeń

od godz. 8-13.
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111
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doręczona

została dozorcom na przedmieściach ł.o
i dzi, przeważnie na Chojnach. Wfaścicie
le tych domów z.naleźli sie w kłopotli
wej sytuacji, J!dyż nie miał im kto sprzęt
nąć podwórz, zwnieść ulic, oczyścić kla-

czekowych

•
'
k
d
"
•
Ie s
w
o
p
I
z
.
o
c
e
K UP
I

ahomości,

nia nadzwyczajnej komisji rozjemczej.
Dozorcy, którzy otrzymali wypowiedzenia, przerwali w dniu wczorajszym
pracę i oddali narzędzia pracy. Poniewa! jednak właściciele domów stosawa- i li stawki o wiele niższe od obowiązuja.1 cyich i dozorcom należą się różnice do
1
stawek - postanowili oni nie opuszczać
1
.
mieszkań służbowvch.
l Kilkudziesięciu dozorców domowydl
· skierowało wczoraj za pośrednictwem
' związków zawodowych sprawy do sądu,
domagając się wypłaty różnic do staw~
Natomiast właściciele nie.ruchomości
w podaniach swych, wystosowan·1ch db
sądu, domagają się eksmisji dozorców z

tek schodowvch i t. d.
Ni0 mając innego ~osohu i .) bawia·
mandatów karny.eh za
j4c
ki, właściciele domów na Chojnach i in-

s re A

nieporząd-

się

'Jl

1t1 ~

w~:~ji~~~~:d~~::imi s~~~~
W sdrzq9ojqa:~ •omobójsdwo /&doiła Ooldber~a„ włoi€f •
.:ielo shladu maszign do pisonia .PfTZ~ ul ~ CQ Andrzeja~ nieruchomości.

Zch

sko~~:;~e s~sz~~cz~raf 0 :';~~~ie~~~rJ:,

Desperat zostawił list do władz

. ~ó~, 2 ):>aździernilta.
_ ,
Prz":d kiI~u dn~am1 ;władze śle~cze
w Łodzi powiadom1one zostały o taJemn~czym zniknię~u znanego kupca ł6dzkiego, 58-letniego Adolfa Goldberga
{Wólczańska 117), właściciela składu ma
.
szyn do pisania.
Adolf Goldber~ prowacbił do niedawna ..swe przedsiębiorstwo 'W gmachu
~rand-Hotelu, 1Skąd przeniósł się do do-

, uó:::m~~ ~:::e~~~kał

I

Do- 1 !,oku_?nj~··· sw2 miesz~ania, • zapota'!ki
dzony lekarz stwierdził z~on wskutek u- , córkę tragicznie zmarłego kupca.
opo
wiadujemy się, że właśnie w dniu wczo- i JłfC1 .z~ _n~e wy~uszą. się .z. nu:h,
duszenia.
Posterunek P. P. we wsi Stawki usta- rai'szym rodzina Goldberga wyprowa- Y"łaśc1c1:-.e, !11eruchomosc1 nte wypłacą
. .
.
,
lił, że wisielcem iest 58-letni Adolf Gold-; dzila się do mniejsze20 mieszkania i że Im naleznosct.
Jednocześnie dowiadu1emy s1ę, ze na
ber~, kupie<: łódzki, zamieszkały w Lo- '. tragiczna wiadomość została im zakomu- 1
dzień wczorajszy wręczono szereg no·
dti przy ul. Wólczańskiej 117 w oficynie ( nikowana podctas prze.p rowadzki.
I Samobójstwo znanego kupca łódzkie· , 'W-ych wypowied%eń dozorco~ domo1Y'Y111
na 2-em piętrze.
tWiczoraj rano wydział śledczy w Ło-j go wywołało w mieście naszem duże wra Wypowiedzenia te kończą się w dniu 1
1
stycznia 1937 roku.
dzi powiadomił o samobójstwie żonę i , żenie.
M'!•'*WISW@ '
; , wew aa
• !li!Wd&&~BMM!iJi!P3A•!M4*
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Robo·t

a·cy

-

pr·a· cy n"cne1·

ag a· ·ą s·~

U

nieszereg c:ze~o
J)Owodzeń handlowych, wskiitek
Goldberg był bardzo przygnębiony.
ł
N •
1•
~ poniedziałek Adolf Goldberg nie
W
S
1~1
wrócił do domu. Zaniepokojona rodzina
Lódi, 2 października 'i wowali wyjątkowymi okolicznościami. wiadomłll robotników, że część persosi'i d,?_ '!~~~zlo, które wszczęły
zwróckii~a
poszu wania - -s•n nym.
Okręgowy inspektor pracy wydal ttelu zostanie zredukowana.
(k) - Dowiadujemy się 0 niezwy·i
Dopiero onegdaj jeden z \ll"acowniRobotnicy sprzeciwili się temu:,
odpowiednie zezwolenie, zezwa-1
firmie
I
wczoraj
wybuchł
ków skła~u ~asz~ znalazł m1ęday do- 1kłym strajku, który
1
SIĘ PONOWNEGO ZE·
DOMAOAJAC
;>rzę-l
w
kum.emanu hs~ ptsany pr:edz Adolfa ; w przędzalni i szarmmti p. f. Emłlla lające na rozpoczynanie pracy
NA PRACĘ NO~NĄ
ZWOL~NIA
· · ·.i.
ś
d ·
d ·
• d 1·
.
zosta1 oręcz·>nyi 1 Hoch i S·ka VI Zgierzu, zatru dnla1ące1
Goldberga. L1st goten odpieczętowały
•
\.i
.
•••
L
za m o wie go zmy ~cze tlleJ, m,. V.:
władzom, · które
strajk,
uchwalili
zebraniu
odbytym
Na
2-eJ
godz.
o
więc
a
fabrykach,
innych
robotników.
80
około
przeczytały.
który rozpoczął się wczoraj rano. Ro·
Przed kilku miesiącami właściciele w nocy.
• Go~dbera d~nosi, ż~ z~l~ł się w traZezwolenie ,na pracę nocną przesta- botnicy okupulą fabrykę i oświadczyli,
giczne1 sytuacJ11!1!1ter1alnei ~ dlategoz1d.- firmy zwrócili się do okręgowej inspekf
awai'e- 1cji pracy z prośbą o wydanie zez wole- Io obowiązywać w dniu onegdajszym.
Jtst~o.
.
pochpełn•c.„ś~~bó
stanhawibl~.
że dopóki firma nie otrzyma zezwole•
ł
~
•1
1zszy WV1a n1en is nie z
nyc
rał, to też władze nie mogły wpdć na nia na pracę nocną. Prośbę swą umoty 1W związku z tym wła~ciciele Irmy za nła na pracę nocną, nie opuszcza murów
•" 0 • 0 H••••••••••M•••'„.,..... 9 •••••••4)•••~· 0~ 0 $••••••••••••H fabrycznych i nie podejmą pracy.
trop desperata.
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Pr:acown·1cy szp·1t:a1a uchw::.1·11·1 gło· do'wke

l~? sta~k:~~n~~k~:bi:~
mie~~~~~~hn~~y
pod Łodzia. przechodząc przez las,
0
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U
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Społeczne) trwa
zatarg w, szpitalu
ZAUW AżYL WISZACEGO NA DRZE.
___ :,_,
. .
.
. .Ubezpieczalni
,
I
WIE MĘŻCZYZNĘ.
~aco~.w.n.ow, wychofizycz~y<:h
1
rek
I
Łódz, 2 pazdzierm.ka.
.
Przerażony wieśniak wszczął alarm.
1
Zbiegli się Judzie i wisielca odcięto ze ' (k) - Jak już donieśliś~y, w ~zpitalu • dząc z załozema, ze zmiana warunków
sznura. Wszelkie próby przywróc'3nia 1 Ubezpiecza,lrti Społecmei w łodzi przy pracy mote nastą.pić po uprze.dniem. wygo do życia spełzły na niczym. Sprowa- ul. Zagajnikowej 22 ;wybuchł ostry za- powiedzeniu tych warunków.
Uchwalono nie przyjm.ować posiłlC6w,
a ' targ z pielęg,niar'kami i niższymi funkcjo•w
wt.1J!161młdł4
narjuszami, którym dyrekcja szpitala wydawanych prżez dyre~ję szpitala U•
bezpieczalni tak dlu1to, ai dyrekcja
chce pogorszyć warunki pracy.
ł_l·
IUl
W ·związku z tym w dniu wczorajszym cofnie sweiao zarządienła.
:;
~"\il VI
Postanowiono następnie nie pod.poWczora! p rzybył do Łodi! nowy dyreldor odbyło się ogólne zebranie pracowników
Ubezpieczalni Sooł1.:rznl<'J !ni. Waligórski I po szpitala, na którym powzięte zostały do- rządkowywać się nowemu regulaminowi
.
i pracować tak jalt dotąd.
konierencll z nacrnnym lekarzem dr. Oardnłą' niosle uchwały,
Jak się dowiadujemy, dzi§ odbędzie
Postanowiono zaprolestowac eneroraz dotychczasowym Jyrektorem Serakow- 1
skim, rozpoczął urzędowanie. w godzinach po- · gic:znie przeciwko wprowadzeniu ~w~- się w inspekcji ipra-cy konferencja .1 dyr.
połudnlowych wizytował on wszystkie agendy g~ regulaminu .pracy, który p~ewidu1e szipi~ala dr. Bujalskim, celem zlikwidoUbezplec1alni, zapozna1·ąc się z urzędnikami. ,1 kilkuna~togodzmną pracę dla ptelęgnia- warna zatai:igu.

Strajk ten, który jest pierwszym tego rodzaju na terenie okręgu przemysłu
łódzkiego, wywółal zrozumiałe zainte·

. .

resowame I sensację.
Inspekcja pracy nie wyznaczyła lwn
ferencji i nie wiadomo wogóle, czy kon

nie------------·

tatn1•k mieJ•Skl„
0

BUd·O"'B

Wydział przed:lębi:~stw

ferencja będzie mogła d0jść do s.l~utku
ze względu na osobliwe tło k<>nfliktu.

Uroczyste otwarcie

Oddziału PKO W Łodzi
Ł6dź. 2 paidzie-rnilia,
(v) iW czoraj odbyło się uroczyste
otwarcie łóckkiesto oddziału P. K. O. w
d
lokal
u, w gmachu awniejsze~
nowym

domu robot.niczaga w &lłłzł !~~5~

Kościuse

Handlowego przy :Al.
miejskich opraco-'
• h ł
·
Na uroczysto-ść t
W
nowy regulamm dla targowisk, który usta•
a .
o warc1a
•
o Kap K prznec
z Warszawy "Włceprezes
.
zako fi czona. - Nowa sled z· lb a OKZ•
została jUł
la m. In., że wyszynk alkoholu na tar1owi sk ac h .
Lódź, 2 października darstwa Kirajowego na sumę 32.000 ~o- -zimł.erz Strzegocld. Urocz;srto§ć ~!s~c'ZJ'"
miejskich Jest wzbroniony. Nie wolno wywoły-1
cił obecno§cią p. wojewoda łódzki Hau•
wać i głośno zalecać towary. Targi mog" slę l (tk) - Jak się dowiaduiemy, budowa tych.
Gmaeb l\'IZniesionv został kosztem ke-Nowak i dowódca Okręjlu Korpusu p.
odbywać n!e tylko na placach, ale nawe~ w , domu robotrticzego pn:y zbiegu ulic Mie
lnkalm:!t na ten cel przenaczonych przez zmmę. ' dzianej i Wysokiej została już zakoń· około 200.000 złotych, Są to składki gen. Langner, O.hecni byli róW1t1ież p. pte
zydent Zar.ządu Miejskfogo Godlewski.
czona i za kilka dm do domu tego prze.. członków zwł~6w klasowych.
"..*
Do Lodzi przybyła wczoraj ru~homa wy- j tl.iosą się wszystkie zwi,,.zki klal'!Owe, • Informują nas, że już ~ ~źdz.ier~a Starosta Gro~zki łódzki dr•. St. l\Vronia,
j ao nowego lokajlu pnzeruesiona będzie Starosta powiatowy p. Makowski oraz
stawa turystyczna. Wystawa ta mieści się w , wchod;zęcc w sldad OKZZ.
Budowa tego 2-piętrowe~o budynku OKZZ., mieszcząca się dotychczas przy 1 przedstawiciele Izb: Przemysłowo-Ran
17 wagonach kolejowych, które ustawione ~ą
na bocznicy na dworcu kolejowym Lódź-ł"a- 1 została rozpoczęb. :przed kilku laty. Ma- : ul. Narutowicza 50, klasowy związek dlowej, Rzemieślniczej i Rolniczej.
Po zakończeniu uroczystości, p. wice
bryczna. Wystawa ma na celu zapoznanie z j gis trat socjalis~yczny ofiarował wów· , włókienniczy, związek metalowców, rozwiązkom zawodowYIIll botn.iików pirzemydu drzewnego, instytu- prezes Strzegocki podejmował obec-nY.Óli
możliwościami turystycznymi w Polsce i do- · czas klasowym
• · ....
stępna Jest dla zwiedzaiĄcych od strony ulicy cr·głę, wykąnał ~zereg prac i pomógł w cyj użyteczności publicmei, kas chorych I gości lampką wina.
- ·- ·
Kilińskiego i Tar,owei.
1zaciągnięciu pożyczki w. Banku ,Gos.po- . i t. d..
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PROGRAM ROZGł.OśNI tóDZKIEJ
POLSKIEGO RADIA.
PIĄTEK, dnia 1-go paźdzJernika.
12.03-12.13: Piotr Czajkowski: Dama P.ik-0waPe>!pourri (płyty). 12.13-12.23: Dziennik połu
dniowy 12.2~-!3.10: ~uzyka symfoniczna (pły
ty). 13.10-b.b: Chwilka gospodarstwa d-0mowego. 13.15-15.27: Przerwa,
15~27 - 15.30 Łódzkie wiadomości giełdowe.
1$.30 - 15.45 Wiadomości gospodarcze.
15.45-16.00: Rozmowa z chorymi - wy11łosJ

Słuchowisko gigantycznego pożaru nagrane zostało przez łódzką straż ogn~ową
Walka człowieka · z groźnym ży~iołem nadan a bę
d%ie przez warszawską rozgłośnię Polski ego Radia
· Lódź, ~paździem~ka.

k~. Michał Rękas

dysław Włodarkiewicz.
18.20-18.30: Pogadanka Łódzkiej Rodziny Radiowej - wygł. red. Jan Piotrow~ki.

18.30-18.35: O wszystkiem pofooszk11,
18.35-18 55: Fragment teatralny w wyke>naniu
artystów Teatru Popularnego.
18.55-19.10: Koncert reklamowy.
19.10-19.20: Biuro Studiów rozmawia ze słu
chaczami P R.
19.20-19 50: Koncert w wykonaniu Orkiestry
. Koia Mandolinistów „Hejnał" pod dyr. Ada·
Rusocki (tenoor).
rr.a Eplera i Stanisław
W pro11ramie utwory Franciszka Schuber·
ta (ze Lwowa).
19..50-20.05: „Rewia mód" (obrazek obyczajowy z życia Warszawy) z powieści Eusta.chego C_zekalskiego p. t. 11 0czy wilczycy''.
20 05-22 40: Inauguracyjny koncert symfonicz·
ny z Filharmoii warszawskiej. Wyk•o nawcy:
Orkiestra Filh. Warsz. pod dyr. Zygmunta
La!oszewskiego, Józef Turczyński (fodepian). Koncert poprzedzi pogadanka Stani·
sława Golachowskiego. W przerwie: Dzien·
nik w1cczorny i pogadanka aktualna.
22.40-22.50: W.iadomości sport.owe
22.50-23.00: \Y/iadomości sportowe lokalne.

tv kinach:

„Pasteur, -

- eie±~ł ~ ~ie~".

człowiek

Obrażony

dam dziecka".
fTiROPA: - „rn mitn Pidl".
HRAND-I<INO: - „Żona, czy sekretarka"·
METRO: - „Nowe przygody Tarzana".
MIRAŻ: - „Dodek na froncie".

PALACE: -

.. Nie zapomnij o mnie".
- ,,Złotowłosy Brzdąc".

RAKIETA: - „Niewidzialny
... RJALTO: - „Rel!ina".

.

!
!

promień"·

~~~

TEATR MIEJSKI.
. Wobec sukcesu, jaki odniósł mistrz Juljusz
Osterwa w Teatrze Miejskim, znakomity arty·
sla ten zdecydował się na trzy dodatkowe wy·
Tak więc subtelna komedia Molnara
st~py.
„Wielka miłość, w której czarującą kreację Iva
!;Łwąrza .tuljusz Osterwa, dana będzie dziś, w
piątek, w sobotę i w niedziel~ o godzinie 8 30
wieczorem.

t-··-

s~du

skierował

komornik

kilku dniami uzyskał wyrok. Nie było chwili wręczyła woreczek z pieniędzmi
Łódź, 2 października
jednak innego sposobu egzekucji, jak za: synowi swemu, Romanowi. W myśl pra,
zamicsz
Kotlicka,
{gr) - Stanisława
gotówki, posiadanej przez Kotlic lwa komornik nie mógt odebrać młode- .
branie
dłuższe
od
111,
Zgierskiej
ul.
przy
kafa
go czasu winna była Kazimierzowi Ta- ką i dlatego też komornik udał się wraz mu Kotlickiemu pieniędzy i pragnął, dla .
larowi kilkadziesiąt złotych, których z wierzycielem, celem przeprowadze nia zupełnego upewnienia się, że dłutnłcz
ka pieniędzy nie posiada, zrewidować
I rewizji osobistej.
_
nie zwracała.
Kotlicka przewidziała wizytę niepo- ją w mieszkaniu.
Talar, po kilkakrotnych monitach·!
Doszło do burzliwej sceny, w cza.:- •
zwrócił się do •. sfilią_ i. ~ir~s~Słti prz:.ed ~ądanych dla niej gości i w ostatniej
której Kotlicka szamotała się z Im••
sie
mili•.•· .__
misarzem sądowym.
· ·
w tym czasie
Traf
Ili
do domu mąż Kotlickiej, który, na wiU li
W
U'1.li
„IJl[ł
dok komornika, rzucił się na niego I po
•
•
•
.
czął mu ubliżać. Komornik, obrażony
Zatarg został · ~czora.ł zlakw1dow any
podczas wykonywania czynności -slu:tdnia 10 października rb.
Lódź, 2 października
bowych, skierował sprawę do sądu.
dniu
w
będzie
podjęta
hucie
w
Praca
ilispekem
(k) - Pod przewodnictw
Sąd, biorąc pod uwagę okoliczno"ści
w
robotnicy
wszyscy
i
października
s
Pawłowskie-1
p.
obwodu
14
pracy
tora
poczytalność ,
zmnieJszoną
łagodzące,
go, odbyła się wczoraj konferencja w. liczbie 300 osób w dniu tym otrzymają
wymierzył
Kotlickiego,
wzburzonego
sprawie zlikwidowania zatargu w hucie! zatrudnienie.
złotych
50
karę
niską
stosunkowo
mu
o
likwidacyjneg
protokułu
końcu
W
22,
Nowej
ul.
szklanej „Ge-Ha" przy
Izaznaczono, że robotnicy będą praco- grzywny, a w razie nieściągalności 7.
gdzie onegdaj zagaszony został piec.
W wyniku kilkugodzinny ch pertrak i wali na tych warunakch do czasu za· dni aresztu.
tacyj, porozumienie zostało osiągnięte. j warcia umowy zbiorowej dla wszyst-1
PRA wo no SZCZĘSCt!
Podpisano protokuł likwidujący za- 1kich hut w Polsce, wyrabłaiących bu·
zysku!e nabyWca losu z
o.
Spirytusoweg
Monopolu
dla
telki
przyznahuty
dyrekcja
którym
w
targ,
1
je wszystkim pracownikom podwyżke Obecnie w Warszawie prowadzone są
·
~
:D
płac w wysokości 5 procent. Następnie w tej sprawie pertraktacje, które znaj- .
1
B
Ił
drodze.
dobrej
na
się
dują
wypłasię
zobowiązała
huty
dyrekcja
więc;;
cić robotnikom należności urlopowe do

I••-•• ••-•••·

który zwy-

CAPITOL: - Dzisiejsze czasy.
CORSO: - I. „Dla ciebie tańcz~". II. „Nie od.

P:RZFDWIOśNIE:

1

zji osobistej
Awantura podczas rewi
skarge do

tle-lych.
17.~5 KOSZYCE: ,,Baron cygański".
ta.on J~ENINGRAD: „Boccaccio",
~9.15 RYGA: Koncert symfoniczny.
20.GO :"ZTOKHOtM: .Koncert orkiestrowr:
20.-:\0 R1.YM: „Frasquita", operetka.
20.15 W1F.PEN: Koncert symfoinczny.
21.23 MFDTOLAN: Koncert chóru Bazyliki
'Qzyms!Iiej,

Dtiś

I
I

I

I

AUDYCJE ZAGRANICZNE.
17.10 PRl\GA: Koncert kwintetu instrumentów

CASINO: -

Jkiem kom. Kowalczyka trwała Około 2 nia, syk ogni~ i trza~~anie isk~er, có ·

trzeba lbyło Jednak 1uz sztucznie odgodzin.
Najciekawsze jest jednak to. że siu- · tworzyć, następnie szmer wodv, .którą
chowisko zostało utrwalone na stillu --; za_le_wana ~y~a płonąca, fa_brvka. J':f ie POtaśmie, która chwyta i utrwala dźwięki. m1męt~ am Jednego dzw1eku. ~~1. eiek· :
Urządzenia podobne znajdują się w l tu, ktory mó~łby od~ać .wvraz.1sc1e ca- ;
. ..
;
Warszawie, zaś słuchowisko z Lodzi · łą grozę szale}ące~o. zvwiołu..
·
rad~weJ
rozglośn~
lodzk1e~
Spe~ker
zostało nadane do War.szawv za pośred
,
szcze„
p~d~1ac.
sluchowis~o
u~upełmał
War-\
w
i
Przyjazd dwóch oddziatów straży nictwem kabla telefoniczne20
g~ly'. w~g~ąd fabryki, ~zęsci ob1ęte pło -:
ugniowej nie miał jednak tvm razem szawie utrwalone.
miemam1 itd. Słuchowisko do którego
.
.
.
„
t .·
Ł ·a- k
· .
'1
·
Pod.czas audyCJ1. w stud10 Pols.~:iego straż łódzka przygotowywała sie w dą
m,c .wspo n ego z po•zar~~· . ot z. a s draz
dl doskon le
d , h d ·
o~mo~a, znana ze sweJ swie ne1. tra Y- Radia w Warszawie nadane bedzie u.
da · •d
nći, wyl ~a ~
CJi, ktora na zawoda·ch w Turyme zdo- trwa·lone słuchowisko łódz.kiei straży gu zwoc
Gl;zna~zy . na ezy, .ze orye.11: aJ wu·
·
była przed kiJku laty mistrzostwo Euro.
krotnie z1e~dzała straz o~mowa na te-. „
PY nagrała dla Polskiel!o Radia Słucho- ogmoweJ.
ryki, celem Odbycia 2ener.alneJ :.
Prernóbyfab.
się
rozpoczęła
ognia
gaszenia
Akcja
pali"...
sie
„Fabryka
wisko pod tytułem
Albrecht,
ii
Gampe
fabryki
terenie
na
W najbliższych dnia:ełi akcja gasze- ·
. S~l_lchowisko_ to nadane zostanie, yv łączącym się częściowo z posesJą lódzognia i sprawno-ścią tódzkiie.i straży
nia
Na
Inżynierskiej.
ul.
przy
naJbhzszych dmach przez rozglosme kiej rozgłośni
zachwycać sie bedzie cały :·
O'gniowej
,
strasygnały
zostały·
uwiecznione
stillu
całą
n~
Polskiego Radia w Wa·rs.zawie
ży ogniowej, wiazd wozów na teren po: kraj siedząc przy odbiornikach radio- ,
Polskę, a nawet i zagramce.
Akcja gaszenia fikcyjnego o9;nia na . żaru, alarm i sygnały poddawane przez 1' wych podczas nadawania audvciil „Fa·
.,;
wydawane polece- bryka się pali..."
teren.ie olbrzymiej fa1bryki, pod kierun-' trąbkę, komenda,

konci:rt
(v) W dniu wczorajszym mieszkańw wyk. ork. salonowej pod dyr. A. Hermana.
uL Żeromskiego i Inżynierskiej zacy
reprzewodnika",
bez
Polesiu
16.45-17.00: „Pe
zostali sygnałem straży og
a'.!armowani
Skierskiego
portaż Zenona
17.00-18.10: K·o ncert w wykonaniu Małej Ork mowej, która w Jiczbie dwóch oddziaP. ~· pod dyr. Zdzisław;a Górzyńsiuego z łów zjechała na teren falbryk~ Oampe
udziałem Adama Wysockiego (śpiew) i Hai Albr~cht mieszczącej się ·przy w!. Żeliny Czerniawskiej (recyt. z Wyst. Rad.).
18 00-18 20: Poradnik sportowy - red, Wła roms.kJego 292.
~6.00-16.45: „Tysiąc i jedna noc" -

Huta . . r!n.,.Ha~ff,'".'~r!; 1HitJ_1.~a

przybył

chciał, że

pon•1edz1·~11Jk

I
I

••••••• ••••••m iiil••

KOI ktU y Itr
. 10 I .

l

Czerpała

zyski .z cudzego

nierz·~du

Sąd skazał ją na rok i sześć miesięcy więzienia
Lódź, 2 paidziernika. ł która w~nięta została do domu ror.puczasie policja oby- sty obiecankami róiowej przyszłości,
swoim
W
(gr)

czajowa zamknęła znany „wesoły do- prZ)llCzyniły się do zlikwidowania domu
mek" przy ul. Wolborskiej 29. Jak usta-I schadzek i zaaresztowani a jego właśd
lono bowiem, w miesZ'kaniu Ewy Bana- 1 cielki.
Przed sądem z~nali §wfadlCowie ma
chowskiej, odbywały się orgie, a główny!
mi bohaterkami gorszących sce·n były nieikorzyść oskarżonej, cliarakteryzuiąc
młode dziewczyny, rekrutujące się ze ~ ją z naijgorszei strony.
Sąd skazał Banachowsiką na rok i 6
I
sfer robotniczvch.
.
Ponadto po,iicja urstaliła, że Bana-i miesięcy więzienia. .
Wan·
.została
skazana
e
-Jednocześni
pens:we.
c~ows~a wy~yskuje. mez~kle,
SJ0nar1uszki 1 czerpie zyski z ich merzą-. da Below, akwszerka, zamieszkała przy
du. ;Częste skargi l?~ator~~· że. w mie:sz !·ul. Su~ailskiej 2.:4, która dqpuściła się nie
kantu Banachowsk1e1 dz1e1ą się rreczy j legalne1 operaC]t. .
Sąd skazał akuszerkę na 1 rok więniedopuszcza·lne i wreszcie zameldowa-1
nie jedne; z poszkodowany ch dziewczyn· zienia.

a
·
,
.
do\Viln
Ddszko
Zł.
1000
„Kwiatek" z baranow1ck1ei Ubezp1eczaln1

z-b

P.RZYJDŻ
1WYlUERZ sw,6l,..~ I
ZWYCIĘŻ w wafoe o byt,

Losy do I-szel klasy
poleca
KOLEKTURA Nr. 100
oddział w Lodzi,

ftndrzaia Z uPRDPllEń'
Na

gorącym

uczynku

Szopenf-eldziarze przy pracy

Lódź, 2 października
dniu wczorajszym zatrzy(gr) _
Mich lin
olic·
mana została rzez
k ~?) ~
Buczek (Zgieiz ul ~ Ję
1
Witold Ciuk (p~ nc · i8ryn2%s a 0 j ':
e
·„
b d c w skle . Yp YP~ na
pkrzy
.
łBdlawkat
iłolski
"
P!~
.
1
o ona~ ra-.
~ie;.c:r 5 .c 1 eJ ~ us owa

w

Ob

u{

t.

Właścicie.l sklepu spostrzegł jednaJC
Jz kim ma do czynienia i zaalarmował
personel sklepowy. Złodziei ujęto i do
.
.
. • _
.
prowadzono do trzeciego komisarjatu.
Społeczne)
- Również na gorącym uczynku
Baranowicze, 2 października. dentystka usunęła 8.'\Siedni ząb - zdro
ujęty został Dawid Hiller kradzieży
wf.
Baranowiw
M. Krasilszczyk, zam.
Ubezpieczony udał się ponownie do {Zachodnia 39), który w gmachu sądu
czach przy ul. Piłsudskiego 22, zgłosił
się do jednej z dentystek ubezpieczalni dentystki, która tym razem również nie grodzkiego usiłował okraść Edmunda
j usunęta całkowicie chorego zęba, lecz Laua, zam przy ul. Slowiaf1skiej 19.
spcłecznej celem usunięcia zęba.
zlama?a go.
wyr·
i
zabiegu
dokonała
Dentystka
Krasilszczyk złożył do władz Ubezwała ząb pacjentowi. Gdy nazajutrz bó·
le nie ustępowały Krasilszczyk ku· sw..e- pieczalni skargę, doma.gając się wypła
mu zdumieniu stwierdził, że; .. chory ząb , cenia odszkodowania ~ · $UIBle 1.000 zł.

1

tkW.i nadal w.

dziąśle. Okazało

sie.

łA.

-

z~

~g. 11

'

Napisał specjalnie dla „Expressu":

ZY

JERZY BAK.

Sensacyjna powieśf spółczesna

szczon e

DO

27

STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIBSCL buzowa„. Okazało się, że był to uch~rald~rr·r _Na ... - chciała ~ż wymienić na-Jsz.czę~cie„. Ale.ja też ~ie jestem ,w cle!C.arol Halwin jeden z najbogatsz:ych poten- ZOW8;D? .ff.0 b.0 W!6r kt~orodowdnegotHti1e~cby 1zwisko, ale połapaita się w p.orę. - Nalmię bity, kapu}esz„. I Ja mam swój ro~atów. przemysło~yc.h w Po!sce .znala~ł pewne- spor osi::ina, d0 b r:gd po suf' niaic!Arbu~ i pewnego pana„ . .Miał być o piątej„.
, zum„. To też wpadłem na taki pom'.Ys.ł.~.
go dnia na swym biurku ta1emn1czy hst nastę- w en spos wy Y awne a1e
p t ~i. • N ·
. 1 • ••
'
zowa. Ziętek stoi teraz pod zarzutem zamordo- j _ Już jest kilka minut po piątej„.
os U1.„111aJ·„ apiszesz tU zaraz liist do
i
1
pu 4ce1 resci.
.
wania Arbuzową, a ponieważ wszystko przema•
.
.
.
, Ziętka.... Już ja się positaram. żeby ten
. - „Uprzedz~m pana P~ raz ostała!: :- prz~- wia przeciwko niemu, wobec tego musi milczeć I --: ~łaśme„. .Więc pewme zaraz l'st doszedł clio je~o rąk
W tym liście
stan pan d_ręc~y~ i. wyzyskn~~ć robotn1kow, klo-1 o machinacjach Hal wina.
IprzyjdZJ.e„. Narazie wystarCZf herba ta' il i .
. .„
.
rzy zdrowie I zyc1e strac1h przy maszynach,
Jednocześnie Ziętek dowiaduje się że w no-1
KI
kl 'l . . d . dł J d . wyZ1I1aczysz mu rand!kę .. „ Kazesz m:u.
0
ażeby pan ~!ał. miljony,, kochanki i luksus. ~le cy napadł na Jadźkę jakiś barczysty' drab, kt6- I
.e ner s . om. się i . . s.ze . a z.i.a l przynieść ze sobą tę szkatułkę z listakrzywda msc1 się!„.. Niech .fan o tem. pa!D1ę- iry żądał od niej wydania medalionu. Jadźka wy- 1 rozeJrzała: s·!ę ~iespokom~e dokoła. De- Imi, kapujesz? A zamiast ciebie ja pójdę,
łidm Ostrzegam po raz ostatn1,;„. M ś c i c I e 1 jaśnia, że medalion ten stanowi jedyną pami4tkę I nerwowafa Ją cisza, panuxąca w tym Io- ' Od!J.'
z.k t tk .
t'I-. b d .
I Il d z k i c h k r z y w d .
po jej kochanej matce. Ziętek zastanawia się i kału. Wszyscy zda się cłrod!zili na pal- i
LO·rę s a u ę i wszys ~V ę ue po
Halwin jest wściekły, tymbardziej, że w nad tajemnicą tego medaionu i na wszelki wy- Icach i mówili szeptem jakgdyby obok le !sta-remu·:· N?, zgoda ?„. ~uż przygotowa.01tatnim miesiącu otrzymuje już po raz drugi pad~k ukryw~ go po~ podłogą. Pewne-o dnia tal ciężko chory czlo~.iieik
i lem papier l• O·lówek„. Pisz!„„
. . '.
tego rodzaju list z rogróżka~i. Wzywa. wię~ Jadzka pozna1e na uhcy swego napastmka. Jest
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do. siebie znanego awanturnika spod c1e~eł to Rudziak.
„
.
Jedno wąskie oklilo, wychodzące na ! . Odsiull;ąt JeJ. a1wUS.Z P~~ieru,
. ~
gwiazdy, Piotra Rudziaka,, i P!zyr~eka mu ~1~c
Chlebo„~awczynfą, Jadzi fest pam dyrektoro- nlicę, przesli0nięte bytt.o roletą. Stoliki! wyJąl z kiesz.en'l, lecz Jad!.z1a: ode_pchn.ętysięcy złotych za wykrycie ta1emn1czego „Msc!- wa Hołub1nska kobieta zła i przewrotna.
k
l lś .
.k
ta I ~a go ze wstrętem
ciela".
Pewnego dnia Ja~zta otr~y~ła list od Zięt- po ry~a a n1ą<ea, P~ą~ owana cer~ . i
.
."
• .. .
.
w pewnej chwili otwierają się drzwf gabi- k~, który ~aprasza}. Ją .n~ wedz1elę. do mle~;iar- . w kącie stała mocno JUZ nadszarpnięta: - Nie znam się na pansk1ch maclitlletu Halwina i na progu staje dawny jego ro-1°1 dprzły ~i.cyt Gl! 0t1eckiek1. 18· gp:°~ł Hoiięb;i:~ kanapa.
1nacjaoh!... Nic mnie to n~e obchodzi!
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z· t k Między. Hahvinem
a wy ar a JeJ en is z rę I j za r z1 a
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d .
' policją., jeżeli Jadzia pójdzie na to spotkanie.
I
za P ecami a 'Zi miescl! się rugl
- A.le mnie to obchodlzf rn~umiesz?
Ziętkiem dochodzi
os .re1 wymiany z an. .
Napróżno biedna Jadzia ze łzami w oczach taki sam pokój.
p· · · ób t t
· ta' I
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Ziętek po tej rozmowie wraca do ~omu Jak 1prosi ją, żeby nie odbierała jej tej jedynef rado- .
.
.
. isiz Dme r _z a a warJa .•„
\)ijany i zaczyna się zwierza~ przed. Jadzką, mło- ści w życiu, jaką jest dla niej spotkanie z cko- ~ Po ~ilku minutach ke.lner pos~aw1l
- Ni1e I11api1szę! ...
d11, urodziwą służącą, z ktorą łą~zy go głębsze chanym. Napr6żno zapewnia również, że Złę- przed rua, szklankę gora,ceJ herbaty : pod
. ..
uczucie, że. Halwin przy pomocy intryg i szantah tek nie jest bandytą ani złodziejem...
:stawek z dwoma kawałlkami cukru. Me
- Co?„. Będziesz ze mna, zadZ:f~raż6w uczynił zeń bezwolne narzędzie d swy~
- Jeśli powiadasz, że twój u~elbłan.y f„t clJ.a,nicznie mies.zla łyżeczką herbatę, nie .:la? „. Mam er może trochę wsolić, zebyś
rękach i teraz zmusza go do zamor owaDla czysty jak Iza czemu więc boisz aępc>licfl?.„ - I
·
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mleszkajcego pod nim niejakiego Aleksa~drzl zapytała pani 'Hołubińska.
tspuszczaJąc o a Z
cznyc
rzwL.
ze UJ~a m~esiące po szpna a1..a1 -s •._. uroArbuzowa. Podczas .tej r?zmowy P,rzych ~
_On ma wielu wrogów.„ Mog4 go obcłęiy6
Dlaczegio Ziętek nie przychQdzi?... w~ła. „. Plisz, bo„. ·
Arbuzow i zaprasza Ziętka, 1ak to czynił co wie- swymi zeznaniami.„ _ odparła Jadzia.
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·
Ś
t ?
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·
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·
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cz6r, na partię szachów.
- Rozumiem.„ „Los sprzysi4J1ł się przeciw- I zyz y mu się co ~tato „. . • y a na.c
am pan z mm pogaUCl„„ n
w pewnej chwili pod wpływem alkoh?lu ko niemu·•„. Znam Już !1a pamięć te plosenld. .powa*'1t.ego-.„ A mo~e łiolu?i~~ska ~ro- zaraz przyjdiz;iie!.
Zi tek traci przytomność. Gdy oprzytom01ał, Nie, moja droga„. Zrobię tak, lak .postanowi- żyła 1UZ zatneldowame w pohcJJ ?„. Nie„.
.
. .
s.k~nstatował ku swemu wielkiemu przerażeniu! ł~m1„. Mu~zę mieć pewno~ć, ż~ me będziesz To niemożliwe„. Pol'icja musiartaby prze-i - Nie przyJdizJJef
?'.e· przy nim leży martwy Arbuzow·;· W te1 się spotykac z tym zpr~dnt~rzeÓld'""
t
t cie przyjść tutaj •. „
- W liście pisał mi. fe przyjdzie
chwili rozległ się trzask, jakgdyby ktos zamykał
- Przyrzekam pam, ze ~e. P ę na 0 spo •
.
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'
„ •••
d ·zwi Kto go zamordował?„. Na nocnym sto- kanie.„ Nie zobaczę .go fuz. mgdy. '.l'ylko niec;_h
Nagle - poczuła, że ktoś stoi· za mą O piąteJ„· Już zaraz szósta„. Spóźnił stę
liku Źiętek, znalazł note~ z ~dnotacią_: - 11Upr~e- mi pani ~wr.óci. ten. hst i me dzwom do policJll i w tej ohwili jakieś ręce przymknęły trochę, a·~e przyjdzie .. „
dzić Ziętka - niech pdnu)e medahonul „. Zię- Juz Cl me wierzę!„.
jej oczy„. Trwała tak w bezruchu p'Od- 1
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·
·
t
lecz nie ma czasu
- Przyrzekam1„.
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nie
rozu!111~
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znac~y,d
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więc
telefoWtedy
też
przyrzekałaś!.„
Nie,
list
zachoaJa,c
się
p1eszcwcie
pac
w,
spoczywaArbuzow
Głupia
Z
ciiebile
na zastanawianie się, zaw1a am a
·
h
· ·
h
·
' dziewczy·
nicznle Halwina o śmierci . Arbuzow': i .uc~eka wam!„.
ku" c drzwL Jadzia opadła Ją cyc na JeJ OC~3.C .
na!„. Czy nie rozum~esz., że twój Ziętek
przerażony do swego .pokOJU. Przer~zerue 'A.go d Iłó1:szła, zatrzas Ją
- Puść, Stasiu·.. - szepnę la wresz- nie może tu 1:n~yjść, bo•()n W'Całeflf:ie wiie,
waroiło, tdy po kilku dniach uJtzat -zywego r- a z -0.
cie. - Puść ... Mam ci ooś ważnego do że czekasz na niego?
.,,_
. Rozdzi~· 2$
- P,?wi~d~enif.· > .
.
- Jak to nie .wie?.„ Lrst~ d()statam
4
•
Ręce, ob.enn:uJa,ce feJ twarz, ~padły: od niego!
n1~dłW14P
IP
Plftał'J...
Tak Slę cieszę .... - zaczęta 1 w teJ
T 1· t. . • I T ł..
ó
all
IL7iił .._. 'ł
~
samej sekundzie krzyiknęla: - Co to?! . ~n
is Ja piiSa.tem .„ ~ J((L ~m i
1
Prnez całą noc z soboty na niedzielę 1 muszę go dziś zobaczyć!.,. M~sz.ę!.„
Odwróaila się i zamiast Ziętka ujrza- vnłem
się z tobą tutaJ na .godzmę pią~ą.
nie zmrużyła oka. Myślała nad tym, jak
Szybko posprzątaila kuchmę .1. zaczę- la przed soba, chytrze uśmiechniętą
- Pan!?„. Pan!?.„ - Jęknęła Jadz.ila.
tu teraz postąpić. Pójść na to spotkanie, ła się przebi~rać. .WszystJko JeJ z. rą~ twar.z Arburowa.
- Jak pan śmilaJ.... Łobuzi1e!„. Oczy ci
0 Jrze i
czy nie?.„ Zrezygnować z z.obaczenia ! wypadało. Nie z~ązyłia nawet
- Co to ma znaczyć? .•. - ZaPY- wydrapię!
Zi~tka?.„ Byłaby to ~a niej ogr9m~~ 1d~ lusterka. DoJ~~~k nktć~ch~~byf~~~~ , tata z lękiem.
Rzucnta się na niego w &iKiej, hezsn„
ofiara, ale gdyby chocrzilo ~olnosć tkeJ ri~a mały ł·kap
'
y
To
nic
nie
znaczy„.
odparł
Arnej
pasji, ale Arbuww zlapaJf ją Zeł. rękę
ukoch~nego, gotowa byta an wszys 0 I a na ;7Jo o„„
.. k
ajprędzej do- buz.ow, wsuwając ręce w kieszenie. - i tak mocno wykręcił, że pisnęła z bólu
uczynić.
\To tylko 1Jllaczy, że chciałem z tobą po- i padla na kolana.
1 - . eraz muszę. Ja . n ż b
Ale czy to p·omoże?.„ Czy miała &tać się na tę Grók~ecką„. dek Y uprze-I gadać ... Siadaj!
- Uspokój się mata„ Nie dasz ze
,ć ·
·mo to pani łiołub:ńska ' dzić go na wszel i wypa e' „. - po-I
'
•
·
p~wnos .' ze ~i 1·. "? A
b d .' ·e ! ślaiła
- Ja n•ie mam teraz czasu!.. Zresztą mną rady!... Zrób lepiej co ci każę ..
nie zawiadomi po LCJl. ···
~~ ę. \Zie! J - 1my . ·
k' . od ł
f czekam na kogoś!
Prędizej stąd nie wyjdizies.z!.„
ślLpoHcja wkroczy o godzinie piąteJ do
Wis1adJa dJo taJksówi i i p a· a szo e..,
.
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.
mleczarni i zabierze jej Ziętka?!...
roWli adres:
Arbuoow zarechotait Jak żaba.
.
:-- ~1e napiszę tego listu!„. ~hoćbyś
Zakr la twarz rękoma i skurczyła
Gróje~ka 181
- Ha-ha-ha-ha.... ~z~asz na k.o- mmte miał za'ki~trupić, nędlz.mku„ .•
się jesz!ze ba:rdz~ej ~od '.lwt~rą. ~i~ mo- Po kwadransie była już na. miejscu. goś?„. A czy m~żna w'.edz.ieć na kogo? Awant?ra .Z>wabifa ~e1n~ra i właś_ci-;
gla 0 tym myślec. N1~, to m~mo~hwe;„. ! Był tQ dwupięt1iowy .dom, s·roJący zdała
- To pana me obchodlzi!
c~ela kaw11arnlil, który Słed·zi~ za ladą. ~.
Ziętek napewno będ~ie na mą cz.ek~ł„„ 1 od innych zabudowan.
.
- A mo:te ta:k?..„ Nie ch,cesz powie- Co za krzyki? - za.pytał ponu~usi więc tam ~yć Jes~cze pr~ed piątą,
Tuż przy bramie nad zi~lonynu ~imeć?.„ To ~o że ja mai_n J,>OWiedzieć?„. rym basem wlaścrc~el. - Czy nie wictzizeby go uprzedzić„. Ni.ech ucieka.„
lctrzwiami wisiait skromny s.zyldz.ik z na- da-ha-ha„. Nie denerwuJ się, maleńka .. „ cie, że jesiJeści·e w przye.woiltym ll()kalu?
Zerwała się z łóżka o szóstej. Wyga-!' pisem Mleczarnia". W oknie obok Twój Ziętek nie przyjdzie.,u
Tu awantur urządzać nre wolno„. Weź
r1iat.o ją na ul.icę· Pani łiolu~i.ńska ?d sa- dwuch doniczek z pelarg~~· ?WinięJadzia poczuła dziwne dTżenie w ko- ją do siebie -. zwrócili się do Arbuzowa
mego rana me spuszczafa JeJ z oka.
Itych w różo~ą bi~ulkę,. w1d~ial Je~~c.~ łanach. Na pokój padła czarna mgla.
a tu ma być c~cbio!
- Pamiętaj coś przyrzekła„. - po- napis: - „Smadama, obJiady 1 kola..,Je ·
- Ska,d pan wte, te czekam na niego
- NreclJ. mnie pal!l uwolnD z rąk tego
wtarZlala jej. - Nie wolno ci póiść na to!
Jak łatwo było się domy~l~ć, był ro i że on n•ie przyjdzie?!
zbója! - zwrócNa się Jadzia do wfaśc~
spotkanie.
.
. lloka~ uczęszczmn~ przewazme . prze~
Skąd wiem?.„ To bardzo proste, mo cie:la. - On mnte chce bi;ć!„. .
- Dobrze„. - zgadzała się. - Nie \ludzi bardw. p·odeirza~ych. Jad.ma w~e ja mala„. Ja wiem wszystko„. Ale
- A. nibech ~ nawet na śmierć zapójdę„. Ale czy zwróci mi pani ten list? ,sz~a do wąskie~o, cliłfg~ego po~o:m, gdkl mniejsza z tym! Sądzę, że jesteś mądrą Nucze!„. - odparł obojętnie wlaścicel
- Jutro o tym pomówimy!
'tuz ZI~ oknem. ciągną seimę szyJ·anJ·av.mvai·stzt do dzdewczyna,„. Słuchaj co ci powiem„. lokalu. - A mnie co do tego„. Grunt, że. ,
.
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mas1em, ser '
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kó'
N'1
Ta odpow.iedz zamepokoiła Ją ar- sz.ami
z lewejz strońy
prowadZ'ily drzwi d-o
dal
Usiad!l przy niej, roz.p1era1ąc
się lok- . Y Y!. spo J.-.
1e .zm10szę awant ur .
d~o: Kto wie co plal!owała ~a ziła ~o- i szych, ciemnych pokoi, które mimo nie- ciami na stoliku i dodał:
1 P~li'CJI...
. .
b;eta? .. P_rzed południem. J~dzia zde;-Y- dzieli byty żupelnie puste.
- Ten twój Ziętek to cwany drań!...
A.rbuiiow wzi'a.ł Jadlźkę za rękę 1 za- .
d<?wala, ze. na~e:"no póJdzie. Chocby
Jadzia zajęła . jeden z wielu wilnych Zamknij pys}d„. Nie twoja rzecz go cisnąws;zy zęby, rz.ekł:
.
.
miała stra~ić miei·~c~. Trud~~· poAf czy stolików siadając w ten sposób, by, usprawied'liwiać!... Czy wiesz co on zro
- Chodź ze mną„ .• Na le pogada„
slę. trochę. i diostame mne . m~e!sce.· . e w drzwi w~jściowe były stale pod jej kon- rul?„. 2.300 z.lociszów z rąk mi wyrw~ł· my„.
obiadoweJ parz·~, prz'!(sz~
łJebJ .~olkmn~~ trolą. Ledwo odłożyła torebkę n1a wol- I ja mu ~o mam darować?„. Ho-hot.„ Nie
_ N"e p"ójd . _ b onila się Jad•
na myśl· A mo~e pam 1 ~? ?- ~ns a 0 ne krzesło, gdy zbLi. żył s.ię wąsaty kel- ma glup1oh!...
i
ę ·•
r
.
.
tr~yt!la s.towa 1. rzeczyw1s~1~. rWzeczdy- ner w białym fartuohu i mierząc ją po- Jak to wyrwa1n„. ~ zdziwHa się
Arbuzow zmrużył swe grotne ślepia:.
wiscie me zawbadom1 polic31 .. „
te Y d . 1.
·
k'
zap tal·
d ·
· ·
N'
ó'd · ?• T
t ż · ?!
warto byłoby zrezygnować ze spotka- eJrz
i wym wz·r o. 1-em,
Y •
Jadzia, p·~zy~1ą aJąc ~ ~ię ciąg1e z wy
- . Ile. P J' .ziesz „.„ eraz e ru~
nia„. Tak, niestety, inaczej być nie może.
- Co dla pam?„.
. razem wiełkiego zdumierua na twarzy.
I ])'llęścią zaJechat jeJ prosto w tebra.
Jeśli pójdzie, chlebodawczyni jej na tych
- , Herbatę.·. - odparta po krótkim
- Wyrwał, wyrwalf... Sz1katutkę Jadzia krzyknąla prreraźUwie i opamiast zwróci się do policji... I co wtedy namysle.
.
.
z listami pani prezesowej zabrał mi ten na P'Odl-0gę.
będzie?„. W mleczarni
zaaresztują
- Czy może być z ciastkami?·..
łotr!.„ 2.300 złooiszów mogłem. zarobić
n d 'ós~~ .. "·
...:
lókt -...._
1
. ka i· 3·ą„„
1
N'
D
·
1~. •
J
t
,
'
·
·
t
·
·
t
?
s·
r-o
m pokoju,
1 są 1 Jan.
Z ięt
uu
1
_
e„„
~1ęn:uJę·„ a w asc.wie n~ tym u1 eres1e. i oo z eg-0 m,am„ „. i- drugiego
a maneĄłn
stamtąd zaw
przez sie.6:
Ale po obiedzie, przy zmywaniu stat ,:zekam na kogos„.
mak1f... Dwa dm. głową ruszac ru.e ~o- do ciemnej piwnicy„.
ków, taka ją tęsknota chwyciła za Zięt- Ach, pani szanowna czeka na ko- glem!:„ Gd~by me .napa~ł i:a mme mekiem, że zmienita zdanie.
goś.„ - powtórzył powoli kelner, przy spodz1ewame n~ c~emneJ ulicy, da.łby~
ciąg
- Choćby z nim razem miała iść glądając s.ię j~j z ~ięk~zym respektem. mu szkolę. Ale J~ si~ tam o to .kl6c1ć me
powiedziała sobie - - A ~zy mozna ~1edz1eć na kogo_?...
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Czy zbrodnia hitlerowców gdańskich 1

Zuc:ie Pabianic:

1wlasnośclą Wlldemana Reinholda pokąsał tuZ RODZINY RA!JJOWEJ.
Ponura ta1'emnica śmierci aresztowai:iego kupca
Zarząd OddzialtiPabianickiegoRodzinyR.adjo kowskiego Antoniego.
wei zaprosił na ho.norowych członków ur-0czySOpOCkiegO
ODZNACZENIE.
stC>ści poświęcenia kam1enia węgielnego internaZ okaz!l XIII Tygodnia LOPP z'1stali odznatu dla dzieci ociemniałych w Łodzi, cały szereg
Jako -powód aresztowania podano,
· Sopoty1 2 patdziernika. '
osobistości znanych z prac na polu społecznym. czeu! za pracę nad rotwoJem organizacli od·
O ponurej zbrodni, iakiej dokonad że odosobniono go dla wlasnego ~.ezpie
Grr.ach internatu wznosrony iest przy ulicy tnakami honorowymi: prezydent miasta p. Boaby zapobiec samobo1stwu
P.rze~szkole w Łodzi w po?liżu .si~rocińca Sien- leslaw futyma od~naką If-go stopnia I p. Wa- mieli hitlerowcy na osobie mieszkanca · c:zeflstwa
·
.
.
'
'li'
.
.
cław Lewandowski odznaiką III-go stopnia.
e1.
k1ew1cz6wka przy ul. Pabianick1
nosił się z zamiarem po
który
.,,Uegera,
W
krązą
Khegera,
Maurycego
Sopot
sobotę
w
nastąpi
Wyiazd na uroczystości
Gdańsku głuche i nesprawdzone nara- zbawienia się życia z powodu obawy
SZCZEPIENIA PRZECIWBLONCZNE.
dnia 3 b. m. o godz. 15-ei z przed .Magistratu'.
kary za rzekome oszustwo . .
Miejska Stacja opi~ki nad m.atką i ~zieckie!ll zie pogłoski.
Nalety wysiąść na przystanku przy moście koTymczasem badano'' Kliegera w
t 1 Od A k
b
k j
Kl'
przeprowadziła szczepień przeciw błonicy z goleJ!Jwym w Łodzi.
.
" .
.
aus a
1eger, spo o ny O ywa e
·
Drtta 1l~go r. b. w niedziel~ w kinie Ośw!a- rą u 4000 dzieci.
zamieszkiwał przy Adolf ttitler Strasse areszcie z zas~osowamem swoistych me
.
:Jl.. .
.
towym o godz. 11-ei odbędzie się Po.ranek Prow Sopatach i był z zawodu kupcem. W tod, na skutek czego zapadł on cłężko
ZA~ONCZENE 81:Rt:JK~ STOLAR~Y..
Patlln-dowy, dochód · z które11:0 przeznacza się
. · m yrazi)i, sio on .n a zdrowiu i zmarł w szpitalu więzien•
. . d
Streik stolarzy pab1amckich. ~ostał zhk:"1do~
całkowicie na bud owę internatu. W koncercie
,
--:
\i
wezma udział chór Im. M.onlusz.ki, chór Rewe- wany. Pomiędzy pracodawcami 1 pracowt11kam1 czasie Jaz Y poc1ąg1e W
•
. miał krytycz11ie o rządach nar.-soc1alls· oym o godż••3 n_ad. ranem.
lersów, wreszcie dzieci ociemnill.!e z Łodzi będą doszło do catkowitegó porozumienia.
Jako powod sm1erci podaje polic1a
·
tycznych w Gdańsku.
porilsY'Wały si~ śpiewem i deklamacją.
, . samobójstwo przez zażycie sublimatu.
~
.
•
NOW A RADA SZKOLNA.
Dn~ 18~go b. m. w Pabianicach b~dzie sprze
Tego samego dnia Kheger zostat are
Odnośne czynniki zatwierdziły nowoobraną
dawany zrtaczek na ociemniałe dzieci.
radę s. zkolną m. Pabianic. Przewooniczącym ra-1 sztowany w Sapotach przez umunduro
Wpadł do . dołu
dy iest p. Saida, kierownik szkoły i;ow.szechn~j wanych członków szturmówek SS i
DOŻYWIANIE DZltCI·
w· es cie ochron·nym
"'
.
t>zl~ci cz!-0nków Ubezpieczalni SpoteczneJ, Nr. 19, zastępcą zaś P· Sadlowski. k1erowmk
L6dt, 2 października
•
ar z
um1eszczvny
będące w wieku przedszkolnym mogą zgłaszać szkoty Nr 5
Ciałkowskl, zam. prey.
Józef
(gr)
1
~ i d~b~~~~f~t~~!:1 ~~t~rj~\·n~;~· r~~;fc~:r·~~ ill!!lll!!llllllllllllllll!llll!!llllllllllll!lllll!llll!!llllllllll!llll!llllil!l!lllill!ll!l!ll!llll!HllllllllllllllllU!!l!l!!l!!Ul!!lllllll!ll!lllllllllllllllllH UlllllllHl!ll!lln ul. Inflandzkiej 104,
zatrudniony przy
.., llCI .,..__
~ •f-•y·"
stan!\- Slłlłltowane do świetlic gdzie w godzinach
przy AJ. 1-go
kanalizacyjnych
robotach
•„ - i . e u 8 .,.
,llllJJI'
rannych beda ottzytnywaly posiłek.
.1".aja 36, wpadł przez nieuwagę do dołu tak nieszczęśliwie, iz doznał obra9111111119
A ' -Hlll lil' i
IOj.s-i!ill'&
KIN.
.
•U
- Pan Twardowski.
O~WIA'i"OWE:
żeń cielesnych.
do dYt•OZYCił Gen
Nowo~cr: -::-- turondat.
Poszkodowanego przewiózł lekarz
• •
..,
.
LUNA: - Miłość Cygana, Samochód Nr. 99.
pogotowia ratunkowego do domu w sta
·
Rydsa smtałeao
POKASANIE PRZEZ PSA.
nie b. osłabim1ym.
Ptzy ul. Ostatniej Nr. 6 zty pies, będący
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m:~: Wiktor Miller
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POWROCiL
SlfNI(IfWICZA 40, tel• 146-11
przyjmuje od 4.30 do 7 wiecz.
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NADELjF. K~ARZciOW;ka
~WQOCILA
a7, tel. 23~-55

AKUSZER. Cli l'll!KOLOG
4 Telefon
ANDRZEJA
228•92

ld 8. - .11-eJ I o.d 6 - 9-tei wieczór. przyjmuje od
12.30
niedziele I . św1eta od 9

111-87

t

t

„

10-12 i

ODA1"SL\A

od 4-8 wiećz.

z~;;;~~1/'2 1b. :!r;:u~~c~
prz~n~tct
Wołkowyski
łliżuterJe: 2 pierścionki brylantowe l .
0

;

Przyjmuje .od 9-3-el,
od 4 - 7•eJ w Lecznicy,
PlOTRl<OWSKA 294.. tel. 122-89.

TRWAŁA

s~stemem

ondulacja
ZL·
amery'lmf1skim, zakład fryzjerski Fran
h po jednym brylancie każdy, 1 podłttż- ciszkańska 61 , (Aparaty do sprzedania
kó
POWRóC L
li
1
•
„
\l~ ~ y W~
~
ipec. chor. wenetyczrtych, s rnyc na broszka platynowa z 5-ci-0ma bry- naJrtowszej konstrukcji).
„E..,O OCi
USZE
~~
~1
!antami oraz ieJna z!ota agrafka.
ł seksua\ńych
R·Ci 1n " L
AK
POWRÓCIŁ
ze wzgledu na dużą wartość pamiąt
łlftl 2SO-ftłi
i1
•.
(
mieszka obecnie
• k a 37' te.
u L kawą wspomnianej biżuh~rji, uprasza s ZL. TRWAŁA ondulacja z gwaran
~I
I
1 23 2~ 55 %ACHODl'llA 66. Tel. 129-52
Gd ans
się
P1·zyjmuJe od 9~ll l od 5-7 wiecż. od 8•121 od 4.9 w niedz. i swlęta od 9-1
PiZYimuie 1'.i 7-8·el wieCll:•
0 zwrot takowej za dużym wyna- cią aparatem parowym lub elektrycz
· nym. Targowa 38 ~rzy Wodnym Ryn
grodzeniem.
·
· -----·
-.
zap':'~~~~l~~śd: tel. 163-60, Dyskrecja ku. .
•
~R.
3ż
Dr.
il
3 5
- . Dysl
4t tel. 100-57, S11ec1. cbor. wenerycznych. skórnych
--------.-...-----.
b1ehzną i nacz~iami, 5zos !'.'W
U J/
i seksualnych
S!'!eC. ćhor. sk6rnych I wenerycznych
AKUSZERJA I CHOR. KOBIECE b. m. w tramwai u Nr. . prosz~~y 1est
ANDRZEJA 5 telefon 159-40
! seksualnych.
gazomięfZJ
śR()DMIEJSKA 18, teJ. l0i·i9. . o zwrot z.a wynagrodzemem, Kilińskie- OKAZYJNIE dQ sprzedania
Pr,zyjmuje od 8-1'1 rano i od 5-9
przyitnuie od 8-1 i od 6-9
Za~atna 40, m. 25 od 3 do 5-ej.
przyjmuje od 8-10 rano i od 4-7 w. go 18 m. 9.
w niedziele I święta 9-12.
W niedziele I święta od IO - 1-eJ.
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hrabiny zatrzymał się prze·d pa- I P.ostanowi1ta jbechać na!ychmiast.
"9 lacern, na &potka:nie ieJ wybiegl kamer- 1 "'": Auto pani ar. on?we~ czeka prz~d
t gatazem - ptzyporm1.1.al Jej wysłanrnk
i dyiner.
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wi1adomość dla jaśnie pa-. Iciotki.
- Jest zm
Ini hrabiny!
- Dobrze,
- donosił sluzbiście.
I

.
będę
~obrze: za ~dz1nę

zapewniła go nerGr.otomirska 1
j
.
: rowych schodach w górę, zatrzymała I wowo.
Polec}t~ pofoiówce spa!k~wać naj. .
! się·
nlezbędmeJsze rzeczy, nragląc J ą do powiadomość?„.
. JJIA
- •
~ 218)
.
śpiechU·
Kamerdyiner pochyL~t gil1owę:
Pouneść spółczesna il"' ·
"lllllii
rowa:to Jej w
zaw1·
Staszek?
A
~
baoooowej•
pani
od
Tak
ca
·
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t
·
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·
d
w maa,ks„adjńn'''a
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Danuta Kresińska. ~,
praw ia - mec y JU ro zawa i S'l~ ~· „ ""'
.
,
W hollu••• pałacowym cże·a1a1 fi1a lllą g1mV1e.„. ,
· . b'1e kut
gazy~ie bławatnym Jana Zarysn zosta•e l , . t . śl'1
Gdyby c1o·tka me przysłała Jej swego
óbcy cztowi·ek, ubrany w li'bel:'ję szo1"
3'., swia '}e. !~. ' ę cenę rnoze so
,
ztedukowana.
wozu i szofera byłaby wzięła Staszka
'f
.
..
Nie mogąc znaleźć pracy - mafąc na pic szczęsc1e uZlS.
Słońce grzało mocno. ś~·iat c.at1:', Ja'~ er::_ Pandi bat•Onowa przysylta mnie do , ze sobą. Jedn~kże w sytuacji, jaka się
utrzymaniu ojca - przyjmuje porrloc Zaryszaoowladuie się o tern narzeczony . Da* gdybbył prapną~ :vrkorzystac ?Statmepi! Jaśnie pani hrabLn.y z listem· Sprawa jest wytw:arzyt.a musiała zrezygnować z
nuśki, Stanisław Reczyftski i' nie wierząc go ~gos aw~~ns w~-~ zadim rnz _:: bardz'O t>ilnia ~ raportował, wręczająć jego usfug.
:Rozstajemy się przec.iez na kilka
.
Jej 'lropertę.
pa . ztern ·Owe . eszcze
w platoniezność tego stosunku. zrywa czą si~
Julja rozerwala ją . ~ybko lekko tylkio dni - pocies~ła sama siebie. Nie
•
wchlandia1 w siebie .zSilk~tą pozogęs"·~
z nią.
·
· h ć ·
tn l · d k
·
. ·
bk'
. .
wrz.osowi iem uno 1'1.Y 51ę
Na .
Kresińska po wielu przygodach poznaje
, taiemnicze~o. dżentelmena.. K~rola Oci:iicza, ttzmirele. Brzęczaity cicho pszczoly, wy- driący1:111 palca~1 1 szky , im spoJrzemem , og ~ Je na ~yJec. . a ,, ~ie pozegnaw.
szy _s1ę ze swoim chł.?pa!lciem.
sysając z kwiatów ostatnie krople tnio- przeleci,~Ja ~apESaipą • ,attkę.
który -:- c1ęzko_ chory.- zem .sle z mą.
Wydawszy ostatme dyspozycJe adOt10 co prsała JeJ c1o·t ka Matylda~
zanim na długie miesioice uśni J'e
Stamsław Recz~~s~i zosta1e . szołerem du
ć
1 ·1
·
...... · ·t t
Dr .,., Jul"'"""'
·f ,
·. '"'
'
·
u Julii hr. Orotonmskie!. Miedzy szoferem
„„ims ra owwi. po ecr ia mu z~wezwa
.
:
•
?,II"" . .!\.'V,
i hrabiną zawiązuje się plemienny romans. tnortotonja zimowego ula· Jaki'ś SpÓzn110. . .
Dzus. rano uległa. me?~zp1ecznem~ szofera. .
·uy motyl wztrzepotal się nad prz.ekwi.. .
· ·
- Niech ~rzymes1e ~e sobą ~ac:huTo .p.rav..:da! ze go ~och~l~ s,zczerze, tającym os~m i opadł bez sil na dziiki atakow~ serca. ~prnw~żie zastrzy..k1.
lekarskie wzmocmły mnie tr·:.>c.hę, nie- 1nek za zakupione ostatmo smary 1 benale czyz 1mt·osć ich miaiła Jiakas przy- . i· ołun
cala .ta sprawa skon · zynę! - kończyila, celowo szukai~c pre
mniej ~o·ję się,
.
llś
k'llk
ż"'
.
b
di
t
:
·
w
P
tym
.z
sie9:zieć
jest
cudnie.
Tak,
sz.loś~?
czyć się dl.a mni·e moze katastr.ofą.„ tekstu.
poczciwym chłopakiem w cieple Jesien- . ia ! 0 ~rwa1 z rw ~ · 1 a .c1'
Reczyński1 zaskoczony wezwaniem
Wiesz jak bard:z'O iestem samotna
nego południa i marzyć o abscrakcj?-ch. a~eby ci.sn~ć Je na mchy ~ 1 1 znowu me- 1
Ale zycie idtie naprzód i nie sposób jest wia~omo skąd przygnał mkf~. przędzę - i ile mam dl'a Ciebie sentymentu. Julii, zjawił się natychmiast w jej bu,
Myślę więc, że nie odimówis'ż mojej duarze.
,
.
nie rozbi'ć siię o rafy jego twardego re- babieg-0 l~ta·
- Co się staro? - zapytał, spoglą- .
Stasz.ek, patrząc na to z~mi·era~le •prośbie i natychmiast dó mnie przyje.
alłzmu.
dając w jej spasępnialą twarz.
dlzfosz.
Prawda, że k!Ocha teraz Staszika: czy ~SZY_~tkiego, Uczuł 1f. se~cu wielki me- Masz, czytaj - podała mu list• .
zawia~omić
'
rawdzie
p
w_
.
~ogtam
szczęście
Jego
rów~iez
~oż~
!
'
Pg~?J·
koc~a!lzostani_e
życia
końca
do
jedinak
Ek-s„student przebiegł go szybko
a t ł Cię depeszą, a:le cklsztam dlQ wmosiku,
. ?
ką własnego szofera? Czy ma zac1ęzy z iza Cę ok r~su,i~ będzie lepiej) Jeśli zawiadomię . Cię oazytrta.
-: . zy oc asz mnie - z PY a
jej kl·edyś miłość, z którą musi się kryć
przez umyślnego wysłańca -- mojegd j SpoC'hmurnial.
.
.
raz Je~.zcz?. .
przed oczyma świata?
szofera, który tez maszyną moją przy -Więc jedziesz? - zapytał·
Jl-'.ba.;.i.~m1~chnę~a się d·o .n~ego . t~
, Te i inne refleksje przemknęły jej
- Wiesz przecreż dobrze, że inawiezie Cię do stolicy.
nagle przez głowę.„ Ona jednak szybko prn~iemsc1e, ze me pyta! Juz w1ęceJ
Spiesz stę, moja droga, bo nie wiem, czej niie mógę postąpić ... wrócę jednak
me.
odsunęta je od siebie: ho i poco psuć &owkrótce: za Darę. dni1.
czy zostało .mi jeszcz·e wl.ele czasu.
Nad ~rzosai:ni fruwa1ły ~i!lte przędze
~ie .szczęśde chwili myślą o niepewnym
Staszek pochht gf,owę·
Crę całuję Two·Ja
Mocno
siedzący z JulJą na progu
Staszek,
a
1Uttze?
1
- Za parę dni...Bęct:ę za tobą tęsknił
c.iot!ka Matylda.
Końcami pachnących palców pogła- , cichego domku, całował dfugo jej pa..
I Cgtomnie. .
Hrabina Gmtomirska. przyga,sła·
. chną·ce palce.„
.
skata policzki Staszka.. . .
Przytulrla s,ię do niego.
Wiedziała, że ma duzo sentymentu
- Boco dręczysz siebie 1 mrne taki-I ja tez ... I dlateg.o, wierz mi, że ter
Rozdział sto dwudziesty pierwszy ' dla swojej Ciotki, ale dopiero teraz na l
mi pytatliami? Oto mni~ masz - jestem
/ ,myśl, że może ją utracić, uczufa, jak 1 m~n naszej roz1ląki skrócę do minimum• .
FATALNA WIADOMOŚĆ
ca.fa twoja! Czy ci to n.ie wystarczy?„.
(Dalszy cią~ jutro).
Kiedy samochód pio:wr.acającej z prze wielkL jest ten Jej afekt.
Ni.e móg.t nie przyznać Jej racji. Lfo
wstępując po mannu- gotowa ćllo drog1 -
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Zakaz startu
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USTALAJĄ
SKŁAD
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DUNCZYCY

kolarzy niemieckich w Palsce

9

DRUZYNY

Warszawa, 1 października
Niemieckie urzędowe Biuro Informa•
cyJne donosi, że projektowany występ
•
ł
ł
ł ! •
nieni!eckich ~olarzv. w Lo~zi.i '!Wa~Die
8Clą
0 §1{i
sz~wt~ W dniach 4 t 1 pazdz1ermka Die f
KOPENHAGA, 2 pddzlernlka.
środkowy pomocnik oraz cala trófka napadu· ! czyk6w, polegający na pófgóruych podanlacb.
do1dz1e do skutku.
w środę ogłoszony został w oflcJalnym bltt·
Pllk(lrstwo polskie cieszy się tuta! lal .-aitep· 1 Jeśli piłkarze polscy grać będą systemem wie·
Nieiniecki Zwią.zek Kolarski zabronił !etynie Duńskleito Związku Piłkarskiego skład szą opinią. Prasa du1iska zamieszcza ou ldlku dcńskińl powinni wyjść zwycięsko z niedzielne!
kolarzom wyjl\Zdu do Polski ze względu reprezentacJI, która walczyć będzie 4-go pat- I dni szereg danych o polskim lootbalu, podaj~c • walid.
na
dF
D
h
·
t dziernlka przeciwko Pólsce.
miedzy Innymi charakterystykę czołowych pił· 1
Mecz rozegrany zostanie na reprezentacyJ.
wypa. ~ik~ah kvn asac W czasie wys ę
Jedenastka duńska przedstawia sle następu- karzy polskich. Wiele mieJsca poświęca również 1rrym stadicnie koptmltaskim o godz. 13.30 popo1
1
pu n1emtec IC
O arzy.
iąco: JENSEN 'I, HANSEN, .JOERGENSEN TI, prasa Martynie oraz Wodarzowi, wskazując na , łudniu.
LIP.
• * "
ANDf.RSEN, SANVIO. .JENSEN II, SOEBIR.1(, tych zawodników i::iko na nailepszych w zespo-1
• • •
O zajściu na..t_orze wars~awski~ na I KLf.VEN, JOEROENSEN· J, ULDALER, THIEL-1 le polskhn.
·~
Polska reprezentacja piłkarska wyjechała do
Dynasach donos1lismv w swoim czasie.- SEN.
,
. Wyniki uzys~ane przez .1mLką Jedenastkę Kopenbigi w czwartek o 11:odz. 19-el Do przy·
Zakaz startowania w Polsce oznacza
Jest to ta sama drużyna, ktora uzyskała z Nor- i Jllłkari;k:i na Ohm}adzl~ zna1ą tll wszyscy na byłych zawodników z Warszawy, Lodzi, Lwo·
. i k d b
l , . .
t
k,
weglą wynik remisowy 3:3. Prasa kopenhaska o:imlęć I dlat~go niedzielny m.ecz traktowany wa i Krakowa przyłączyli się gracze śląscy.
więc a ~- Y Y roz uzmeme s osun ow wyraia naogół zadowolenie z wyboru reprezen· Jest przez dunczyków h· powaznle.
Ekspedycia stanie w Kopenhadze w piąteli
sportowycn.
tantów uważa Jednak. że para obrońców iest
Jedenastka duńska rozegrała w sezonie ble· ' 0 godz lB-ei
'
stanowczo za słaba. Nie zdała ona egzaminu w Żlfcym trzy spotkania, wygryw3lac ze Szwecją I•et·
' %WY
ałka
spotkaniu z Norweida i zdaniem fachowców na· 14:3 z Finlandią 4:1 I uzyskując remis 3:3 z Nor-1
•
leżało wstawić do tel formacll Innych zawodni- wegJą. Duńczycy dążyć wlec będą za wszelką
Dziś
W Ł
·
ków.
ceno 11o utrzymania dotychczasowego stanu poe
O
I rczpoczyn31 "aremng
NttJlepszą częścią drużyny duńskie! Jest lini:l siadania.
,
.
•
1
Kraków, 2 października. ataku prowadzona przez znakomltei::o Paula
Pa!r,;kJcll oiłkarzy czelrnć będzie cleżkie za-!
Wileńska Makkabl
Maratończyk fialka wyleczy! się iuż całko- .Toergensena. o którego ubiell;ają sie czołowe kłu· danle. Nnci:i:ół pantlie tu Jedm?!< opinia, żę wynik l
Łódź 2 paźdtierni!Ca
wiele z kontuzji olimpijsk'.ej. W okresie zimo- I by angielskie. Z 1.awodnlków powyższych gra!! meczu zalcżn:v !est w dui~i mierze cel tego czy i
.
.
.
.
d '. d . . .
·
wym przepr?w~dzi on zaprawę i z wiosną roz-1 już przeciwko Polsce brarikarz Jensen. Sanvlnr. oąl11cv rozwoln sobie narzucić 1w~tom n:v dml- I
J~k !~Z dono~ihśmy, w mu Z1S1e1sz:m ~d=
pocznie trenmg1.
- a •
g,g4p;
i
•
ae+W+llCUAritJ»ltW"""'™P.'B I będzie s1e na boisku WKS-u, o godz. 15 el. Cle
ńccy
'll
'I I ka we spotkanie piłkarskie, pomiędzy reprezon~
Woźn1~k1ew~cz
r~nFe'IJPl)ft
~ : tacją k!ubów żydowskich, Łodzi, zlożoną znalwygrywają mlstr.costwQ państw
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~ li· lepszych zawodników Makabi i łiakoahu, a wibTtłtY.C:kith
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leńska Makkabi.
.
Helslngfors, 2 października
na n f ~ i e ny mecz ~ ~ zy~ ·~S OWY ~ a. yms O
Mecz wywołał znaczne zamteresow~nle, boW ttetsingforsie odbyły sie lekkoatletyczne
.
.
Lódt„ 2 Października. I bitnie wzmocnio.na.
.
i wiem będzie doskonałym przeglądem sil zespomlstrzostwa akademJckie państw bałtyckich z
W dmu wczor.~1szym Białystok . nadesłał
Po otrzymaniu s~ladu. -ąwtei.rostoku u~talon~ !ów łódzkich przed nadchodzącemi zawodami
udziale
eprezentacji Finlandii Estonii Łotwy r skład reprezentac]I bokserskiej na niedzielny program walk, a mianowicie: w wadze musze1
. t
t
kl
B
i Litwy.
'
'
mecz z Łodzią.
walczyć będą : Szwed (Ł) - Lewin (Bl. w 0 mis rzos .wo . asy . ·
.
.
Pierwste miejsce zajęła P!nlandia. osiągając
Skład ten przedstawi! się następująco: waga wadze lrnguciei Sandler (B) - Bartniak (IKP). ·
Makkab1 (Wilno) Jest na1sllmeJszym zesvo·
152 pkt. Z) Estonia - 151.5 3) Łotwa _ 100 musza Lewin, waga kog. Sandlcr. waga piór- w wadze piórkowej: Piotrowicz (B) - fagot Iem żydowskim w Polsce. W mistrzostwach O·
4) Litw~ _ 49,5.
'
' kawa Piotrowicz, w. lekka Mai i Rozenzblum, (Ł), w wadze lekkiej: Mai (B) - Woźniakie- kręgu wileńskiego, zajmuje 2 miejsce za WKS
waga półśrednia Kretowicz I Strauss i waga wicz i Rozenblum (B) - Mikołaiczvk (.t), w Smigły
średnia Ciażela.
wadze półśredniej Strauss (B) - Durkowski ,
·
k .
.
. i _
W drużynie łódzkiej zostały orzeorowadzo- (ŁJ i Kretowicz (B) - Wdowiński. w wadze;
N~ przedmeczu. spot a1ą się zi;spo 1Y iun
·
K k I ne pewne zmiany, gdyż znmiast dwuch walk średniej Ci;i,tela - Krawczyk (Ł).
rów Makkabi I WKS-u.
o db lid zIe sIt: turme w ra ow e w wadze koguciej odbędzie sie również walka
Do najbardziej znanych pięściarzy Bialego- I
#
Kraków, 2 października.
"'. w~dze muszei, . a poza ty.1~ uległ na PO- stoku należ:~: S:indlc.r, Mai ! St!auss.
Polski Związek Piłki Nożnej zawiadomił medziałkowym treningu kontuz11 oka KowalewMecz odoc;dz1e się w medziele w 3ali Te· , '""
Związek krakowski, aby terminv 15 i 22 listo- ski, desygnowany do wa).":i lekkiej.
atru Popularnego przy ul. Ogrodowej i8 o g. I w ystę i'.i em plł~rnrzy wqglerskich
pada zarezerwował na mecze oó!finałowe i iiW związku z tym kot. Zw. ŁOZB w:vznn- 11.30 przed ooł11dniem. •
j
W Krakowie
nalowe o puchar Polski.
czyi do wagi muszej Szweda OKP). za~ zaŁOZB u~blil zniżone ceny hiletó w, które 1
W pólflnale walczyć będ(ł, lak wiadomo, miast Kowalewskiego Woźniakiewicza, dzicki w przedsprv.:d,1źy nabywać mo ż na w Barne-1
Kraków, 2 patdziernika.
drużyny Kra_kowa, Pomorz~ P~znani,a oraz z.wy I czemu repreze.iitacja naszego miasta została wy An tomacie przy ul. PiotrkvW5kiej.
Sportowy Kraków oczekuje z dużym zalnteclęzca powtornego meczu ::;tamsławow .- biga. I
„
ł ,„
w,~
resowaniem niedzielnego meczu rewanżowego
Mecz tenmecz
wyznaczony
został
8 listopada. I
"""""i
l"WZn1
~
rie1e marn-~u
~j
I
.
Poprzedni
przyniósł wynikna remisowy.
~~ ~·
~Ri
~ •f ,
i
.~ •
.po~1 ędzy rep.rezentacJą K~akowa a amatorską
„
i
-.- .!łł)
Jl IJ ~
~ .~ ·
"
•.v
L
! druzy na Węgier. Poprzedni mecz, rozegrany w
Sensacyjna decy~·a P.llsk~ego Zwiąd'u Narciarsliiego
Budapeszcie, zakończy! się porażką Krakowa w
dO sezcnu n~rtlaf~kae~O.
r
KRAKÓW, '2 ~a:tdzlernlka. · Związku N:irciarskiego po długim śledztwie po- stosunku 3 =2·
...
Łódź, 2 października.
W czwartek ukazał się komunikat Polskiego !J~anowił~ protest uwzględnić, unieważnić wynlw,ęgrzy przyiezdza~ą do ~;akowa w sobo. Jak się dowiadujemy, Se~c)a Narciarska Związlm Narciarskiego, w którym komlsla spor tu .man;zu 1 zażąda~ zwrotu nagr.ody ulund~wa· tę w.eczorem ~od k1erowmc.wem sekr~tarza
Z. !· I\. w Lodzi rozpoczęła Już szer~g Pr.ac j towa związku zawiadamia 0 unieważnieniu wy- 1~e1 prze~ p. Premiera od druzyny Związku 1 generalnego Związku p. Lenara w następuiącym
zwi~anych z przygotowaniem sezonu zimo"'.e- nl!iów tegorocznego pierwszego marszu narciar· S1rzeleck1ego w Zakopanem. W roku błeż. na·! składzie: Regi, Deli, Koosis,, Pazmandy, Lengyel,
ll:O• ..,ekcla ta, zna~a ze swe! działalności w kie- 1skieg Szlakiem Marszałka Zułów - Wilno, ro· r.roda nie zosta~ie przyznana żadnej drużynie j Palinkas Tritz Toth .Resz
.Ro oes Phandl r
runku rozwlJania 1 uprzystępnieni.a sportu nar· zegranego w dniach 22 1 23 lutego r. b·
, z biorących t.:dzrnł w m:irszu Zułów _ Wilno.
•
.'
•
~·
g •
e •
cinrsldego na terenie naszego miasta znacznie ! Komisja unieważniła również decyzję komi· 1 Poza tym uchwalono udzielić napomnienia ! rezerwa - Kiss I Szemred1.
ro~szerzyła n~ nadcho~zący sezon zlmow1Y plan sil przyznającą nagrodę przechodnią w imieniu sęc!ziom o~ręgu wileńskiego za niedopatrzenia
Skład reprezentacji Węgier oparty jest na
~~el ~racy, oapowiedn~eo go przystoso~ując do Pana Premiera drużynie Związku Strzeleckiego I uobyblema organizacyjne w marszu.
zawodnikach drużyn: Elektromos I Terekwesz.
wzmozonego rozrostu hczebnego członkow Sek· z z~kopane"o
,
• • •
ks ość
d 'kó
cli
„·
.
f
•
j „,.
vv 1ę z
za wo m w t o wypr ób owam. w bo. Wob
kade cfl Zarządu Sekcji zoPowody .sensacyjne)
decyzJ) Polskiego
Równoczesnle ~olsk1 Związek ~arclarskl po- iach pilkarze. Uderza przeciętny miody wiek
1
ee up ywu
n
.
Zwi~zku Narc1arsldego są następujące:
I stanowił w roku bieżącym zorgzmzować marsz:
N'
stale . zwołane" Walne Zg!o"!!dzeme członków
Bezpośrednio po marszu Związek Rezerwl· Szlakiem Marszałka Piłsudskiego Zułów _ Wił- , zawodników. 1ektórzy liczą po 18 I 1? lat.
3
Sekch Narciar-kiel na na1blLzą sobotę, dn·
stów wniósł protest przeciwko WYnikom I prze· · no w szerszym zakresie I być może w między.
Przed wyjazdem do Krakowa, Węgrzy rozepddzlernlka r. b. 0 godz. 2-el w lokalu włas- ble~owl marszu. Komisla sportowa Polskiego ' narodowe! obsadzie.
·
grali mecz treningowy w mieście Miskolcz, binym. jąc reprezentację miejscowego okręgti w stosunku 7:2.
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Tragiczna

Juniorzy Wjdzew&

śmierć

hokef.sty· Cracovii·

K t:. thb~
Czechosłowacja
Kamiński zginął
Lódź, 2 października.
Wczorajszy towarzyski mecz oil~arski WiK.raków, 2 października. od posiłku, do spawania beczki. benzy- f tenisist6w jugosłowii:u\:»kich
dzew - Bar·Kochba, który toczy! s1e podczas
( l)
S
k
·
h k C
„
d
· kt'
t .
b h
PRAGA, 2 pddziernłka.
przejmującego zimna przyniósł zwyciestwo dru
C1 ~ e CJę . o· eJOWą raco_vu ..o- ny,.?'. czasie O~~go. nas aDI 1 . W_Y UC '
Mecz tenisowy Czechosłowacła - Jugosła·
żynie robotniczej w sto.>tmku 3:2, mimo, iż l3ar-j tkn~t bolesny. CIOS. Oto za~od~irk . Je~ I zabJJaJąc śp. Kammsbego na mie1scu.
wla zakończył się definitywnie bezapelacyfnym
Kochba pro:vadzila do przerwy 2:1.
l druzyny śp. Zy~munt Kam~ns~11. gr~lą·
Bol~sn~ strata utalentowanego spor zwycięstwe"! Czechosłowacll w stosunku 6:0.
U zwyci.ęz~ów u k~·ótł'ch ~ag~a!a drużyna cy pod pseudonimem „Gorhck1". zgmął towca Jakim byt śp. Kamiński dotknę ta 1 Rompromttuląca ta klęska zapewne spowosamych iumorov:, wyrożm!a s1e lm1a pomocy. tragiczną śmiercią w dniu 27 września. głęboko klub sportowy Cracovi·a 1 tó- dowala odwołanie meczu Polska - Jugosławia.
Gra była dość zywa przy czym stroną prze~
.
.
. W .
.
·
' c
ważającą była do przerwy Bar • Kochba, po
"· p. K~miński po ukończeni.u
yz- rego. byt on niez~J'.kle orzykladnym i
WłOSCY hOkelśCl
pauzie natomiast Widzew.
· szega Stud1mm Handlowego, za1ęty byt ambitnym zawodnikiem
Br~mki dla zwycię1_ców uzyskali: Sieran- w przedsiębiorstwie swe~o ojca w OcrCześć Jego pamięci!
nie chcą kanadyjćzyk6w
k~wsk1 2 oraz ~onarsk1, dla Bar-Kochby nato- licach.
tragicznym dniiu odwołano go
'
·
.
miast Bursztyn 1 Krauze.
- - - - -·
Rzym, 2 patdzlermka.
*
·
Wioski związek hokejowy zarządzil, że w
pieniędzy
raku bieżącym cudzoziemcy nie mogą wysteooLóDt, 2 października.
•
wać w drużynach włoskich.
Zarządzenie to
KISIELIŃSKI otrzymał przed kilku dniami
na wysłanie ·delegata
:Sokół-Boruta
spowoduje, że Kanadyjczycy., mieszkający w
zwolnienie z Cracovii. Jak wiadomo b. lewo·
Łódź, 2 października.
ł.ódt
dz'
'k
, Europie, nie będą mogli grać w drużynach wioskrzydłowy Cracovii I wielokrotny reprezentant
W niedzielę, 4-go b. m., odbędzie się w War' 2 pai term a. I skich.
Polski zamieszkuje od dłuższego czasu w War- szawie walne zebranie Polskiego Zwiitzku HoWydział Gier i Dyscypliny LOZPN-u rozpa-1
S7.twie, trenując w Polonii, w które! barwach keja Lodowego w spra":ach statutowych. Na.ze- trywał na swym ostatnim posie~zeniu sprawę}
bt;d.zic też grywał w najbliższe! przyszłości.
branie to zarząd Łódzkiego Okręgowego ZWllłZ· . awantur na meczu Boruta (Zgierz) - .So~6ł i
GARELIK (Makkabl) i OERTEL (Hakoah) ku Hokejowego nie może wysłać swego delega- (Aleksandrów), który odbył się ubiegłe). meł.ódź, 2 października.
powrócili )11" na stałe do Lodzi po odbyciu służ· ta, gdyż nie posiada pieniędzy, a kluby należą· dzieli w. Aleksandrowie. Jak Już podawahśmy,
Klub Sportowy 1.K.P. otwiera w sobotę o
by wolsko;eJ.
ce do Związku nie wykazuJ11 żadnego zainłe· na 2 minuty prz~d końci;m meczu public~ość godzinie 18-ej nowy lokal. Lokal ten urządzony
BRACIA KUDELSCY czołowi piłkarze Strze I resowania,
wtargnęła na boisko,, · usiłujęc fiobić sędziego, nowocześnie mieścić ałę będzie w domu przy
lecklego KS przenieśli się do WIMY. Do tel po·!
co ;poBodowa~ odgwizdanid 1a ko)eru na ko- ulicy Jerzego Nr. 22, gdzie zajmować będałe
ry nie uzyskali ani jeszcze zezwolenia władz
pływ
za~~~%~w:~u~ :~~~fua~n;n:=~~~=rez ~~~ f całe 1-sze piętro.
Piłkarskich na grę w nowym klubie.
ruty do klasy B. Wydział G. i D. LOZPN-u I
ROTHE b· prawoskrzydłowy Widzewa zaslŁKS-u
wyniku meczu nie zweryfikował i wyłonił ko-1
lił drużynę WIMY.
r
· · kt,ora zb ada d c.kł ad.nie
·
.„ · .t
M.\RRABI łódzka zaproszona została cto Wilna,
Łódź, 2 p~ździernik~.. mtSJę,
sprawę za1sc .1 .
Geyer-zsedniJ"'"""'ne.
·
h
10
·
t
1
b
·
r
'
t
W
dniu
dzisi·
E:iszym
odbędzie
się
"odzłllle
przedstawi
odpowiedni
pro.okuł,
na
pcdstawte,
i
""""'
0 ,..
lil:dzie w dniac
1
. m. zm1e zy s. ~ z am·
·.
któ g0 w d · ł
, · d
·
N
· !.
te·~„ 8 Makkafli j z Ov.1•iskiem.
·
19-el w lckalu klubowym przy ulicy W6łczańre •
Y zia pow~znue . ecyz1ę.
a razie
Łódź, 2 października
J.GLOGOWSKI dosk~!rnłv chrońca IJry~ady '.l:dej Nr. 140 ~li?lne z~b~an~e sekc/I ~ływa~kiej więc, nte został w.ylon1~n! .mistrz k~asy C.
j W czwartek, 8-go b. m., odbędzie się o lfo·
ezęstochow!'kiel. a dawniej Widzewa ulrnnczył LKS-u w sp!aw1c omow1ema tremngow. zim~Sprawa z?stame wy1a~moi_ia dopiero w przy. 1dzinie 20-ej w sali Gcyera pri:y ul. Piotrltow. · ł żb woJc;kowa· Ołoi:owski ~rnć będzie wych. Trenln1gi te, w celu utrzymania zawodni- szlym tygodniu, a zapowiedzxany przez nas na
. .
.
.
~~~n;~ we bar~ach Bry11:ady do końca rozgry- kpw w formie, odbywać się będą w ciągu całej ni~dzi".lę mecz Hakoah - Boruta, nie odbę- , slue1 Nr. 295 ciekawy tcwarzysW (drat.y::iowy)
wek 0 wc!ście do ligi.
. zimy w baHnie YMCA - dwa ra&y tygobiowo, dz1e 11ę.
mecz bokserski Geyer - Zjednocrn:ui.
zwyciężają

Bar

S.P.
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W t rzec h w1erszac

gromi

podczas wybuchu w Gorlicach

Brak

I

Echa meczu

Nowy lokal JKP

I Zebra n je

a k ów

::rat

Mecz bokserski
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Manewry .1 esienne w Szwecii

~
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POWSTA:Ń'CÓW HISZPAiq-.
SKICH.

CoS dla ctebie
Dwie mamusie spotkały się w parku. G-jedna z nich ZWl'aca się do swej córeczki:
'
- Irusiu!.„ Proszę do lllllłeJ.„ - l dodale.Wie pani, nie znoszę kiedy obcy ludzie całufę
moje dziecko.„
- Ja też tego nfe lubię.„ Ale c6t można
na to poradzić?
• - Niech p~nl z~obi to samo, co ~„. Powiedziałam wyrazme piastunce, że wyleci z posady, jeżeli dopuści do czegoś podobnego„:
- Tak, ale moja córeczka ma już osiemnaście lat.„

ną o tym, o tamtym. Nagle

!

!

·~
*·
Kac i Kotek.
- Dlaczego pan lest takł zamyślony, panie Kac?.„
- Niech pan posłucha: - pierwsza nie 1111>że znaleźć męża, druga ł pierwsza sę zezowate,
trzecia i druga chorulą na nerki....
- Pan ma rację, pa.nfe K.ac, .to lest bardzo
trudna szarada...
- Jaka szarada?- To mofe 4ny c6rkłl

,Gdy wojska
do
San Sebastian,
Ina wszystkich kobietach, które opowie·
powstańcze wkroczyły
wywarły

swą

zemstę

działy się po stronie rządu madryckie·
W Szwecji odbywają się obecnie wielkie manewry jesienne. Na zdjęciu widzi· go - ogoliły Im głowy do skóry, jak to
my armatę zenitową, służącą do Qstrzeliwanla samolotów nieprzyjacielskich.
widzimy na naszym zdjęciu.

Braz~

Antoś WyłrycJs ~~~riony

lest o kradzfez. \
Odpowiada z wolnef stepy. Obrońca radzi mu, !
ażeby znalazł conajmnlej dwóch świadków na 1
„alibi", w przeciwnym razie wsiąknie. 'Antoś
szukał kilka dn5., wreszcie wpada uradowany
do gabinetu swego adwokata f powfada:
- Panie mecenasie, mam już!"' Coś wyjąt
kowego!„. Teraz już pan będzie ze mnłe ndo-1
wolony!
- Co pan ma?.„ - pyta adwokat.
- Mam już dwócJs 1hwadkówlu. Jeden
stwierdzi w sędzie, że w czasie gdy dokonywana była na kradziri, Ja z nim piłem wódzię w 1
knajpie, a drugi riwierdzi, że w tym samym
czasie byłem z nim w kinie-

Ila obchodzi

rocznicę ńlepodległośei !
I PODHALAiq-czvcv w

WARSZAWIE

I

I

••

*
Do lekarza w Ubezpieczalni
zgłasza się
pacjent. Doktór wyciąga zegarek i bada Jego
puls. Mija kilka minut. Lekarz nie wypuszcza
ani zegarka, ant rękł paclenta.
Zaniepokojony pacjent pytas
- Panłe doktorze, co słę stało?- Sam nie wfem.„ - odpowiada zakłopotany lekarz. - Nie mogę słę zorientować.„ Czy
pan już nie ma pulsu. czy mól zegarek słan1łł?"'

\Zdjęcie nasze przedstawia przegląd sto·
łecznego

batalionu podhalańskiego. Prze
glądu dokonał minister Spraw Wojsko·
Republika brazylijska obchodzi co roku uroczyście swe święto niepodległości.
wycb, gen. Tadeusz Kasprzycki.
Na zdjęciu widzimy deiłladę wojskową w Pemambuko.
4

'

Codzienna nowelka „Expressu"

naszyjnik znaleziony w taksówce

Ale było jut zapóźno.

,

ktoś zapomniał w aucie naszyjnika.
Drell stopniowo odzyskał spokój.
Gdy zajechali na dworzec,
zapłacił
szybko za kurs i wyskoczył z wozu.
Amerykanin
Co czynić dalej?
Drell obawiał się

··~~j~ii~::E~~~;::.;:ż::i:•żku

1

Maks Dreli nie miał dio tej pory na nie. Nie mógł zapomnieć tych dolarów.
- Bandyta! - krzyknął
sumieniu żadnego przestępstwa. Praco- N'ig d y 1e·
· s zcze, nie widział tylu pienię- - Ratunku!
Pomocy!
N
wał uczciwie i cieszył się najlepszą o- dzyl Amerykanin mlliSiał być bardzo
iech pan nie krzyczy - wypinią.
szczęśliwy!
ksztusił ze siebie Drell.
Tego dnia wezwano go do hotelu
Dre~l począł się zastanawiać, coby
Ale Amerykanin krzyczał coraz głoś·
„Bristol". ~ jednym z pokojów zepsuł uczynił, gdyby miał jego majątek. Prze- niej.„
się zamek
dewszystkiem wyijechałby
zagranicę.
Drella ogarnął zwierzęcy strach. RzuDrell, będąc dobrym ślusarzem, nie- Przez parę lat podróżowałby po świe- cił się na Amerykanina, chcąc go zmu~ić
· i· wreszcie
· zam1esz
. k a ł w miejscowoś- do milczenia.
Rozpoczęła się zaciekła
1•ednokrotn1'e naprawi'ał zamki' w wi'el- cie
kich hotelach.
·
d, któraby mu się najbardziej spodoba- walka. Dreli był silnieiszy. Powalił AmeNl/I pokoju nr. 87 hotailu „Bristol" ła. Tam ożeniłby się z piękną i wytwor- rykanina na podłogę i począł go dusić.
mieszkała młoda, wytworna para. Byli ną kobietą. Gdyby miał pieniądze, każAmerykanin bronił się coraz słabiej.
to bogaci amerykanie.
daby zgodziła się zostać jego :Łoną.
Wreszcie przestał się poruszać.
Drell, naprawiając zameK, widział,
O godzinie jedenastej opuścił knajpę.
Wówczas Dreli szybko wybiegł z poj~k amerykanin liczył. pieniądze.
Miał
Włócząc się po ulicach, nieoczekiwa- koju. Nie myślał iuż o rabunku.
kilka paczek banknotow dolarowych.
nie znalazł się przed hotelem „Bristol''.
Tym razem nikogo nie spotkał po dro·
- Jaki on jest bogaty! - myślał
- Amerykanin pewno śpi, albo gdzieś dze.
Drell - Gdybym miał tyle
pieniędzy, i' bawi, _ pomyślał - Mam przy sobie
Portier iuż nie drzemał. Ale slał odmógłbym używać do samei śmierci!
narzędzia. Mógłbym otworzyć drzwi i wróc.ony i rozmawiał z jakimś gościem.
Amerykanin nie zwracał nań żadnej zabrać pieniądze.
Nie mógł więc zauważyć Drella, który
uwagi. Gdy schował pieniądze, udał się
Zatrzymał
się
przy
sz.klanych chyłkiem wymknął się na ulicę.
do sąsiedniego apartamentu, który zaj- drzwiach i spojrzał do hallu.
Portier
Wydawało mu się, że ktoś go ściga,
mowała jego żona.
drzemał oparty o stół. Prócz niego nie ' że słyszy iakieś okrzyki.
. DreU skończył swą pracę. Powinien było nikogo.
j Przed hote;l.em stała taksówka. Prell
był ju. pójść.
Ale nie ruszał się zi Taka sytuacja może się nie powtó· l wskoczył do wozu i kazał się zawieść na
miejsca i my§lał wciąż o doilarach.
rzyć. W hallu zazwyczaj o tej porze jest dworzec.
Gdy zjawił się numerowy, otrząsnął jeszcze duży ruch. Za parę chwif mogą 1 Dopiero po drodze uświadomił sobie,
~ię i się.l!nął po swe narzędzia.
się zijawić goście i portier się obudzi.
że nie może niirdzie wyjechać. Miał przy
Już
naprawiłem - powiedział
Dreli szybko pobiegł na górę.
sobie około dziesięciu złotych. Gdy zazmieszany.
Na pierwszym piętrze zauważył jed- płaci szoferowi za kurs, nic mu prawie
- Zejdź pan do dyrekcji. Tam panu ne.go z numerowych. Ale nie cofnął się. nie zostanie.
zapłacą - odpowiedział mu numerowy. Numerowi wiedzieli, że nieraz wzywano
Rozmyślaiąc nad swą sytuacją, nagle
Dreli otrzymał swą należność.
go nawet w nocy, by naprawiał zamki.
zauważył, że na poduszce przy oknie woWrócił do warsztatu. Do
godziny
Po paru minutach znajdował się już zu leży jakieś pudełeczko. Otworzył je
szÓstei po południu pilnie pracował.
przed pokojem nr. 87. Otworzył szybko i ku swemu naiwiększemu zdumieniu ujZazwyczaj po pracy wracał do domu. drzwi i wśliz!!nął się do środka.
rzał naszyjnik, wysadzany perłami.
Mieszkał zupełnie sam i posiłki przyrząW pokoju było ciemno. Dr~l w pie-Szybko schował _l!o do °',{ieszeni. Nadzała mu sąsiad~a.
. wszej chwili sądził, że Amerykanin wy- s~yjnik spewnością był wart dużo pleTym razem 1e-d nak poszedł do kna1-1 szedł.
mędzy.
py. Pił do godziny dziewiątej wieczorem.
Gdy usłyszał jego oddech, chciał się
Gdy go sprzeda, będzie mógł wyjeMyślał wciąż o bogatym amerykani- cofnąć.
chać. Szofer
spewnością nie wie, że
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wrócić

do swego mieszkania. Może policja już wie, te on 1est sprawcą napadu..?
Przez całą noc włóczył się po . tieś
cie.
W godzinacll porannych ~jadł ś 1in.ch·
nie w trzeciorzędnej restauracyjce.
Za resztę pieniędzy kupił papierosów.
Opracował już dalszy plan działania.
Sprzeda naszyjnik i wyjedzie.
Przez parę godzin
kręcił się przed
sklepami jubilerskimi. NV:res.zcie około
południa wszedł do jakie-goś małego skJepu. Jubiler obejrzał dokładnie naszyjnik,
poprosił 'go. by parę min1Ut zaczekał i sam
wszedł do sąsiedniego pokoju.

Po paru minutach ziiawiła się policja.
Drell został aresztowany.
W. porannych pismach, w których
obszernie donoszono o zamordowaniu
Jacka Boniesa w hotelu „Bristol" pisano,
że je•go żona, Jenny, oświadczyła, iż bandyta zdołał jedynie zraibować wadośdo·
wą kolię. Jac~ Boni~ w
parę godzin
przed zbrodmą odebrał kolję od pewne·
go jubilera, któremu Jenny dała ją do
naprawy.
Władze policyjne, OJ>ierając się na
zaznaniach żony zamordowanego, skomunikowały się 2e wszystkiemi sklepami
jubilerskimi, podając dokładny opis zra·
bowanej kolii. __ _
W rzeczywistości, o czem Jenny Bo-.
nies nie wiedziała, kolia nie została zrabowana. Jack Bonies, wracaiąc wieczo·
rem do domu, zapomniał ją w taksówce.
Gdyb". pre.il! nie znalazł
kolji, być
może pohc1a m_l!dy
nie dowiedziałaby
się, że on był mordercą,.
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