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Oen. PnANCO
Jeden z przywódców powstania, obJął szefostwo
wszystkich woJsk powstad·
czych.
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· SCOTT
słynn y lotnik angielski, zdo
był mistrzostwo na zawo·

dii1ch

na trasie Anglia Afryka.

Południowa

WYKRYCIE ZAMACHU ·STANU WAUSTRII ?

%DJolenni,;ą 6.· pr~g11'ódc1J , „J(eirnot~cliul~u',: n1ojoro !łevo
· •ODlier~oli

usunqi

Paryż, 3 paździerńika , .rządu.

06~,;neaf:ł fianiler~a

Według tego planu

f t,lius.:lini(lf?o

mjr. f ey uwagą, gdyż może on wpłynąć
. Wiadomosci, nadchodzące z Wiednia . mi~łby zostać kanclerzem.
·
NA KSZT ALTOW ANIE SIĘ SYTUACJI
0 tarciach wśród przywódców „Heimat·
Rozwój sytuacji w Austrii- śledzony
W EUROPIE ŚRODKOWEJ. .
schutzu", które doprowadŻiły do usunię jest w kołach politycznych z najwyższą
Kanclerz von Schuschnigg odbył
cia z szeregów tej organizacji byłego ,
~„•••••

.„.............................

.........„„........................„„„„„._

e1·1bao .ponown1·e zbombardowane

:~~:~=~~~~ast~~i~;,or:~ia::zeą~hi;~::

stria znajduje się w przededniu

Nowi:oo_Kin;:~g,

dziś tajną naradę z członkami gabinetu
w sprawie wytworzonej styuac)ł. Powzięto szereg uchwał, dotyczących
„Heimatschutzu".

WEWNĘTRZ·

Wojska rządowa odparły ata~i powsta·ńców na odcinku S~quenza

Usunięty mjr. fey posiada w łonie Hei-1
Teneriia, 3 października. l tu: Dnia 1 października przybył do Bar-, ·
Tanger, 3 październllia.
matschutzu bardzo wielu zwolenników (Pat) Ttrzy samoloty p0wstańcze j celony konsul generalny ZSSR Anto(Pat) Dzięki czujności J>Owstańczych
i zamierza rozbić organizację, która Jest ' zb?mbardowaJy P?nownie Bil~ao, zrzu- n?w Owsejenko,, ~o~itany na dwor~u o~r~t?!' w?jennych p~łniących stra~ w
silną podporą dla obecnego rządu.
~a1ąc 25 bomb, ktore .wyrządziły powa:- 11 pr~ez przedstaw1c1eli rządu katalon- I c1esmn!e g1braltars~re1, ułatwiony iest
.
.
. zne straty.
· 1sk1ego.
znaczme ruch statkow miedzy Ceutą a
Krąz~ły
na':et wczora1 pogłoski, ze,·
*i*
·
•
•* •
Algeciras, przewożących do hiszpanii
zwolenmcy ma1ora Feya -przygotowali
·
Madryt, 3 października.!
Burgos, 3 paździennika. wojsko i zapasy amunicjł, W obecnej
plan, mający na celu obalenie obecnego
(Pat) Powstańcy przypuścili atak na ' (Pat) . Geo. Franco postanowił zain- , chwili w Ceucie . skoncentrowane jest
•
I odcinku Si.g uenza i Naval Perat. Walki stalować swą główną kwatere w Bur-j kilka tysięcy ludzi, p9chodzących z La·
miały charakter niezwykłe zacięty. We- gos w gmachu parlamentu prowincjonal 1rac.he, którzy mają być nrzetranspor.
die d.Oniesień. Oficjalnych, Oddziały Wier• I nego Junta rządząca, której reorgani• f towani . W najbłiższym czasie na front
doszli do porozumienia z wła- ne rządowi odparły powstańców, zada- 1 zacja jest przewidziana, odbywać be· w Hiszpanii.
śti t ieJami kopiiltf
ląc im ciężJde ~traty.
! dz,ie swe· posiedzenia · w siedzibie głów ·
• . .
. .
Moskwa 3 października nej kwatery. Główna kwatera gen.
_
3
LkoiJ~kdytn,
dP~.ZdzieEmkak.
.
(Pat)
Agencja
Tass
donosi
z
MadryMoia
pOzOstaje
nadal
w
La
Capitaueria.
Zuchwałe
włamanie
(p a t) P o
u yg-0 mowycu ro o·
waniach dyrekcja kopalń w Bedwas i
do parafii gminy polskie( pod
federacja górników Południowej wam
Gdańsk iem
2
do en'.ie
porozumienia.
go urządz
tajnego referendum, w
U
Odans~, 3 października
kt 0•
• ·
· ·
· d · •
•
(Pat) N1ewykryc1 dotąd sprawcy
·rybm gorn_icy ma1ą się wypowie ziec
Zuchwały występ kasiarzy w Łodzi
dokonali włamania do domu parafialneza 1u przeciw narzuconemu przez kom
L'd' 3
'd · "k
• · 1. t 1 '.< •
N
·
·
·
I k. ·
B t ·
t
panię zobowbązaniu nltleżenia do fa woo z, paz z1erm a ra k.iem wyc1ę
i y ną ~c1anę. a m1eJscej g? grnmy
po s ie~ w ren owie
na ere0 lnego. Miasta. ~~ WY!amanftu
ryzowanego przez nią zwiazku zawo(gr) - Dziś rano spostrzeżono w przybyli rano przedstawiciele władz me
dowego.
' biurach firmy Sulfoneum" przy ulicy śledczych. Narazie skonstatowano braki drzwi, zło?zieje uszkodzih ~toJ.ący na
·
kl •t f' d
·
•
, . . "
.
·
.
, , .
krzyz oraz sztandar związku ka to
Z b ·
to · sd ·om o e eracJę Wolczansk1e1 198/200 włamame, przy- gotówln w wysokosc1 290 złotych oraz stole
li.cki·e1· m•od ·e·
• k"ieJ,· s k · dl. „ ,
• ·ok ·ow1ązame
d
t
·
··
t
z1 zy z· ens
ra 1 zas
g?rm ow o za~ow1e zi o~. o.szon:e po- czym wytrawni kasiarze rozpruli ognioi weksle na dość pokaźną kwotę.
sztandar
męsk·e1·
o
·
·· k t l" k. ·
1
'vszechne·go stra1ku w potudmoweJ Wa.
.
. l
.
.
.
rgamzac~1 a o ic reJ
Iii j eślli wolność wyboru zwiazków za- trwałą kasę, w któreJ - znaJdowaly się ;
Ze sposobu operowama przy kasie oraz szereg mnych przedm10tów.
w~d owych nie będzie przywrócona.
pieniądze, weksle i papie~y wartościo- Tl wynika, że pracowali prz: niej wy~itni
poniosło śmierć
we.
.
fachowcy, praw_dopodobme przybyh do
B k 1
'd . .k
WOJ
·
d t 1. ·
d -k t
. t
. .
t
ru se a, 3 paz z1erm a
Kas1ar~e
I ł
os .a i s17 w nocy . o" an o 1 naszego mias a ?a goscmne wys ępy.
(Pat) Na skutek wybuchu w kopalni
W
ru fabryki chen11czneJ „Sulfoneum , któ ,·Dalsze. dochodzeme trwa.
La Beverie w pobliżu Mons, zginęło 7
Jerozolima, 3 października Tej właścicielem jest inż. Leon Niske i 1
_g{>rników, zaś 11 znajduje się jeszcze w
W dniu dzisiejszym ogłoszona zostapłonącym ~zybie. Energiczna akcja rała
ustawa. podpisana przed kilku dniami
i·ą townicza. trwa.
przez króla angielskiego, wprowadzają
ca stan wojenny w Palestynie.
zakończenie
Rząd palestyński zapowiada przypońslfwo omergkońshie
wrócenie na całym terytorium PalestyWaszyngton, 3 paźdżiernika wynikających -miedzy nimi zatargów,
wesołej zabawy
ny całkowitego ładu I porządku.
(Pat) Rząd Stanów Z]ednotzonyt;h zaś na· wypadek wojny uznaje p·r awo
Łódź, 3 paźd:ziern~ka.
ł ·
pnzedlo.żyl przedstawicielom dyploma~ · państw neutralnych do zredukowania
·(gr} - Na posterunek policyjny w
0 Dl W I
ZleCI tycznym narodów Ameryki Łaiej_ńS!kiej , obrotów handlowych ze stronami wo- Choinach .wezwano wczorai wieczorem
pod gruzami zawalonego baraku projekt traktatu neutral111ości. który po jującymi.
pogotowie Cze,rwonego Krzyża do 31-letKraków, 3 października
zaaprobow~niu go prze.z rzeczone na-!
Za:kaz s~rr~edażr. broni i a~wiicji niego Józefa Kołodziejczyka, zam. przy
(Pat) Według nadeszłych do Krako- rody.' będzie prze~s.taw1ony do r?zp:i-t.- , stronom woJuJącym i embargo f1.n~n_so- ul. Odyńca 25. Lekarz strwie·rdził S'z ereg
wa wiadomości, w miejscowości Pres· rzema ko~fer~n.cy pa111amery1kan~k1eJ, 11 ~ve woibec olb~ st~on ma być obow1ą~u- ran głowy i tufowia i, po nałożeniu ponagł w powiecie krzywickim w czasie rozpoczyn~JąceJ się .w dn. 1 ~~ud~1a yv 1 Jące. dla s~girntarrnszy trakta.tu. WyJą- szkodowanemu opatrunków, po.zostawił
rozbiórki zawalił się barak, grzebiąc Buer:os .Aires. Pro1ekt prze!'1du]e, ~e tek s!an?WI wypa~ek, g.dy pansiw~ ame go na miejscu w stanie b. osłabiooym.
pod gruzami trzech robotników i troje sygmtariusze traktatu zobow1azu1ą się f ryikansk1e wc1ąg1n;~ęte Jest w woJnę z
Jak się okazało, Kołodziejczyk brał
bawiących się tam dzieci. Jeden chło- do pokojowego regulowania wszeJkich państwem nieamerykańskim.
udział w libacji, ~dzie raczono się obfi.cie w.ód):cą. Wi pewnej chwili powstała
piec, nazwiskiem Bronisław Sypta, poawantura, w czasie którei uczestnicy we
niósł śmierć. Dwoje jego towarzyszy
.
s9łei
nbawy pobili dotkliwie Kołodziejoraz trzech robotników ciężko rannych,
c,zyka.
przewieziono do szpitala w Żywcu.
Anglia wzmacnia swe stanowisko na Morzu Sr6dziemnymłt~ ' \.. -. '
Kość
przełyku
Londyn, 3 października 1 mysłu wojennego. Obecnie już bawi w
Łódź, 3 paźd.zieirnika.
(Pat~. „D~ily Express''. d.onosi ~ Ge-j Turcj~ i:nisja. brytyjsk!ch, przel!lyst~wŁódź, 3 paid.ziemika„
(gr) _ Nocy ubiegłej wydarzył się newy, 1z Wielka Brytama .1 ~urcrn do- 1 ców I fmans1st?w, kt9r~J za~ame~ Jest
(gr)
_
Na
zosie
pabianickiej z1lale·
nies.z.częśliwy wypadek w domu przy ul. 1, szły d_o nO\yego porozum1~p1a co do i przeprowadz~rn.e akcn, idące] w kier~n ziono wczoraj wieczorem jakiegoś męż
Trębackiej 84, gdzie 49-letnh Paulina d~lszeJ ws~otpr.ac~ obu kraJoyv. W wy-; ku post~n?w1en, zawartych v.; ~cza~ie czyznę, na ciele którego widniały głę·
Szafrańska, lokatorka tego domu, w cza- mku r_Gzm o:v~ Jakie odbyt mm. Ede? z ; genewskie] r_ozmowy obu mm1strow bokie fany pleców. Wezwano pogotosic spożywania wieczerzy omal nie udła- tureckim m1mst rem sp:aw zagramcz:I spraw zagram~znyc~. .
.
wie ratunkowe. Dyżurny lekarz stwierwiła ~i.ę na śmierć. .Szafra1isk iei u_tkwi-I nyc!1 Arasem ust~lo.i:o, 17. rząd ~~recki . J.ak. podkr.esla dzienmk, ~owe poro: dził dtv~e rany cięte pleców. Po doproła . kose w przełyku 1 stan .był tak
got?w byłby ~d~1e}1c W. Brytanu PO· zum1e~11e ai:g1e.ls~o - tur~ck1e wzmocm 1wad~emu poszkodowanego do przytomViażny, ~e przybyły n.a m1e1s.ce lek<>:rzl ~vaznycl! zamow1e11 na rl~'l~tawy. mater: P?~YCJę .\Y1eik1e~ Brytan~1 we wschod.- .npśc;1, ,okazało się, ~e był nim 27-letni
pogot~w;~. . Czerwon~go Krzyza .. mus1a! Jalu w~1en~ego oraz po~1e~zyc, ~nglb t meJ czesc1 Morza. ~~óqz1~~nego,
, l Zy~munt Janko~,. zam. prZY. u:l. F.:la„
przew1ezc 1ą do sz;pltala Ubezp1eczaln1 reorgamzac1ę tureckiego ci~zkł.e10 Ql'~e..
· , ta „-.: t;t.
·
·
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WOLNA TRYBUNA

„ZOCHA" ŁODZIANKA. - Droga mola plsać do mnie może Pani ilekroć zechce. Co się
tyczy samotności - to rozumiem Panią dosko·
nałe, ale należy się nieco energiczr.lei do teJ
sprawy zabrać. Musi Pani znaleić nieco cza·
su dla siebie, postarać się o towarzystwo. alho''
wiem od te'o zależy częścio'\·o Jef 1>rzy1złośd.
zawdzięcza WOiność
Skoro Pani" pracule powinna się Pani zapisać
ł
dG organlzacll zawodowej, albo też do Jakiego·
I
.
kotwlek kółka oświatowego 1ub społecznego.
zdołał ocalić
Chodzi właśnie o to, ażeby ~1ę Pani ·:le czuła
• odnosił pożądany skutek.
· d nv:m z ~a1· K e Il ym, 1e
(z) . O. Edwar d zie
pomogło, lecz dzięki nieścisłemu zeznasamotna. Tak odrazu nie można znalelć tego
od
Charakterysty czna 1·est następui'ąca niu polic1'anta uratował przestępcę
zd.ol~~e1.szych a. dwokatów nowo1ors.kich,
Jedynego o którym Pani marzy. Znajdzie się
kt6
t
K d g
z czasem 1 przyjdzie wówczas, gdy się Pani
rego sprawa:. Jede:n z klij~ntów Kelly' ego po.d krzesła elektryczne~o.
mK. o w1 sbię: ~' az e o. pr~es. ę'Rcę,
Tego samego dma genenlny proku·
czas ucieczki dał kilka strzałów. Sc1·
e 11Y roru, sąd umewumia •
spodziewała. Jest Pani jeszcze
~tatystyka pr~wadzonych przez tego gający go pQl.icjant również strzelał. W rato-r powiedział J!enialnemu obrońcy: będzie nalmniel
ma wiele czasu przet.l soba.
I
młoda
bardzo
szkodnikiem,
większym
pan
„Jest
po·
przechodzień
wyb1tn~go p~awnik~ spra~ . potwierdza r~zult~ci~ przygo<f;nv
się złym przecz11clom
poddaje
nie
Pani
Niech
gangst.er6w.
nrzyw6dcy
wszyscy
aniżeli
Rzeczoznawca
miejscu.
na
sm1erć
ru6sł
200~
..
w ca~e1 ~oz.c1ą~łoś.c1 tę o~mJę
Zdąży Pani Je·
powodu.
bez
się
martwi
nie
i
pan
wypuścił
roku
ostatniego
ciągu
krymm.al;stow , 1ak~ch bronił w ciągu swe 1 orzekł, że kula w ciele zabitego· pocho· I W
°t.ycle ho·
wszystkiego.
iyclu
w
zaznać
szcze
można
że
wolność,
na
morderców
tylu
Kelly,
przestępcy.
30;l~tme1. pr~ktyk1, 1500 zostało całko- i dziła z rewolweru
rno•
losowi
Ale
Panią.
przed
dopiero
lest
wiem
W?Cte ~~eWlDD.lonych, a z pozos!ałych broniąc podsądnego, oświadczył, że wo· byłoby stworzyć z nich trzy bandy''.
Nale:ty
i.potkanie.
na
wyjść
Pani
powinna
I
że
w
popularności
wielkiej
swej
Mimo
policji
1
w1ęk~zosc skaza~a ~ostała n~ niezbyt bee . klijenta jego stosowano na
przesłuchanie „trzecie~o stopnia, Dalej~ świecie przestępczym, adw. Kelly trzyma również odświeżyć zanieduane znajomości I
dotkln~e pozbawieni~ wolności.
koleżankami w których
M. m .. Kelly ~ronił Brunon!l ~aupt- Kelly podjął się dostarczyć dowodów, że je.~o przedstawicicl i zdale-ka od siebie. przyjaźń z dawnymi bywać. Nawet człowiek
Pani
mogłaby
domach
któaby
się,
zdarzyło
nie
jeszcze
Nigdy
strze
czasie
w
był
man:i! ktorego me udało mu się 1ednak klijent jego wogóle nie
laniny na ulicy, lecz na innym krańcu remukolwiek ze swych klifentów, unie· nalbardzlel zafQtY rou>orz:idza pn:ynalmr.lel
.
ocahc od krzesła elektrycznego .
w tygodniu I nieObrońca ten różni sie od swych ko- 1miasta. Niewiele by mu to wprawdzie winnionych czy skazanych, podał rękę. dwoma wolnymi wiec~oram
~wn~
~i~~ua
d~~h•~
~~--~~
-~---~
le~w uw~owy~ te~ że iest w~~------------~------~rzystać z korz3•śc'ą dla siebie. Wlęcel enerelł
·
wy
aktorem,
doskonałym
szym rzędzie
- mnie!
i
„POKRZYWDZONA PRZEZ LOS" w KRA·
urodzin utrzy~iilub1onych 1ego chwytów obrończych I Siine pragnien'e dożycia setne) rocznicy
KOWIE. - Sytuacla w Jakle! się Pani znaldule
• •
•
•
•
•
1est - w wypadku gdy podsądny przynie Jest zbyt łatwa. Powinna Pani Jednak o tel
mu,e prozy zyctu sędziwego mllaardera
znaje się do winy - twierdzenie, że poporozmawiać z siostrą, matką I mote
sprawie
kow
że
op.owiad:i,
Dr. Marchinson
(z) W drodze z Berlina do Aten za· I
licja wymusiła na nim to .zeznanie, słałstarszymi członkami rodziny,
Jeszcze
Innymi
pależy
pacientn
jeJ!o
sypialni
modzie
lekarz'
Wiedniu
w
krótko
szowała obciążające poszlaki, przemyciła trzymał się na
1
JeJ. Przypuszczam, >.e zna•
pomogliby
którzy
młowó"ń'czas
22·letni
którv
miętnik,
Rockeielleo,
amerykańskiea
miliardera
Nie·
itp.
krew na ubranie oskarżonejlo
ewentualnie z ttzlewdowiec,
Jakiś
się
lazłby
słów:
od
rozpoczął
I dzieniec
wiele brakuje, aby Kelly dał do zrozul ra, Tomasz Marchinson.
towarzyszki tycia
wierne!
szuka
który
cklem,
lat".
stu
dożyć
i
fortunę
zdobyć
„Chcę
od
Rockefellera
1uż
leczv
Marchinson
mienia, że to bynaimniej nie jego klijent
Niech slodziecka.
dla
opiekunki
siebie
dla
się
1
poćwiartował zwłoki, lecz chociażby ge· 136-iu lat i obecnie uzyskał od swego ka· · Pierwsza połowa tego życzenia
odpopodać
Imieniu
Je!
w
spróbule
Pani
stra
Dr.
druJ!ą.
na
kolej
Teraz
spełniła.
·
30neralny prokurator p-rzy pomocy sze· pryśnego 11acienta pierwszy urlop po
oferty.
na
czeka~
pism
do
ogłoszenie
wlednie
Rocnawet
jeże.li
że
uważa,
Marchmson
j
pracy.
1
nieprzerwanej
letniej
ryfa. Amerykanie lubią tego rodzaiu
- Pacient mój - o-powiada dr. Mar· . kefel1.er dożyje stu lat - co. zdaniem je· Narazle pn:ecleż ma Pani częściowe ialęcle.
przesadę i dlateJ!o nieraz iuż trick taki
chinson - iest obecnie bardzo słaby., go, nie jest wykluczone - lo w dniu Mogłaby Pani nawet pracować zarobkowo I
Mimo to żądał odemnie kateJ!orycznie, swego stulecia umr~e, ~dvż straci w6w- sprzedawa~ swoje hafty 1 ręczne robótki. Unleażebym wziął urlop i wypo:::zął. Musia·jczas resztki swej enerJ!ji i sił żywotnych,
ll
zaletnlłaby się Pani częściowo materialnie.
potężny
łem zastosować się do teJ!o żądania; trud podtrzymywan ych obecnie
~i
Jf
1 pi-agnicniem
się Pani nad tem zastanowi. Kobiety za•
Niech
rocznicy
selnei
dożycia
i.
Rockefellerow
p.o\'·iedizieć
było
mi
- dotychczas istniały w pociągach no
są bowiem zawsze chętnie! widziane,
rabłalące
·
specjalne przedziały dla palących i spe- że obowiqzek mój, jnko learza, nakazuje swych urod2in.
na kt&rych pomoc materialną zutakle
aniżeli
pienią·
czy
to.
o
dąJ!le
Zapytywany
j
stan
na
cjalne dla pań. Obecnie w kolejach ka-1 pozostanie przv nim ze wzJ!lędu
a•.• • • • • • • •
•lc•z•yć•n•le•m•oż•n•
pacien·ll•p•eł.ni•e•l
znakomitemu
ieito
nady.iskich zaprowadzono nowy rodzaj zdrowia jego, budzącv pewne obawy. '. dze przyniosły
odpo·
Marchinson
dr.
zefoie,
;
sz·
towi
,
wy
wolno
nie
Rockefellera
obec~ości
W
pa-1
dlą
tylko
icie
mz~ctmtew, a mianow
lącycłi pań. Przedziały te są przepeł- powiadać słowa „choroba". Miliard"'r 1 wiada nie.imiennie, że bo)!adwo zmieniło
PRóBA.
na
11i~dv nie choruje. Czuję się tylko „ja- charakter 'Rockefellera stanawczo
nione. (sb).
nocy. Do pollclanta podpierwsza
Godzina
i niekorzyść. Stracił zaufanie do ludzi ·i chodzi laklś zawiany wtacet
- w Buenos Aires przyszły na świat . koś niezupełnie dobrze''.
I pyta:
Przed 36-iu laty, J!dy dr. Tomas.z Mar· stał się zatwardziałym ej!oistą. Nie ma
trojaczki. Szczęśli wą matką jest Seno-/
komisarza„. Czy
pana
przepraszam
Prze.„
Krewnych
przyjaciela.
ra łlayd ee Arrenti. Podkreślić należy ' chinson p0raz pierwszy zbadał Rocke· 1 ani jednego
7?.,,.
numer
ma
dom
ten
fakt, że wszystkie dzieci przyszły na fellera, orzekł, że pacient niebawem urn- swych nie lubi, a sekretarzom zabrania
- Nie.„ 77.
ę w
świat w innych miejscach. a mianowicie 1 rze. Silny organizm chore~o przezwy·1czytać wpływającą kores.p.ondencj
- DzlękuJę„. To znaczy, że leszcze lestem
ofiarę.
o
pro§bę
ciężył jednak śmierć i miliarder wrócił bawie, że zawiera
oierwsze urodziło się w domu. drugie
trzetwy.„
·
karetce pogotowia a trzecie w szpitalu. do z.d:owia.

Wrll~w
·

1500 •gangsfe rÓW•
tow1 nowojo rsk e mu. -

m!rJ I

najznak omitsze mu ad wokak , kl h'' n e
" K r ól paragra fó w amery ans c
Brunon a Hauptm ana

z

l

I

~~r:~~~~~~~a t~r;~~l;:i~~h~ J=~~d;, Rockefeller

Cz

nie mB ani jednego

narzekań.

przyjacłela życia

•
Wl•ec1·e z6.
„

I

wl

I ·-

Pierwszy rzudt się do uciecziki NuMoże on wie i więcej, ale nie ma
f.łof!don .,tf)f ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
' ' na ni.c żadnych dowodów„. Nie, jego się gat, za nim pobtegt Maczuga.„

„ ~~ ~lU~H ~lf

(lł~w -

HWI. ~~11.Wl~'[I.

jent~~~s~si~~l~~ t~r~~~~~k~~~~b~~c~r~=
~reibbęd~~
~f~ęg~~n~d~~~·~~~:„
!~~~
co z tym ... wa: 3ezeh ów
to samo,
'trzeba z mm
przechodz1eń domyślił się,

zrob:ć

Chociaż jestem pewny, że do tego niie że to oni są mordercami, jeżeli ich .kiga,
111
I dojdzie, bo on sam musi dbać o swoją jak dalego zdołają uciec?.„
Przecie u wylotu mostu stoi poli.cskórę ... Nie zapominaj, że policia szuka
I 388
tartaku w Kurkowie .... jant na post~runku, u wylotu mostu za\l:~~~~~~~~~
11 sacyjny romans współczesny(/ go za podpal~nie.Jesz.c u: coś powiedzieć, czyna się miasto!„.
chciał
Nugat
;
iii
To błąd, to wielki błąd, ie zaczęli
J Rzeczywiście obłąkany starzec zna-: w tej jednak chwili z ciemności wyłooiSTRESZCZENIE
bo zwrócili tym podejrtt!nie
uciek·ać,
przechodnia·
Jakiegoś
d lazł się w tej chwili w odległości nie 1la się sylwetka
Werner został za.mordowanr. .
b' I
'wtk
ó
.
b
h k kó od
h t
. .. d
.1
po
Rogosz. przebywaiący w w1ęz1en 1uzasta·
.
.
o SD ie„.: ,
przec1
r
JYlmąt on o u męzczyzn na po~
ro w
wuc • rzec
'". ęceJ, niz
zarzutem zamordowania Wernera,
miał
me
napewno
przechodz:·en
ów
krokow,
kilka
uszecUszy
ale
oboJętnie,
nawia się, czy to Wikta dokonała tego nich.
Dopiero teraz poniósł gk>wę i do-! odwróci~ się i popa trza? za nimi, jakby zamiaru ich śoi·gać, chciał niewątpliwie
.
czynu.
zawiadomić o wypadku policjanta.·.
Między Andrzejem a Wiktą dochtldz1 strzegł tych, którzy dręczyli go przez go coś zastanowiło.
Tedy Maczuga zatrzymał się i zawoAle rychło poszedł w dalszą drogę.
·.
. . .
do )~:~fum~:~:t, dziedzic z „Czarciego tyle d'lugich lat„.
.
.
1 u~zynil
za N~gatem:
łait
z
jeden
Mrozik,
.wywiadowe~
to
Byt
.
.
oniemiał
się..
Zat_rzymał
Maczugą.,
z
Dworu", 'rozmawia na moście
pan sta·
Niech
stanie„.
pan
Niech
.
urzędu
wywiadowców
ch
lru7h, J~kby zamier~ał rzucić się d9 na1zdolnie1szy
Nadchodzi Walery Nugat.
me!·.·
śledczego.
ucieczki.„
Ale dziedzic z Kurkowa nie odwrócił
Tymczasem Józef Nugat przeczeAle jego prześlaciowcy byli już przy
Jeszcze nie zauważy.! tych, którzy
gł·owy i pędził dalej przed siebie.
nawet
umilkły
przechodni~
boki
kawszy aż
i.:zyhali na jego wolność, bo szedł z nim, zagrodzili mu drogę.
tkwił w miejscu zdewrienMaczuga
'
dalej:
mówilt
przeraśmiertelnego
okrzy.k
I,<rótki
. .
opuszczoną nisko głową.
w stronę , w. któspoglądał
To
od- towanr.
Słuch j Maczuga .. Pójdz'esz
_
1
. On.i. tymczasem naradzah się po- żema wyrwał się z ust starca...
1
w przeciwną,
to
Nugat,
uciekał
rą
k
K
d
•
.
a'
- Oooo!...
śp1esznie.
razu na dwor~ec 1 wr 6cis~ 0 ur ·owa. !\ką nadbiegał przechodzień.
A potem cisza...
- Co z nim zrobimy? ..• - pytał
.
··
.
War- Wolę, żeby nikt z nas me był w
·
d , ·
· M
Olb
k'
d
·
·
Po kilku sekundach poczuł na ra.m1e'e Na wszelki' wypadek A 3.
rzym1 aczuga za a1 cios nozem· s
Maczuga, rzuciwszy piap1~ro~a. o rze
k'
·
b
·
·
·
P
a
„.
'
zawi „.
me zechce
o z n'm
1 zrobimy ' jezeh
jadę do Lwowa i będę w Kurkowi·e za niu ciięzar o ceJ rę 1.
d i ł 2Si'
!Ił
· ?
-.
I usłyszał stanowczy głos:
trzy, cztery dni.·. Załatwię, co mam zaa
ł N
PÓJŚĆ z n::im.l dob~o~olme
Stać! Aresztowany! ...
odchodzi
pociąg
Mój
wracam„·
i
latwić
ugat Łan'cuch
- PóJdzte, PÓJ~z1e ... --:- odp.ar
Maczuga nie ruszart się jak urze. d
Pójd ·e
ótt j d ·
szeptem. - On się przecie ciebie bar'
~:e~ oJJ:iefn~e~1g;\~zuml~~z~.Y na wo czony„„
dz?, boi..„ ~ajw~żniej'~z~~ żeby go w,saA wywiad<0wca Mroz.ik zaczął wzy
. .
~ .
.
cizie do pociągu 1 zaw1esc do Kurko\\ a.„
~be dokonczyl zdania, w teJ .bowiem rwać uciekającego bez przerwy Nugata,
D~aJ mężczyzm. poczę!1 się oddalać
A gdyby się to nie udało?. ..
ustysza.ł za sobą szybk! tupot jby się zatrzymał. Gdy to nie pom0gto.
c~w11i
szybNugat uczynH gwałtowny ruch rę- o~ lezące.go w katuzy krwi starca
się zaniepokoJony . - wyciągnął gw izdek ..
Odwrócił
nog.„
krokiem.·.
kim
ka·
ł
.
, . t
- Nareszcie skończone z tym wszy- Maczuga tak samo.
- Wtedy będzie trzeba z nim załat0 s t ry swis
powietrze.
przcszy
przechodnia,
owego
poznali
Obaj
obejNugat,
Józef
mruknął
~
stkim„.
wić tutaj ... - zn iżył głos Jeszcze bar~
~
Od .~ . dziej. - Może odrazu tak załatwić, Ma- ! rzawsz y s i ę poza siebie. - Już teraz nie który ich niedawno minął...
śledczego
k
urzędu
dot
wieZ!'ony.
,M
staJo.
.
się
oo
zrozumieli,
Jed110cześnie
czuga? Nikogo tu nie ma.·. ani zywejjzależy mi na tern, żeby znaleźć Magdę...
!No nie. Maczuga?.„. Bo kto może jej jednocześn i e zdali sob!.e sprawę z gro-i a~zuga, wysp1oe"'.~ . wszys.t o prz~słuduszy.„ Jak myślisz?...
lf~uk~cemu kgto osobisci~ kdom1.Sa!'ZOW1 PoMaczuga potoczy t wzrokiem dokoła. jeszcze powiedzieć prawdę? ... Nikt, nikt, żącego im niebezpieczeństwa....
ry, .zawia •Om~-0ny o morl !ns i·er:iu.
Się
musictl
tamten
przecie
Prawda
- Może i tak byłoby dobrze„. -1011 by t groźny, ale jego. już nie ma.
przybył mezwlocz•
m?scie,
nk
wi~
t:upa!:··lafrst
mości~
na
leiąceg?.
na.
natknąć
.w
rz~cil
mruknąr, sięgając ręką do kieszenL:l - A ~an Łubkowski?
.
ama.
miesz
z
e
In
Stę
t>Orozum1ell
1
sobie
po
Spojrzeli
wie,
przecie
On
olbrzym
przestrzen
palcanu
trzasnął
..
- Tss.„ Uwaga
JUTRO>.
CIAO
(DALSZY
-~czami.„
że to był vański brat.
Nugat· - Masz iuż go... ,
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zbrodn·1 Józefa
NUgata.„
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Od dziś droższe .pieczywo
Starostwo

:~~i~~::::::

vrzewodnłctwem

Str. 3

·
1
t
•
b
k.
I
ma urzys a ze ra iem
I

N·ie mogąc otrzymać pracy ·po ukończeniu szkoły i kursów han.
dlowuch
wyca·ągal rAkA po ··a1mużnę
~
,
,

Ck) Pod
v. starosty grodzkiego, dr. Wrony, odbyła się
w dniu wczoraiszym konferencja z

Za wywołan1·e wantury sk~zany został na dwa dni aresz.tu

r~~~1~t:~~~~
a~~0;::ich:~a~~k:z~r:.
podwyższenia cen pieczywa.
1

2

U

wie

Przedstawiciele p~karzy wskazali,
Lódi, 3 paidzierniika.
że mąka ostatnio Poilrożała, wskutek
(k) Przed referatem karnym staroczego w ypiek chleba i buiek po dotych· stwa powti.aflowego w Łodzi toczyła
czasowych cenach ole wytrzymule zu· się wczoraj niezmiernie cbarakterysty·
pełnie kalkulacji.
czna SPrawa, ilustruJ~ca nędzę bezro·
P. starosta grodżkl przychylłł się do ootnei inteijgencji.
prośby piekarzy i zatwierdził nowy
Onegdaj do jednego z mieszkań w
cennik pieczywa, który wchodzi w ży..; Tuszy~ie zapukali dwaj młodzi t obdar·
cle z dniem dzisiejszym.
· ci . żebracy, orosząc o udzielenie im
Według tego cennika kilog;ram chle- WSParcia. Służąca, która otworzyła im
ba pytlowego kosztuje od dnia dzisiei· drzwi, oświadczyła, że właścicieli mieszego 30 groszy (dotychczas 28), kilo· szkania nie ma w domu i że - ona sama
gram chleba razowego 25 g;r. (23), bułka nie może im nic ofiarować.
5 groszy, kilogram bułek 75 gr. (65).
Odpowiedź ta nie zadowoliła żebra. Starostwo grodzkie komutdkuie, że ków, którzy w natarczywY sposób powszelkie próby podbijania cen i sprze- częli dopomłnać się o jałmużnę, nie podawania .pieczywa po cenach wytszych zwalając zamknąć drzwi. Gdy służąca
niż ustala nowy cennik, będą karane Ir chciała wezwać na pomoc .sąsiadów,
. winni zostaną pociągnięci do odJ>Owle· zagrozili jej pobiciem.
1
· działnośol kamo-admłnistracyJneJ.
Incydent ten został zltkwidowany

U

przez policję, która obydwu żebraków . Przymierając gło!Jem Ryś chodził
za1b rata do komisarjatu.
· , od wsi do wsi, od miasteczka do mła·
Podczas przesłuchiwania
; steczka, ofiarowując swe usługi lako
wyszedł na Jaw sensacyJny szczegół.' pracownik fizyczny, ale nig;dzłe nie
Okazało się, że Jednym z żebraków, · mógł znaleźć stałe) pracy. ·
który groził pobiciem służącel, Jest
Podczas fej tragicznej wedrówld w
25-LETNI STANISLA W RYS, BEZRO· · poszukiwaniu (,::hleba poznał 27-letnie·
BOTNY MATURZYSTA I ABSOL· · go Micha'ła Czajkowskiego, zawodowe·
WENT KURSÓW HANDLOWYCH. ! go włóczęgę, z którym
Po ukończeniu 8-klasowej szkoły POCZĄŁ RAZEM UPRAWIAĆ ŻEBR·A·
średniej Ryś, zamieszkaly w Krakowie
NINĘ.
.
przy ul. Kozarskiego 7, zapisal się na
Na wczorajszej rozprawie Ryś zez·
kursy handlowe, myśląc, że później lat- , nał, że od dwuch dni nie miał w ustach
wiei mu będzie otrzymać pracę.
kawałka chleba ł dokąd się zwracał o
Po kilkumiesięcznych ł>ezskutecz- wsparcie, spatykał się z odmową. Kra§ć
nych poszukiwaniach, widząc, że w Kra nie chciał i dlatego tak natarczywfe
kowie nie może otrzymać pracy, wyje- 1prosił o wspomożenie go • ·
.
chał na prowincję. Dokąd się zwracał, 1
Za wywołanie awantury bezrobotny
o świadczano mu, że nie ma dla niego · maturzysta skazany został na 2 dnl bez
zajęcia.
wzgłędne20 aresztu. Towarzysz jeg~
Czajkowski, który ma na sumieniu sz~
reg przestępstw, osadzony zosta~ w
więzieniu do dyspozycji sęd~iego grodz
kiego.

I
i'·

I

Echa zabójstwa zastrzeliła
kolejarzaj~goz Rogowa
Bledziowskiego

fona

~.?,~!!y~!.~. !?!!~!!.~L.„

.

ł..6clź, 3 patdziernika.
ści i ce·Lnvm strzałem trafił kolejuza w msc1wa kobieta poprzysi~gł~ . zemstę. , cyina z ramienla zarządu głównego funduszu
(gr) - Donosiliśmy już o tajęmnic~ głowę. Bledziowski w. momencie zabój- Skorzysłała o,~a ze snu m~z.a i 1ego re· I· Pracy oraz ministerstwa komunikacJI, celei:ą
zabói·s twie we wsi Stefanów. llmiuy Mi-o- stwa spał.
wolwe·re-~ zabiła )!o na mte1scu.
.
bd
stanu robót publicznych wykonywa·
ga Dolna pod Łodzią. Z krótkiej broni
O zbrodni powiadomiono łódzki uBledz1owske aresztowano. Do wmy · z a an1a
.
,
'

paLne.j padł trupem na miejscu pracownik
kolejowy, 55~letni Andrzej Bleddowski,
który w chwili zabójstwa przeb-yrwał w
mieszkaniu.
Pierwiastkowe dochodzenie poHcyijne uiawniło, że zab'ótca str.zelał przez okno z bezpośredniej odległo·

rząd śledczy, który ws,zczął dochodzenie. nie przymała się i twierdzi, że widziała, j nych na ~e:eme woJewodztwa łódzkiego z kre·
Już po kiliku dniach ustalono, że
ZBRODNI DOKONAŁA ŻONA BLE·

jak ze &trony o-~rodu zaczaił się ktoś do dytów mm1sterstwa oraz funduszu Pracy. Po
okna i po zabójstwie zbief!ł.
lustracll województwa. :astąpł lnspekcla robdt
DZIOWSKIEG0 1
Władze nie dają wiary jej zeznaniom,
*·
47·letnla Stanisława. Bledziowski bo· ponieważ istnieją dowody, że ona zaW związku z ochłodzeniem się temperatury
wiem żył z nłą ostatnio w niez,godzie i I m."3<rdowała męża.
na targowiskach łódzkich zanotowano zwytke
cen artykułów spożywczych. Ceny nabiału sko•

TOZ•samos'c'
..

samobo""J•cy ust ·ona

.

~

.

.

'C

~ .

li

.

c:tyły
procent.
Zdrotałoobecnie
równie!
mięso w
o 40górę
gr. ona6 kłg.
Jaja kosztulą
po

.

_ . 8,5 gr. za

sztukę,

przy czym dowóz do miasta

Bajerski, pozbaWliiltiYf';J~ac'1u. nad· gło ~ ~ :rJi nieu1ę.o ~r ~~~n:acz1i1evmn1e1szy::ninu~~„ ~:hit~ ll:~
~ ~-

cza lnie chory„

ł.6dź, 3 paidziernilta.
-,EY.nress'' doniósł
( słfr) _ Onełfdai"szy
1
s
-~
pokrótce o znalezieniu
. ni""'rzytomnego
-,,.
mę.ż>czyz.ny na ławce skweru kolejowego
przy uł. Narutowicza. Deinaitia, u którego lekarz pogotowia stwierdził otrucie
spirytusem denatur01Waonym, przewie·zio-

d~~;~~~':::::;:

::

1: : : ·

na ż y c ~ e

targnął - się

.

,

Związki

zawodowe

:wróciły się

do lnspekcfl

ną nędzę i przed kilku tył!odniami pozo· 114 litra spirytuw denaturowanego i wy- pracy z propozyclą stałel kontroli piekarń łódz
stał

be d
ł
z achu nad li ową.
p ona
d to B aiers
· k'i utraci'ł

l ch y1ił

kich ze względu na to, te w piekarniach nie Jest
przestrzegana ustawa o czasie pracy. lnspekcJa
pracy ma się przychylnie ustosunkować do tel
prośby .1 wyda niedługo odpowiednie zarządze·
nie o stałe! kontroli piekarń łódzkich.

c ał ą zawartość butelki. Kiedy go
·
pracę .
Z'na Ieziono
na ł awce, d awa ł już s ł a b e
T en st an przyczynt'ł się
· d o si'l nego oz;nak'1 ży•cta
· . St an d espera t a 1est
·
na dal
rozsit roju nerwowe~o i w chwili deipTesji ' b. poważny i isitnieje słaba nadzieja, że
Bajerski kupił za użebrane pieniądze l zostanie uratowany, ·
.....
~···~··~fł •H••··„·······
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Sprawa o teror robotników

został~~:'~~~::.mik•.

Pomoc zimowa dla najbiedniejszych

godzin zupełnie nieprzytomny. Nie pozostanie wydatnie rozszer:iona.-Apel p. prezydenta do(k) Jak już donosHiśmy, na dzień
s i,adał on przy s?bie ~adnych dokumei;iorganizacyj społecznych
wczorajszy wyznaczona została w Sątow, na podstawie ktorych dałoby Silę
Ł6dź
.
'k
W .
b' ł eh
d
. dzie Grodzkim sensacyjna rozprawa
3 paz, d ~ierm
stwierdzić jej!o toż;sa~ość. Nie zostało i
.
'
a„ ~
zorel!l .1at .u ie.g Y' ' ' .P;owa zone 1 przeciwko kilkunastu robotnikom fa·
· rów:nież ustalone czy wypadei,_
(v) P. pJrezvdent God1ewisk1 .zwrócił będą r6wn1ez bezpłatne kuclin1e, których b k. u bl
k .
t
,
1 nast::iinił l
·
•
K
-.!"'
.
•
d · t ·t
·
ł
h
tł
i·
·
· k
1d ·
ry t uae , era os· arzonym o eror.
wskutek pijaństwa, czy też denat napił s1.ę o. m~ Y UJCYJ.,SPO ec~11;vc . ~raz orsa· . iczb a. b ęd zie
P?W1ę1 szon~, w~g ę n!e
Obrońca robotników adw Rutkow·
sie truci~ny w celu samobójczym
ntzacyi1 falaJtltroip11nyich, 1stnie1ących na kuchnie wydawac będą Wlększą ilosć k'
ł il
'b
od•
·ł
·
.
.
.•
terenie Łodzi z propozycją przystąpienia obiadów aniżeli w roku ubieałym. Naj· s I, zg os pros ę o . roczen e rozpra·
W ~mu wc.z?ra1sz~ n~stąptło prze- I do współpracy w Obywatelskim Komite- biednieisi, którzy mi-esz;kają w odległości I wy, celem zawezwama, świadków w O·
sł1}.cha;i1e. w .szpit8;1u i11e~a1omc;go. 9ka- , cie Pomocy Najbiedniejszym ~raz o. dele· pona·d trzy kilometry od naibliżs·zej kuch sobach ki~~ownika związku zawodowe·
zB.ło się, z~ 1est mm Mactei Bajerski, .I~t gowanie członków, którzy zaJmą się pra ni _ otrzymywać będą suche racje żyw- go „Praca , p, So_chy i inspektora pra·
49, rob9·!-11ik z ~wodu, bez stałego m1eq-,· cą we wspomnianym komitecie.
1 noścl w tej ilości, ażeby wystarczyły na cy, mających stwierdzić, te w fabryce
sca za mieszkania.
We·dług zamierzeń Komitetu, akcja · przygotOtW<alllie obiadów dla całej rodziny Haeblera Pocbcza~ ostatni.ego straJku n~e
1
Bajerski, chory na przewlekłą cho· pomocy zimowej ma być w roku bieżą- ! W. najiblhżlszym czasie rozpocznfe się ; było ter~~u, gdyz ~obotmcy Salflowolme
rnbę raka, nadomiar złego cierpiał skraj , cym znacznie rozszerzona i obejmie więk zbiórka na zasilenie funduszów Komite-1 przystąpili do st~aJk_u okupac:ymego. •
t.ll!'1:-S;t1~"®
szą ilość osób, którzy z pomocy tej będą tu. W zbiórce tej wezmą os·oibiście udziałl Sąd przychvht się do prosby i roz
mogli korzystać.
przedstawiciele władz i społecze6stwa prawę odroczył.
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pr~J'~··1~ ~im do Ł:~i w piątek

I

I

.

Skazany

za spalenie

roi~~ł::~::zi:~:.61

d. 9 ~ę:fd!iernika
Dyrekcja szpitala· Ubezpieczalni cofnęła swe zarządzenie
Dnia 30 wrzefoia r. b. Sad Grodzki
Jak się dowiadujemy, w nafblit.szy piątek,
Lódź, '3' patdzierntka.
stało już cofnięte
w Łodzi rozpatrywał sprawę mieszkańca
9-go paź dz_i ernika I?rzybywa do t~dzi I-szy re·
(k) Sytuacja w szpitalu Ubezpieczał- I że pielęgniarki zatrudniane będą po S m. Łodzi Stanisława Błas•zczyka, zamiesz
p:ezen ta.cy1ny -0 ddzrn.ł Cyrku Stani~wskl~h! któ· . ni SoołeczneJ· w Łodzi przy ul ZagaJ"ni- godzin dziennie i że przysluniwać Im kałetło
przy ul. Brzezińskie; nr. 124,
6
r:ogo doskonałe programy od na1dawme1azych .
.
•
,
A
lat wywoływały podziw w całej Lodzi. Program koweJ 22 uległa w ciąltll wczoraJszeio będzie przed nocnymi dyżurami Jeden eskadone)!o pr.ze.z Łódzikie. Towarzys.Lwo
obecny jest bezapelacyjnie najlepszym ze wszy- 1doła odprężeniu.
wolny ddeń, a prócz tego drugi wolny Opieki nad Zwier.zęta1J1i o spalenie całe•
st~ich dotychczasowych i ?bejmuje 20 wieł~i~h
Jak wiadomo, dyręktor szpitala dr. dzień w ciągu tygodnia.
go roju młodych 'PS'Zczół.
mię dzynaro do wy ch atrakcyJ, które niewątpliwie B . l k'
_J_ d
•t
l
· k' i 1.1.
·
Ró'
h d
· :L• sąistall'i:I.
• _.._
A
zd o b c;d ą uznanie zwołenników sztuki cyrkowej.\ UJa s 1 zawia om1. ~ie ęgmar 1
~ ~Co d.o sprawy nowych
warunków
l poc o zi'ł z pasie:Kc1
p. •
w programie zobaczymy największego żon- l szy per~one_l pracowniczy, , że z d~1em pracy dla ni~szy~h pracowników szpi- Z. i osiadł na drzewie wiśniowym w
óJera św:ata, następcę słynnego Rastel!ego fe· 1 1 patdz1ermka wprowadzony będzie W tala dyr. Bu1alsk1 nie dał Jeszcze kon- ogrodzie Błaszczyka.- Przygotowawszy
;omenll w sztuce cyrkowej Massimiliano Truzzi, I życie nowy re!!ulamin pracy. Ponieważ kretnej odpowiedzi, wobec czego zwią· na łopac~e materiał palny z wioró1w i
ży~e posągi z bl"onzu,_ ostatni P.rzehój . Paryża.I re~ulamin ten pogarsza. warunki pracy zek praoowników instytucył użytecz· smoły, Błaszczyk podpalił go, a gdy pło•
1d~s!i:o:1ałe
róznych zwierząt 1 wiele, 1
płe1fęaniarkl
i niżsi tunkc""narjusze
w1el2 nowoś t~esury
ci
."'
• JV
no ś Cl· PU bi„ prowa dzący a k c j ę w te I mienie budmęły i podszedł pod drzewo
Pr::igram reszty atrakcyj ogłosimy w jednym odrzucih .prowzycfę dyrekCJi szpitala ł sprawie, podejmuie dalsze Interwencje. i dokonał w besł.jalski sposób znisze:te•
z najbliższych naszych numerów.
. . 1postanowili nie przyJmować posiłków.
nia tak cenionych i pożytecznych owa•
Na leży •jedynie zapamiętać, że Cyrk Sta:
w dniu wczorajszym dyr. szpitala .
ków. - Błaszczyka Sl)Otkała zasłurtona
niewskich {I -$ZY garn itur) przybywa do Łodzi dr. BuJ'alski 'Wezwany został do okręgo·
POKÓJ umeblowany lub nieume kara bowiem wyro-kiem sadu z dnia 30
d · 'k ·
d s 30 · ·
blowany
jednej osoby wz ględnie
' I
b k
ł
w p iąt~\ 9-go p aź. z1erm a 1 o go z. .
w:ie· we i inspekcii pracv g-dzie
na biu ro dla
od zaraz do
wynajęcia wł wrześn ~ ~· . u arany Z?sta grzywną ~
czorem zaprezentuje nowy program przy "''cy , · • ...f.,.., ł · .
·
'
d
I
wy
ko
c
50
ł
m
a
.l-:
Wólczaf1ski ej na placu straży poż arnej.
. oswtaUJ„ZY ' ze zarzą zen e o nowym
centrum miasta. Wiadomość tele·
SO
s i
z . z za •I' na na 10 UUI
1re1rnlaminie pracy dla pielęgniarek zo·
fon 154-28
aresztu.
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PROGRAM ROZGŁOśNI tODZKIEJ
POLSKIEGO RADIA.
' SOBOTA. dnia 3-go pńclziernlk„
12.03-12.13: Pogadanka prawnicza p. t. „Tra•
gedia. matek" (podrzuc;mie dzieci) - Madam.
Ko.zow&lci~go. 12.13-12.23: Dziennik południo·
wy. 12.2l-13 10: Koncert w wykonaniu Orkie·
stry Tadeusza Seredyńskiego (ze Lwowa). 13.10
13.15: Chwilka gospodarstwa domowego. 13.1514.30: Przerwa. 14.30-15.35: Muzyka rozrywkowa (płyty). 15.35-15 45: Wiadomości gospodar·
cze. 15.45-16.15: Audycja dla dzieci stanzych
p t, „W nowej szkole" - słuchowisk~ z okazji
„Tygodnia Budowy Szkół Powszechnych" w
opracowaniu J!.lniny P>DTazińskiej. 16.15-16.45:
Koncert w wykonaniu Orkiestry Tramwajów
i Aufobusów Miejskich pod dyr. Leona Cymermana. 16.45-17.05: Poświęcenie domu Związku
pracowników samorządu terytorialnego.
17.05-17,50: Koncert solistów z Krakowa. Wykonawcy: Helena Zhoińska • Ruszkowska
(śpiew) i Jacques Marmor (fortepian).
17.50-18 OO: „Siedem klasztorów i gdzieniegdzie
domki" - felieton wygłosi Roman Merson
(z Łodzi na wszystki9 rozgłośnie).
18.00-18.10: Pogadanka z cyklu 11 Życie m. Łodzi", - „Pod czarem księgozbiorów". (God,zina w miejskiej bibliotece publicznej).
18.10-18.15: „Piierwsze szybowisk,o na terenie
pawfatu łódzkiego" - pogadanka - wygło
si Józef Rerych.
18.15-18.35: Piotr Czajkowski: Jeżioro Łabędzie - balet op 20 (płyty).
18.35-18.50: Koncert reklamowy.
18,50-19.00: Pogadanka aktualna.
19.0Cl.-20.15: Koncert w wykonaniu Małej Orkiestry P. R. pod dyr, Zdzisława Górzyńskie
go z udziałem Ireny Carnero (piosenki) 1
Czwórki Radiowej (refreny). Z Wyst. Rad.
20.15-20.45: Audycja dla Polaków zagranicą:
w opra„żołnierz Polski współczesnej" cowaniu kpt. Jerzego Pod~kiego.
20.45-20.55: Dziennik wieczorny.
20.55,.-21.00: Pogadanka aktualna.
21.00-21.30: Koncert kameralny. Wykonawcy~
J'ózef Kamiń'~ki" (skrzypce) Wład. Szpilman
(fortepian).
p. t. „Oj da21.30-22 . 00~ „We&0ła Syrena" na - dana" (wariacje olimpij.skie) w opra·
cowaniu Aleksandra Jellina, w wykonaniu
Chóru Dana.
22.00-22 10: Wiadomo§ci sportowe ogólne.
22.10-22.15: Wiadomości sportowe lokalne
22.15-23.00: Koncert w wykonaniu Orkiestry
P. R. pod dyr. O!~ierda StraM:yńskiego z
udziałem Sergiusza Benoni'ego (bas)23.00-23.30: Muzyka taneczna (płyty).
23.30-0.30: Koncert życzeń.
,

\
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ciężył śmierć".
CAPVI'.OL:~ .,_ Dzisiejsze
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CORSO: -1. ;-,eta ciebie -tańczę".
dam dziecka".

kl6ry twy-

II. „Nie oa_

EUROPA: - „l;l.ł mitn · Pidł".
GRAND-KINO: - „Żona, czy sekretarka".
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z uszu

kolczyki

Bestialski napad na młodą kobietę w lesie.-Opryszek został aresztowany przez policję
Lódź, Z października.
(k) Urząd śledczy w Łodzi powia·
domiony został o zuchwałym napad...z;ie
r~bunkowym, dokonanym w dniu wczo
rajszym w Chelmach pod Zgierzem.
MarJanna Perkówna, zamieszkata
przy Szosie Zgierskiej 38, udała się rano
do znajomych we wsi Chełmy. Gdy
znajdowała się w lesie, nagle z zarośli
wybiegł jakiś osobnik, zastąpił jej dro·
gę i zażą,ooł wydania pieniędzy.

50

Napadnięta oświadczyła, że nie ma podda się operacji.
Za opryszkiem wszczęto energicz·
przy sobie ani grosza. Odpowiedź ta nie
zadowoliła opryszka, który po przeszu- ne poszukiwania, które uwieńczone zo·
staly pomyś.Jnym rezultatem. Policja a·
kaniu torebki Perkówny,
rzucił się na nią i wyrwał jej z uszu resztowała w lesie iak:iegoś podejrzanego osobnika, którym okazał się n.iejazłote kolczyki.
Dopiero po kilku minutach ustysza- ' ki Władysław Olas, bez stałego miejsca
l no krzyki Perkówny i pośpieszono jej zamieszkania.
Ponieważ ustalono, że to on byt
'z pomocą. Lekarz stwierdził, że odnioi sła ona dotkliwe rany i przew1ózł Per- , sprawcą bestjalskiego napadu, aresztoi kównę do szpitala, gdzie nieszczęśliwą : wano go i osadzono pod kluczem.

i

I

stowarzyszeń
Organizacte, które

Hkw~dacji

ulegnie
istnieją

naa„ papierze

( ści za os.tatni okres czasu, podania skła likwidacją tych stowarzvszeń i organizacyj, które istnieją jedynie na papierze, a
żądało od szeregu stowarzyszeń zareje- 1 A-keja kontroli działalności stowarzy· nie przejawiają żadnej żywotności.
1
W Lodzi bowiem istnieją. stowarzy·
strowanych w Lodzi wykazu działalno- szeń łódzkich łączy się z zamierzoną ·
~ ~~ «t~~·~~~0ę~ ~„>~-«>„~~~Q~v....-...-vv~v '-•· 0':.•>·" '- -·v·. -·" - ' - ~•••••• szenia, które od kilku lat nie zwoływały
Lódź, 3 października.

(v) Łódzkie Starostwo Grodzkie za- du zarządu i siedziby stowarzyszenia. -

·echali· do Warszawy .żadnych zebrań,
Inspektorzy Pracyz uowymi
WYJ
ochronnymi

urządzeniami
celem zapoznania się
, t
b · •
• d •
d
z zie zmy ezp1eczens wa. pracy
. Lód~, 3 paździer!1i~a.
(k) Jak się dowiaduiemy, mm1sterstwo opieki społe,cznej delegowało kil·
ku inspektorów pracy z Lodzi na wy·
Warszawie,
stawę metalurgiczną w
gdzie m. in. demonstrowane są najnowsze wzory u~ządz~ń ochronnych dotyczących bezp1eczenstwa pracy w fabry
.
.
. .
kach.
ZapoznaJą się om doktadme z owymi wzorami urządzeń ochronnych, poczem podczas wizytacji fabryk lódz-

•

kich z~r~cać będą uwagę wła~cicielom
przeds1ęb1orstw ~a koniecznosć prze·
prowadzenia zmian, mających na celu
zabezpieczenie robotników przed nie·
szczęśliwymi wypadkami.
Przy okazji warto nadmienić, że
stan urząd~eń ochron~y.ch w łódzkich
1
. fabrykach Jest fata~ny ~ ze ~statn1o, ~ar1dzo czę~to zdarzaJą się meszczęshwe
. wypadki przy pracy, przy czym bar1dm rz.adko winę w nich ponosi robot'nik.

I1

łożvciele.

I

w

władz.

••••••••••••••-

.

Ko~

~ f)ocł-.za~~ . dla.; ddeci niewidomych
Społeczeńi.lwo Łódzkie.
Lódź, 3 października. I
I

~~~~0n?h~;~c~~~~IA

ektury

~tóre zdało I
W dniu 3 października r. b. o godzi· tak chlubny egzamin ze swei ofiarności, PRZYJDŻ

„Nowe przygody Tarzana''.

I

~~~

!

Molnara „Wielka miłość"
Dziś w sobotę i w niedzielę o godz. 4-ej
!'O poł. sztuka Wernera „Ludzie na krze''.
W roli głównej Jan Bonecki.

TEATR POPULARNY

Dziś wspaniała

komedia Molierowska p. t.
„Chory z urojenia" w wykonaniu Bronisławy
Bronowskiej, Zygmunta Bończy, Aleksandra
Karola
Go.sławskiej,
Jadwi~
Buczyńskiego,
Leszczyńskiego, Mieczysława Nawrockiego, Jana Niwińskiego, Adolfa Now.osielskiego, Zofii
Sykulskiej, Jerzego Tatarkńewicza, Zygmunta
Tokarskiego i Mieczysława Zonera.
•Oprawa sceniczna Stanisława Węgrzyna.

~-·
~

,,.,,.,, 7&&UM

3 PAźDZIERNtK 1936 ROK.
Koło godziny 9-ej rano odczuwamy pewną
drażliwość i niezadowolenie. Do godziny 11-ej
nie należy rozpoczynać l'rocesów ani załatwiać

interesów wekslowych: P,ołudnie nadaje się do
przyjmowania podwładnych do służby oraz do
stosunków z osobami na wyso_
nawiązywania
kich stanowiskach. Od godziny 13-ej do godziny 15-ej działają ujemne wpływy dla lekarzy
i osób mających styczność z bronią. Okres ten
sprzyja natomiast sprawom miłosnym. Godzina
16-ta przyniesie zainteresowanie nauką i sztuką
oraz powodzenie towarzyskie. Mię,dzy godziną
17-tą a godz. 19-tą nie należy pożyczać pienię
dzy od nikogo ani nikomu. O tej porze naraże
ni jesteśmy również na nieporozumienia z osobami, od których jesteśmy zależni. Jeszcze gorszy nastrój panuje koło godz. 20-ej, gro.żą nam
wielkie straty materjalne, choroby i wypadki
Wieczór zapowiada Ilię dośmierci w rodzinie.
brze, sprzyja nowym poczynaniom i przyniesie
miłe przeżycia psychiczne.
Dziecko dziś urodzone - szczere, praktycz_
ne, posiada talent orianizacyjAJ., mu.u.kalne,
brak silnei woli.

nie

składek od człónków. -

śladem żywotności stowarzyszenia

Jak się dowiadujemy, -szere~ st,Jwa·
: rzyszeń w Lodzi nadesłał żą.dane wyka·
zy zaś wiele organizacyj nie odezwało
Się na apel władz. W licznych wypadi kach władze administracyjne nie mogą
· nawet ustalić adresu siedziby organizacii
najbliższym czasie akcja kontroli
I
stowarzyszeń zostanie zakończona, a w
; wyniku jej około 50 or~anizacyj na tere' nie Lodzi ulel!nie skreśleniu z wykazu

OZJS POSW!ĘCEH~f KAMIENiA WĘ61ELNE60
... , ...

posiadają

siedziby
jest
jedyni~ trtuł prez~sa, zastępcy i s~krę1 tarza, 1a:1n przed kilku laty otrzymali za·
, i nie inkasują.

1

1

100

~,

więc

nie 15 min. 30 przy ulicy . Przyszko!e tuż niewątpliwie stawi się na dzisiejszą uro- WYBIERZ swoi ios
obok Szosy Pabianickiej, odbędzie się czystość, by zadokumentować swe zain- ZWYCIĘŻ w walce
„Dodek na froncie".
MIRAŻ: podniosła uroczysfość poświęcenia ka- teresowanie losem nieszczęśliwych dzie·
PAŁACE: - .. Nie zapomnij o mnie".
mienia węgielnego pod pierwszy w woje- ci ociemniałych.
„Złotowłosy Brzdąc".
PRZEDWIOśNIE: RAKIET A1 - „Niewidzialny promie,;",
A zatem dziś, w sobotę, o godzinie 15
wódzitwie łódzkim za;kład dla dzieci nie· j
RIALTO: - „Regina".
widomych, wznoszony staraniem . Lódz- : min. 30, spotkamy się wszyscy na placu
1 budowy przy ul. Przyszkole. Dojazd na Bndri!ab1
kiej Rodziny Radiowei.
illl .u
Uroczystość przy udziale władz pań-I miejsce uroczystości tramwaiem miejskim O~~
stwówych, samorządowych i wojskowych do Placu Reymonta - stą.d tramwaiem
oraz przedstawicieli Pols'kie)!o Radia i dojazdowym do mostu na Szosie Pabja· i
TEATR MIEJSKI.
organizacyj społecznych, nickiei.
reprezentantów
Dwa występy Juliusza Osterwy.
Bliższych informacyj udziela sekreta· :
będzie nagrana na still'u i transmitowana
Dziś, w sobotę i w niedzielę o godz. 8.30
I
L. R. R. ul. Piotrkowska 106.
rjat
Radio.
?olskie
~,rzez
wieoz. czarować będz.ie widzów mistrz Juljusz
UW&
i WWW CL
Osterwa, kreując popisową rolę Iva w komedii
METR_O: -

:t!ti

i
byt,
Losy do I-szej klas.
poleca
KOLEKTURA Nr. 106
oddział w Lodzi,

0
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'v'JYGL'Ą_DA

ORYGINALNE
OPAKOWANIE
WYROBÓW

CAPITOL·

~łfl„OLLJ\

CHARLIE

GUM.

Łódź, 3 października.
Rynku żatrzvmaBałuckim
Na
(gr)
Pob•on;,~
ny został wczoraj podczas targu Kazi·
~"°
D
'!fl'...,li
mierz .Politowicz,, ~am. P.rzy ul. Mi~DODATKOWE SZCZEPIENIE PRZECIW ł czych i kolarskich do Pabianic.
W dniu tym bO'Wiem Stow. ~piew. Lutnia 1 nowskiego 24, ktory skradł skrzymę
BLONICV.
Rozlepione na mieście ogłoszenia, w których obchodzi 40-lecie swego istnienia, zaś Pabj. j jaj, przybytemu na jarmark Francisz! kowi Kmieciowi ze wsi Dąbrowice,
zarząd miejski podaje do ogólnej wiadomości, że Tow. Cyklistów - 30-lecie.
j gminy Kowale Pańskie. Politowicza
ATAK SERCA w AUTOBUSIE.
od dnia 6-go do 10-go bm. włącznie w lokalu
Warszawski Izrael, mieszkaniec Łodzi (ul. Iodstawiono do 3-go komisariatu.
Oirieki Nad Matką I Dzieckiem przy ul. Pułas.
. .
kiego Nr. 17 odbywać się będzie dGdatkowe ,\farynowska Nr. 32) jechał autobusem z Łodzi
- Ten sam komisariat poszukuie
szczepienie przeciw błonicy tym dzieciom, któ- do Kalisza. Pod Pabianicami dostał ataku serre z jakichkolwiek bądź powodów przy poprze- cowego. Po przybyciu do Pabianic karetka pewną dziewczynę lekkich obyczajów,
dnich szczepieniach nie wzięły, czy nie mogły Czerwonego Krzyża odwiozła chorego do szpi- która w czasie rozmowy okradła w ha·
b
d
k
wziąć udziału.
lach targowych Józefa Zasadę, zam.
tala mieis lego, g zie prze ywa na kuracji.
I przy ul. Granitowej 12.
NARADY w WOJEWÓDZTWIE.
ROBOTY POLNE.
l
p
W okolicznych wsiach pod Pabianicami zieNocy ubiegłej dokonano kradzieW dniu wczorals~ym p~ezy~ent m. abia~ic 1
mianie przystąpili' do siewów żyta i kopania
p. futyma wr~z z k1erowmka~1 ~ydz_. tech~1<:z ży w sklepie spożywczym h'!. 11fa1·z1a
kartofli.
-· v
·
.·
·
ncgo brał ttcł.z1al w naradach, iak1e miały m1ei-j ·
przy ul. Zyć1owsk1ej 34. Za wtamywaNiespodziewane chłody, iakie nawiedziły na sce w biurze województwa w Łodzi.
Narada tyczyła autostrady Łódź - Łask i czami wdrożono poszukiwania.
szą okolicę, pr~yczynil~ się znacznie do pośpie
_
·~ ~· °
, 1
·
_ W
_ przeprowadzenia iei przez Pabianice. Specjalna
. . _
chu z robota.m.1 P~lnymi.
reszcie ~,a ;v,d ~~: S..c.tLJ~ (Po
.
Jest nadz1e1a, ze do 15-go ?~zdz1erm_ka ro i komisja zajmie się zbadaniem przeprowadzenia
t l~dmowa 24~ domosl. ~Oli~JI o u~1lowaboty w polach zostaną całkow1c1e zakonczone. autostrady przez nasze miasto..
1
n~u dokona~rn ~rndziezv .lei?:? mieszka:
REPERTUAR KIN.
NIEDZIELNE ·!WCZYSTOśCI w PABIANI~1a .. zlo~zyncy Jednak, zostali sploszem
O~WIATOWE: - Pan Twardowski.
CACH.
I zb•~gh.
W niedzielę nadchodzącą spodziewany jest NOWOŚCI: - Grzech.
ca,; riiud przeds~c:iQli. ....~ł łpiewa LUNA: - Miłość Cygana. Samo~d Nr. 99.
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Napisał specjalnie dla „Expressu":

Sensacyjna

JERZY BAK.

powieść spółc:zesna
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,
nicznie Halwina o śmierci Arbuzo~a i ucieka , Ch
STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIESCL
cę zaproponowac. rze~z następuJącą: I . - ZaJęta by tam przep~sywaniem„.
Karol Halwin, jeden z najbogatszrch poten- przerażony do. swego pokoju. Przerażenie jego'
tatów. przemysłowyc.h w Po~sce .znalazł pewne- wzrosło, gdy po kilk~ dn~ach ujrzał żywego Ar- - stwó_rzmy organ;~zfl~Ję samo·obron:v: N11~ styszałam, że ktoś wszed,ł do pogo dnia na swym biurku ta1emn1czy list, nastę- buzowa... Okazało się, ze był to ucharaktery- prned n1e~nanym Mscrc1elem!-.. Postara] ko.}U„.
Halwin wzruszył ramionami i ws-zedl
zow11:.ny sob.0 w:tór zamorodowanego w taje~niczy my się w ten sposób go przył1apać a gdy
puląceJ treści:
. ' przy- d-0 swego ga bin etu. eb Udia ł się za nim.
ł musimy
d
• - „Uprzedzam pana po raz ostatni: - prze- sposob Rosiamna, którego podsunął Halwm, aby by nam się to n. e
1 . , ~ a O,
. · . .
stan pan dręczyć i wyzyskiwać robotników, któ- w ten sposób wydobyć dawne tajemnice Arburzy ulrowie i życie stracili przy maszynach, zow~. Ziętek stoi teraz. pod. zarzutem zamordo- ~aJmmeJ pdarem~IC Je~o zamiary, stępić Twarz jego by1ła spokojna, jak gdyby
aieby pan miał miljony, kochanki i luksus. Ale w!1n1a At~uzowa,, a pon1ewaz wszystka przema- Je~o bron!... ZdaJę sobie sprawę z tego detektyw nie myślał już wcale o niekrzywda mści ·się!„„ Niech pan o tem pamię- wia prz.ecn!ko memu! wobec tego musi milczeć że sami nie damy sobie rady w wak~ zwyklym 1°1I1Cydenc1'e
•
1
, . .
.
.
o mach10ac1ach Halw1na.
·
t ! o ._
Krążył po gabineci,e, przypatrując
Jednocześnie Ziętek dowiaduje się, że w no- ~ taJe!Umczym Mscrc1elem, tymbardziej, I
~a: ;s~td1,!:„ M ś c i c i e 1
a~„d zs,kz~gcah
1 Halwin fest wściekły, tymbardziej, że w cy .111iadł na. ~adźkę j!lkiś barczysty drab, któ- ~e ka~dy z nas ma głowę z;aprzątnLętą 1s1ę wszystkiemu z widką uwagą. Najo!>tatniµi miesiącu otrzymuje już po raz drugi ~Y,z,ą a~ od 01e1.wydan1a medalionu. Jadźka wy- mnym1 sprawami. Pozwo!Hem sobie za- dłużej zatrzymał silę przy kanapce stoją
10
'tkandn.a dzisiejsze zebranie pana Weba, 1cej w rogu i
Wzywa
tego · rodzaju list z
do siebie znanego awanturnika spod ciemnej nad taj"mnicą tego medaionu i na wszelki wy- znakomitego ~etekt~~a ai:ierykańskie-I ną. Nachy!<i1l się jakgdyby czegoś szukatt
. d i nag1e Ok rzyk z dUmienia wyrwa! mu
pięć pa d ~ k uk ryw~ go po.d po dł ogą. p ewne~o dnia go
przyrzeka mu„MściPiotra zaRudziaka,
gwiazdy,
. ' który. dob 1erz e. JUZ SO b Ie Odpowie
wykryciei tajemniczego
tysięcy złotych
f:1tka pozna1e na uhcy l'wego napastnika. Jest r:1ch ludz.11do walki z naszym wriogiem ... się z ust.
ciela".
t ? „. · sta10.
· z k rzes Ia.
· ' t s1ię
· · po dmos
Cu d:wz1em1ec
udziak.
· d rz~j gab'l•
· • Się
• ch W1'li ot Wlera1ą
W pe'YneJ.
zapyta ł prezes.
- Co Się
Jadzi jest pani dyrektoroChlebodawczynią
Detektyw stat jak gdyby skam,iiePanowie przyjrzeli mu się uważnie
be~u.kHa~7 10 ~ Il naz'>rotu s~ie d dawł?1 ,~go ro- wa Hołubińska kobieta zła i przewrotna.
niały. 'Twarz jego zdr:adzał.a wielkie nazfę:ki~m ;:~ii:dz d~t~strei' :„!Janya ;::m alk Pket'!nego dnia J a~zia otr~ym!lła list od Zięt- l przywitali go oklaskami.
·
· · Dop1ero
1
·
·
'
k
1
·
N
ory zaprasza Ją na ruedzielę do mleczara,
•
J•
•
•
po chWl·1·I odparl:
pręzeme·
ty
;v;ęc
suę
ooc~y
.s
a
I·O
.asza
„ Z1ęt~k po te1 ~ozm~wte .wraca do ~omu jak ni prz ulicy Grójeckiej 18, Pani Hołubińska
Bardzo przepraszam.„ Muszę się,
p11any 1 ł!'czyna ~1ę zwierza~ przed Jadzką, mło- , wy~arfa jej ten list z ręki i zagroziła Ziętkowi ko na hnansOW!1'111U dz1ałabnosc1 pana
\Veba .. „ - wyJ.aśnil Ifalwin. - Sadzę, nad czymś poważnie zastanow,ić .
d4, ~ocl~1~fl ił~ącą, z ktorą łąfZY go głębsze pohcją. jeżeli Jadzia pójdzie na to spotkanie.
Przez kilka mhnut staJ tak ni~;UChr(}o
I
~6czucie, e.ł a ,w1nb przylpomocy ·indtryg I szantah- . Jadzia poszła, okazało się jedy.ak, że list ten że każdy z nas chętnie zadeklaruje .pew
·
·
· .
k
ezwo ne narzę zie w swyc pisał Arbuzow, który chciał ją ściągnąć jako za"' w uczyni ze
rę,1'ach ! teraz zmus~a ~o. ~o zamordowania kładniczkę, by za jej pośrednictwem zwabić do n~ sumę na wy rycie I umeszkodl1w1e-, mo, wres~c1e zwrocuł się do ttalwma:
I . - Chc1a}bym pana prnede wszystm1esr;ka1cego pod nim .n1e1ak1ego Aleksandr~ ~~łapki. ró'Y11ię,ż Ziętka •. w tym celu ~roponuje me nacszego wspólnego wroga!
Oczyw~ście!... - zgodzili słę od-1k1m zapytac, kto posiada prawo wstępu
AA~bbuzowa: Podczasz.tetk' r?Zkmtowy P.rłzycho~Zl 1e1 nap!SaDle bst.u do Ziętka, ale Jadzia odmab' t ?
' k'
.
.
.
1 uzow 1 zaprasza 1ę a, 1a o czyni co wie- wia kateg-0ryczn1e.
Wtedy Arbuzow wziął ją za rękę i zacis- razu wszyscy. - Chętme się na to p1- c O pans 1ego ga .ne u .
czór, na partję szachów.
' . - N_ikt! - odpart! Halwin. - Zasad' szerny!.,.
pew~ej chwili P!',d wpływem alkoh?lu nąwszy ząby, rzekł:
Web zbliżył Si'ę do stołu i odpowia-1 mczo nikt„.
- Chodź ze mną.„ Na dole pogadamy.„
Z1ętek traci przytomnosc•. G4y oprzyto~ru!'ł,
· kl ucze
· pan przech'OWUJe
• '
•
'
1
Nie pójdę„. - broniła sie Jadzia.
skonstatował ku swemu wielkiemu przeraze01u,
I - A., ~ dzie
pow1tame,
na przyjazne
aJąC U!\.1...110'11em
mrużył swe groźne ślepia.
że przy nim le:i:y martwy Arbuzow„. w tej!1 -Arbuzow
.
•PO WYJSCIU z. bmra?
cdparł:
chwi~i rozległ się trzask, jakgdyby ktoś zamykał _ Nie pójdziesz?!.„ Teraz też nie?!
.
~rzwi._ Kto go zamordował?.„ Na. nocnym sto- I pięścią zaje~h;ał. jej prosto w żebra. Jadzia I - Ja miałbym d~ panów jedną proś-I - Mam .J.e pr~y sob1e... . .
Web zbl!. zył się do d'rzw1 I obeJrzal
l' bę.„ Przede wszystkim chciałbym po- :
hk,u Z1~tek znalaz~ note~ z ~dnotac1ą,: - ::Upr~e- krzyknęła przerazhwie i opadła na podłogę.
·
· t h
zamk' P k"lk
· d
k t k ·
t t
,
- Podniósł ją i jak manekin zawlókł do dru · t
dz1ć Ziętka - niech pdnu1e medahonul .„ Z1ę~ j. u . mu:iu ac uwaznego
I.
tek nie rozumie co to znaczy, lecz nie ma czasu giego pokoju a stamtąd przez sień do ciemnej LOS a was w s a ym on a' cie z Je nym .
panów„.. Ponieważ pierwszy rozma- przyglądarua się w1elk1m ·i skomplikiowa'
na zastanawianie się, zawiadamia więc telefo- piwnicy„.
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wia.t ze mną. P.an prezes ttalwin, więc nym ~amk~m amerykańskim rzekł n1eiuz utrzymać ten lmntakt spodziewanie:
- No. ta~„: Ws~ystk.o jest jasn,e„.
ni?t do końca ... Je~tem przekonany, że
~. ..•
-~~~~"'Al
f2 ń,· IP~Q·
-:'CO dla pana Jest J~et!?„ -= zamA~
li' bągu rzecti tttfes1~cy ~Ciciel b~~
ił~ I
t"ó F~ .,,
~
~
. ..
L-alkowJAjt} ~nheuk.10®w,~ony.„ Obser- tal ciekawie ttalwin.
·
l:JI
· ,
·
- Mściciel posiada '1<lucz.e ao:~~ A.:;
Na ~i.urku Iial ina zadz:von.~I tele- łem s.obie zaprosić tutaj wszysjkich pa-! wuję jego działalność na podstawiie wiafon. ZdJąl słuchawkę. Mówiła 1ego se- 111:ów w sprawie niezwykle ważnej ... 1 domości z prasy od chwi.!i jego pojawie- skiego gabinetu!
Iialwin spojrzał nań przeraż·onymi
1Wszyscy tutaj reprezentujemy w tej 1nia się w naszym mieście„. Zastrzegam
kretarka:
oczami·
tai
dyskrecję
całkowitą
jednak
sobie
przedsi;;;Morstw
naszych
zarządy
chwili
- Panie prezesie, wszyscy już się:
- Co pan !11Ówi?„. Skąd pan wie?.„
z:ebrali w sali konferencyjnej i czekają ' Nie po~rz~bu_ię chyba dodawać U.e trudu j.emnicę.„ Ni.kt nie może wiedzieć o tym,
- To Jest Jasne ... W zamkach są wy
11 posw1ęc1ema wkładamy w naszą pra- 1ze przystąpiłem do walki z Mścicielem
na pana prezesa·„
- Dobrz.e ... Zaraz przyjdę .... - oś- cę, by utrzymać nasze warsztaty w i że otrzymuję z teg.o tytułu jakieś fun- raźne ślady odbitek.· ..
, .
I - Więc pa? .sądzi, że„...
wiadczył ttalwin i odłożył szybko słu- . tJ:'ch ciężkich czasac~.„ Cóżby .kraj. zro: dusze od panów·..
- Że Mśc1c1el wchodzi do pansbe- Przyjmujemy to do wiadomości..·!
l bil bez nas?„. Jestesmy przecrn 0Jcam1
chawkę·
. Schował d!o biurka teczikę z pa~iera-j v.:telkich, ~·zes~ robotniczJ:'ch, ci'!3-gle o. - odparł Seibliitz· - A panu, panie Web, go gabinetu, ~i~dy pa.n~ nie ma„„
- Teraz JUZ rozumiem skąd się biom1, zamknął szufladkę na klucz 1 wy- ! ~ich mys!Jmy 1 staramy s1ię, aby 1m było,. życzymy· powodzenia w pracy.„ Mści- •
sz~dt z. gabinetu. W przedpokoju sie-; j~kn~j_1epiej.„. . Mot-emy to oc~:v:wiś~i~ ciel staje się bowiem ostatnio już bez-i :-ą z,ielone list:v: na moill'. biurku! ... działa Jego sekretarka, panna Janka, · czynie w granicacn naszych mozl1wosc1· 1czelny!... Dopuścill się rabunku na os10-i· krzyknął łfalwm przelękn1·onym głosem.
I Wszyscy panowie kiwali poważnie lbie mego urzędnika i zrabował mu - Więc co pan radzi czynić?„.
przystojna dziewczyna.
- .Z:i,ni.enić. zam.ki.„. I to. dz.iś jeszcze·
- Nik~go nte, .wp~szczać. pod:::~a~ . g.l?wami: zgadz,ając silę z zapatrywania- ao.qoo złotych!... Do czego to dojdzie,
konferencJ1. .. zwr~c11l s.1ę. ttalwm. do nreJ. , m1 ttalw.ma, k.tory c_iągnął ~aleJ z napu- peśl! p~zwo!imy dalej Fasować temu nilk ! OC:Z~w1sc1e me ~1komu .n1e mówiąc ....
szoną mllilą, me zdaJ1ąc s•ob1'e sprawy ze cz.emmkow1!... Stuszm1e pan prezes ttalt1 Juz J~ to zatatw1. ę.„. Kiedy opuszcza
- Czy pan Web Jest JUZ na sali?...
.
win zaznaczył, że poświęcamy się dla pan bmro?
swej śmi1 esizności i obłudy:
i
-- Tak jest, panhe prezesie.„
- O ósmeJ.„ .
- Skiinąl głową i poszedł dalej. Ciięż ! - ""Trudno od nas wymagać, abyśmy dobra Mednych ludzi, ale nie można od/
kiim kroki.em stąpał po długim, jasnym wszystko oddawali biednym, · ale uwa- na-s żądać poświęcenia cal'kowiteg.o!.„. I - Czy wted~ mkogo już nie ma w
.
korytarzu, wystanym puszystym dy- żarn, że to co czynimy, stanowi maksi- 1 Panowie wsta1i· Dziękując ttalwimo- !1ca:łym g.machu bmrowym?...
,
- Nie...
wanem. Urzędnicy na jego widok za trzy · mum tego, co w tej dz.iedzii'ni·e zrobić mo-, wi za przewodnictwo oraz i'Ilicjatywę,
czy fabryka J'est czynna dziś w
I
mywali się stropienii przy ścLani1 e, kła- . żna ... Ni1e żądamy przecie, aby prac()wal' każdy z osobna ściskał mu rękę·
1
.
nocy·
przeiidz:ież.e
prezies,
pan
Pozwoli
w
działo
si'ę
to
jak
darmo,
za
nas
dla
no
drogi.
z
niając svę nisko i ustępując mu
1
ttalwiin tylko lekk'° poruszał gtc;iwą, nie ; dawnych czasaich, kiedy niewolnik mu-I my teraz do pańskiego ~abilnetu celem ~ • - Kuo posiada kluc~e od drzwi wejsiaił dla swego pana pracować cale życie Iomówienia dalszych sz.azegółów„· - :sołowych ~o gmachu biura?
odpowiadając nawet mruknięciem.
. .
.
P·ort1er.„
za chleb i wodę!„. Płacimy im prze rzekił Web.
tylko
wy-·
stał
Przed salą konferencyjną
pr~~ony jak strunta woźny, który szero-1 cie!... A że te zarobki niie zawsze wy-j - Pwszę barcWo.·. Służę panu po-, . -: Si;>o,tkamy s.ię na .m1~śc1e o dzi.e.i.
w 1eczioren:,1. weJdz1emy pokryko otworzył drzwi i natychmi•a st je zam- 1starczają - to trudno!. .. MY też horyka-1mocą oraz ililformacjamu w każd'ej chwi-i~iąteJ
!J. 0!1'1u ty1nym weJSCLem„. Czy to jest mo
li.„
my stę '? trucllniościami l1osu!...
~mąt, gdy prezes wsz.edit na salę.
. .
odsapnął jakii.iś Obaj wyszli na korytarz. Woźny stał .zhwe?
W wielkim iasnym pokoju zebrało 1 - Oczywitście„. się ki1lkanaście osób - cal.a miejscowaJ fabrykant, bębniąc po stole krótkimi, ohok nkzem żołnierz na warcie. Prezes i -N Oczyw1ś.c1eL.
, szedł pilerwszy. Za nim w odl'eg!ości kil-' - arazie więc to bytob~ wszystko.:.
fiinansjera, przemysłowcy i ak,cjonar-1 grubymi palcami·
.
- Mimo ro ludz.ie nie rozumieją i nie ku kr:oków podąż~ł Amerykanin. Gdy 1- rzeikl W,eb, p· od_n~sząc się·
jusze wielkich towarzystw. Był wśród\
nich również Pomruczek oraz bankier 1 doceniają naszych poświęceń.„ Uważaj~ ~v~szh do sekretariatu, panna Janka sie- d L~c~ł g~y bytt J~z przy drzwiach,
nas ciągle za swych wrogów„. Płatają oziała przy sv.:ym biurku, przepisując 1 wrot się nagle I zapytał:
Bruno Seiblitz.
·k ?. . zy dawno ma pan tę sekretar.
.
Jeden. ty~ko mę~czyzna stal ~a ubo~ nam .fi.gl~, które. już . w~kraczają po za cnś na maszynie..
·ę ·
wanee
rnespodiz1,
coś
się
stall()
Nagle
:
przecech
nab1eraJą
1
zartów
grarnce
czu, gdyz me nalezat on do teJ sameJ
sfery ludzi· Wygląd jego zdradzał od stępstwa„:. Rozpoczynają z nami walkę · go. Janka podlniosla ~owę i qirzawszy ·Dl-Od dwuch Lat... - o~part Ifalwirt. _...
.
razu cudzozi1emskie pochodzenie. Miał na śmierć i życiie. Panowie chyba domy- : Weba na progu pokoju zerwała się z · aczego pan t~ pyta.
- Ot, tak. sobie .. „ P~zystoJna dziewon w soł>ie ooś z Amerykanina, a jego ślacie się kogo mam na myśli··· Oto od krzesła, jakgdyby chcia:ł.a się przed
ciemna cera sprawiała nawet wrażenie kilku miesięcy zasypuje nas groźbamr czemś bronić i z ust jej wyrwał się czyna.O Czy Jest pa~z ~teJ z.adowolo~y?
mulata· Twarz f ręce typowe dla bok- niejaki „Mścidel".„ Któż to jest?.„ Nie- : cichy okrzyk. Web stał na progu, pa- 1 • 1 . w~zem.„. Spełma swe obow1ązwątpliwie zwykły przestępca, rzezimie- : trząc na nią takim wzr-0kiiem, jak gdyby Kl na ezyci.e.„. .
sera.
' - Jak. ona się. !1azywa? ..•
Iialwin przywitał się ze wszystkimi, szek, bandyta, wróg spoteczeństwaf.„ Ibył z<lum~ony.
W Jailllna Malzowna ...
ttalwiin przygląda1 1 się tej sceni1e, nie
po czym za}3J prŻeznacwne dla ~iebie Z takim trzeba od razu na szubienicę!
.eb :m. frszc~y! czoJo, zastai:awiamiejsce w wysokim fotelu na początku Ale gdzie on jest?.„ Ten cz.towi·ek stał. rozumiejąc, co to wszystk-0 ma znaczyć. .
l Ale Janka opanowała się szybko i ro ~ąl Sitę c v.;r1 0ęś n~ d czer ' wreszcie skid!ługiego stołu. Panowie zasiedli również się nieuchwytny!
.
- Musimy go sa~i od!n,aleźć i oddać zumiejąc, że musi jakoś wyttumaczyć .. ą _..:ową . wi.a ' C~y · .
na wy~na~zony~h z góry miejsca..:h, a,
cudzoz1em 1cc za1ąt wolne krzesto. sto-li w ręce wtad:z bezp1eczenstwa! - za- swe dziwaczne postępowanie wyja- ka . N_a rda~~e dod ~i~zen.ia ... W1ę~ spot
. n:Y się Zl!S o z1es1 ąteJ prz::d b1tirem
'
~nJla:
wota! Seiblitz.
jące przy ściani1e.
- Pan prezes mi wybaczy. - Prze Ina rogu„.
zacw) l - O to właśnie chodzi... - pod- Szanowni panowie!. .. ciąg
ttalwin, podnosząc się z miejsca i opiera chwycił ttalwin. - w tym celu wi!aśnie. Ięklam s~ę.„
•
- Czeg'p{;.: zd:ziwiq się łfalwin.
jąc siQ n:koma o blat stotu. - Pozwoli-1pozwo!Hem &obie .zaprosić tu panów ...!
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REKLAMOWY

MIESIĄC

TAl'tCA w Szkole

tańca

owskie go
St. Kazan
grupami, w sob., niedz.. i św.

dypl. naucz.

'r!f.Lffi~fs~KA as.

tańce wprawne, We
Nauka indyw!d. I
tel. roo. 51. CHOROBY SKORNE I WENF.RYCZNI:
od 10 r. do 10 w.
Zapisy
prawne.
w
lekcje
towarzyskie
piątki
i
wtorki
I
I
c
6
r
w
o
P
Spec. chor. skórnych I wenerycznych
ZAWADZKA 10, tel. 106--ao.
Dział rytmiki i plastyki pod kier. R. Szochetówny.
I seksualnych.
PrzyJmuie od 9-11 rano l od 5- 8 w.
llllllHlllllll!Hll1li111111łlllliłll!!!!!lłl~SRlvU& •llll!•li&111Em!Hli!l!ID!I•••
• J
przyjmuje od 8-1 i od 5-9l·el. przyjmuje od 12--2 I od '7-8.30
W niedziele i święta od 9 do 1 pp. W niedziele
wie.:z. lllll!l:IDl!l!Wlil!lllłll!l!l!I
i święta od to choroby skórne, weneryczne I seksualne. CEQIELrłlArłA 4,

Zachodnia 64 tel 1ac.4g

Dr. N iewiażski I Labo~~t:!~:~c~naliz
6USTAW KOHN " ' KI~~:'~~.)~. woal.
a
n
e
;
g
;
H
k
ur
I
s
opa1ow
.
l8J l

Dr. G. RYDZEWSKI n

skórnych
Specj. chor. I wenerycznych.
iii
Ili
seksualnych
.
.
ANDRZEJA 5, telefon 159-40
Gabinet światlodzień.
caly
czynne
5-9
od
I
rano
8-11
od
ie
.
Przyjmu
j
"e
&1
8kUSZ8f- ClittekOl0
(do wykwarcowe
lampy
leczniczy:
9-12.
świeta
i
niedziele
w
POWRÓCIŁ
UL. Pll8UDSKIEOO 51, tel. 170·03.
am e n h Of al\ 6
Qdańska 37, tel. 232~55 i- -·~------------ pożyczenia), so łu.ic,_diatermi a i kąpiele
Prz:vimule 8-10 I 4-8 w.
·- ele~!7c1~~:64.GDA~;'n~1~!~~~o! !~ter
:
orzvJmuie ,1 7-8-el wiecz.
KLEKARZ - . DENTYSTA
LUEKSARBZ -ADUENTMYSOTAW A

Cbor. skórne, weneryczne, płciowe·
8 w.,
Przyjmuje codzienni~ od 6 w niedziele Od 10 - 12 rano.

Z

•

f

BN

I
I d 4-8
J
P') pot. 1
przy mue
.IOtrkOWS
ka 51 2~.2
0

.

1

H. KR A

DR.UMESD.

AKUSZERIA I

3

KO p F

C tt(rnn Q' y

POWRÓCIŁ

KOBIECE

15
Zgl•erslza
n

tel.
113-47
Przyjmuje od 8,30-10 zrana: 4-8 w.
- ·- - - - - - - - - -

-

specJallsta

opc ~ ows

•

k

POWRÓCIŁA

•

P

lll-12

niedziele

w

ODA~SK~ 37, tel. 232-55
Przy1muie.od 9-3-ei.
od 4 - 7-eJ w Lecznicy,
PIOTRKOW~KA 29L tel. 122-89.
'
DR. MED.

J HERSZFIINK'El

SPEC.

--:---·-· --„-

cią aiparatem _parowym lub elektr_YCZ·
-

nym wykonu1e zakład fryzierski

Główna

33.

·

•
w
z_~kątn_~~4~~~~-~~~5-ej:_
1
og1czna
enero
ora ma

!

.,,

•

i;t

AKUSZER Ci!rt~fi"40L0Ci

POMORSK•A 7'·

1 MOCZOPŁCIOWYCH

- - - · - -·----- - - ·. - ·-

5. ZL. TR.WAŁA ondulacia z gwaran,

. . od 8-10 r.
· Przy1mu1e

I moczopłciowych.

p d·

ZIOMKOWSKI

REICHE,RlllOktór

i

Telefon Połu~niowa 28
127·84 PrzyimuJe .od _8-I
wiecz. w medz1ele 1
.

!

4-8-e1.

POWRÓCIŁ

NAWROT 32, front 1 p. Tel. Z1l·1S CEGIELNIANA Nr. 7. teleion. 141-32
od 8 do 9_30 rano i od 5_ 9 wic:cz. Przyjmuje od g: 8-10. 12-2 1 5- 8 w.
W niedz. i święta od 9-12 w pol W medziele i świeta od 9-11 rano.

.

TREP MAN

e61:zc~~rskl,

16
'

w pod--NA RATY ubrania, palta, kożuszki
tel.
Ma
1·
234-12 krótkie i dlugie. Lisy, poleca ,_KonfekI~
T.1er. 261 " 9 ~ !
od 5- 1 od 8-11. od 2-4 I od 6-8 wiecz. cia Lud-0wa" Plac Wolności 7 w .bramie '
ra~o
święta od 9-12
na prawo.
·i

SPECJALISTA CHORÓB SKÓRNYCH!
WENERYCZNYCH I SEKSUALNYCH ~

specjalista chorób wenerycznych.
sl1órnych. moczopłciowych

Piotrkowska

6

Zaw adz·

Szkoły ~rzemyslo-

l WIOOykam1on I!LECZNICA PIOT~~o~~~A

. ITEC KI unr.me".U H. LUBIC Z .
Dr...· N
•
CHOROB SKóRNYCH, WENE· Spec. cJiorób, sórnych, wenerycznych
RYCZNYCłl

Specjal!stach oróbsk6rnych ,
seksualnych
ten. 262 • 98 •
- 9-teJ wieczór
od 9 - 12.30

weneryuny~h i
tel. 14242
NA 9 ,
Cl Ł. Ó W 111
TRAUGUTTA 9
'
I
spe
PrzyJmufą lekarze we wszy•tkich
cJalnościach· - Analizy. Roentge11' , 1Jd 8 - 11-ei I od 6
Kwarc. Gabinet dentystyczny czynny I niedziele ł świata
I
Porada 3 zł
i
mDe.rd..

L . ó 8

il .

HENRYKOWSKI

- - - -- -- - - - - - - - - - OKAZYJNIE do sp rzedania gazomierz
__
su
wypożyczalnia
DNA
PIERWSZORZĘ
i PiotrkQWS ka 45, tel. 147-44
spec. cbor. wenerycznych, skórnych,. Lecz. chor. skórnych I seksualnych kien b~lo'."y ch oraz ś.l ubnych po ce·
~
n~ch niskich. Narutowicza 21 prawa
Czynna od 9 rano do 9 wiecz.
włos6w i moczopłciowych
·
•
Il p.
ohc.
5-7
od
i
12-1
od
lek.
Kobieta
18-33.
I
tel.
~.
SIERP'.'llA
6-go
PRZYJĘCIA.
WZNOWIŁ
-- - - - - -PORADA 3 ZL.
. Przyjmuje od 9-12 i 3--9 w niedz. I 1
telef.
ku·
dziecinne,
lakierowane
MEBLE
9-i2.
od
świeta
111-87
eQjQO W 01
chenne l korytarze. Ceny 11i>kie. S.
Doktór

2

CH000BY WEWNĘTRZNE
"' ROENTGEN
14 tel 178-35
PIOTRKOWSKA
' po' poi. '
· 15-7
Godz. przy1ęć

I

aLECZ rtlCA OMEGA

Bern urd Spiro Dr Rundsz1I a1'"n·

M:d·.

OJ.

294 ABSOLWENTKA
:wo - ttandlowej z praktyką, poszuku
prz:r przyst. tramw. pabjan.
2 razy dziennie przyjm. lekarze we je pracy w charakterze pomocnicy biu
rowej za skromnem wynagrodzeniem.
wszystkich specjalnośc ach.
Aurelia Modrzejewska, Mielczarskiego
GABINET DENTYSTYCZNY
18
27, m. i7.
od 11 rano do 8 wie~z
· - - - - - - - - -- - - PORADA 3 ZL.

,

LE!ARZ-DENTYSTAD

~

.

POWRÓCIŁ
PLAC KOŚ~IE.LNY 4, tel. 179-24.
Przy1muie od 4-8 w.

1
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Powoli wracał parkową aleją dio swe
raz efo wsiadającej w samochód i raz
mieszka,nka w oficynie.
gio
otwarcie
oczy,
w
3ej
patrząc
' ' jeszcze,
I niagle, patrząc na jesiienne chryzanpocałować w rękę i powiedzie(;: do wi-

ri s fl j ~~~~~~~~~~~~~~~„

·1 ł

należy

Czyż

dzenia.
do ni·e go?
kohieta ta ni1e
. Zali nie posiadł jej serca i duszy? Czy
~i
j nie mówiła mu po sto razy - kiedy ją
1
trzymał w ramionach p.o dczas upojnych
Powh~ś~ spółczesna ~ pieszczot - że k·ocha go nad wszystko?
iil" ' Pocóż więc teraz.ta cala hip?~tyz~a?
zo- Czy tylko .dlatego, ze ~ozdz1e.a3ą I~~
kledy
dni,
parę
Za
mężczyziną?
Danuta Kresińska, eksredj'1n".'l.a w m~- lsteś
gazynie bławatnym Jana Zarysn zosta•e baczymy się znowu, przekonasz si~, jak I~r~esądy klasowe, że on Je.st syn.em w1e1
bardzo nieuzasadnion e były twoje prze- sk1ego ~owala, a ona jeśn1e panią z pa.
zredu~owana.
tacu?
. I
Nte ~og~c znaleźć irra~y - ma1ąc na
. h ć
t h
ł
utrzymantu OJCa - przy1mu1e pomoc Zary· czucia.
pogarnę a go g uc a mec ę '
- I znów pocałowała go..
sza.
gorycz.
czuł
~
·
·
.
.
idż.
d:
t
A
Da·
narzeczony
Dowiaduje słe o tern
Przez chwillę chciał się . zbuntować
p~w~eż
em.a CI eraz ·OW
.nuśki, Stanisław Reczyński i nie wierząc
czas mi JU 1 przeciwko narzucaniu s·obie tego, oo kobo
w platoniczność tego stosunku. zrywa 9zrah szybko k
• d
7+.
Jechać.
n~
z nią.
1 .o wa10 z pra~·et.11.na~ury. LJi:lrn~
Wziął ją w objęci.a..
Kresińska po wielu przygodach poznaje
bpotłytmlkuspo~o1l s1~k·. czyżkrwól1Qlaśc1~,1ketóme
_ DowidzeniaJ... .
tajemniczego dżentelmena. K~ro.la Or?icza,
ry
weJ,
y y o n11ewo m rem
tać .
c1
. .
który - ciężko chory - żem s1e z mą.
się wdzięczny powinien być swofej .pani za
~ylo mu straszme tru no rozs
St~.nislaw Recz~ńs~i . zo~tale szoferem
.
I każdy odruch jej taski1, za k.atdy dowód!
..
.
1
u Juli~ hr. Gr?to~1rs~1e1. M1~dzy szoferem z ~uą.
6
·
d©brod?
r
a
p.owtórzy,,
D?Włd!zerua!
romans.
t hrabmą zaw1ązu1e się płomienny
grać wobe~ niej rolę
sam
silę
Zgodził
nie
że
rozpacz,
go
og~rnęla
.
.
n?cze~n!e
bęI
- I nie zapomni;gz o mnie?„.
. zakochanego pazia. A że paziowre w rodziesz o mnie myśl eć? - powtarza-t Sta uJrzy JeJ. mz mgdy.
Pr~Włe przemocą wycLarla mu się rnantycznych balladach hnintują się rzad
szek takie b:analne, a jednak tak bardz·o
ko, więc tet i Staszek staral s-ię pano• . ;
. ,1
o n.
rami'
z
pefne treści pytanie.
po.wi.e dz..afa, wać doskonale nad sobą, kiedy stojące- hA. teraz od~Jdz.
Zamiast odpowi edzi p o calowafa go.
go opodal bramy mijało auro, _ wiozące
Usiedli na kanapie, trzymają się za popSytc ~Jąlc go hw ~ !onę trzwhi. k k'
ams aw ~ w1e}ny~ roc ę ro iem hrabinę.
ręce.
1
Na głęboki ukton jego Julja odp-0. .
.
Hrabi1J1a, patrząc w jego posmutnia- przeszedq .amfiladę pok0· '·
raz jeszcze
uśmiechem· I
edziafa
wi•
schoda~1
1
marm:ur-0wyn;i
~stępu1ąc
le oblicze, zaczęta w r eszcie:
- Mój drogi, n ie dramatyzuj! Taka w dol. tępym wzrok17m spoJrzał na kwit oglądnęła się ·za nim.
Zaraz potem pochlronął ją najiblitszy
rozłąka robi nieźle niekiedy zakocha- nąc~ na )<liomb~ch p1er~aste. chryzantezakręt.
of~arowal?ym
chę~me
.J.akze
dalJe„
I
mu
a
sobą,
za
chę
nym„ .. Potęsknimy tro
- Od!jecha1t.a! - pomyślał tępo Stakiedy zobaczymy się znowu, będziemy teraz swoJeJ u~9chaneJ, ~yb1erając~1 sdę
.
·
szek.
n~este~le,
kwiat:
.J~den.
bodaJ
w d~ogę
.kochać się jeszc z e goręc ej.
duszy niewymowna
Slię
mu
Zr.obirł10
nie
ateby
~ieJ,
d-0
s1ę
z:bhzyć
mógł
m~
ty,
był
jednak
on
gicznie,
lo
niby
Mówiła
ni1e ciężko. Daremnie pocies.z.af samego
n,i epocieszony. Nie w ia domo dlaczego zbudzić pode1rzen otoczenia. .
Ta komedja ukrywania swoi·c h naj- siebie, że Ju!ja wróci za kilka dni i znów
zmrozilo go prze cz uci e, że m i ł ośc i ich .
tsz y ch uczuć, to ustawiczne masko- r,ójdzie wszystko dawnym trybem: cięrę
go
I
o.
eczel'istw
zagraża jak i e ś niebezpl
Kiedy jednak powied zi ał ó tern Ju!H.j' wanie s i ę wydcvio mu s.ię w tej ;hwili żar zlych przeczuć stawał się c0raz
jnieznośniefszy i b·a rdzire j przy~nfataiąwręcz ohydne.
fa wzruszyła rami ona mi:
cy.„
e·
t
1
l)GdejU.
mu
:wolu.o
nie
DlaczegQ
•
•~
z:t
c
.
histe.dą:
- Daj spokój z
'(

o

ll'd •
I

'fi'

I

d

I

1

1:

uprzytomnił

r10snące
że są

111a klombach,
temu,
podobne do kwiatów, rzuco·s,obie,
nych na czyjś grób.
To zdeprymowało go do reszty. Zna
laz.l1s zy się w swoiltn pok-ojiu, w ubraniu
runął na lóżko i po.grążył się w nłewe
solych kontemplacjac h„
•

Rozdt1ał

sto dwudziesty druglt

PRZY LOŻU CHOREJ

Przybywszy do stiolicy, Julja dozna. .
d
.
ła e.11.'.l\.l eg.o o. pręzema. .
Stan c1,otk1 był p·o wazny, ale bynaJmniej nie beznadziejrny.
Kiedy Julja weszła do półmrocznej
·
· ;.1.· s t ~ra d.arna, spoc~ywaJą: 1 · c10un1,
sypiam
.
ca nNaa lóżk~, pkrzyJęla Ją set r·~ec~met.
· ~or L\cz owe zapy ama s1os rzemcy od!pow~edztala z bladym u$miechem:
- MDaiłam dziś w niocy bardzo poważny atak s,er;ca, po ki1ku jednak zastrzykach wrócił.am jalm takro do równo
wagi·
- To chwata Bogu!... Chwata Bogu! - powfarzala Juli.a, która teraz dopi1ero zauważyifa, że luk brwi i sklepie~ie czola chorej są takie same, jakie mia
ła jej matka.
To drobne odkryciie wzruszyło tą i zrobito j1eszcze serdeczniejszą.
- Chwal/.t. Bogu! - powtórzyła poraz trzeci.... A muszę przyznać, że napędzi.la mi ciocfa strachu: ogromnie by·
łam o nirą ni,espokojna .
Paini Matylda poklepała ją lekko po
t

1 11~1.·1

dłoni.

- To bardzo pięknie z twojej strony!... Przybycie twoj1e ucieszyło mnie
szczerze Widzisz, jestem taka stara i
taka samotnaf

IDalszv.
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Jutro).

a•

u~spaniałe post~py

juniorów

Radca Olchow icz zadowo lony z minion.e go sezonu i zapowia da lepsze jutro tenisu polskieg o

OJcem polskiego sportu tenisowe11:0 fest rad· I juniorzy, JaR:: Kończak, Ootschalk. Strzelecki nowe talenty. W ten sposób druhna reprezen ! swei formie. Hebda Jest niewątpliwie naJwlęk•
ca .Aleksander Olchowicz - kapitan Polskiego , Ksawery, Tłoczyńskl, Szajkowski - 11:rą swolą tacyjna byłaby ciągle zasilana. O Heby ńie szym talentem tenisa polskle1w. ale nlerówno'ć
Związku Tenisowego. Nazwisko radcy Olcho· dochodzą do drugiej połowy nasze! dziesiątki. dało się stworzyć obozu na cały sezon. to wska , jego gry daje się ciągle we znaki.
wicza Jest ściśle zwlazan1 z rozwolem tenisu Kiku wśród nich to są naprawde talenty, trzeba zany byłby choć dwurnlesleczny obóz.
I - TŁOczyiq-sKI dziek! kolosa!neł pracy I
w Polsce w okresie ostatnich 10-clu lat. Trudno tylko kultywować Ich zamiłowania. Ale, nie·
- Scharakteryzuje teraz poszczególnych i bardzo solidnemu treningowi powoli powraca
też znaleźć lep~zego odeń. znawcv stosunków ' stety, Związek Tenisowy bez pomocy flnanso- graczy czll)wowych w kolelnoścl takiel, w ja- do dawne! formy i Jest nadziela, że w parze
w naszym tenisie I Jego opmJa lako wybitnego wef PUWF, czy bogatych protektorów będzie klef, prawdopodobnie, zna!da sle na liście klasy- z Hebdą bQdą mogli śmiało rywalizować z czo·
fachowca Jest najbardziej miarodalna.
miał w tym trudności. Przede wszystkim musi • flkacyJneJ. T ARLOWSKI zrobił w tym roku lowyml parami Europy. Muszą tylko Jeszcze
W Jednym z pism stołeczn:vch ocenił p. Ol- być WYTRAWNY TRJ;:NER ZAGRANICZNY kolosalne postępy. Z tygodnia na t:vdzleń po- bardzie) zgrać się ze soba.
chowlcz miniony sezon, oraz zawodnikc)w. Traf- W POLSCE NIESTETY. NIE MA T AKIEOO. prawlał swą formę I wróżyć mu mo:ina wielb:
- Bardzo duże postępy zrobił SPYCHALA,
ną 011lnlę P· Olchowicza zamieszczamy poniżej Trener musl~łby w ciągu kilku sezonów ople· przyszłość. Potrzebny mu Jest trener i to bar gracz o dużym talencie. Posiada on wszy!ltkle
w całości:
kować się !ulllorami. Najleplel byłoby SKON- dzo dobry, któryby go nauczył sr;rv przy siatce walory, których wymaga się od dobresto tenl11ł·
Ubiegły sezon ubogi był w imprezy między· CENTROWAĆ WSZYSTKICH NAJLEPSZYCH bo inne uderzenia posiada on iuż bardzo dobra. sty. Brak mu Jednak Jeszcze pewności w czasló
narodowe. Wpłynęło na to m. in. Przejściowe W JEDNYM OŚRODKU nprz. w Warszawie Tarłowski clysponuJe pewnością, taktyką In am· gry i taktyki, co utrudnia mu sukcesy na terenie
przesll~nle formy wśród naszej extra klasy. Ale ,gdzie z tych pięciu mieszka trzech. Chodzi bicia. która dale mu przewagę nad lego prze- międzynarodowym.
za to rezultaty sezonu mledzyna. rodowego nie tylko o sprowadzenie l(saw. Tłoczvńsklego clwnlkaml w walce zażarte!, Jego rezultaty kra
- Wlttman pozostał w mlelscu • .Test w dal•
są złe. Przegraliśmy wprawdzie z Austrią w (Poznań) I l(ończaka (Katowice). Drużyna lu· lowe I zagraniczne są godne uwa1d. Ledwie szym ciągu bardzo trudny do pokonania na•
Davis Cup'le, ale nieznacznie. bo 2:3 I na ob- 1 nolrów podlegałaby komisji sportowe! PZLT, w 21-letnl gracz, Tarłowski pokonał Węgrówt wet dla lepszych od niego graczy, ale na ZWY•
cym terenie. U nas wynik byłby odwrotny. skład której wchodziłby członek referent lu· Szlgetlego, Oaborlego, Bano, francuza Journu. clęstwa z tenisistami o klasie młedzynerodowel
Trzeba również wziąć pod uwagę, że Baworow niorów. Dotychczas ten teferat, mimo wyslł- Jugosłowianina Mltlca (który pobił drugą ra- Uczyć nie można.
ski był wówczas u szczytu swej formy. Tydzień ków PZL T nie stoi na wysokości zadania, a to kletę Czechosłowacll, Caskę), Niemca Menela.
- Z graczy, którzy nie byll dotad na liście
przed meczem z Polska Baworowski I Metaxa z powodu braku funduszów I małe1to zalntere- W mistrzostwach międzynarodowych Polski 10-clu naJiepszych, znalda sle napewno w pierw
pokonali na!łepszą parę angielską Hu11:hes-Per- sowania się miarodajnych czynników państwo- Tarłowski nie oddał seta ani Wlttmanowl, ani szym rzędzie młody I obieculacY irracz Beł·
fl' · Przegrana z Węgrami w Budapeszcie, rów· wych.
Hebdzie. Jest to gracz, na które11:0 w przy. dowski, kt6ry zapowiada sie na bardzo dobre•
nież 2:3 był to wynik iuksowy, bo nasi mieli
- ~lam nadzieje, że w roku przvszłym na· szłym sezonie można śmiało Uczyć, lako na re- go dublistę i mixclste.
cztery czy pięć meczboli. Zresztą ~ysokie na- pewno przy poparciu PUWF bedzlemy mogli prezentanta Polski~
j ,- Dotychczasowa bolączka tenisa polsklesze zwycięstwo ostatnio w WarszawJ<~ nad Wę- , zrobić reprezentacyjnych graczy Juniorów, po
- HEBDA ule zrobił postepów. Na począt- go gra podwó!na - znika powoli. bo mamy Juz
i:raml pokryło naszą porażkc.
: każdych dwóch łatach z tel drużyny czołowej ku sezonu był w doslrnnałcl formie. w pucha· trzy pary skrystalizowanych. a różnica pomlę-.
- Stwierdzić muszę, że z naszym tenisem juniorów dwóch, trzech szłoby do drużyny re· rze Davlsa pokonał hletaxe i Baworowskiego, dzy nimi fest znikoma. A wlec: Hebda - Tło·
nie Jest tak źle na arenie miedz:vnarodowcJ. prezentacyjnej, a na ich mlelsce wchodziłyby ale pod koniec sezonu opadł, lak zwykle. w czyński, Tarłowski - Bratek, Spychała - Beł·
Wogóle iest
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: dowski. Pary te muszą ze sobą ciągle grać UPADEK TENISA AMATORSI(IEGO
j
kończy swe ciekawe uwagi p, Olchowicz.
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11
na
zawodowstwo
Tll·
dena I Jego grupy. Najwyższy upadek zazna-
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Jugosławii. Dale) Jest upadek we

PIŁKARZE

HAKKABI (WILNO) wŁODZI

.
uzyskali wynik

1

•
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zer e

rem~SOWV 1:1 (1:9)
f Na przeszkodzie zwycięstwu

ar a

1
strii, Wegrzech, oHlandii. Czechosłowacll PO l
Lódi, 3 października
łodzian stanęto
ubycia Menela. Podniósł sie tylko ostatnio
Po porażce 2:1 z Gwiazdą w Warszawie 7.a· ambitnie graJące trio obronne Wlln:an I tylko
tenis w Jugosławii (rozmowa była orzeprowa- witali Wiinianie do Lodzi
I niemu mogą goście zawdzięczać, Iż nie wyledzana przed porażką Ju11:osławli z Czechosło·
Gra Ich. na wczoralszym meczu pozbawiona chall z l.odzl z przegraną.
waclą 0:6 - zresztą Jeden mecz nie stanowi była przemyślanych akcyf I prowadzona był:i
Pierwsza połowa minęła całkowicie pod zna ,
o wynikach sezonu - przyp. nasz) - ·gdzie chaotycznie. Jedynym plusem goścl był walor klem przewagi teamu I tylko dzięki przypadko·
świetny trener Ramlllon doskonalę przygoto- flzvcZllY..:l tYlh iYlko przęw)'tszall zawodników wemu wypacii>Wl w 29 ipin. S;zwarca zdobyll
wał Punceca I Pallade.
teamu Makkabi - Hakoah. todzlanle, którzy goście prowadzenie do p~mzy. Gra w drugiej
- Polski Związek Lawn-Tenisowy kładł w wystąpili w l·szel połowie w składzie: OareUk, l połowie była iuż. wyrównana. Wyrównuh:cy
tym roku głównie nacisk na to. aby
Lauenburg, Zaklikowski, Korn, Hcrszkorn, Ru· punkt dla teamu padł po rzucie karnym, egzc·
JAK NAJWIĘCE.J CZOŁOWYCH ORACZY binsztaJn, Cytro!l Kolski, Chumec „Outman" Aro kwowanym przez „Gutmana" w 23 min. za rękQ I
BRAŁO UDZIAŁ W TURNIEJACH PO CAŁEJ nowicz, zademonstrował kilka pferwszorzędny;:h obrońcy gości Prużana.
.
.
/
POL8_CE
.
zagrań. Specjaln!e wyróżnili się oba) skrzydło·
Sę1falował bez zarzutu o. D1mant. Pubhczcełem popularyzacll tems.a, propagowama !!O I wi Halrnah•1 Aronowicz i Cytron, to też wielce noścl zebrało się wskntet< niepogody _niewiele, I
w szerz, co w następstwie musi wydać nowe nieusprawiedliwionym było zamienienie tel!o Na przedmeczu Junacy WKS-u zwycięzyll mło·
talenty.
os tatniego po przerwie Braldbardem.
dzików J\\akkabl w stosunku 2:1.
- Jeśli chodzi o „narybek". to bardzo duża
l'ł
t6
poprawę zanotował sezon tegoroczny. Ta.:y
. . , ~ilDOllVU

i
I
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K~lendarzyk sportowy

Dziś 1 Jutro odbędą sle w Lodzi następujące

I
l

,,pucliar

14, .

c110IJl§la

Rodosowanie rozgrywek o puchar ufundowany przez
króla Gustawa V

Sztokholm, 3 października
walczyć będzie dopiero w finale ze zwycii:,zcą
SOBOTA:
. ! . Jak już podaliśmy, w roku bieżącym roze· rozgrywek międzydrużynowych.
Atletyka. ~a boi?ktt ~okola przv ul. !ylneJ grane zostaną po raz pierwszy drużynowe miOgółem do rozgryw2k zgłosiły się następują7 o godz. 15-eJ: p1ęc1obó3 atletyczny o m1strzo· sh zostwa tenisowe w hali na wzór pucharu Da- ce państwa: Niemcy, Norwegia, Dania, Irlandia,
stwo okręgu.
•visa.
Belgia, Francja, Finlandia, Holandia, Czechosło' Gdy sportowe. Na boiskach w Łodzi dal.sze
Specjalny puchar dla rozgrywek zimowych wacja i oczywiście gospodarze turn'.eju: Szwemecze •J mistrzostwo klasy A i B w szczypior· ufundował król szwedzki Gustaw V, słynny pro· cja.
niaka j hazene.
\tektor sportu tenisowego, znany pod pseudoni·
~ozgrywki odbędą się według następującego
·
NIEDZIELA
mem "Mister G."
planu:
PIŁKA NOŻNA. Na boisku LKS-u przy Al. I
Losowanie rozgrywek zimowych już się od1. Runda: Norwegia - Dania.
·
S
·
« · t
2. Runda:
Irlandia - Niemcy. Belgia - HoUnii o godz. 15·el mecz o mi strzos t wo kl asy A: b ył o. p os t anow1ono,
że zwecia - or„amza or· land1'a.
F1'nlandia - Franc1·a. Czechosłowaci·a
ŁKS IB - L TSG. Na boisku WKS o godz. 15 ka turnieju zostaje uznana za posiadaczkę ~umecz 0 mistrzostwo klasy A:WKS - SKS. Na . charu i na wzór rozgrywek o puchar Davisa
boisku Widzewa o godz. 11-el przed południem l
ło'
mecz o mistrzostwo klasy A: Widzew - 811·
~
rza. Na boisku Sokoła w. Pablanlcąch o godz.
•
.
ll·el przed południem mecz o mistrzostw.o kła·
Ł
sy A Sokół - Union Tourln:;:. Mecze o m1strzoDziś automobilowy ztazd v,wiaidzisty do odzi
stwo klasy A poprzedzą przedmecze. Na bols- '
ŁÓDŻ, 3 października.
przyczyny, a przedewszystkiem znacz·
k!1 KE w Pabianicach o godz. 15-ei mecz to.wa· i
.
.
. rzyskl: PTC _ warta (Poznań).
Na boisku ·
Niemal zupełnie nleSPoStrzeźemc ne koszty związane z utrzymaniem ma·
TIJR 0 godz, 15-ei mecz o mistrzostwo klasy B: przechodzi jubileusz Łódzkiego Auto· szyny.
TUR - Bar Kochba. Na boisku UT o godz. 15 mobil-Klubu obchodzony właśnie dziś
Dziś z okazji sweKO Jubileuszu urząmecz o mistrzostwo klasy B: Zl~dnoczone - •przez LAK W dniu dzisiejszym mija dza LAK ogólnopolski zjazd gwiaź<Dzi·
Makkabl Na boisku Sokoła w Zsuerzu mecz o I
'
·
mistrzostwo klasy B (g. 11.30) Sokół (Zgierz) dziesięć lat od obwili, 2dy założony
sty do Ło dz i, w któ rym uczes t nIczy o·
- Huragan.
został w lodzi klub, który ma na celu kolo 100 maszyn z terenu całej Polski
BOKS. w sali Teatru Popularne11:0 pr.zy ul. propagandlę sportu automobilowego na należących do wszystkich automobil·
Ogroc!owel ts o godz. 11,30 !lr~ed Po.r. m1edzY·1 terenie naszego miasta.
.klubów afilio~anych przy Automll Klu·
mlns•owy mecz bokserski: Łodz - Białystok.
D • ł I ść t i I ó kl 1'est dobrze bie Polski
LEKKOATLETYKA. Na boisku LKS-u przy
Zia a no
e Pac w
M
•· d
Id j
I
p li
Al. Unii o godz. 10-ej przed południem „Dzień znana.
J>()Czątkowych łatach swego Il
. eta ziaz u zna u e s e w ar u
sztafot" oraz biegi o mistrzostwo .okregu na 1 1 istnienia wykazywał LAK żywszą dzl~- Pom~towsklego I czynna. będzie dziś w
kim. dla lwbi~t i na 5 kim. dla. mezczyzn. . . , falność, która Jednak ostatnio znaczme godzmach od 15 do 17·e1.
ATLETYKA. W .sali Wimy przy ul. Rokicu_i- . osłabła Złożyły się na to najrozmaitsze
skiei: o godz. 10-eJ przed ooludmem ostatm~ 1
'
konkurencja pięcioboju atletycznego - walki
-Imprezy:

Jub' Ieusz au tomob·11·1sto' w dzk·1ch

I
I

I

zapaśnicze.

GRY SPORTOWE. Na boiskach w Lodzi
c!;ilsze mecze o mistrzostwo. W Pabianicach
mczzc towarzyskie w ramac!! i!1biłeuszu PTC:
KOLARSTWO.
W Pabiamcach kolarski
tJ:u:d 1<:wi;i<".dzisty z o!<azii jubileuszu PTC.
il 6'1'11
ł
[ iluu (J WQ
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Pro'ektowan na niedzielę chód -O mbtizot
~ l k'
Y50 kl
le dojdzie do skutku z
~ 0~?odt~ br~k~a zgłosz:Ó n Warszawski Okręgowy
Zw;~zelt I.ekkoatlelycz~y otrzymał jedyn;e zgio
,zen1'a d•„óc!1 kandydatów. Musiał zatem zre„
. k--'..
zygnować z urządzenu1. 1UW1uren~

P
0

w

r
prowadzi jutro atak reprezEntac)i
Pa Iski

Kolarze
WIMY
rekord Polski
atakują

W dn'

lU

1
1

d•

'k

-

paź z1erni a rozegrany zo

stanie wyścig kolarski o nagrodę kierow·
nictwa sekcji kolarskiej WIMY na przestrze.ni 50 klm.

.Wyścig zapowiada się b. interesująco,
bowiem kolar.ze WlMY zamierzają po·
bić dot~chczasowy rekord Polski na tym
dystansie •
D
ł 'ł
.
d
, o wyścigu zg osi. o się JUŻ 50 zaw~ mków. W roku ub1egł,ym nagro4ę kie•
rownictwa sekcji kolarskiej WIMY zdobył Ja&kulski
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Gedania zwyclt:ta
plt:śclarzy

Warszawianki

Gdańsk, 3 października,
W. piątek wieczorem odbył się w Gdańsku
przy dużym zainteresowaniu mecz bokserski po•

międty Gedanią a Warszawianką.

Zwyciętyła Gedania w stosunku 9:7, przy
czym o zwycięstwie Cdaństczan zadocydowałk
ostatnia wal.ka w wadze ciężkiej.
Wyniki według kolejności wa~ l?rzeds!awia·
ją się następująco (lia pierwszym miejscu poda·
jemy bokserów Gedanli):
wojskowych klubów Sportowych
mistrzostw Polski W SZCZY•
Wyezeckl zrtokautował Rutkowskiego. Sit•
Warszawa 3 paidziernlka.
piorniakU
rocki wygrał przez k. o. z Radziejewskim,
•
.
.
Bianga wypunktował Fornalskiego. Hinch prze·
W dniach 3 i 4 bm. odbędą s1~ na kortach
W Katowicach rozpoczęły się przy fatalnej grał z Polusem. Plichta uległ Taborkowi. Sar•
warszawskiej Legii zawody tenisowe kadry o pogodzie mistrzostwa Polski w szczypiorniaku. necki zremisował z Zielińskim. Hanske został
mistrzostwo okręgu pierwszego Związku Woj- Pierwszeito dnia rozegrano 3 mecze, przy czym pok·onany przez Karpi~skiego Wrencie Choma
skowych Klubów Sport.owych.
padający bez przerwy deszcz przyczynił się. do wygrał z Wrazidło
Rozgrywki toczyć się będą w dwóch gru- znacznego obniżenia pozi-0mu gry. .
·-------------pach: oficerskiej i podoficersk!ej. .Począl~k w . Ze względ'! .na fatalną pogodę zamtere~o~aDo Poznania przybył trener Polskiego Zwląz•
sobotę 0 godz. 9-ej rano. Udział biorą of1cero- me publicz11osc1 było bardzo słabe. Wyniki,
ku Atletycznego p. Foeldeak, który objął tte•
wie i podoficerowie Wojskowych Klubów Spor·!
LAKSt (Ł(óCdhź) - A) ZS (LGwóbw) ~:2 ((K5:1)k.ó )
nin~i poznańskich zapaśników.
towych z. ter.enu O. ~· L. . . .
; . z~ y
orz 6 w ar arma
ra w
Z okazji pobytu trenera w Poznaniu okręgoOr~nizacia zawodow zna1du1e uę w rękach 9.1o(7.1).
vowl 3·3
wy związek zorganizował specjalny 14-dnlo~
,~e,..!Jo
,.s··
„.o~oń - .i.=-..;J • 1
kurs dla mie.jaco.wych zawodników,
- ·
·

M·1strzostwa tenisowe

1

Pierwszy dzlen'

Str. 8

a.X

Nowa angielska

~
Iii wa do vóryfll

Nr. '11

11186

łódź

podwodna

.Mayer wychodzi z żonę na space.t. N'łi\!!łl I
zatrzymuje się i powiada przelęknionym głosem:
- Zostawiłem na stole dwadzieścia złotych!
- Ja tych pieniędzy nie widziałam„, _
stwierdza małżonka.
Mayer odetchnął z ulgę i odparł,
. - Jeżeli ty-ś nie zauważyła, to znaczy. że
Die zostawiłem.„

!

**

*
Do Rockefellera zwrócił
się pewnego dała 1
jakiś głodujący pisarz. W poczekalni siedzieli '
1
już dwaj dyrektorzy banku, czekając na audjencję. Rockefeller poprosił jednak najpierw do
swego gabinetu pisarza.
- Czym mogę panu służyć?„. - pyta milioner.
1
- Mam do pana prośbę„. - zaczął pisarz.Jestem w· fatalnej sytuac)i materialnej! Ale nie
żądam od pana datku, o, nie.„ Pan może mi
pomóc, nie wydatkując na ten .cel ani grosza!„.
Wystarczy tylko, aby pan zechciał odprowa- ' . .
dzić mnie do drzwi.„ Nic więcej„. To mnie po- W
stawi na nogi!
Rockefeller uśmiechnął się i wyraiił zgodę.
Pis~rz, ująwszy milionera pod rękę, przeszedł
z Dim przez poczekalnię obok .zdumionych dyrektorów banku.
Przy drzwiach zaś odwrócił się i rzekł do
Rockefellera:
l
- No, serwus!„. Gdybyś mnie kiedykolwiek
znowu potrzebował, możesz do mnie śmiało za- ~
dzwonićy ·

Anglii spuszczono i:Ia wodę nową łódź padwodną, która otrzymała nazwę
„Sunfish".

H~szpanil

. Wojna domowa w

trwa

SYMBOL STOPNlOWEOO PODBOJU
CHIN.

I

I

••*

Na wystawie wynalazków w Londynie
zademonstrowano małe, 30-centymetrowe szczudełka, skonstruowane specjał·
nie przed koronacją królewską. Wyna·
lazca sądzi, że dziesiątki tysięcy ludzi,
którzy będą chcieli oglądać uroczystości
koronacyjne w Londynie, zakupi te
szczudełka, by lepiej widzieć.

Nolek i Lolek bumblowali całą noc. O godzinie 4-ej nad ranem wracają autem Nolka do
domu. Nolek zasiadł przy kierownicy. Maszyna
pędzi na złamanie karku, zygzakując od rowu
do rowu.
W pewnej chwili Lolek zwraca się do przyjaciela:
- Ty, uważaj jak jedziesz, bo wpadniemy
do rowu!„.
- Jaklo? - dziwi się Notek, - To Ja kie- ,
ruję?„. A ja myślałem, że ty~

I

**

"'
Pewien kmiotek zwraca
się do napotkane-,
go na ulicy przechodnia:
- Proszę pana, gdzie tu jest poczta?.M
1
Przechodzień, profesor historii sztuki, WJ'·

I

jaśnia:

- Niech pan idzie prosto, tam za rogiem
zobaczy pan obok pałacu w stylu późnego Odrodzenia duży gmach z barokowym portalem, to
jest pcczta.„

*•*

Na terytorium całe i Hiszpanii wojna do mowa pozostawia zgliszcza i góry trupów. Oto widok z miejscowości Sal vocer, w której toczyły się boje.

,..

~~

prosząc

o uregulowanie

należności.

x:oooooo

Napróżnomach ukazało się następujące ogłoszenie:

wysyłał pod jej adres upomnienia. Nic nie po-

„Garnitur zębów do sprzedania. Prawie
Pani Adelaida Kupść sprawiła soqie nowy . magało, Pani Adelaida uparła się i basta.
nowy, Obejrzeć można codziennie od 8-ej z rana
1
garnitur zębów, ale zwlekała z zapłatą. NaWreszcie zniecierpliwiony dentysta wpadłdo 8-ej wieczorem u pani Adelaidy Kupśi:, ul.
próżno dentysta składał jej códziennie wizytę, na genialny pomysł. Oto pewnego dnia w pls-Wierzb«>wa 72",
-

czył ostro lekarz. - Nie mam czasu na i w nocy. Ale dziś już chyba
nikt nie
zbędne rozmowy.„ Czy pan sam zdej- przyjdzie. Przecież już nic mu nie grozi.

CodzJfnna nowelka „EXlJfessu"

'll11· llQ1~'a
H-_, ..._,„„,,

Na wagonach kolejowych w Chinach
wprowadzono obowiązkowe napisy w
języku japońskim. .Jest to dowodem jak
zwiększają się wpływy
i ap oń ski e
w Chinach.

. ~OfDOil'&.n_,,lm

mie bandaże, czy ja mam to uczynić. ·
Manilaz przeciągnął się na łóżku.
- Zrobię to sam - jęknął Manilaz. Czuł się znów silny. Chciał żyć i dalej
Ailfonso Manilaz zdawał sobie spra- działania. Czterej towarzysze, którzy
Policjant, dyżurujący
przy łóżku, walczyć!
wę, że go czeka śmierć.
I stali obok niego na uilicy, mieli mu ułat- swoim zwyczajem podszedł do okna, by
Naijle uchyliły się drzwi sali. Ckazał·
Przed tygodniem w jednym z najru- 1 wić uciecz.ke.
nie przeszkadzać lekarzowi.
się w nich młody lekarz,
który badał
chliwszych punktów Buenos Aires, do-,1
Nie udało mu się jednak zbiec. JaBadanie trwało niedługo.
Manilaza w godzinach popołudniowych.
konał zamachu bombowego na mini!:tra cyś przechodnie chwycili j!o za ręce, a
· - Jest pan
1uz prawie zupełnie
Podszedł do jego łóżka i cichym głospraw wewnętrznych.
Minister został' nadbiegły policjant począł mu zadawać zdrów - powiedział lekarz.
sem kazał mu zdjąć bandaże.
ciężko ranny i jeszcze tego dnia zmarł w cio'sy bagnetem.
- Wiem o tern - westchnął Mani- Czej!o pan znów chce? - Przeszpitalu.
Manilaz musiał się poddać. Jego to- laz - Pewno mnie jutro zabiora do wię· cież jestem już zdrów! - odezwał się
Manilaz również odniósł poważne ra- warzysze zbiegli i władze do tej pory nie zienia. A może jeszcze dziś... Jak pan opryskliwie zamachowiec.
ny. Przewieziono go do szpitala więzien- · zdołały ich ująć. Domagały się od Mani- sądzi, panie doktorze 1
Młody lekarz rozejrzał się po sali.
nego.
laza, by wydał ich nazwiska, ale młody
- Nie wiem.
Policjant i pielęgniarka spali w dalszym
Początkowo wydawało się, że nie uda zamachowiec milczał uporczywie.
- Panie doktorze, błagam pana, daj ciągu.
się go utrzymać przy życiu. Ale dzięki
Teraz, !!dy powracał do
zdrowia, mi pan trucizny„.
- Cicho - szepnął - Nie odzywać
starannej opiece lekarskiej i silnemu or· szczerze ,żałował, że go wówczas na uliMłody lekarz ·nie odpowiedział mu. się.„ Musimy pana uratować! Zdjąć banganizmowi zamachowca, niebezpieczeń- cy nie zastrzelono. Byłoby już po wszyst- Sprawdził gorączkę i szybko opuścił sa- dażel
.
. stwo stopniowo przemijało.
kim. Przecież nie mógł liczyć na żadne lę.
Manilaz posłusznie wykonał rozkaz.
Manilaz powracał do sił.
Leżąc w względy!
Policjant wrócił na swój posterunek. . 1:-ekarz błyskawicznie
ściągnął ze
łóżku z obandażowaną głową, rozmyślał
Sąd skarze go na śmierć, a prezydent
Manilaz spojrzał nań wzrokiem peł· siebie płaszcz spodnie i obuwie.
nad swą sytuacją.
go spewnością nie ułaskawi.
nym nienawiści. Próbował iuż nieraz z
- Dozorca, który
cz.uwa na dole,
Zdawał .sobie sprawę, że już niebaGdyby mógł, popełniłby
samobój- nim mówić.
mnie nie zna - szepnął - Pracuję w
wem zabiorą go ze szpitala i zawloką do stwo. Im wcześniej wszystko się skoń- . Początkowo łudził się nadzieją, że on 1 szpitalu dopiero od wczoraj. Pan mu
więzienia.
czy, tern będzie lepiej.
wy~t~ra się dla nieg~ ? truci.znę. . Ale pokaże przy dr.zwi:i~h moją legitymację.
śledztwo będzie chyba trwało bardzo
Ale przy jego łożu przez całą dobę pohciant, twardy słuzb1sta, me chciał z Szybko, bo oba1 zj!miemy!
krótko. Badano j!o już przecież wielo- czuwał policjant, który odsuwał się jedy-: nim rozmawiać. Ten drugi, który pełnił
Manilaz wciąj!nął jego spodnie i ubrał
krotnie w szpitalu. Manifaz wprawdzie nie, gdy zjawił się któryś z lekarzy.
dyżur w nocy, również nie był lepszy.
1piaszcz. Jednocześnie lekarz wskoczył
za każdvm razem odmawiał wszelkich
Teraz właśnie znów zjawił się lekarz.
Na sa,li panowała głucha cisza.
do łóżka i począł nakładać bandaże.
zeznań, ale władze mimo to rnzporzą- Manilaz widział j!o poraz pierwszy. Był
Manilaz, wyczerpany przeżyciami,
- Ja nie chcę tego poświęcenia . dzały bardzo obfitym materiałem.
to młody, przystojny mężczyzna.
zapadł w sen.
.
wybełkotał
zamachowiec - Dlaczego
Wiedziały one doskonale, że Mani- Badano mnie już dziś - mruknął
Obudził się dopiero około północy.
pan to robi?
laz jest jednym z najczynniejszyc!h człon· niecierpliwie.
Przy jego łożu siedział już drugi po- Jestem członkiem organizacji _
ków organizacji rewolucyjnej. Parokrot- Wiem o tern - odpowiedział mu· licjant, który pilnował go w nocy. O- wyszeptał lekarz - Pan iest potrzenie odsiadywał kary za czynne wystą- lekarz.
partv o poręcz łóżka, smacznie chrapał. bniejszy, niż ja. Prędzej! Prędzej!
pie.n.ia ~rzeciw~o władzom rząd.o~m.
- Poco. pastwicie się nade m.ną?
. W .kąc~e·, w ~ygodnym fo!elu! usadoManilaz jeszcze sie wahał.
Jesh. zas chodziło o ~am~c.h na. m1mstra. , odez"'.a~ s1e znow~ .zamachowiec. . wiła się p1elęgmarka. Ona rowmeż spaAle gdy po chwili policiant nagle się
to me ulegało wątphwosc1, ze on był I Przeciez wszyscy w1ec1e doskonale, ze ła.
młody zariiach 0 _
1poruszył na krześle
spra"'.cą. Widz.iano ~o, gdy wyci.ągnął .z i bedę stracony. Czyż nie. lepiej byłoby. . Manilaz. cicho west~hnął. To pewno wiec szybko wybiegl ze sali.
teczki bo.m?e. 1 rz~c.ił w samochod, kto- : gdybym zmarł t;i w szpttalu?
.
1 c~o ostatma n?c .w ~zp1talu. Jutro przePo kilku minutach znajdował się już
rym orze1ezdwł mm1ster.
I - My spełmamy tylko nasz s-bowia- ·\rif'?.'1. go do w1ęz1e111a.
na ulicy.
Manilaz dokładnie
opracował plan zek. Reszta nas nie obchodzi -- oświad-_____ Dol~czas lekarze badali go również
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