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Belgia obawia-sie ataku wojsk niemieckich

Sytuacja, jak w roku 1914. - Sensacyjna mowa króla Leopolda. Czy Belgii uda się zachować neutralność?
f gijsikiej. D,zien111iki pocfilcireślają, że nowa
(Tel. własny „Expressu'').
Londyn, 15 października. orientacja Belgii skłania się wyraźnie w
. Przemówienie króla Leopolda belgij- kierunku zupeł.nej neutralności i oznaskiego, który wczoraj oświadczył, że czać może
błyskaw~ne zajęcie Nadrenii przez ar- ROZLUżNIENIE STOSUNKÓW MIĘmię niemiecką i
PRZENIESIENIE NAD GRANICE BEL-

DZY FRANCJĄ I BELGIĄ.
o dzisiejszym nadzwyczajnym ·posiedzeniu bel~ijskiej rady gabinetowej pod przewodnictwem króla Leo
polda, na której powzięto szereg donioWiadomość

słych decyzyj, mających na celu

wzmoc-

nienie ochronności Belgii, przyjęta została w pary;skich kołach politycznych
jako potwierdzenie polityki neutralnoś_ci
rządu belgijskieto.
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;a~lg~; la 1~~ieranie na~miernn~
żenie w Londynie •. Zar.ządzenia wojsko-

Rzą

we Belgii nie były jednak niespodzianką
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Kartu ta

· k
podejmuje energiczną a cję przeciw o nieuzasadnionej
zwyżce cen węgla i surowców krajowych
k

·
NIESIENIA CEN
·
f
Nasz warszawski korespondent te- nia cen węgla.
Przy tej okazji zauważooo1 że mimo
W związku z tym informują nas, że! również i innych produktów a szczegół·
Belgia stała się w roku 1914 lefonuje:
(B). Dowiadujemy się, że komitet rząd zdecydowany jest z najdalej idącą nie surowców krajowych. Rząd jest zda
ofiarą najazdu. Dlatejlo też w kołach po
litycznych wyrażono opinię, że jeśli - ekonomiczny ministrów zwrócił baczną bezwzględnością aż do uruchomienia 1 nia, że zarysowująca się poprawa syjak mówił król Leopold - decyzja ta ma uwagę na rozpowszechniane w ostał- ~rodka ostatecznego - czyli Berezy tuacji gospodarczej i wzrost zatrudnie·
sparaliżować wszelkle nia w przemyśle może być utrzymana l
na celu postawienie kraju poza zatarga- 1 nich dniach pogłoski o możliwości pod- l(artuskiej cen węgla na ryn- 1w pełni wykorzystana tylko pod warun
podwyższenia
próby
wewntęrz·
rynku
na
węgla
wyższenia
sąsiamiędzy
wyłonić
się
m~ mogącymi
dami, to jednak nie zmi'?nia ona w nii- nym. Jak nas informują, rząd uważa po- ku wewnętrznych, przy czym w ciągu 1kiem utrzymania obecnego poziomu cen
czym warunków geograficznych, które głoski te za rodzaj „balonu próbnego", najbliższych dni spodziewać się należy a to w związku z sytuacją, jaka pow·
w r. 1914 zadecydowały o wyborze miej który ma producentom węgla dać wska rozpoczęcia szerszej akcji rządowej {stała po zdewaluowaniu walut w kilku
k aia za!lra ~ in'} c .
hm rzantc J d
zówkę na temat stosunku cz ·unik
®ca ataku.
.
Paryż, 15 października. rządowych do możliwości podwyższe. I PRZECIWDZIAŁANIA PRÓBOM POD
Prasa francuska w dalszym ciągu z nie
neutralności
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procesie podinsp.
:::: śł::::·';:;::::;;: Wyrok wwdniu dzisieiszym.
- Replika prokuratora
1

żapadnie

Londyn, 15 października.
(Pat) - Prezydent RooseveJrt :przybył
wczoraj do Chicago dila wv!!ł.oszenia wiei
kiej mowy wyborcze}. Dało to okazię do
owacyj na jel!o cześć, w k lfu'ych uczestniczyło blisko 400 ty:sięcy ludzi. Roose·
przemówienie w wiel·
velt wygłosił
chicańowskim, w którym
stadionieswe
kim

i

Noska

obrońcy

Lódź, 15 października. przestępca mógł tak długo bezkarnie gra austriacki tworzył kadry „Strzelca".
Obrońca prosi o uniewinnienie o$kar
(ik) - Dizś ogłoszony zos1tanie wyrok sować w Lodzi.
1•
' os"'-ar· po d.mspektora p . p • zygmun,
zonef!o.
- W nos:ię o surowe uka rarue
w procesie
Piękne, treściwe i mocne przemówieta Noska. W dniu wczorajszym wygłosili żonego Nodf.a i pozbawienie siO pr•tW
przemówienia prrzedstawiciele stron pp. obywatelskich i honorowych - zakoń- nie wygłosił druf!i obrońca - adwokat
•
A seh enbrenner, kt'ory Wttl()Sl• o całkowt• k'1 czy ł swą mowę prok urat or.
prok urat or Skąpstk.11· a dw0:k ac1· G a1ews
1
podbmp.
rehabilitację
i
uniewinnienie
te
niezwykle
odczytał
Gajew&iki
Adw.
i Aschenbrenner.
i:.
Prokurator Skąpski omówił szeroko 1 pochlebne kwalifikacje podinspektora Noska, dowodząc, że nie ma przeciwko
swego czasu został w r. 1932 wybrany
kandydatem partii ·demokratycznej na przestępczą działalność Maksa Bornstei- ' Noska z czasów uczniowskich, i!dy pod-1 niemu żadnych dowodów winy,
Dzisiejsza roZprawa pruciwko pod·
na, zaznaczając, że tylko dzięki przyjaź-j ins.pektor Nosek był uczniem gimna·
prezydenta Stanów.
ni z podinspektorem Noskiem, gr.o foy zium w Lańcucie, gdy potym j'ako oficer insipekitorowi. Noskowi rozpoczęła się o
Amerykański minister
"••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Ił•••••' godz. 9.35 rano. Replikuje prokurator
Skąpski, który oświadcza, że .

.

WOJnY

·

omal nie lginął podczas
katastrofy

I
• k rz 2 dO\VYCh na Grena dę Iy:z~~ p~~~:Sl~!KI Cat~r:~
l\tak WOJS
OSKARżONEGO
.
.
. lf.
I
0

NOSKA
KóW PRZEZ
w tym ' że <>Skarżony nie wdrożył dochołrW8Jl\
Oviedo
Walk1 , na• ulicach
·
•
M
, dzenia przeciwko Maksowi Bomsteinozyc1e.
ADRYT, 15 oazdz1ermka.
(Pat)_ Sekretarz stanu wojny WoodWalka na odcinku Cebrero tlfuz,a 1wi w s~rawi~ K~sz'.1bów, od któ.ry~h
9AT) l(omunikat urzędowy podaje:
ring 0 mało nie zginął w chwili, gdy samolot krtórym odbywał podróż spłonął . Wo1ska rządowe w dalszym cia2u wal- bardzo zacięta. 9 samolotów oowstan· Bornsitem wziął pieniądze za załatw1erue
podcz~s lądowania w Tulsa [st~n Okła- czą na 11licach miasta Oviedo, 2dzie za- czych bombardowało pozycJe wojsk rzą sprawy majątkowej i nie załatwił jej,
Do obowiązk~w służbowy~h oskarioho.ma). Uczestnikom lotu udało się opu- 1jęły kos.zary artylerii, d_zieł!1icę Ca· dowych, które opuściły jedynie nle~ielścić samolot na chwilę przed .iniszcze- 1bayeda 1 t. d. Artyleria rt ~advwa bom· kl skrawek ziemi, nie mający bezPosred nego Noska nalezało wszcząc dochodzenie przeciwko Bornsteinowi.
barduie katedrę, do którei schroniło się niego zanczenia strategiczne20.
niem go przez płomienie.
Sąd apelacyjny postępowanie prze•••
wielu powstańców. Na froncie aragońSEVILLA, '15 października. ciwko Maksowi Bornsztelnowi umorzył
10farlete
pod
powstańczy
atak
sklm
Pożar
(PAT) Oen. Quelpo de Llano oświad- tylko ze wzglęcMw formalnych. Proku·
stał energicznie odparty. Powstań.cy
Ryga, 15 października. mieli wielu zabitych.
czyi wczoraj przez radio, Iż zaiecie Bil- rator Skąpski ponawia sw<>ie wczoraj·
(Pat) - Z Kowna donoszą, że 'N jedNa froncie południowym na odcinku hao przez wojska p<>wstańcze Jest kwe- sze wnioski. Odpowiada adw. Aschenbren
nym z tamtejszych kinoteatrów wybuchł Villa dela Serena atak kawalerii maro- stią najbliższej przyszłości. Pierście1i ner, który porusza kwestje, czy Born·
pożar, wywołując ogromną panikę. Wie- kańskiej skończył sie niep?wodzeniem I dokoła miast~ jest całkowicie zamknie-I sztei~ był konfi~ent.e~ połicii czy nie.
le osób z pośród widzów odniosło rany. powstańcy stracili 16 zab1tvcb. Na od- ty. Atak WOJSk rządowych na Grenadę
Osw1adcza, ze sw1adkowie zeznali,
Kinooperator uległ ciężkim poparze- cinku Navat Perat - Cebrero wojSkOm został odparty. W bitwie ood Weci- iż tylko dzięki Maksowi Bornszteinowl
niom.
rządowym udało się powstrzvmać atak nem na południe od Huesca wotska rzą- wykryte zostały sprawy sfingowania
powstańców I skonsolidować swe po- dowe straciły przes.zło 250 zabitych. fi włamania, afery przemytniczej i t. d.
P. inspektor Nosek wszedł w te sprawy
. "k a. r
Nowy J ork , 15 paz'd zier::u

kina

Wybuch stra1·kc
w

fab:::ź~ ;:yp~~~ziernika.

Rocznica marszu taszystów na Rzym tyl~o ~~~ft~e~::1s~~:i :~~i!e~~~o

---·--.-·.-„
O•

skarzonego poczem sąd po naradzie o•
•
(gr) - Dziś rano wvbuchł strajk oku
. 1 głosi wyrok.
Włoeby b?dUJą .d~da~kowo 1~ łod~t. po~wodo~ch
pacyjny w fabryce. mydła Kantorowicza
Paryz, 15 pazdz1ermka.1 do w1adomosc1 dopiero za kilka tyg odm. I: .„·----~.
przy ul. 02rodowe1 5. Strajk powstał nar
Dubhn, 15 nazdz~ermka!..
Rzym, 15 października.
(Pat) - Havas donosi z Rzymu, że po•
tle nie wypłacania zarobków robotni(P~T) Rząd wolneg? oanst':'7a lr·
(Pat) - Te~oroczny obchód marszu 1
kom. Dziś jeszcze odbędzie siew inspek za ogłoszonym na rok 1936 programem
budowy nowych jednostek morskich, d~ fas_zystowsk~eg? n~ Rzym i;>rzy~adają~y j I~ndz~1e'.~o po,da~ d~ w?ada:mośCIJ pubtoracie pracy konferencja.
klóreóo należy jeszcze dodać 10 łodzi dma 28 pazdziermka, pos1adac będzie 1 hczneJ, 1z odmow1t memie-cbemu towa„
• • •
Strajk we firmie „SHwa 0 fabryki poń- podw;dnych o wyporności 600 ton każ- charakter szczególnie uroczysty, ponie-t rzystwu lotniczemu Luifthansa zezwoleczoch trwa w dah:.zym ciągu. Narazie da. W stoczniach włoskich znajduje' się waż obchod·zo.ny będzie z hołdem skła- ~ nia na utworzenie na terytorium irlarndz...
pertraktacje z robotnikami nie dały re· w budowie nadto pewna. liczba innych ?anyII?- M~alin.~mu jako zał_ożyoielowil' k!m. bazy dla l~~~~Aw tra:_~1~a~~.
·
„
k~ ./
_,jednoste!k. Szczegóły, D1aJą. być podane lmpell"liUDli
zułtatp..
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• z 18 st u1ecia obok najpopularniejszyc prze sł aw1c1e 1 nasze]
Wskr~eszone pos tac1e
epokt.-Goethe, Szekspir i Bernard Shaw. .'. -W krainie muzyków i kompozytorów

potrafił się Jednak maskować i w oczach ludzi

innych

uchodzić

za

człowieka wartościowego.

Niech Pani lednak nie gubi siebie I nie ulega na•
mowom tego człowieka· Złamie Pani sobie iY•

fi.:0:2:::;:=~:~~,?~~;.1~.\:;~:
Londynie
w
Kino na usługach najnowocześniejszego panopticum
j

. (z) Panoptikum 1936 r. jest wypo- tona, Marata i Robespierra. By la to
sazone w całkiem nowoczesne akceso- Francja 1789 roku.
W panoptikum 1936 roku znaleźć
ria: ogląrdając bohaterów spókzesnych
i dawno nieżyjących, możemy posilać można wszystkie słynne osobistości, posu
się przy tym filiżanką doskonalej kawy. czynając od światowego mistrza teni1
A jeżeli chcemy przekonać się, czy bo- Preda Perry, poorzez Gretę Garbo, dio
haterowie z wosku są podobni do orygi- króla Leopolda belgijskiego, małego,
nałów - oglądamy iob na ekranie. Bo w czarnego zdetronizowanego cesarza Abi·
salonach pani Toussand w Londynie synii, od króla Bdwarda brytyjskiego do
czynne jest dla publiczności również Primo de Valery.
„Gabinet" ten mieści si·ę w dużym
kino...
Panr Toussand nie przypuszczała z budynku, przed którym jest ciągły ruch;
pewnością, że jej .figury woskowe prze- limuzyny i taksówki stoją przed gmażyją królów i wieki. Ody za czasów chem. którego wrota otwieraj.ą od!d!źwięr
próżnego Ludwika XVI „piękna i mą- ni w uniformach. Do państwa znakomidra" - jak głosi fama - p. Toussand tości z wosku wkracza się przez nowo·
przcchadzala się po salonach Wersalu, czesną kawiarnie, w której przegląda
podziwiano jej talent tworzenia z wo- się naJnowsze dzienniki, zapijając je filisku figur, przypominających do zfudze- żanką mokki zanim nadchodzi pora pogrążenia się 'we wcielone w wosk minia ich oryginały.
Pod dotknięciem zręcznych palusz- nione stulecia. Obszerny kataki.g zapoków P· Toussand powstała cała era Lud· wiada. że iest tu wie1le do o:beirzenia:
dwór, piękne kobiety i wielcy króiowie, znani artyści i poeci
wika XVI,
ministrowie. Najczę'Stszym i najwda:ięcz oraz piękne kobiety.
Twórczyni panoptikum p. Toussand
niejszym z jej gości byt sam król. Pod·j
czas rewolucji modelowania figury Dan. stoi jak żywa obok „śpiącej królewny",

mo

li.igli 6p1·ewa dl!:I

nad której 101sem wzruszały się i wzruszają miliony dzieci... Oto kraina PQetów: uśmiechnięty Goethe, poważny
Willłam Szekspir, a tuż Pod nłm siedzi
zadowolony G. B. Shaw. Wyidlaje się, że
ogląda właśnie przedstawienie jednej ze
swych sztuk na scenie. Wyraz jego jest
łudząco podobny do żywego „wielkiego
kpiarza".
Z kolei zwiedzający ogląda kraln_ę
muzyków i kompozytorów Liszta, Scbuberta, Beethovena, twórcę licznych oper
Verdiego, Ryszarda Straussa z nłeod·
łączną pałeczką dyrygenta.•• Oto grupa
stawnych członków gabinetu angielsląego, a wreS'zcie zabiera głos mm: Greta
Garbo w rozmowie z nłezaPQmnianą
zmarłą nled!awno artystką charakterystyczną Marlą Dressier;; Ramon Novar·
ro śle uwodzicielski uśmiech ~rupie mło·
dych londynłanek, a Mae West pokazuJe
swe piękne nogi.
Na zakończenie za kilka P.ensów .każdy ze zwiedzających schodzi ~o leząc~go o ptętro. niże~ kina, w kt?reJ postacie
z wosku ozywaJą na ekrame.

lok~torów sżarego

szczęśliwą. Niech Pani do tego pana, którą Ją
tak boleśnie skrzywdził wogóle się nie odzywa
1 nie zwraca na niego uwagi, po za tym, te
styka się z nim podczas pracy: Gdyby czynił
jakieś jeszcze dwuznaczne propozycJe, względ·
nie starał się z Panią widywać czy też nama·
wiał, ażeby zoskła jego przyjaciółką - należy
mu ostro odpowiedzieć tak zresztą, Jak na to
zasłużył, a nawet zagrozić, że opowie Pani o
,.1szystklm Jego żonie, którą poślah!ł m.iwlą.:
Jei, Iż czyni to z przymusu. Nie ma prawa ła·
mać Pani młodego życia i niech Pani będzie na
tyle silna, ażeby się opanować I na to nie po·
zwollć. Dobrze byf{lby, gdyby Pani tego czło·
wieka więcej nie widywała. Radykalnym roz·
wiązaniem sprawy byłaby zmiana ·posady, ale
0 to dzlslal nie łatwo. Niech Pani Jednak spró·
bule 1 postara się. Mote wysiłki Jel uwiedczo·
ne zostaną rezultatem. Niech pani poza .tym nie
wierzy żadnym zaklęciom, przysięgom I czułym
słówkom tego człowieka, który zamierza przy
lednym ogniu upiec dwie pieczenie. Gdyby Pa·
nią kochał - zerwał z narzeczoną l p0starał się
Ją uszczęśliwić, a nie odwrotnie Jak uczynił.
Niech Pani nie wierzy w żaden przymu~, albo·
bowiem dorosłego człowieka nie można siłą do
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Ponure posfoc:ie - lcaliłanot::h wffi„zienng€h wgpelni•u
soli lcon«:erlłowe•19 - N. .Jorku. - 9zlo€helłne
widowni ...
-e

który niewiele sobie robi z bólu I cierpienia 111·
nych. Taki człowiek nie zasługułe na żadne
względy. Pani i tak p05tąplła względem nlea:o
zbyt szlachetnie.
„MUSIA" z Ruov PABIANICKIEJ. nroca
denlałneeo lłenoro włos~ieeo
podeJrzliwość Pani Jest słuszna I ostrot•
moJa,
łzy
sie
polały
oczu
J?-iejednych
z
a
kły,
ros_wc.1rn
w
jedyn7g?
o
teg·
Stu~hacze
J
ochwili
w
iest
(z) Ben!amino. ~łglł
1
ność w Jel sytuaclł Jest wskazana, ale nie zbyt
.
hecnej na1sławmeiszym tenorem wło. dza1u k-0ncertu sprawiali wrazen: c s ~d- : wzruszenta.
Gigli opowiadał, że koncert dla po- daleko posunięta. Należy się bowiem zastano·
skim. Jest on przytem człowiekiem rzad rej ma·sy, niewrażliwej na sztukę i pię-!
z~ życ~~ li:dzi dat .mu "?'ię~- wić uprzednio nad tym, iakł cel mógłby mte6
grzebanych
śpiew
rozbrzmiewający
Dopiern.
kno.
dobroci.
i
ci
ś
1
kiej szlachetn10
Już w 1921 roku, zaledwie znalazł coraz bardziej wciągał te bezbarwną ; szą satysfakcJę, ainrzeh W1Szelk1e trmmfy ctłowiek, który się Jel oświadcza I chce po·
slę na wyżynach sławy, wyStapił w No- 1r..asę w swój czarodziejski krą.g, dusze na przestrzeni je·go całej karjery arty„ śt11bić, ażeby Panfa zwodzić? ••• Przecl-Jż I w
okresie narzeczeńskim potrafi się Paul odpo·
·
wym Jorku z koncertem na rzecz włO· tych zatwardziałych grze~zników zm!e· 1 stycznej.
zachować 'tak, że narzeczony nh bl!dzf13
wiednlo
szpitala. Od tej chwHi śpiewak
• miał podstaw do przypuszcxetila, Iż CDŚ n:i tyńt
nie przestawał iinteresować' sie 1-0.sem tej
o cokotw:ck p0delskorzysta. Gdy
instytucji, w której liczna koionia
rzewa należy najpierw Zll~tanowić slę Jaki cel
I
U ~U
'I
sika korzysta z pomocy wv?acznie nie-

ser«:e

I

Sk_iego

wło-

rr:al dzięki jego hojności. W 1927 roku
,,r.t'oconda", dane
p rzedstawi~-=,,. onery
~
»33.000 dola·
cel, przynioSło
nu ten sam~
rów· ż.ona wielkiego tenora siedziała w
ł
h r dó
d 1
· d
ze w, P acąc za
ie nym Z a Szyc
ciągu J·e
W
ro·w
Swe miejsce 500 dola
•
yst e-z
dochód
roku
·e
dnego Zaledwl
w
ł sk·
l
na cele sZP1'·t.,,·
Pów 01.gl·
'" a W O 1e·1ro W
. I ·
·
· kna sumę
No wym J orlm przyn ió sl Ple
'
i
t
d
N
lró
d
OOO
111.n
w. a prze S aw enia ta·
a
. 5im,
kie płacono za loże do 4,000 dolarów.
Nietylko dla .swych rodaków śp:1ewa
Gigli. Zapewnił on dożywianvm dzieci om nowojorskim na dlU1ższv cza1s mleko, ofiarując cafy :-:zys.ty dochód z koncertu na. ten cel; ulemowleta i klin•lki
położnicze mają mu też nie mało do
zawdzięczenia. Niedawno śniewal Giigli
na rzecz Mednych dzieci w Kopenhadze,
Najbadz.iej wzruszający bvt koncert
dla więźniów, w którym świetnv tenor
wypełnił cafy program. Wielka sala wyp
pefnifa się do ostatniego mieisca Ponury
ml postaciami w czarno • białvch kitlach

l

e•••••••••••••••••••••e•••••••••••t••••••••••••••••••••••••••••

Przyrz:ad do ,,regulow:1ni2" kulki ruletkowe]

,,Lusterka" do wglndania kart partnera. "'ł
w N. Jor&iu
S"'ulerskicb
,..

RestaUra(

i:aH małz•

w tym tkwić.
W danym wypadku, O Ile ÓW pan wyraźnie
· ch ce J ą po ślubłć, a P an1 go ko•
oś wta dczył' ze
cha, należy prosić o wyJaśnlenie tych wszyst·
kich wątpliwości, które panią trapiat. z1odzlć
si" następnie na ogłoszenie zaręczyn, zapytad
"
o termin ślubu, nalegaląc na wyznaczenie lak·
natwcześnielszego terminu. Powinna Pani na•
rzeczonego wprowadzić do swolel rodziny, leżeli nie rna bliższe! - to do dalsze!, starać si•,
„
ażeby okolicznościowo rozmawiały z nim na
temat przyszłości starsze ciotki tub krewne,
następnie prosić o przedstawienie iest rodzicom
1 rodzinie, ażeby to wszystko załatwić zgodnie
z formami towarzyskimi t rodzinnymi. dalący·
ml pewną gwarancJę uczciwości zamiarów na·
rzeczonego •. Poza tym, mimo uczucia, musi być
Pani na tyle trzeźwa, ażeby odpowiednio po.
stępować at oo dnia ślubu.

Handel narzędzi mógłby

(z) W barach, kawiamia·ch i hotelach 12 dolary, a pierścień z miniaturowym lu
ca.lego świata, wsz.ęd.zi.e,, gdz•ie kwitnie l sterki•em - za S dolarów.
t
ć
C.a1•y ' rozd·z·1ał katalogu szulera zaJ·hazard, na. ~kną się mo. vna.k..częsM0 na
muJ·ą z,nacz",ne n,. arty, m. in. pokr..łe pen
azoi
"·.
tel.
nowoJ1ors
firmy
k. atalo,g,
;y •
t\.
'-'
W k ata 1ogu t ym w. ymiemone są „,.,.,ym św1·ecą·cym
się pł~mem, widocz1 S-ka. ·
.J
w"
ty ., nym
ól
tylko dla osób, które noszą olkulary
c.eny 1 s.z.czeg .owo.
h d opisane apara
I utensy1ia, przyc o zące z pomocą.„ . ZC; specialnymi szkłami·
przypadkowi.
Firma ,,Mazon i S-.ka" faibrykuJe rów
.
.
300 dolarów kosztu1e. duz~ aparat ; nież specjalne aparaty clio ta.sowania
elektromag;iet~czny, daJący się z łat- : i rozdawania kart. Wśród fabrykatów
wości~ u:~rneśo1ć pod cyn~ową ladą ba-, tei firmy znajduje stę m. tn. przyrząd:,
ru. Dz1ę'k.1 ~emu ~parato~i namagneso- pozwalają.cy na re~ulowaniie ruchu kulw~ne ko~ci pa;f~J· ą tak, Jak tego wyma- ki w ruletce.
vVszystlkie swe wyr.oby firma -sp·rzegaJą olkohcznoscr.
Za lustra, umotHwiiają·ce oglądanie O.aie z gwararncją...
kart partnera, pi!aci się od dwuch do 75 I „„••o•t••••••••••••••••••••••••••H••••~•••••••••••••<
dolarów w zależności od tegio, w jakie
tldoskonaleniia są wyposażone. Lusterko
za 75 dolarów znika z szyblkoś.::ia. błyska
wlcy w rękawie gracza. Pudelko zapa- Intratne tranzakcje mlllonera amerykańskiego, kt6ry dorobił si'=
rek z lustrem sprzedaie się zaiedwie za

I

I

·

.

•••••••

·Naga tancerka na znaczku pocitowym

fortuny na "białych krukach''· - Niezwykły skandal w •wiecie
filatelistów
"(sb) Pp :Europie .odlbywa obecnie po- inaczków wi:dn~ala naga tancerka. Gdy

~······························••tt••··················I
'

słe kogoś

filmu
Wstolacy
en" etw
ml
i
~

dróż jeden z na]boga:tszyCJh ludzi Arne- znaczki te w wielkiej Hości przewiezi·oryki. Jest nim Mr. Simpton· Olbrzymi no do Stainów ZiednocZionych, wybucht
Sceny miłosne, odegrane w blasku jupiterów, kojarzą swój majątek z.dobyl on n.a handlu znacz skandal.
Sprawa stała się gf.ośna i w rezultakamt pocztowymi. Simpton twierdzi, że
rozwiedzione gwiazdy
w c~ągu kilku tygodni rozchwytano
cie
najz
jednym
~est
~naczkami
.
hanA"e.l
,
wiim
pomina
rz
a"
ść
M·ł·
d
,
i..:r
,
• •
.,
.
1. 0 . „gran
wszystbe serie. Znaczek z nagą tancer.. 1 bardz1.eJ m1.ratnych mtere·sów.
h
l? Y
. (z) Nałsw1ezs~ą r:iodą uo 11~wr.o. ul
W Stanach Zjednoczonych istnieje ką sprziedany został w ilości kilkuset ty~~l~~~t ~rawaJ~~~j:
}est powrot .rozwiedzihonycht ma!zonkow ldoc~meś~~ę~to;i!e
1 sz;c~ę i .
wi,elki zwi.ązek, w którego skład wcho- sięcy egzemplarzy. Simpton stwierdza
. .
cfo swych pierwotnyc par nerow.
Naogót czas trwania . małżeństwa ~a ~eJ glebie następuje o~npwieme uczu- dzą wyłącznie handlarze mar·ek· Kapi-! że byila to najwspainfalsz.a tranzakcja:
wśród' artystów 0bliic·zony Jest przec!ęt- cia 1 P~,rtnerzy postanawiaJą „znów spró tal zakładowy tego zwiląz:ku wynosi mil j,aką kiedykolwi,ek zr·obil. Marki ewe
ta1k wzrosly w cenie że pfac'dno za jedi...
ion dolarów.
nie na 4 lata. Po tym czasie strony prze bować „.
wa.żui:e rozwodzą si.ę. Często z·darza się, Caroła Lombard i William Powell któ- 1 Zadani.em Si:mptona jest state oclwie-~ na sztukę 15.000 dolarów.
że partnerzy filmowi, którzy „grają" rzy po kil.k.ulet~iej_ p.rzer~ie ~nów są dz~~u~ wszys~ki1~h państw na kuli zien:-1 . Obe~n!e znaczków .z obrazami Ooyi
miłość, poczynają odczuwać ją w rze· partnerami w hlm1~.' z~m1:rzaJą podob- sk1eJ 1 nakłam:ame wta~z d? wyda wam~ 1 me ma mz w handlu. S1mpton stwierdza,
czywistości. Ta prawdziwa mit oś~. bywa n~ „odrestaurować rown~ż s';e roz· c?raz to nowy~h seTXJ· S!mI?ton ba w1f ' że "."s·~yst~i· e „biate kruki" również nie
również niezbyt trwała i przeml]aJąca, w1ąza~e .Pr~ed laty małżenstw?• to. s.a~ - medawno w łilszpanu, gd:z1e J.ednak wy I znaJdUJą s11 ę w handlu a w zbiorach pryn'.emni ej jednak prowadzi do malżeń- 1 mo mow1 .s1'ę o Margaret Sullry~n : JeJ buch powstania przerwał j.ego pracę. Iwatnych, przy czym rzadko zmieniają
stwa. Nie ma chyba w ttollywood ani) bylym męzu łienry P·o:nda, o Arlm1e Jud- Os,tatnio .bawi1ł on w. Mo?kwi.e, obecnie !swych 'Ylaściciieli.
I Nal ezy zaznaczyć, że z inicjatywy
jednej gwiazdy _ mężczyzny czy ko- 1gc (mato u nas zn~neJ, lecz w Aiperyce zas przy Jechał do W1edma· .
]jiety _ któraby nie wzięta na jakiś czas . b<:rdzo popularn~! artystce, ktora ma . Należy zazn~czyć_, ~e z inicjatywy 1S.1mpto11a wy~ana z.ostata cenna kolektia partnera życ iowego swego partnera „znów spróbowa~ ze swym byłym mę S1mpt.ona rząd h1szpansk1 wydal w swo CJa marek, ktora jest mało znana. Przed
z-rnmu· Często się zdarza, że rozwłedzio ; iem, reżyserem fl.lmowym Wesley Rug- im, cz.asie s. erię znaczk~w pocztlOy.rych~ 'stawi.a 0~1a katakumby rzymskie. Doposw1ęc.onych znakomitemu malarzowi chód z nich przeznaczony z,ostat na: rene małżeristwa znów się spotykają przy glesem.
wśród Ooyi. Na znaczkach poc.ztowych zamie-1 staurację katakumb. Ni<e trzeba doda„Restaura-cja" matżeństw
nakręcaniu fiłtnu jako partnerzy, ażebyl
grać wobec siebie wzajemnie namiet· !gwia:zd fi'lmowych ~ ot-0 najnowsza szazo1nio reprodukcje słynnych obrazów,, wać, że i na tej serii Simoton z\!obył
prz1ejmującyoh grozą. Na Jednym ze maj1ątek.
sensacja. w łiollywood.
ność i uczucie.
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gorącym

uczynku r• •
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mt!f ! na otar~u01°r;

bę~d:Si~"kt~~g~~~:€;t~f: K
i inne przedmioty domowego uZytku
ogólnej wartości bllsko 900 złotych. '
na jaw
czasie dochodzenia

ob„1eła

wyszło
;;a;pk~~~k~r~i~~~io7%~ W~~~; ~~:
w

Sąd, biorąc pod uwagę

kartoflem zmarła
czarniach, nie doczekawszy sie przybycia pogotowia

W domu przy ul. Kłil.ińskiego 1421 w z całą .ródziną w Ubezipieczailni Społecz•

(k)

przeszłość

~ r;n1n1p1r;n[1~uDl
~ '~ nu
u
w strasznych mt:·
I·
111

Udławiła się

Dowia UdZ, 15 października.
dujemy się o fakcie bez·
kryminalną oskarżonego, skazał i'O na J>t&UL!_!'.ł~dneio. niedbalstwa 2e stro11y
-p•eczałn~ ~łecznej, który pociągdwa lata wiezienia.
nął za sobą sint~ttelttą ollar.ę.
·

dziej.

•

•

rn·ałym pOl'koiku na drtidim piętrze, za· nei

w

Ł.odr;l.

Onegdaj, około g~dz. 5-~l po połud·
mie,s%.ku:je rodzina KupiSlów. Głowa ro•
ddny - Kut>iś - pra.c'lllie w jednej z fa· ni111 zona jego - 51-letnla A.nltooi.na Ku.·
bryk łódtkich i jest ubet11'ieezony Wlt'a111 piś ż-jęta była przygotowaniem kolaoJL
na bfasze ' bulgotały kartofle.
~ garnJ4uchc:,ia.ła
-Kobieta
sprawdzić, czy sĄ one

1
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"••••••••••••

Samobo"'1·stwo 11-letn1·e1i uczenlcy ·_·'~=~:~~~.Wyjęła

Jeden kartofol, aby
w tch'awi-

Gorący kartofel ulktt1d jej

ł

N łez wyk ły wypadek w szkole powszec-boej przv ul. ToszyńskleJ 1b9 :~~~;e;:.,i:::!ad:ra:a:ł~:~r:~
Łódi, 15 października. ! czynka napiła się SJJr>rei ilości t. zw.
. .
.
(gr) - NiezwYkly wYPadek zamachu „kropli śmiertelnych". Silne otrucie kresamobójczego zanotowano wczoraj w go ozotem powalilo dziewczynkę odrazu na
zi~mię i w stanie bardzo poważnym prze
dzinach rannych.
. W szkole 'f)oWs'ZechneJ nr 5 przy ul. Wleziono ją do szpitala Ubezpieczalni

przez

ocjn, przy czym Pozer miał użyć :te}el~o'Wał do 0~otowła Czuwon.-go

,;poco ona żyje na świecie". - ~r.z.yz~, P'rosiząc pom~ l~~kl\~ PboDziewczynka przejęła się oświadczertiem· luewaz ~ar~tk·a C~~nvoll.~4° ~~~za · y•
ojca do tego stopnia, że w lokalu stkołY ła n,a mi,e~ci~, 'Kiurp~s ~adz~~nił do pojoprzy ulicy Tuszyń· skiej targnęła się na tow1a m1e1~kte.!!o, itd.tie osw1ad.7.1ono mu,
ie l·elkarz 1est zajęty i w.siyttilue kareitld
życie.
społecznej.
,•
- _ ,
.
Narazie nie wiadomo, czy uda się Pt»- aą za!ęte.
Jak się okazał?, P~zerówn~. zamies~k~la wraz z r_?dzicami we 'YSl Komorni· 1zenrćwn. ę utrzymać ·P rzy życiu. Zamach ... .Wobec t~1!!0 KU1P1ś z.adzwómł tta a.ta
ki .~7. na Chamach, wczoraJ rano przed samobójczy dziewczynki wywołał zro- c1ęSpogotowia ratwnkoweJ!o Ubezipi~ozal
n~ połeicznej. DyztlMY ut,!~iiik zakotnu
p6Jsc1em do szkoły skarcona została zumiałe poruszeni-e w okolicy.
nikował tnu, ze karetka 1est w tUChu,
•••••• c:tbiecuiąc jednak, ii do chorej prz:y.,._
dz.ie zaraz lekars.
6

Tuszyńskiej 159 na Choinach rozległy
się nagle w czwartym oddziale krzyki

słów

i

dzieci i kiedy przybył na miejsce per-sonel nauczycielski, spostrzeżono. że led
na z uczenie, Jl-letnia Eryka Pozerdw-

na wije si~ w bólach.

,
•
'
i
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Niezwtocznle wezwano pogotowie Czerwonego Krzyfa. Okazało się, ie dzieW·

. Notatnik

mle1·skł1

IJ ncEj

l

I

d

lj'

u„ dP.

nH a

~

ciąl!u pł'Zełyku.

~

i kobieta harw
dalszym
dzo się męczyła, nie mogąc •łapav ()d-

OJ Zie do słra,jku W r2:eźni i masal'bl,acb?
twórrniaoh weidlin i zakładach mięsnych
L6dt, 15 patdz.i erntka.
(k) W d'lltu wczorajszym u p. wiice· uchwalili streik, o ile nie zostanie zawal"'
starosty grodzkiego, Denysa, interwen- ta na dzisiejsze! konferencji nowa UniO•
iowala delegacja związku pracowników wa zbiorowa.
Termin strejku ma być uchwalony
przemysfa mięsnego i S'POiywczego,
grupujących czeladników rzeź·nickich. na ogólnym zebran~u ptacowniczym 1
. Delegacja prosiła J). wicestarostę. które odbędzie się w sobotę, dnia 17 bm.
nby skłonił rzeźników do cofnięcia 'WY· wieczorem.
Należy zaznaczy~·. że akcję pracow·
J>Owiedzenia umowy zbiorowej, która
o
ć
n1'ków rzez'n1'ck1'ch zgodz1'l się p
wygasa w dniu 17 b. m~
*
.
·
oprze
· Y
. k• t . >lrt.. -d .
Dzi,s' r
WczoraJ odbyło się posiedzenie prezydium
. ~ " spraw1e eJ o~uę zie s~ę on- ekspedjentki, zatrudnione w sklepach
komitetu pomocy rJmowel dla oalblednleJszych
n.a którym ustalqno ;>rogram.__ pfac, ma)ący h si~ fceyren cakJa wuia:~~ormęg owego"' msn~ektora pr a- branży mięsnej, a domagające się .zawar
, pra ... ow icy rzezn 1·C· cia umowy zbiorowej.
.ui
• 1
rozp~c~ćA ~ d:u 1 :st~pa~a. ~as:em Lko;i:te:u cy, zatrudnieni w rzeźni miejskiej, wy·•
. e. " n 1e ełł .u og ńl tu ih1 ee o z n•

P. wołewoda Haulće·Now31t wrócił wczorał
z WarszawY I dziś wydział samorządowy zreferuJe mu protest, zgłoszony w IV okręgu przez
Obóz NarodowY oraz zapozna go z o1>łnlą gł6w·
neJ komlsU wyborct:elj dotycz11c 11 1>rotestu. Na
tel 1>odstawłe powzięta t:osłante decYZIA o
zwołaniu specfalnego poslethenła płenunt w:v•
dzlału woJewódzklego które wyda 01>lolę 0
'
ptoteAcl6.

:z.y

a dQktora nle było. O W!P6ł do szóstej,
1inowu zaalarmowano poJ!otowie Ubez·
piecz.alni, a w kllkanaśde mtnut pót·
niei z.ro?lpaczony Kupiś dzwonił, że żona jelfo kGna.

O godz. 5.40 tlieszczę'śliwa ltobitła

1tmada, nie doczekaiwszy się pomocy.
Lekarz puybył dopiero o 5,50 i stwier·
..1.-'ł
1
u:.c.1 zJlon.

0

4

będz

dechu.
Miti'ęło kilkana~-cfo nWoo.t. Stań ltupis.iowej pogarszał się z obwili na olnvllę,

.

.Wypadeli fon

wywołał wstrz!\saf~ce

wrażenie w całeł okoloov. -

Sprawa
wymaga natychmiastowel!o dochodzenia
celem pooit1,gnięoia winnych do odipowie0

::r~:i=~= :.:-:~;,..:. .::~„: Zarobkowy przemysł podpisał umowęldzi•'· 'ci.

l

W dnltr wczorałszym, po cżłerodnlowyni oow lodd, wyłechał kurator okręgu szkol·
neg0; P• Aillhrodewłct. zableraJ4c te sobą
wnystkłe materlaht z \Vłzytac)I 11zkolnlctwll
średniego, pówszeahne10 l :iawodbwego w llł•
szym mieście. Nastę1>nY t>tzYla~d do Lodzi ku·
ratora Ambroziewicza spodzlewaar 1elł w koń·
cu listopada.

bycłe

·
• • ~
·
·
odlbyła się wcz9raj konferenqja z przedlru51Pekitor prat:y 1'2 obwo·dlu, p. Kast.awlicielami dzian<ego przemysłu zarobwl
kowego. n. a której okręgowy iillS!Pektor, kowiski, o·dbył wcli:o·ra.i koll!ferebcfę w
P• ,WyirzYik<:rwsiki, wewał przedstawideH sprawie zawarcia umowy zbioro~j dla
przemysłowcó-w do podpisania zawartej fabryk wyrabiająelych chlistki i wełni:u1-e
l szale.
<>statnd.o umowy z.Morowej.
Robotnicy domag111ją się umowy, kltóD0>tycliC'Zas umowa ta została podpisana tylko przez wielki przemysł i ~ść ra ustaliłaby płace. dla wuystkich ka•
te.goryj piraoownilkÓW, d,o,tv~·~as bo•
.
.
,
średniego. .
~ :vvniiku, wie!Ora1.s?;ych obrad przed1 Wiem tyllko tikac2!ie ręczni rna1ą urtgttlo·
stawu:~ele zwięz.ku ;l~~bkow~4'? prż~Y j wane .tatiahiki, ~dyż po&i~nięci l!l~ pod
słu ~iaoego zgoązih Silę złozyc podplsy 1 umowę w przemyśle włólkiennic~ym.
' " J KMierencję odroczono do nadchodzą- .
. ' '
.
pod umowę.
. Na nadchodząfV poniiedt?~łeik. 1nspek:- cego .crzwari~ dniia 22 _b. rn. ce:lem weqa_ pr,acy ;wezwie wszystkich ptzett?-Y· zwan.1a pozotrt.ałych p~zemy~owc,tSw tej
~o~o;w niezrzeszonych? celem podClągl, bramy. W każd:ym razie sprawa Jest na
męcia M:h pOd umowę zbiorową, a gdy to dobre1 drodże.
·
na:stąpi _ umowa będzie obowiązywała

I

·.~

· w ptzyyłym tygodniu różl)O~znłe słę w Lodzł kontrola przewodów kominowych, ł(onttoła
ta będzie miała na celu zbadaJlle startu kontlńow
w domach łódzkich, gdł't wa4łlwa Ich budowa

z łMttel śtrołty, a nłenateż:vte ~żyszczenie

drugiej,

powodu)ą częstb pożary.

Z

I

,Konferencja w in&pekc,Jl pracy dała rezultat
. i prz~yslu -d da„
. Lód.ź, 15 ipa'zdziern1ika. już 'WIS'zytStlkie fabr~
W okiręgowej in·s pek:cji pracy ne!!o~
(kJ - 1

I·.~

tt

Grand-Całe

Popularna kawiarńia łódzka „Orand-Cafe"
od wielu lat cieszy się sympatią publiczrtości.
I zupełnie zasłużenie. Fachowe i śWietne kle·

•

Dozorcy dom~wl ząstrBJkUJ'
O ile

~ypowiedz~wua pracy
nte będą tofni,te

Lódt, 15 pdd.tterntka,

Stan)s·c~~) gr< 1dzkic w L\')d:d
zwróciło 3ię do Z\\'iąt.ków d:'Jzt:f,:.'iw de
mowy~h, aby związki sporządziły WY·
kazy tych dozorców, którzy zostalł zre
(k) -

dokowani i którzy otrzymali wyoow)e„
dzenia pracy na dzień l październi·
ka r. b.
Jak Się dowiadujemy, wykazy te ~4
już przygotowane i w najbliższych
dniach żłototte zostaną w starostwie
grodtldm, które che~ się Mr)entować,
iłe oaołem nastąpiło wypowiedzeń•

w

nadchodzącą

niedzielę odbędtie

się ogólne zebranie dototców zgrul)O•
wan.y ch w związku przy. Wodnym Ryn
·
·b
db d ~ ·
k 13
, pocz~m o ę ą się ze rama w
·u
łn11ych związkach dozorców dotno-

15 listopada starostwo grodz•
wyD~ia
- sk-1·c-h kie'
z~:~: ~:i s::!j!o~~~~~~~a~~:~~~r: Dz1·s' 'zm'1an:aU programu wcyrku St=-n·1ew
~:~:~~~
zakomunikuje związkom swoje sta·
U
naszym mieście. To też szeroki_e sfery inteli•
nowisko w St>rawle wypowiedzeri l)rao s t a t o i e 4 d n I popy t u w uO d Złłl
gencii łódzkiej prawdziwą przyjemnością od•
dozorcom, poczent zwołatty łosta'łtie
wiedzają ten elegancki lokal. w myśl zasady
I

y.

z

„powodzenie obowiązuje" dyrekcja „Grand·
.Cafe" zaangażowała od d. 1 b. m. słynny zes·
pół orkiestroWY popularnyćli kompozytorów H.
Pewznera i J. Zucka, których koncerty zarów·
no z repertuaru poważnego, iak i lżejszego, są
prawdziwą ucztą artystyczną. To też nic dziw·
nego, iż nazwiska: Pewznera i Zucka są mag·
nesem, przyciągającym wszystkićh znawców
muzyki - i codziennie gwarno i rojno iest w
salonach „Grand-Cafe". Prżeto dyrekc!i tei
popularnej kawiarni ńależą się słowa specjał·
nego uznania za to, iż, pierwsza w Łodzi, zro·
zumiałą,, że w wytwornym lokalu mć.lze koncer-

tować tylko
v.-y.

pierwszorzędny

zespól orkiestro•

. D!I *ury aptek
Nocy dzisiejszej

dyżurują następujące

apteki:

J . Kahane (Limanowskiego 80), S Trawkowska
J Koprowski (Nowomiejska
(Brzez i ńska 56) ,
Nr. 15) , M Rozenblum (Sródmiejska 21). M
Bartoszewski (P!otrkowska 95), L. Czyński (Ro· i
k i c iń ska 53) , H. Skwarczyński (Kątna Nr 511,
'
I. Siniecka (Rzgowska 591•

Cyrk Staniewsikich . wprowadza od
dzisiaj wielką inowację, dolaczając do
Wspaniałego pmgra:mu 2 wielkie atrakcje o międzynarodowej slawi·e iak „Czto
wiek bez nerwów", szalony a-rtvsta cyrkowy Eugen Schmidt oraz 2. bIDY. Schmidt jest dzisiaj jedynym artvstą na
świecie, który popisuje się doskonałymi
produkcjami_ na trapezie.„ ruchomym.W ~zysc:r wiedzą, Ja:k wielka sztuką są
ćw1czema na wysoko zawle·sżonvm tra•

pezie, jeśli się jednak widzi ćwi.ozenia a·
krobatyczne na ruchomym thtnezie pod
kopułą cyrku można sobi,e łatwo wyobrazić, He wprawy i odwaJri nosiadać
musi artysta, wybijający się ponad poziom zwykłe'go człowieka. Wszystkie
te artrakcje Czytelnicy nasi mogą zo-·
baczyć po bardzo korzystnvch 1. hiskich
cenach, korzyS'tając z ntzej zamieszczan ego ktipo1nlll.

Cy

wszystkłch dozorców dla
naradżenia się nad dalszą akcją.
Informują nas, że o ile wypowiedzenia pracy nie będą cofnięte i zredukowielki Wiec

wani dozor~y nie zostaną _z powrotem
przyjęci do pracy ~ w Lodzi proklamo
wany będżłe strajk wszystkich dozOr•
ców.

I

.

.

&·letnia dziewczynka
pod kołami

0
W ZU
_
(gr), ~ Wczoraj Wieczorem l)rzv zbiegu ut.
tiod
dostała si~ zant.
1 Drukarskiej
Lirrtahowsklego
Ides tempelholówna,
kola wozu 5-letnia
15. Lekarz pogotowia
Drukarskiej
przy
łatny
głokilka ran ml~l
u dziewczynki
skiegoul.stwlerdżit
wy. Poszkodowaną umieszczono w szpttald
Anny-Marli. Woinicę pociągnięto do odpowie·
dzialności karnej.
(ul. Wólaańska 111)
Drugi wypadek przejechania wydarzył się
Okaziciel ninłejsze1to kuponu po wykupieniu iedine,go biletu otrzyma
przy zbiegu Placu Wolności i NowomieJsklel
drugi analo!!ic2jny bezpłatnie.
gdzie ogólne obrażenia odniósł 14-letnl Ryszard
Ważny w czwartek d. 15 paźd,.,ieruika o ~o.dz. 8.30 wiecki.
Za.walski (Oblęgorska 5). Chlopiec przechodził
CYRK DOBRZE OGRZANY.
.
przez Jezdnię 'W chwili, gtly auto osobowe przeJti~a~ zddąuy~~ci~ Smfe~w~eypu~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Jechania
· Zawalskiego ...., zbied. .

Bezp·

kupon d·oc·vrku Stanlewsk1·ch

I

t tr.

4

15.X

..J. ·I
~'' r Tuu „,,.
·~Jtr·„
!fG.u.C1.

straży ogniowej
przy
kobiet
Kadry
samary·
utworzona
Przy wszystkich

ROZGł..OśNl ŁODZKIEJ
POLSKIEGO RADIA.
12.03-12.40: Pieśni i, taflce różnych na.rodów koncer.t w wykonaniu zespołu Niny Madskiej.
12.40-12.?0: Walce Linckego (płyty). 12.5013.00: D1Jlennik południowy. 13.00-14.00 Koncert Życzeń 14.00-14.57: Przerwa.
14.57 - 15.00 Łódzkie wiadomości gleldowe.
15.00 - 15.1.5 . Wiadomości gospodarcze.
Lódź, 15 oatdziernika.
l!i.40 Koncert reklamowy.
1~.15 się, że przy wszyDowiadujemy
(k)
b.40-15.55: „Nowości techniczne" omówi "ST/acstkich odl@iałach straży ogniowej w
ław Gawrodski.
Łodzi utworzone zostaną w najbliższym
15.55-16.00: O wszystkiem potrotzku.
16.00-16.20: Piosenki w wykonaniu „lmperio czasie specjalne kadry kobiet, które pel-

PROGRAM

oddziałach straży

tanek. która

Argenłiny" (płyty).

16.20-16.35: „Chwilka pyład" (dla d.ziieci starszych) w red. Wacława Frenkla. ·
16.35-17.00: Koncert Poznadskiego zespołu salonowego (z Poznania). . .
17.00-17.15: „Co b~dzie z naszą młodzieżą--od
czyt wygłosi Jerzy Michałowski.
17.15-17.50: Recital fortepianowy Jakuba Gimpla (ze Lwowa).
17.50-18.00: ,.Książka i Wiedza" - Życie książ
ki" Jana Muszkowskiego, wygŁosi Kazimierz
Czachowski (z Knkowa)
IS.OO - 18.10 Pogadanka aktualna.
18.10 - 18.15. Wi.adomości sportowe.
18.15 - 18.20 Wiadomości sportowe lokalne.
18.20-18 35: Muzyka (płyty).
18.35--18.50: „Największy wróg ba:wełny" - pogadanka gospodarcza,· wygłosi red. Mieczysław K.ołtośski

18.50-19.00: Pogadanka aktualna.
19.00-19..30: Kameralny Teair Wyobrdni (Fran•
ćja) - premiiera słuchow.iska p. t „Wiec2lory
rodz.inne''; Napisał Ludwik Guilloux. Prze·
kład i radiofoniizacja C. Miłosza (z Wilna).
koncert w
19.3~20.10: „Imieniny Jadwisi" wykonaniu Małej Orkiestcy P. R. pod dyr
·
.
Zdzisława Górzydskiego.
20.10-23.00: Inauguracja seZJOnU Opery ,Warsz.
„Straszny Dwór" - opera w 4-ch aktach
Stanisława Moniuszki, Transmisja z Teatru
Wielkiiego w Warszawie.
W przerwie: I-ej: Dziennik wieczorny i pogadanka aktualna; w II-ej: „z wędrówek po prowincji „Smutne miasteczko" - pogadanka
Macieja Freudmana (ze Lwowa).
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
17.00 BUDAPESZT: Recital fort Egona Petri.
17.15 RZYM1 .Koncert solistów. ·
17.40 BRATISLAWA: Sonaia Schumanna na
skrzypce f fortepian. ·
19.50 BUKARESZT: Recital śpiew.
20.10 ·KOPENHAGA: ·Koncert symfoniczny z udz.
1
D. Milhauda.
20.45 RZYM: Operetka Mozarta - „Cosi Ian
tutte".
21.15 ANGLIA: Koncert symf.
21.45 RADIO PARIS: Koncęrt symł.
22.00 MEDIOLAN: ..Jazz symfoniczny' •
22.lo ,WIEOEŃ': Nieznane pieśni

Dziś

w kinach:

ADRIA: - „Maly Buntownik„.
CASINO: - „Panna Lili".
CAPITOL: - Rose Marie".
CORSO: - I. „Nie miała baba kłopotu" i Il.
„Córka Generała Pankratowa".
EUROPA: - ,;rn mitn Pidl".
O'RAND-KJNO: - „Jadzia". ·
METR.O: - „Mały Buntownik".
J\URAŻ: - „Najszczęśliwszy dzień mego życia"
„Ada to nie wypada".
PAŁACE: PRZEDWIOSNIE: - „Pan Twardowski",
RAKIETA: - „Roberta".
RIALTO: - „Koenigsmark''·

!'~ccU~
TEATR MIEJSKI.
w Lodzi balet Parnella.
Dzi6, w czwartek, o godz. 8.30 wiecz. czwarty l ostatni występ świa~owej sławy baletu Par·
nella z Zizi Halamą i Feliksem Parnellem na
czele, który popisywać się będzie maestrją swego
tańca w programie złożonym z 20-tu poematów.
Dziś tańczy

Nr. 281

1936

czą.

Na czym służiba ta będzie polegać?
opiekować

się

będą

strażakami, którzy odniosą rany Podczas pożaru, śpies~yć będą z pomocą

l

I

pogorzelcom, dzieciom ich i t. d.
Często bowiem zdarza się, że po ja-

liwizdał

pomoc pogorzelcom

kimś dużym pożarze wiele rodzin zosta- takich kadr pchnięta została już na realie nagle bez !dachu nad głową i bez środ- ne tory.
W dniu wczorajszym rozpoczął się
ków do życia. Nieszczęśliwcy nie wiedzą, dokąd zwrócić się po pracę, dokąd w Łodzi specjalny kurs, mający na celu
przeszkolenie pierwszych samarytanek.
udać się po pomoc i opiekę.
Obowiązkiem samarytanek będzie Kurs ten zorganizowany zostat przez
właśnie niesienie im pomocy i k·i erowa- tódzki okręg związku s~rażY_ pożarnych.
Kurs, w którym udział bierze 23 konie do odpowiednich instytucyj
biet, odbywa się w lokalu V oddziału
.
Samarytanki będą umundurowane. straży wżarnej przy zakładach włókien
, Proponuje się, aby kadry samarytańskie I niczych Scheiblera i Grohmana przy ul.
utworzyć ~rzedewszystkiem z członkiń Emilii 30. Niedługo zorganizowane zostaną następne kursy wyszkoleniowe•
rodzin strazaków.
Akcja w kierunku zo!lganizowania ·

nić będą służbę samarytańsko-pożarni-

Samarytanki

nieść bed~

zostaną oddziały

szlagiery w sądzie

staroScińskim

Awanturniczy malarz skazany został na 4 miesiące wiezienia.
Samozwańczy technik budowlany na ławie oskarżonych

l

18 września odbyta się przeciwko
1 bliczność.
Lódź, 15 października.
W dniu wczorajszym stanął on przeid obwinionym rozprawa w sądzie staro(v) W dniu wczorajszym stanął przeld!
referatem ~arn:\;m Starostwa Grod~kie· sądem starnścińskim, który Pągowskie- ściński"!· Leśniak przybył na rozprawę
go w Łodzi Mie.czysław Pągowski ~a~ . go skazał na 200 zł. grzywny z zamianą podchm1el~ny i począł w sąd.zie gwiz38, zam. w Łodzi przy ul. Rzgowsk1e1 1na dwa tygodnie aresztu w razie nie- dać którys z modn~ch szlagierów ta1
necznych„ zakłócając tern powagę sądu
52, oskarżony o nieprawne podszywanie ściągalności.
d 1i uniemożliwiając prowadzenie rozpraw·
. .
.
W d .
się pod miano technika budowlanego.
Uczestnicy bójki skazani zostali po
mudwk~zora1szŁymd .r 6 wmez płrz~
·d
W· Miejskiej Inspekcj~ Budowlanej
.
.
zwrócono uwa.gę na podama i dokumen-1 są em gro z im w o z1 rozegra s~ę ,
zł. grzywny, zaś przeciwko Leśma
30
!
malarza
przygód
kt, epilog awanturniczych
.
t Y s kl a dane przez P ągowsk ieg0
i •
t ł
t
'k i
,
•
na v- .
zos a a sprawa o n e
i pokojowego 28-letruego Daniela Lesnia-1 ow wy oczona
d · T h ik b
eh ·d · ł
właściwe zachowanie się w urzędzie.
tkw1a- 1 ka zam pr~y ul Rokicińskiej 9/11 ·
ryy" 0wr ma P~ ?1s " be~ n . u 00
·
·
n
raz przyiozona yrn mecz.ą a z, •
Na rozprawie w sądzie grodzkim uLeśniak w miesiącu wrześniu przenapisem „Technik budowlany - Konce-1
sJonowany mistrz murarski i ciesielski". chodząc ul. Piotrkowską wraz ~ czte- ~talono, że Leśniak jest .awan~urnikiem
Po przeprowadzonym dochodzeniu usta- ryma swoimi kolegami, począł się awan- 1 poza tym był karany w1ęziemem za olono, że Pągowski nie był technikiem · tuorwać i wreszcie wszczął bójkę. Awan 'szustwo.
Wyrokiem sądu został on skazany na
budowlanym, a podszywając się ood to j turnicy zostali zatrzymani i wyle·giity4 miesiące wiezienia.
miano wprowadzał w błąd władze i pu- mowani.

l

j

z włamywaczami .
Służąca .w.zmowie _
Dwaj 1 znani

złodzieje natknęli · się

na patrol policyjny

I

meblach były uszliorzy nie jedną kradzież z włamaniem mie dzone.
Zaaresztowani złodzieje, wzięci w
li już na sumieni.u.
Podczas przesłuchiwania 24-letniego krzyżoiwy ogień pytań przyznali się, że
Chaima Bursztyna i 22-letniego Jak6ba 1 w kradzieży brała r6wnież udział służą
Bencberga ustalono, iż łup pochodził z ca Edelmana, 21-letnia Felicja Szendokradzieżv w mieszkaniu Lewka Edelma- bol9ka, która za na.mową S"Wego przyjaciela, Bursztyna wydała im kluqZe od
na przy ul. Południowej 18.
Kiedy złoczyńcy przesiadywali jesz· mieszkania i m.af i sama, choć zupełnie
c~e w areszcie wydziału śledczeJło, zgło- biernie, przyczyniła się do włamania.
Po zabraniu ł~u, złoczyńcy upozosił się do komisariatu poliioji poszkodowany i złożył zameldowanie o kradzie- rowali włamanie, by uchronić swą s.pól·
przedstawiającą dość dużą wartość.
Nietvi'adomego pO'chodzenia przedmio ży. Oględziny komisji śledczej wskazy· nic7Jkę przed więzieniem. Udział w kraty zakwestjonowano, a diwuch podejrza- wały n·a ti0, że do mieszkamia Edelmana, dzieży Bursztyna, Bencberiga i v.ireszcie
1
nych mężczyzn odesłano do wydziału! w czasii e je,go nieobecności, włamali się I służącej .nie wyszedłby może nigdy na
śledczego. Tam okazało się, że byli to zawodowi złodzieje, a zamki u drzwi wej i jasw, gdyby nie zibieg okoliczniości, że
właśnie w ohwi1i, f.!dy włamywacze nieśli
łll1P ulicą Południową, przechodził tamli..- 11111
czujny patrol polioii
WW
Prze.stęp.cza trórka stanęła przed są1
d~" Bursz!vn. sk;azany został na rok i 6
ft' kronice pofjofowio i polic:ii
Łódź, 15 października. I Ignacy Kaźmierczak, lokator tego domu, który I mle~tęo/ wtęzt~a, Szendobolska - na
miesięcy, zas Bencberg na pół roku
(gr) - Do trzeciego komisańatu zgłosił się przez zemstę. mając stare porachunki z sąsiadką
wię!l:ienia.
w dniu wczorajszym Zygmunt Małolepszy i zło- wybił jej szyby.
- Wal-;n!emu Grabo~skiemu, zam: przy ul. l)eeeeeeeMeMHeeeeeee...eeeeoe
żył ~el~~wanie,, że lokator domu przy 1;1licy
Marysmskie1 42, Jozef Berent u którego zanuesz- Drewnowsk1e1 39 ukradziono narzędzia kotlar· 1
kiwał w charakterze sublokatora, wyprowadził skie z warsztatu, mieszczącego się przy ulicy
PRAWO DO SZCZĘSCIA
się nagle i, nie uprzedzając o tym Małolepsze- Piotrkowskiej 88, Złoczyńcy wyłamali kraty
zyskuje nabywca losu z
go, wyrzucił jego rzeczy na podwórze, wskutek w oknie warsztatu i tą drogę dostali się do
cz.ego. część z. D;ich uległa uszkodzeniu. Berento-1 wn'trza. Za. zł~ziejami wdrożył 7-my komisari.at 1>0szuk1wama.
w1 spisała pohc1a protokuł za samowolę.
•
- Załma Eizner {Bazarna i) doprowadzony
W tymże komisariacie prowadzono dochowiec
dzenie w sprawie wybicia wszystkich szyb w I został do 5. komisariatu za usiłowanie kradziemieszkaniu Józefy Frontczakowej, zam. przy ul. ży z mieszkania Eli Herszenberg przy uL Piotr- PRZY JDŻ
kowskieJ 19. Eizner ujęty został na gorącym WYBIERZ swój ios i
Franciszkańskiej 124,
ZWYCIĘŻ w walce 0 byt,
W wyniku dochodzenia ustalono, że sprawcj uczynku.
Losy do 1-szej klasy
·
uszkodzenia mie1i8 właścicielki mieszkania by
Łódź,

15 października. dwaj znani złodzieje mieszkaniowi, któ- ściowych i przy

(gr) - Patrol policyjny zatrzymał w
swoim czasie na ulicy Południowej 2-ch
podejrzanych osobników, którzy oharczeni byli dużym Uomokiem, a zachowanie ich ~ra<:ało na siebie uwagę. Zakzymanych doiprowadziono do komisaria
tu, gdzie oikazało się, że w dużei paczce
znajdowały się futra, garderoba i platery. Ponadto podczrus rewizjd. osobistej,
przy nieznaijomych znaleziooo biżuterię,

I

I
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ślectcz.ej.

tędy

18

KoIekt urynr 1oo

Z c:ie Pobioni€
1111

~~~:KTURA

Nr. 100
oddział w Łodzi,
~
J Nabyty plac, po usunięciu domku drewniaWYNIK ZBIÓRKI NA LOPP.
l'I
tt
Wy~ik .zbiórki na .LO~P .Vf okr~sie 13-go ?ego, będzie posiadał 2.278 mtr. ~"'.· przestr~eni
Tygodma iest następuiący ._ zb1orka uhc~na zlo-11 przeznaczony zostanie calkow1c1e na boisko ••tDMoee•eoaeeMOHaeeeean"••e•
ROBOTY PUBLICZNE.
tych 524,30, zawody baloników zl. 190,SO, 0góW swoim czasie Fundusz Pracy cofnął prze
Iem zebrano zł. 715,10.
ZW. PRACY OBYWATELSKIEJ KOBIET. ; szlo zl. 89.000 dotacji na prowadzenie robót pu
ALE NIE OSZTEM ZDROWIA!
ZPOK. z rozpoczęciem sezonu jesiennego blicznych w Pabianicach.
jednak ani na Niepewna ~urna szkodzi nerwom, może
Zarząd Miejski nie przestał
rozwija jak zazwyczaj zresztą, bardzo inten-:
Obecnie zarząd rozesłał , chwilę czynić zabiegów o uzyskanie ponownie Kosztowa mająrek, nawet unieszczęśli~
sywną działalność.
wić na cafe życie! 41 lat doświadczenia
swym członkiniom „Zobowiązanie pracy", co tejże dotacji.
Ponowne przyznanie tel sumy dałoby moż i specjalizacji zastuguja, na zaufanie!
jeszcze usprawni działalność tej ruchliwej orność zarządowi miasta prowadzić roboty sezoganizacji.
nowe do dnia 15-go listopada. Tym sposobem
. B.OISK~ DLA SZKOŁY Nr. lZ. . . . . około tysiąca robotników mogłoby w okresie
. Op1~ra1ąc _si.ę na uch:vale Rady Mieisk.'e! •· zimowym korzystać z ustawowej zapomogi.
..il
PREZERWATVWY •• \1
li..
Jaka miała m1eisce w dnm 6 bm„ zarząd m1eJ5PORZĄDZ
REPERTUAR KIN.
pg. PAT. AM ER N9 195Q701
ski dokonał kupna posesji od p, fuldego przyj
ul. Pułaskiego, przylegającej do szkoty po- OŚWIATOWE: - Nowe Przygody Jarzana.
W Wt::ASNYM INTERESIE WYSTRZEGAJCIE 'ilĘ
wszechnei Nr. 12. Posesja ta nabyta została za NOWOŚCI: - Weronika.
MMOWARTOŚCIOWYCH NA<LADOWNICTW!
Trędowata.
LUNA:
ryczałtową sumę zł. 19,00Q.
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Napisał

specjalnie dla „Expressu": JERZY BAK.

Sens~cyjna powieść spółczesna

s1c1on 1
STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIE~CL
Karol Halwin, jeden z najbogatszych potentatów przemysłowych w Polsce znalazł pewnego dnia na swym biurku tajemniczy list, następującej treści:
- „Uprzedzam pana po raz ostatni: - przestań pan dręczyć i wyzyskiwać robotników, którzy zdrowie i życie stracm przy maszynach,
aieby pan miał miljony, kochanki i luksus. Ale
~;~;.wJs~r=~~s~~";az ~~~~~nif.~ :e:\ ~af1!'<i
I u d z k i c h k r z y w d".
H!l1win fest wściekły, t~~bardzief, że "!
ostatnim m.iesliJcu otrzym_uJe 1~z po raz dr!1gi

_

Czy auto

przygotowane? _

pytała, wciągając rękawi'Czki·

40

odparł porti,er, schylając nisko głowę. •Halwi1111Qw.a powtórnie zagradzi'ła mu
za-1PrzeJ.·11Zala sj.ę,. je.sz.cze raz ~ lustrze, drog~„„ .Tym razem z rewolwerem ~
.
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Arbuzow zatrzymał sdę·
&.
_.żądam ~yra~nej i jasnej odp~ern.O~NOOJODIJ
ruU~OllJ
w edzi„. OdpowiadaJ pan·.. Kto tu panai
.
. .
. . .
.
.
1
Znowu sama :z;asi:ad!a p~y k1er-0wru- Tego JUZ me .wyko:mb1~uJe„ Udawał w1ę~ pr.zysłał? ... Mój mąż?
_
_ T„. ttak„.
cy. W szybkim tempie )echa.fa przez v.. dalszym ci,ągu, ~e me wi~ o co chodz.J.
- W jakiim celu?„. Czy chciat wyba
- H~sło?„. Nie _rozum:em?
gwame ulice miasta. WreStZcie zatrzY:-1
Halw1nowia podmosla się z krzesła. dać co mnie 1tą~y z prawdzitwym Arbumafa się przed małą cukierenką na c1~~gosi!b~za1:n~!~tgoz ~~!::!:i!i~a ::aw:ie:!.~j· chej uliczce: gdzie od czasu do czasu •~zro~ jej ?lrs:1Jcz~ł. ntes~mow1cie. Zbli>- z·owym?„. ,Czy tak?„. Odpo~iad~j pwl
- Tak·.- Nic poza tym nie wiem.„
zyla się don I wlepiła w J~go twarz s~e
gwiazdy Piotra Rudziaka, i przyrzeka mu pięć spotykała srę z Arbuzowym.
_ J donosi.I mu prun o ~·e?„. WszyZajęta stolik w oSltatnim, małym, pu- up.i?me oczy. Arbuzow az zatrząsł się
trsię~y ~łotych za wykrycie tafeDnDiczego „MściO naszych spo~kanira.ch?-„ Dał
s11ko?„.
.
.
.
,
zi!mna·
z
·
pyl
cielaw pewnej chwili otwierają się drzwi gabi- stym pokoiku· Siwy kelin.er strzepnął
Zatrzymała się pr~ed. . mm I stanow-1 mu pan tę szkatułkę z hstam1?„. Tak?••:
netu Halwina i na progu staje dawny jego ro- serwetką i . zapytał:
- Nbe.„. Tę szkatu~kę _wykrad1 mi
czym głosem wycedz1la.
·
_ Co dla pani?„.
botnik, Stanisław Ziętek. Między Halwinem a
odparła krótko, . - Ząd:a~ od pana stanow~zc natyc'h Ziętek, .kompan Mściiciiela.. „
_ Herbatkę„„ _
Zięt~iem docho~zi do os~rei wymiany zdań. .
mój mąż wie o tych li'stacll?.
pod<ł!ma naszegio ostatmego hasta. I' - Ale
wyciągając papierośnicę i zapalniczkę . . mtast
.. Z1ęt~k po te1 ~ozm~w1e ,wracad dJod~kmu
w·
prneciwmym rnz1e . będę musiała
w
pi1aoy i zaczyna się zwierzac prze a z ą, m oie„.
1
.
„. .
.
Kelner s'kłonil się i odszedll· drugiedą, urodziwą służącą, z którą łączy go głębsze
_ Łotr!.· Podły lotr!.„ - syknęła
uczucie, że Halwin przy pomocy intr1g i szanta- go po'k:oju zerknął jesz.cze na nią poprzez przyznać, ze autor te~o hstu ma racJę.··:
WykradJeś tajemni'Cę
To rzekłszy, wyc1ągnęł•a z torebki Halwinowa. _
. h Pr glądal się jej
d
żów uczynił zeń bezwolne narzędzie w swy~h ~
akurat teraz,
to
I
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mego
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e sancfr~ C W ę,
m1eszkaicego po nim n1e1& 1ego
m1erzalam zerw~ć ~ przeszłością„„ .
res a wmoweJ. . .'
1a /
W!
Arbuzowa. Podczas .tej r?zmowy przycho~z1~·.twędr.ował do kuchni.
bełkotał
_ Jestem mewinny„. - N1ech pan to przeczyta. - rozsta
. t ó, . .
W k'lk
Arbuzow i zaprasza Ziętka, 1ak to czynił co wie1 a mmu
Arbuzow. - · Pan prezes wyratował
- kaza<la krótko.
P. z,rueJ na progu
czór, na partię szachów.
. w pewn.ej chwili P_?d wpływem alkoh?lj ~nął Arbuz,ow. H~lwmo7."a zm1er~ył~ ~o I Arbuzow przyglądał się je1 z uczu- mnie z więzienia„., Musiałem mu się ja.
mni'e na
Przy•apa•
yć
ciem strnchu · . Wyciągn"'ł
traci przytomnosć.. G~y oprzyto~m~ · ~surowym
Ziętek
i
.ul Z „.
"' drżącą rękę. II' k Oś od W d"''ęc
ń'
· księ'
d
· dlNie przywitali
t A bwzrokiem.
skonstatował ku swemu wielkiemu przerazen1u, ".J
1
0
mnre
oddal
ni'e
AJ.e
uczynku„.
gorącym
papiiearkusik
zielony
Wyją·l z koperty
że przy nim leży martwy Arbuzow... W tej ;cna we ·. r .uzow ~1S!a . p~zy . r~gim
\V ręce policji„„ Trzymal mnie ciągle w
chwili rozległ się trzask, iakgdyby ktoś zamykał lcu. stolika L. bębmąc mec1erphw1e palca- ru i prze•czytał:
· d d
d ·
A·
·
C
drzwi. Kto go zamordował?„. Na nocnym sto- m1~ zapytał.
Wielce Szanowna Pani. zas rez,.erw1e„. z p~wnego ma P?Wia a o
?
.
•liku Ziętek znalazł notes z adnotacją: - „Uprzenajwyższy, aby dowiedziała się Pani !mme: - „Będziesz teraz rO'brł Arbuzo„ .
- N~, co sy~ stal o· „.
dzić Ziętka - niech pilnuje medalionu!"„. Zięprawdy: _ Arbuzow nie żyje. Czło-1 wa"„„ Wi.ęc musiałem słuchać„. Nic
W te~ chw1h kelner przy~10st herbatek nie rozumi~ co to znac~y, lee.z nie. ma czasu ,
ua z~stanawi~n1e się, . za~1adam1a więc; tel.efo- tę. Halwmowa wstrzymafa s1ę z odpo-1 wiek którego uważa Pani za Arbuzo-I więcej nie wiem„„
t H I ·
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niczn1e Halw1na o śmierci Arbuzowa 1 ucieka wied:zi·ą
o wys arczy„. - o par a , a Wlwa Jest jego sobowtórem. Został on
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'ś . k l
:
przerażony do swego pokoju. Przerażenie jego l
wzrosło, gdy po kilku dniach ujrzał 'żywego Ar- ) Dopiero po WYJ ·cm e nera zapy a a wynajęty za pieniądze przez Pani mę- 1 nowa. - Podstępem wydobyles ode
ża tylko w tym celu, aby zbadać co '. mniie wszystko„„ Całe moje życie ... Ja
. . ?
buzowa„. Okazało się, że był to uch~rakt~ry- . ostrym to~em:
zgistracona„.·
z nim łączy. Niech więc .Pani 1· jestem
Panią
„.
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sposób Rosianina, którego podsunął Ha win, a Y
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niebezp1eczJest
to
bo
strzeże,
się
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azi,em„
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nie
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esz~~e
w ten sposób wydobyc dawne tajemnice ArlJu- l
Wyciągnę la rękę z rewolwerem. Arny człowiek. Niech Pani również nie !
zowa. Ziętek stoi teraz. pod. zarzutem zamord°'" ;-: parł spokomie Arbuzow gładzą:; swą d'lu
wierzy bajkom, jakie usłyszy Pani buzow ku swemu w ielkiemu przerażeniu
wania Arbuzowa, a pon1ewaz wszystko. pr~ema: ~ gą brodę·
i< Hal. winowa przyglądała mu się upor-, na . temat rzekomego zabójstwa .praw- I; ujrza. ł wymierzoną przeciwko sobie luu! wobec tego musi
koh nHieml
prz_eciw
. nulczec 5
a wma.
nac1ac
owiamach1
dz1wego Arbuzowa. Kto go zabił Jesz fę rewolwerową.
. . .
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Jednocześnie Ziętek dowiaduje się, że w no- ?.czyw1e.
- Niech mnie pani nie zabija„. --bla
cze nie wiadomo. Jest rzeczą wątpli- '
W lewym kąciku JeJ ust POJaw1ł się
cy napadł na Jadźkę jakiś barczysty drab, kt6- ~
czy został on zamordo- 1gal jękliwym głosem. - Jestem nLei:ównież
wą
uśmieszek.
iraniczny
h
wyJadźka.
ry żądał od niej wydania meda!i~nu.
1
wany. Nal~ży raczej przypuszczać, \ v inny„„ Pan prezes kazał mi„„ Nic nie
- A_czy l?an szukał? - zapytała.
ja:ni:i żkoiili:~:~io!att~!. staZi~7:k e:!s~:n~~j~ąt~=i5
~ad tajemnicą tego medaionu i na wszelki ~-~ - Nie n:1ał~m ..czasu„. - odrzekł i że zmarł nagle wskutek ataku serca. powiem .. Oddam pani wszystkie listy.
padek ukrywa go pod podłogą. Pewne~o dma ~Arbuzow, umkaJąc JeJ wzroku. -: P.o: 1 Ale ta śmierć była na rękę pani męża, I sz:katulikę wykradnę Ziętkowi... Tylko
Jadźka poznaje na ulicy swego napastmka. Jest~wie~zi!'llem, że mus~ę mieć conaJmll!eJ który miał poza tym jeszcze inne po- ni~ch mnie pani nie z.abi~a.„ Jestem. ni,e I wody do pozbycia się tego Rosianma. wmny„. Padł na kolaina 1 czołgał się po
to ~h.t:h~~·awczynlą Jadzi jest pani dyrektoro- tydz1en czasu .. „ Zna1dę napewno„„
- Od miesiąca już mnie pan tak , Ale o tym pomówimy innym razem· ziemi, błagając o dairowanie mu życia.
wa Hołubińska kobieta zła i przewrotna.
Na razie ostrzegam Panią:-Arbuzow Ale Halwinowa nie miała nad nim litośPewnego dnia Ja~zia otr~ym!lła list od Zięt- zwodzi. ... Jak długo mam jeszcze czek~, który l~apraGsza}. 1cąk1"nea1' n18ledzpiealęn· dHooi:!bei'tsk'; kać.„ Pan wie, że za. leży mi na tym, aby jest w kontakcie z Pani mężem i cL„
. t em s t raco.na„„ w·1ęc .i t y
. . J:s
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lll przy u 1cy
-: J a 11;1z
wszys tko mu donosi •
·
wydarła jej ten list z ~!1ki. i zagroziła Zię~kowi ,. otrzymac t.e ~s Y Ja naJPrę ·zeJ„„ Bo te> wszystko stało
zgmąc„.
„Mściciel ludzkich krzywd". musisz
policją, jeżeli Jadzia po1dz1i: n:i- to spo.tkai_ne. Hdała z naciskiem
się przez ciebie„. Pr·ecz od moich nóg„,
D
l .
t
A b
_ Rozumiem, ale ni·e zawsze przecie
Jadzia poszła, okazało. si~ 1e_d!]ak, ~e .list tenJ
. . .
.
d
Bł
wa razy
r uzow rząs się C<ł!1y.
Szukałem
pisał Arbuzow, który chciał Ją sc1ęgnąc JH.~ za- ~ . t t ik . k cztowiek chce.
' agam, o ,' 1arov.:a?1e mi zyc1a„„
musiał prz.eczytać, by w międzyczasie
kładni~zk~, by• za _iej pośrednictwem zwabie t~O ;)Jes ,a > ra
. zastanow:ić si nad t m co teraz cz nić· Stanę się pani mewolnitk1em„·.
.
.
pułapki rown1ęz Ziętka. W tym celu l?roponuie ~- N1·e ma„.
Ale ona już ·tego nie słyszała. Naci- W takim razie zaządal1am przecie N' t d ' b ęt . ~ ' śl ć k d YM, :
jej napisanie listu do Ziętka, ale Jadzia odma-~
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na zwrotu szkatułki . Gdzie ona ie ru no YtO się omy e s ą
.. d
wia !"a+egcrycznie.
Iciel znal jego tajemnicę, skoro Ziętek na snęia cyngie · .1.'-az„. rugi raz„. r ?u·„
Arbuzow wobec tego wtrąca ią do piwnicz- ·~ ?, ~a
leżał teraz do jego przybocznej gwardiJ. I z~w zakrył twarz rękoma„. Ale co to.,,,
. .
. .
. . .
t Jest.
.
nego lochu.
Po kilku dniach Ziętek prz~pa~k1e~ dostzł ·~ Arbuzow . skulił się J~k Jez. C1ęzką To Ziętek powi;edział mu wszystko a• N1•e słyszy huku. Odrywa ręce od
twarzy.
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. .
się przez okienko do tei samej p1wmcy 1 natk~ął przeprawę miał z tą kobietą. Skąd we. .
.
J-:r
tę s·zkatu•kę z l;stami skoro Mśc11c1el postanowił wykorzystać te
Jadzię Radość ich była niezmierna. Wie- • · te
·
rewo
się z .•.
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.
da ne, b Y po·k r~yzowa
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takf(iwke, gdyż .Jadzia me miała sił chodzić. ~ uc _ną 1 ~
.
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Gdy wrócił.-Jadzi już nie było.
0Mus1 daleJ .bu}ac. .
Arbuzow zrywa s1ię z podłogi. Zdarł
Ale co ro~ić? wo ee tego?„. Jak się
- Chwilowo me mogę pam prezesoTymczasem Ha!win wraz z innymi przemypoza
teraz w~kręcić. „. Jednia byfa tylko dr·o- z twarzy resztę charakteryzacj.:.
słowcami angażuje detektywa We~a.„ który wej zwrócić tej sz'katuitki, bo„.
sztucznych włosów wyjrzała młoda,
.
-- Bo co?„. - zapytała niederpli- ga - ucie·~zka.„
pod przybraną nazwą „Czar~ego Krola .PrzyAby więc skorzystać na czas1.e, za- zdrowa twarz
stępuje do decydujące! walki z talemmczym w·i.e.
•
•
J
'
wolał oburzonym głosem;
Mścicielem. Dotychczas byt tylko !eden czło1
z~wołala przerazona
-;-- an.„.
_ To kłamstwo'
- Bo jest mi potrzebna„.
wiek, który widział twarz f'lściciela. CztoIpam Renata, poznaJąc swego byłego lo. .
·
.
lialwinowa zmrużyła oczy. Gniew
wiekiem tym Jest lokal Halwma. Antoni, który
Al~ Halwmowa stala przy. mm .1 ~a- kaja.
jeónak został ranny .w d~we. Le~arze nie wielki walit z jej twarzy. Widać, hn.mo_ odparł rzekomy
mogą dokonać wylec1a kuh. . Anton.1 w~kutek wała się bardzo, aby niie wybuchnąć„. grodz11la mu drogę do drzwi WYJŚCI'()- 1. A b- Tak, toT ja.„.
. I k .
. d
tó wych
. t
P + b
tego zastał sparaliżowany. Nie moze się poo J~, . a:v-n.y pam f' a1„.•
r uzo~ .. ,
. ,. .
_· p
Otrze na . }es P8:nu .. „ - pow rusznć i mówi niewyraźnie. Na pytanie kto
anó tw1erdz1. ~e. to kłamstwo?.„ Stalo się 1 ternz me JUZ me pomoze„„
rzyła· - W takim razie trudno.„ Ale
jest M.śclcie!em odpowiada niezrozumiale:
Rzucił się na nią i· wyrwał jej z ręki!
mam d!o pa.na irnną prośbę„„ Czy mógłby - . powt rzyla ~ro~nie. -: Dobrze„.
- „La iełly!"
mi pan podać jak brzmiało ostatni•e nasze W1er~ę panu„. W taktm razie dla czego rewolwer.
co to ma znaczyć - .nikt nie rozumie.
_ Podły człowieku _ syknęła Hal
pan me zna nasziego hasła?
Halwin zaopiekował s1~. Antonim 1 wziął go hasło?
„.
'
Zapomniałem
k
.
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.
do swego pałacu Przy łozku chorego czuwa
w!mowa. - Ter~z już wszystko rozu"· .
'
Arbuzow podm?s n~ m.ą swe U ryrównie± Tuz, po~ocnik „Czarnel!:o Króla". Pe
m11em.„ Chciał es nas okraść„„ Mąż nie
- Aha.„ A co t? ma Zlrlac:zyć?
nego dnia, gdy Tuz opuścił ookól. ch?rego, na te za krzaczastymi brwiami oczy.
. Nagtym, porywistym ruchem chwy- oddał cię w ręce polrcji, lecz wykorzy_ Hasto?„. Jakie hasto?„·
schcdJch pał:łcoy~•yc~ rozległy sie 1akieś kroki.1
krzyknął. stal twe zbrodnicze zdolności dla włabrodę. Arbuzow
c1ta go za
nasze hasto.„. - odparła St
_ No
s:,, ia!c ~dyby. orz estraszony
Tuz zutrzymał
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b d
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ó 'ł · " , bko do p1elęgmark 1·
sn?ch celów„ .. Rozumiem„.„ Os·z.ukał~ś
rę u.
JeJ
w
Y
~
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rzępy
.u~ażsię
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przypatrując
tlalwi.nowa:
zwr_'.\1 :,~ec ~~;ni pozwoli ze mna ·do tego po- A .to co znaczy· :„. - powtórzył!l? mnie podle„.; . Wydarłeś m1 :no1e. MJnie. - Panie Arbuzow pan rówmez zakoju„. Chciefoym z panią pomówić.„ __ .. ,
p.otrząsa1ąc kosmykami. Je~o falszy~eJ skrytsze mysh„. Jaka szJkodia, 7 e ten repomn iał hasła?„·
'- ·- - --~-.„ . ______ ------„--. -· --Arbuz·ow zapomniał, że gra rolę in- brody. - Je~zcze będiz1e się pan wyp1e- · wolwer się zaciąt... Ale uprzedzam cię:
_ P rc-szę ba rdzo - odparla pielęg- 1 n ego czlo~ieka. _z ostatni.e~o pyt.ania ral?„: G~daJ teraz„ lo~~ze, . wszyst.ko„„ - }eszscz.e .nic ~traconego„„ Musisz zgiriiar ka i wprow~dzila go do tego s~i;n~- ; Ha lwi·~ o weJ wyw~10~ko~al, ~e pani ~e ' ~ .Jes.tes?:„ Kt.o c.1ę s:1doml do teJ po- nąc z moJeJ ręki„„
.
, .
gc pckoiu. w kto rym czekał na w yJscte 1 na ta bie rz e go za Jak1egos szpiega.. Więc dwomeJ roli w zycm:„
. Arb_uz~w c?f~ąl s.1ę pod scianę .. W1~. pewnie prawdziwy Arbuzow tez był
ltka rza.
t
ciąg
góry zeszła pani Re-1 szpiegiem.„ Ale ta orientacja ni.ewiele diz1ał, ze Jest JUZ zgubiony. Chcrał S<Ię
W t . 'h T
!11 t::i. I-Ia~J ci:~~~. ZPortier czekał już przyj' mu pomogła. Bo skąd mó~l wiedzie~ ja- t~l~o ~atować ucieczką. Odep~hnąl ją
k1'e hasło obowta;zywato l!Ch ostatnio?„. silnie 1 przyskoczył ku drzwiom, lecz
· l1
d·-rz w1ac
-
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Dr. Feldman

rupturlf (prze~ukllnę), skrzywieORYCff "!1
DLA;[ „_._
nie kręgosłupa t różne kalectwa!
\\'.YkonuJę specj~lne bandaże ortopedyczne, które z naj-

AKUSZER - OINEKOLOO
I(ILłŃSKIBOO Nr. I 13 (róg Nawr~t
Telefon 155-77

większym skutkiem wstrzymują naizastan:als-i:e i naj11iebezpi_eczniejsze rU:Ptury u mężcz;vzn. kob!~t J dzieci. Speciahe bandaże ortop, na ruptury powrotne po operacJi
o.raz gpec. bandaże brzuszne po operacji ślepej kiszki na
obwisłe brzuchy i Ł p.
obniżen ' e żołądka, wnętrzności,
Dla cierp.iących. na skrzywlen!e kręgosłupa (g.arby), gruź·
llcę kości 1 paraliże ortopedyczne. - SpecJ!llne gorsety

Dr. med.

M. TAUBENHAUS
AKUSZER • GINEKOLOG

I aparaty ortoped .. róznych systemów. Sz:tuczne nogi i ręce aluminjowe (protezy) dla amplitowanych. Na płaskie bolesne sto:iy (platius)
specjalne wkładki ortopedyczne podlug form
gipsowych z najszlachetniejszego metalu
Specjalne pończochy gumowe „I deal-gum" dla c:erpiących na tylak1 oraz formatory gum. na grube
nogi Z 2 letnią gwarancją.
S1>ecJahly Zakład Ort-0pedy'Czny
ze
Spec.
Lwo·••a
Orto~.
w
ltódź, ZAWADZKA S (dawn. Wókzańska 10)
CENY PRZYSTĘPNE.
Tel. 221-77.

Przyjmuje od 8-9 r. I 4--6 w.

t••· O
I I 246·9
zg 1•ersk11:11i.
~
Prywatna Przychodniu

W E N E R O L O G I CZ 11 A
ChOf·' wenerycznych 1 skornych

RAPAPORT

Liczne

od 8 rano do 9 wlecz. w n!edz. 9--1
1ek arz
•·
· k ouieta
p anie przyjmuie
161
p I o y R K o w S K A
PORADA 3 ZL

podz&ękowania !

Dr. "med.

UWAQAI
!Jbezp. w Ubezp. Spot równie!t przyjmuję,
Swiadectwa pochwalne wystosowali Profes.
U11iwers.: Prof. Dr. R. Barą~z., Prof. Dr. J, Maciszter, Prof. Dr. Kalinowski i inni. Osobiste
Jawienie sie chorych jest bezwarunkowo komectne.
PODZIĘI(OWANlf:..

Choroby kobiece,
akuszeria

Pi 0 ł f k'"u WSk a~"19·2

MarkOWiCZOWa
!
l"I
choroby skórne i weneryczne

POMORSKA 1

spec.

POWRóCll..
chor, wenerycznych, skórnych
• l seksualnych

Teiefon
'· 127:84 (egłe1Dli1Ua
• .
t .
Przvurmie od 8-lD r. 1 4-8-e1.
od 8-12 f od 4-9 w n edz. 1
Dr.

ZIOMKOWSKI

$pec. cłtor. wenerycz . •1. skórnych,

5

1

11 tel •.

Ooktdr

238-0fł

święta orf

I.

9-1

Dr HELLER

' UN OWSKI D
G
r

specJalista chorób wenerycznych,
skórnych. moczopłciowych

od 8-11. od 2-4 I od
.

Dr N

aRAuN

6-~

~~~-12

I

N IT EC KI

.,, ••o•w• d•• •• do:
zbrojania A • Ili ł Il

S

Nafleb.pny l!uder przy
pne ywaniu Ila powietn:u, rJyż jeat
lliepnem.kalny.
Nailepszy puder w lokalu, gdyi
nigdy nie tworzy grudek ani
1i11; 11ie izlepia.
Puder, któr~ trzyma ai4 cały dzień,
gdyż jest zm1enany z Piankę Kremową.
Puder, kt6ry kładzie kres połyskowi
llosa 1ub twauy 1· utrzymuje śwież11,
młodzieńczą cerę dih;lci :zawartości .....-...-..-Pianki Kremowej.
NIEPRZEMAKALNY - Posyp palce tym rl""'l'~r"M'T'!'!"1"'1lri
pudrem i zanurz w Hklance wody. Wyjmij
ro e przekonasz się, Że pucler pozostał 1 t ;;,,.
nietknięty i palec jest suchy. Puder ten · ) „
_
pl'Zyłega niezależnie od pocenia •ię podczas
tańca, pomimo deszczu lub kąpieli morskiej.
1Nie zawiera :iadnych drobnych, twardych
,ziarnistych cząstek, ktoro mogłyby · przenlktu\E do J>orów, rozszenyć je i utworzyć wągry lub inne wady cery.
5. OOO. OOO lad'lych d:żiewc1t11t i urodziwych starszych pań używa co rano
tefo pudru. Żądaj Pudru Tokalon na Piance Kremowej, sprepsfowanego
według oryginalnego francuskiega przepisu nalcomiteiro paryalćiego Pudru
To~alon. Usuwa rouzerzone pory. Szczęśliwy wynik rwarantowany w
kazdym wypadku, lub zwrot pieniędzy.
W*MIM•
lii'*CM

2

3

4

M. GLAZER

fI

do dYtlłOZYCH Gen.
•
Rydza Sllliłli8CIO

I od 7-8.3!> wiec~ --~---~-------~
PrtYlrnu!e
w niedr-iele 1 ~wfeta l)r! 1.0-12 wMl KUPIĘ piecyk szaruotows okazy!nle,
nie duzy w dobrym stiilnie. Łaskawe

„„zko•11wu ~~~sd~n#e~uhl~k~
Dr Ki au
.'
:I

mnd H• LU BIC.,,
L --

Ul. ri •

i adresem sµb Pie·

·-

1~8

.

·
.
Chor. skórne I wenetyczne
POSZUKIWANI ztioln1 a~wizytorzyprzeprowadził się na ul.
(r~l) ?o ratalne! sprzed~zy radlood·
NARUTOWICZA 14
Tel. 141-32 ?mrników. Wysok~ t>rowi:la: Zg!osze
(Piłsudskiego 69).
od 8-10, 12-2, S-8, w niedz. 9-11. tlla: Leon Leszczynskl, Łodz, Plotr17
kowska 175.
•··
-----OARNITUl(Y najelegantsze szyję po - 40 zł_ Dyplomowany zak!ad krawiec• PRZYBLA.KAL się pies fosterier bialy
ki S . Pastewelskl, Cegielniana 23 - czarne i żćlte laty. Odebrać Piotrkow
15 ska 110. Zakład I<rawiecki•
front I p.

l

zagryzły ·na śmierć tygrysice
Bia1ystok 15 paźdz.ier.nika. się do klatki z łydtJrsłcą.
Drapieżne beslje rzuciły się na sami·
wypadek wydarzył się w

Lwy

1

Niezwykły

sprzątania

wyszły

·
cę.
ogrodzie zoologicznym.
!Wy zwy·
Ze straszliwej walki
klatek
Podczas ranne.go
śmierć.
na
tyf!rysłcę
zagryzły
cięsko:
dostały
lwy
przez dozorcę Cbarowicza

białostockim

1t•••••••••••••H••••••••••••••••H••••••••••••••••••••++i•••••••

to los kupiony w kolekturze

KURT WYTRZYC
Łódź. Piotrkowska 141 I ll-110 Listo•
10~„49 pada a1-a p, K. o. 600.626 Lódź.

•
SZl<OtA TAiq-CÓW I. Wilczek Piotr
POŁOŻNICTWO ł CHOROBY
kowska 120, tel. 222-71, nauka' odbyKOBIECE.
wa się w grupach i poJedyńczo. SpePIOTRKOWSKA 99, teł- 213-66.
skórnych nrzvimuie codz. od 10-12 i 5-8 wieci cialne kótka dla pań z towarzystwa
. k'
· ·
·
pomedz1atk1 i czwart I OQ 5-B w.
lh
w1ecz.

ie w; z· s k „.

.

Or

1

CHOROBY SKóRNf I WENERYCZNE
P 0 w„ r 6 c: 1 1
-

.
,
•
"2
Spec. chorob s~?rny5h. ~CIWt}'Clnycb
włosów i ntoc~oplc1owycb
li a
i
•
i mo ••. 111,ł·.1ow~cll
~go SlERPNIA .~. tel. 118~33. .
Spe,.. 1 char wenerycznych,
T~AU.GUJ!A 8, tel. 179-89
Przyimu]e od 9-12 1 3-9 w 01edz, 1
·....
przy1mu1e oc 8-11 1 or.I 4-8.
śwleta od 9-12I seksualnych
10-1
od
w niedziele" i święta
ANpRZEJA_s. telefon 159-40 -9
I ŁA
Przy1mu1e. od 8 1l ~ano 1 od 5
8
w medziele I św1eta 9-12. .
specjalista chorób wenerycznych, sekCEGIELtłlArłA 4, tel. tó0-57. - - - sualny~h 1 skórnych.
(Gabinet Roeni,'t~ll)· i światloleczntcz.y)spec. char. skórnych I wenerycznych
•
ł seksualnych.
PIOTRKOWSKA 70. Teteron 181-83·
SPEC. CHORóB Sf{óRNYCH, WENE·
przyjmuje od 8-1 i od 5-9
Od 8-10.1-2-30 I ~9 w. w św. 10-1.
RYCZNYCłI l MOCZOPŁCIOWYCił
SKRADZIONO książeczkę wojskową W niedziele i święta od 10 - 1-eJ.
NAWROT 32. front l p. Tel. Z1l·18
metrykę urodzenia oraz legitymację
WYd. przez P. U. P. P. w Łodzi naZAOINĘLA legitymacja PUPP. na na od 8 do 9-30 rano I od 5-9 wiecz.
nazw. Jana Milewskiego, Młynarska 22zwisko Oryczke Hugo, Lwowska L. lf W niedz. i święta od 9-12 w poł.

Dr

NOWOSC!
4 PUDRY W JEDNYM
-nieprzemakalny

·
64, tel.
N Zachodnia
TR Ep MA
od 12-2

Za w ad z ka 6
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!ml\l!łiłll!!l:i:!!lram~t!l•=1!1i1Hi11ammllil•f.!!!mml!'!ll!lłtslill•••11•••••••••••••••
!edwnv sp~~ćb ICIVZYS
DR. MfD.

1
~~d. Wołkowyski Przyj!1u?: ~1ze/·i t:ld ra: ~iecz.

AKUSZER- GINEKOLOG

med.

DR. MED·

*"'•'"

f.łlfo1' n
Runds
· Ji I i.I

MIKOł.AJ

BORNSTEIN

Składamy :publiczne gorqce podziękowan1e WP. J. Rapaportowi
w ·tiodzi uJ. Za wadi.ka .8, za zastosowanie z największym skutkiem
iużto lecz. aparatów ortoped. ;użto leczn. gumowych bandaży rupiurow:vch w czasie naszych, ciężkich chorób ortoped. oraz cierpień
rupti,frowycb.
C-) {-} nr. M. Mincer lekarz kolejowy, Dr. E. Berhof iekarz,
Dr. M. Margenroth Sędzia Sądu Apelac., Dr. R.oth Kurator Szkolny.
··lCłłjlj+;i
CM'W4

Dr•
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Olle

Do jasnowłosej hrabi111y z Północy I Właśnie n.actszed!l gosp o-darz. Przez
, c'hwidę spoglądał na ty·ch d!woj e opar.
zapalV! się z miejsca.
J ej wdzięk blondynki, biłękitne oczy,· tych o burtę, wreszcie zauważył:
wspaniale
subtelna. karna·cja
"1
pani~ hrabino, jasnał zilotowłosa o oczach
miały g.o.
·
Kiedy po raz pierwszy uJrzalł ją le- 1 nteba i pan1 ma·rkizie, ciemnolicy o tre„
.
.
żącą na plaży nie mógł od niej oderwać· nicach podobnych do dwu piekielnych
wzroku ~ a w sposobie. w jaki na nią ' węgl·r.. „ Tylko malować was tak razem.
231
~ \\:'łaś~ie przed chw~·lą m~\\>:Hem
bylo ~oś. ta~ z:nysto:vego,
lpa;t_rzal,
.
ół
,
,
.
p
>
IA.
Julia z.aczer~~emla:s11ę melediw;e. odr1;1- ·mmej 'Ytę.ce1 to samo. pani h~abrme ow,e1;c sp czesna
~
~ I starość musi się wysizumieć! to, c~owo ~rzykryWaJą· c swe pol . nagie skwapbwie pod!chwy~il _d.on Miguel.
Danuta Kresińska, eksredj11n'!t'l w m1t·
. - , SzkQda. tylko, ze Ja pozwalam so..
ga;anie bławatnym Jana ZarysZ'l zostale iuż ostatni mój zryw, zanim rozsypię ; c1ato kąp1el~wy~ płasz.czem.
się ze star·ości, a może pio prnstu reakcja' . Oditąd te~ u~1kała go, a.czkolw:ek d~n Ib1e mueć odmieniny n~ tę sprawę pogląd
zr ukowana.
utrz:~~nfi!0 ~f~a z~le;;zyf~~j! ;m~~i~ar~ po. bez.czynności długiej choroby _kła- M1guel czyrnł meustanne próby azeby Ją _ przerw~fa Oroto!ll·ffska, lllJCZym w de
monis;tr~· CYJllY sposob w~unąwszy, usz.
.
.
mata baronowa, która nie chciała przy- poZinać.
1
P.ewinego dma hrabi:na Orotorn1rska 1częś,lrw.1one~u A!ller~amnowi dit.on pod
szaDowiaduie się 0 tern narzeczony Da· znać 'się ż.e wsizystkiie te nocne eskapady
nuśki, Stanisław RecZYński i nie wierząc urządza tylko dla tego, aźeby rozerwać zQstal~ zapr.os:żon.a przez bo.g.ate~. A?Ie nlmię, oddabł.a S11ę z .mrn efo reszty to.
.
.
.
j ~ykamna z Chicago na ma_1fą przeJazdzkę warzY:stwa„
w platoniczność tego stosuńku. zrywa Julię.
. Omewme zacrsn_ęły się szc~ę.ki. r~ar
.
,
.
.
Ofiara starej krewniaczki nie przyno Jacht.em. .
z ~~~sińska po wielu przygodach poznaie
Tak. SFę zlozył-O, ~e wsr~ kilk~nastu i ki:za. Przez cały tez czas przeJazdzk.1 7
tajernniczego dżentelmena, Karola Ornicza, s·iiła jednak spodziewanych rezultatów. I
Owszem Julia od ezasu d.o czasu o&ób, bi·orących udział w teJ wycieczce Iraz do·z.nawszy afrontu - jrzymał się
który _ cięzko chory - żeni sie z nią.
Stanisław Reczyński zostaie szoferem odizysk1wal~ dawną wes10Vość i b~ztros~ ! z~ajdowal s~ę również i hi'szpańs!ki ma.r- ?~ J.ulLi zdaleka, a n.a P~Że?'na:nie _skło~-i·~
.
. .
u Julii hr. Or?tomirs~iej. M!~dzy szoferem kę _ zwlaszcza kiedy wi1JJo, które pila, Ikiz.
1J•eJ s1.ę, b'7rdzo wprawdizle msko, rt11e111meJ
~atur.alo1e !11~ mozna mu był.o cofnąć Ibez usmuechu..
I hrabiną zaw1ązule s1e płomienny romans. było mocne a muzyika upajaj.ąca, zaraz I
jednak potem stawała siię nagle obojętna Iręki, skoro gosc!'nny gosp'Oda·rz przed'Sta I - Odstawiłam go! - konstatowała
.
.
J .
•
.2
P:a wua, ze ~ha ~ma1a ~ie1e P·Owo- i jak d b znudzona rzysiluchiwala się l wił go mlodej wdowie - i w ten sp·osób z zadowoleniem Polk·a.
Iznajomość i·cih została zawarta ofiicJaln ie. Pomyl:itła s!,ę jednak
dzerna, prawda, ~e. ~1.e strQmł·~ od toz- duse~o~ ~taezającycif ją panów
Dnia następnego Julia - która była
Hiszpan przez cały szas wycieczki
•
.
,
,
ryw~k: By.Jo w meJ _Jednak duzo me an, · 1mainewrowaI w ten sposob, ażeby wresz. w diosllwnalej formie - korzystaj.ąc z,e
A panow. tych byto.. :viel~.
.
cholu 1 _wewnętrzneJ zadumy.
P~ym wod!z 1ł Wśród. mch h,szpanskt cie znaleźć się sam na sam z piękną 1spokoj111ej fali, postanowtła popłynąć
Czyzby młoda arystokratka tęs:kmb
w stroną malej wysepki, czerniejącej w
b~gaty óbs,zarnik z pod Tol~dQ. Polką, co mu się też w końcu udało.
markiz,
w
pozostał
za swoim ~zoferem, który
_Do:n M1g1;1el Irocanto b~l typem h1sz- - Dlaczego demonstracyjnie unika odległości kilkuset metrów od brzegu.
,
Orzymanowr·cach?
Kiedy zmęcz.o.na trochę dopływała
Pani Matylda rozumiata, ze tak jest. i· pansk1ego .hidalga. Sredirnego. wzrostu, mnie pani? - zapyta•ł ją wręcz.
Julia przez czas jakiś spoglądała na , juź dQ rafy, n~ z tąd ni z owąd (dostowDokonywała więc cudów zręczności, 1~le mocneJ budow:v, wło~y mia· ~ c·z arne
ażeby o-toczyć swoją siQstrzenicę tłu- Jak s~rzydfa kruez~, . CEemne Jak a~a~ białe pasmo piany, wlokącej się z.a stat-! ni·e z pod wody) wyfoni.l s:ię markiz.
Co za ni.e spodziewane spot'kaniel
mem najelegantszych panów i dać j1ej jakro~zy 1 s~~glą ce~ę, swiadc~ąc~ .o lekkieJl1kiem. WresZ!ci fi odrpowieclziala poprostu:
- Wydaje mi się pan, panie marki- - udawał ~dz.iwi· onego.
m1esiZarntue krwi maurytansk1CJ·
najwięcej rozrywek.
Nap ozór dystyngowany i wytworny zie, zbyt za.borczy, ja zaś, mieszkanka 1 Hrabina, rozumiejąc, że spotka.nie to
- Co s i ę z ciocią dzieje? -- uśmie- i
chała si·ę Grotomi·rska. - Noc w noc zapalat siię z łatwością, a wówczas - chłodnej Północy, nie lubię ludzi o z.a- nie było znów tak bardzo przypadkowe
wyc i ągasz mnie na dancingi i inne sza-,(mimo całej swojej salonowej gladk· ości) nadto nie'Okielzmanych temperamentach.jzma.rsz·czyla brw.i. Jakiś czas płynę. fa~
·•
JE;J1stwa- Skąd 'Yziął się nagle u .cioci tenjpodobny byt do dzikiego mustanga, wy-1 . - Kontrasqr powtnny się ~rzycią- mHtczen:iu, WDeszcie zaczęta:
(Dalszy ciąg jutrol
gać! - zauwazyl zdawkowo łiiszpan.
puszczonego na wolność.
niiesłychany gtlod nowych wrazeń?.
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Jesteście

dobraną parą:

Bajka z tysiąca
· i jednej nocy„„
Mowa o Jednym z największych miast śwla·
ta. Mieszkańcy tego miasta byli dotychczas
pozbawieni udogodnień sportowych. WyJazd
za miasto był kosztowny I zabierał sporo cza·
su. Poradzono sobie bardzo Prosto,
Postanowiono wybudować w centrum miasta specjalny, nowocześnie urządzony gmach
sportowy. Odbyto konferencje z towarzystwaml sportowymi tego miasta, I oo ustaleniu
potrzeb przystąpiono szybko do budowy gma·
chu. Budynek ten liczy 33 piętra. Codziennie
w różnych godzinach liczni miłośnicy sportu,
po odpowiednim przebraniu sie na parterze
gmachu, padążają windami na poszczególne
piętra, gdzie mleszczą się sale 2lmnastyczne,
ringi bokserskie, areny zapaśnicze. hale tenlsowe, pływalnie I t. p. Na naJwyższym piętrze
umieszczono sale z lampami kwarcowymi do
naświetlania sztucznym słońcem.
W "tym pałacu sportowym uwzgledniono na-

:~~a~~k z~~~z::~:e::r:e~t:;~:i~óre wy
==~:~kl:
Dla miłośników roweru urządzono pomysło-

m do Wilna
Samolote
do .Ugl
na ·niedzielny mecz o

'Mlodz·1ez· akadem1 c'ka w Kra ko w1· e·

sz.łości_„

Nam nie tylko, że daleko do pleknvch pała•
ców sportowych, ale do tego, by każde miasto
mogło stworzyć młodzieży, dzieciarni. warunki
sportowego wyżycia się. Jeszcze chude za dużo dzieci szuka rozrywek w rynsztokach, a w
najlepszym razie na placach błotnistych. .Jeszcze ciągle za mało terenów trawiastych i ogród•
· ków, gdzleby młodzież nasza mogła pożytecz
nie spędzać czas wolny od nauki, czy pracy zawodowej.
I, nic dziwnego, że w tych warunkach wię
zienia są prżepełnlone nieletnimi orzestępcaml,
lua·
że jesteśmy krajem duże) śmiertelności,
jem chorób zakaźnych i prostytucil. Jak bo·
wiem z JedneJ strony za dużo pośwleca się uwagi I pieniędzy rekordowemu I „olimplfsklemu"
sportowi, tak z drugie! mało dbamy o warunki
zdrowotne tel najbleditf eJszeł młodzieży, która
pozbawiona słońca, ppwletrza I racionalnego
odżywiania, traci przedwcześnie siły I ochotę
do życia.
I, nic dziwnego, że czytaJac o cudownych ulnnYclt kraJaclt.
rządzeniach sportowych w
młodzież ta śni piękny -sen o bal ce z tysiąca I
jedne! nocy.„
Pałac sportowy o 33 pietrach I wszelkich
urządzeniach sportowych„ a tułał oustka, co
na}wyżel parę boisk sportowych w mieście. Il·
I kilkadzieczącym 250 tysięcy mieszkańców
siąt klubów, a poza tym setki młodych, obtarganych chłopców, uganiających po brudnych,
zabłoconych ulicach .•• ·
A, tam się komuś marzy o złotych medalach
i „bohaterskich" klatkach piersiowych. Wprzó·
dy zaspokójmy głód mas sportowych a po tym
pomyślt,ny o \fiedatach olłmpifskich!
M. STATT.E~.

toruł

zostaną rozparcelowane
Warszawa, 15 oaździernika.
W dniu wczorajszym zarzad WTC obrado·
wał nad smutną koniecznościa oouszczenia te·
renu Dynasów po 50-ciu latach swoiei na nim
gospodarki sportowei.
W październiku r. b. upływa termin wielokrotnie prolongowanej przez właściciela Dynasów ks. Czetwertyńskiego umowy dzierżawnej
w
z WTC. Jak wiadomo, Dynasy podlel{ną
krótkim czasie parcelacji.
Wobec konieczności opuszczenia terenu Dynasów, zarząd WTC uchwalił wysłać delegację
do prezydenta miasta celem otrzymania przydziału terenu na nowa siedzibe.

Dynasy

Mecz bokserska Łódf-K penhaga
Łódzki Okręgowy

trzeba będzie uruchomić dwa ooclągi, al·
Zawodnicy cl maJą podobno zadebiutować się·
15 październ!Jta.
Karta
Po niedzielne) porażce Brygady z Cracovią luż na nledz!elnym meczu ze śmhdYm w Wll· li b·owiem popyt na bilety jest kolosalnv.
i to w Częstochowie panuje nao2ół mniema- nie, dokąd Brygada udale sle samolotem pasa· uczęstnictwa kosztule zł. 2.80.
• • •
nie, że nie odegra ona !ut żadnel roll w tego. żersklm w sobotę w godzinach rannych.
Składy krakowskich drużyn: Cracovii i Gar·
Kraków, 15 października.
rocznych grach o welścle do ekstra-klasy, tym
(eh) W nalblłższą niedzielę wyjeżdża na barni, które udają się na Śląsk, przedstawiać się
bardzie), że ma Jeszcze do roze2ranla trzy
Śląsk pociągiem popularnym cały sportow~ będą następuląco:
ciężkie mecze, w tym dwa wylazdowe.
A. K. S., Gar· GARBARNIA: Włodek, Stankusz, Pazurek Il,
Brygada nie chce jednak tak SZYbko „rezyg- .Kraków na mecze Cracovia
Ślask w i>lłce Lesiak, Wilczkiewicz, Riesner, Zaremba, Wof. ,
nować z okazll dostania się do lhr:I. o czym barnla - Ruch, oraz Kraków
niak, Pazurek I i Skóra.
zresztą świadczy fakt, że pozyskała ona w tych ręczne).
Pawłowski, Pałąk, Lasota,
CRACOVIA:
Przepełniony pociąg popularny do Częato·
dniach czterech nowych graczy_
Sprawa ta trzymana Jest przez Brygadę w 'chowy, zachęcił organizatorów do uruchomle· Ziżka, Griinberg, Szmager, Korbas. Chudzik,
taiemnicy, Jednak udało sle nam stwierdzić, że nla takiego samego pocląl{u w nalbllższą nie· Malczyk, Szeliga, Zembaczyński.
Nie jest wykluczonym, że pojada i itrać będą
zawodnicy cl zasilą nalsłabsze punkty w dru· dzielę. Zwolennicy obu krakowskich klubów,
tynie, t. j, środek pomocy oraz napad poza le· rozchwytulą karty uczestnictwa. które już ulca· Stępień oraz Góra, o ile do niedzieli stwlerdzo·
zdaje ną zostanie możliwość lei} udziału w grze.
zały się w sprzedaży. Tym razem woskrzydłowvm i prawym łacznlkiem.
Częstochowa,

wy aparat, na którym cyklista krecac pedałami,
doznać
nie ruszając się z mlelsca.
może, wszystkich emocyj szybkiej Jazdy na rowerze. .
Ilość „odbytych" w ten sposób kilometrów na
godzinę, wskazuje speclalna tarcza. umieszczoPo•
na na przedzie nieruchomego ,.roweru".
dobnie rozwiązano problem wioślarstwa I Innych sportów, wymagaJących ruchu I przestrzeni. Ponad to, po każdym treninii:u sportowcy zażywają w speclalqle urzadzonych łaź·
niach ożywcze! kąpleli.
Ależ to baJka. Może pobożne życzenia, WY·
Imaginowane w buJneL fantazłl marzycieli, zwo·
lenników sportu?
Nie! To żadna fantazJa. Najprawdziwsza
prawda. Tym szczęśliwym miastem to Nowv
Jork! To miasto, leżące w Stanach Zlednoczo·
nych. A więc tam, gdzie dzielą sle rzeczy naJ•
mnie) prawdopodobne.
Dobrze, powie ktoś sceptycznie nai:;froiony,
to Jest możliwe tylko w Ameryce, tym kraJu
wszelkich możliwości. Nie bardzo. W innych
kralach spotykamy podobne rzeczy. Może nie
w takich rozmiarach, ale m::pewno w skali moc·
no zbliżone). Oczywiście, dla nas to wszystko
przywydaje się piękną muzyką dalekie)

W. T.c. bez

wejście

Jedzie Brygada

1111
.

-

bo1·ska
budu•e
3

1· urządzen~a
tt

sportowe

w skład ·tego komitetu weida m. In.: woie·
Kraków, 15 paź.dziernika. I galskiego, dyrektora Studium Wychowania PiZaniedbana w ostatnich latach sorawa uspor I zycznego przy Uniwersytecie Jagiellońskim w wodowie: krakowski, ślaski i kielecki. rektorotow!enia młodzieży akademickiej ruszy nieba- , Krakowie powstanie wkrótce komitet budowy I wie wszystldch wyższych uczelni krakowF. i P. w„
boisk i urządzeń sportowych dla młodzieży skich, kierownik okr. Urzedu
wem z martwego punktu.
dyrektor Studfum W. P. przy Uniwersytecie
Jak się dowiadujemy, z inicjatywy prof. Ro- akademickiej na terenie m, Krakowa.
· ~~ Jagiellońskim oraz przedst~iciele organizacyj
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
samopomocowych młodzieży . akademickiej.
Plany budowy boisk i urzadzeń suortowycli
zostały już opracowane i obeimuia one budowę tlwuch. centralnych parków soortowych dla
\
akademików: pierwszy między drugim domem
akademickim a Akademią Górnicza. ·drugi mię·
W niedzielę odbędzie się drugi mecz Hakoab-1.K.P.
dzy kliniką ginekologiczną a domem medyków.
Lodzi, natomiast w razie ewentualnego zwy- Na tych terenach, ofiarowanych przez UniwerŁódt, 15 pddzlernik.a..
Zarząd ŁOZB. unieważnił Jak Już donosiliś- clęstwa Hakoahu odbyłby się między tymi dru· sytet Jagielloński, powstaną kryte hale, płyI walnie i boiska sportowe.
my uchwałę Wydziału Sportowego i zweryfl. :tynami trzeci decydujący mecz.
Składy obu drużyn będą podobne do . t1rcb w ) Młodzież akademicka w poszczególnych
kowal mecz o mistrzostwo drużynowe okręgu
łódzkiego w boksie, zgodnie z wynikiem w Jakich walczyły ub. niedzieli: a więc I. K. P. bratniakach uchwaliła po k!lkadziesiat godzin
ringu. a więc 11 :5 dla IKP. Równocześnie led- wystąpi najprawdopodobniej w składzie: Po· 1' pracy od osoby i już w dniu dzisiejszym prz.ySikorski, Spodenkiewicz, stąp ila do niwelowania terenu pod boisko w po
nak zarządził rozegranie między IKP. a Hakoa- plelaty, Bartnlak,
.
Woznlakiewlcz, Banasiak, Pietrzak I Kubiak, ' bliżu domu medyków.
hem powtórnego meczu rewanżowego.
W nadchodzącą sobotę odbedzie się na te·
Mecz fen odbędzie się Już nalbllższej nie· 1zaś Hakoah: Lieberman, Gotfryd, fagot. B!ały· ;
dzieli, gdyż kierownictwo sekcli bokserskleJ stok, Wdowhis1d, Lipszyc, Waldman I Bllbaum. · renie prac ogólnouczelniany wiec młodzieży
W drużynie IKP. możliwe są pewne wzesu- akademickiej, r.a którym PY-Qf. Ro11:alski zrefe~
IKP. w dniu wczoralszym zgodziło się na wa·
nlęcla, zwłaszcza w waiach lżeJszycb, przy ruie sprawę budowy akademickich boisk sporrunek Hakoahu.
Dzlękl temu sprawa protestu Haokahu, zo· czym Spodenkiewicz walczyłby zamiast Sikor- ! towych. Zaproszeni zostali również orzedsta·
stata ostatecznie zlikwidowana I dfużyna nie skleio, Wotnlaklewlcz walczyłby w kategorii ' wiciele władz akademickich. woiewództwa, za.
odwoła się Już do wyższe! lnstancll - PZB. odi' lekkie), a w piórkowe) wystąpiłby Durkowskl. ,. rządu miejskiego i wiele wybitnvch osobi stości
Sprawa sali, w które) mecz zostanie roze· ze znanym literatem dr. Zygmuntem Nowakowdecyzil zarządu LOZB.
IKP. wystarczy w niedzielę uzyskać ,.,-ynlk grany · zostanie załatwiona w ciągu dnia dzl· skim, który przyrzekł swe poparcie piórem i
słowem.
remisowy, by zdobyć definltYWńle tytuł mistrza sleiszego.
Wymienione inwestycje soortowe staną się
własnością organizacyj akademickich i będą
administrowane na sposób domów akademickich.
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Znów

w.

si~ spotkają

Cztery

liście najlepszych
Warszawa, 15 Października.
Lista naiJepszych tegorocznych kobiecych
wyników lekkoatletycznych przedstawia si~ na
stępująca:
100 mtr. 11.4 Stephens (USA). 11.6 Walasie\\'.iczów.na (Polska), 11.7 de Vries (Holandia) i
Koen (Holandia), 11.9 Krauss (Niemcy), Dollinger (Niemcy) i Hiscock (Anglia).
200 mtr. - 23.6 Stephens (USA). 24.2 Walasiewiczówna (Polska), 25.l Burke (Południowa.
Afryka), 25.4 Jackson (Poludn. Afrvka), 25.7
Kennedy (Australia), 25.8 Kohlack (Austria).
80 mtr. plotki .- 11.6 Valla (Włochy), 11.7
Steuer (Niemcy), Burke (Poludn. Afryka), Taylor (Kanada), 11.8 Testoni (Włochy). de Braake
(Holandia), Doorgeest (Holandia). Webb (AngJja), Schaller (USA) i Eckart (Niemcy).
Skok wda! - 578 Krauss_(Niemcy), 576 Goe·
penc (Niemcy), 571 Walasiewiczówna (Polska).
562 Briejer (Holandia), 547 Raby (Anglja), 542
Testoni '(Włochy).
s~ok wzwyż _ 162 Odem (Anglia), 161 Csą.k

na

Olki

lelikoatlełek świata
160 Carter (Australia), Ratien (Niem.
znowu na Starcie
cy), 159 Kaun (Niemcy), 158 Rogens (USA).
.
Kula - 12.70 Fleischer (Niemcy), 12.50 Mo· 1
Nowy ~ork,_ 15. paź~zlermka.
lenhauer (Niemcy), 12.25 Koiima (Jaoonia), 12.17
W Be_rkeley odbywaią SH~ obecme tn!strzoStephens (USA), 12.14 Ceizikowa (Polska),
stwa t~mso~e Pac~flku. Wielką ~ensa\:Hl za12.12 Wajsówna (Polska).
Dysk - 48.31 Mauermayer (Niemcy), 46.66 i '". 0 ~w ie.st mesp?dziewan~ zgl?sze? 1e się pierw
Wa!sówna (Polska), 41.92 Mollenbauer (Niem- I s~ei rakiety świata .Hele~ \Y1lls-.Moody, która
cy), 39.85 Ceizikowa (Polska). 39.81 liageman ! i;ie~awno V<'.ycofa!a su~ z zyc1a sportowego, po· .
j swięcając si~ maln.rstwu.
(Niemcy), 39.74 Lundstrom (Szwecja).
Helen Wills-Nloody wy~azala ~oskona!ą forOszczep - 45.71 Barma (Austria), 45.22 ,
Gellus (Niemcy), 45.18 Pleischer (Niemcy), 44.03 • mę, dochodząc w g!ze mieszai:ei _wra~ ~ DoKwaśniewska (Polska), Eberhardt (Niemcy), ! r:aldem B.udge do fmalu. _Przec1wmkam1 ich w
fmale byli Helen Jacobs 1_Cul.ley. ~awody _io43.87 Krilger (Niemcy).
~taty _ przerwane orzy siame 5.7, 10.8 dla p1er• „•
.
Zawodniczki polskie zafmu!a na tej liście wszei pary z P_owodu ~mroku:
W grze poiedyńczeJ . panow . mistrz~stwo
miejsca bardzo zaszczytne, a mianowicie Walasiewiczówna ma dwa drugie miejsca i jedno ' zdo?ył ponal~ . Rudge, b.tląc V: fm~le ~istrza
trzecie, Waisówna Jedno drugie i jedno szóste, \ Kalifornu }'.Vil~rama , Semor 6.1, ~.O, 6.3. W
Ceizikowa jedno czwarte i jed.no p.iate, a Kwa- grze pod:"oJU~l P.a~o'"'. Budge, ~r.aiąc wraz z
~ulley. za1ął rowmez P_terwsze m1eisc~ po. zw;·
niewska jedno czwarte.
c1ęstw1e nad parą Sabm - Cooke 6.4, 9.7, 6.3.

Helen Wllls-Moody

(Węgry),

Nie ~ będzie sekcyj szkolnych
przu klubach •Poriowu.:h
czność tworzenia• szkolnych kół sportowych
przy knżdei uczelni i szkolnych klubach sporto·
wyclt tam, gdzie istnieje większa ilość szkół.
Wreszcie na konieczność otoczenia tych orga·
nizacyJ troskliwą opieką.
Państwowy Urząd Wych. fiz. nie podnosił
Jednak kwestii częściowego choćby zniesienia
z faktycznym stanem rzeczy.
Państwowy Urząd Wych. fizycznego zwró· zakazu wstępowania uczniów do klubów spor·
cił się wprawdzie do Mln. Wyznań Rei. i Ośw. towych pozaszkolnych, przewidując natomiast
Publicznego o wydanie zarządzeń, ułatwlalą· możliwość ścisłej współpracy klubów szkolnych
cych młodzieży szkolne) uprawianie ćwiczeń ze związkami sportowymb
·
sportowych, wskazywał Jednak tylko na konie·

Warszawa, 15 października.

związku z doniesieniami o utworz1mi11 w
najbliższym czasie sekcyi szkolnych przy kin·
bach sportowych, dowiadujemy się w Państwowym Urzędzie Wychowania fizycznego, że podając informacJe w znacznym stopniu mlialą się

W

Szkocja bije Niemcy 2:0 (O:O)

I

Walne zebranie W.o.z.a.

Warszawa, 15 oaździe,rnika.
W środę wieczorem odbyło sie walne ze·
branie Warsza.wskiego Okr. Zw~ Bokserskiego
przy udziale przedstawicieli 12-tu klubów.
Zebranie zagail pik. Dudryk, prezes obecnedo
go zarządu W. O. Z. B., wzywajac kluby
wspólnej pracy nad rozwojem sportu bokserskiego na terenie stolicy.
Po powołaniU na przewodnlczacel!:o p. Grabczaka, daw.ny rozwiązany zarzad złożył zgra·
madzeniu sprawozdanie ze swei działalności.
Posunięcia i prace dawnego zarzadu krytyko·
wal przedstawiciel Czechowic, P. Jaroszewicz.
Po dłuższej dyskusji uchwalono absolutorium
dla dawnego zarządu 75 głosami przeciw 55.
Przeciwko dawnemu zarządowi glosowały klu·
by Okęcie i PZL.
nad
Następnie przystą:piono do dyskusji
sprawozdaniem obecnego zarzadu WOZB.
Zebranie trwało do późnej nocy _

Zwiazek Bokserski zare·
zerwowa! termin 24 listopada na mecz między·
Dziś zawody bokserskie Sokoła
Szkoci byli zespołem ,l epszym o klasę
narodowy Łódź - Kopenhaga. Pertraktacje ze
W dniu dzisiejszym odbędą się o !!:Odz. 20-ei
zaznaczyła
przerwie
po
natomiast
grę,
otwartą
października.
15
Olasgow.
związkiem duńskim w sprawie meczu znajdują
W środę odbył się w IQlasgow wobec 50-iu się zdecydowana przewaga piłkarzy szkockich 'i w sali Geyera przy ·ul. Piotrkowskiei 295 mię
się już na ukończeniu i przyjazd reprezentacji
Dwie bramki dla zwycięzców zdobył Dela'"!' dzyk1ubowe zawody bokserskie, orl!:anizowa.ne
Kopenhagi do Łodzi zdaje się nie ulel!:ać wątpli tysięcy widzów oczekiwany z dużym zaintere·
przez łódzki Sokół. Z walk. orzewidzianych
Pięściarze duńscy repreze~tuia b. wy· sowaniem mecz piłkarski między Niemcami a 1 ney. Zawody prowadził Anglik Lattras.
wości
Niemcy grali bardzo dobrze, zwłaszcza w programem, najciekawiej zapowiada sie spotl<a(
soką klasę i cieszą się doskonała opinia, tak, że SzkocJą.
pięrwszej połowie. Nie umieli sobie Jednak po· j nia rewanżowe w wadze p~lś1Ądniei - rni.edz:v,[(ł.„
Zwycię:tyła Szkocja w stosunku 2:0 (0:0).
mecz z nimi będzie jedną z naiwięszycb atr_ak''
':>
I strowskim a Bartosiaki_~
DQ P-rzerwy Nłe.ąrcY, Jttrzymall mniej więcej radzić z lepszym o klasę przeciwnikiem.
·cyj sezontĄ,
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Barykady w Londynie

• WOJSKA JAPO~SKIE WSZANO.
HAJU.

l
I

śmiechu

Mayer śpL Nagle przez IeD alySZf takW
dDlery, Otwiera oczy - przed nim .toi jakiś
drab z latarką.
- Co pan tu robi?1 - pyta przerażony
Mayer.
- Szukam pieniędzyl ... - odpowiada drab.
- To wcale niezły pomysł... _ stwierdza
M&yer. - Poczekaj pan, poszukamy razeml_

.*

,* /

Dwie ' sęsladki spotkały słę na schodach.
- Moja pani, czy pani przypadkiem nie wie.
gcMe się tam podziewa m~ Janosikowej?... _
Wcale go ostatnio nie widać! ...
- Moja pani, on już od roku w więzieniu
siedzi!
'
- Co pani powie! •.• A gdzie fest Jej syn?...
- On od czasu do ozasu wpada do ojca na
kilka tygodnL~
I

Kac i Kotek.
- Panie Kac, był pan wczoraJ "Ił teatrze?
- Byłem.
- Jak się panu podobają dowcipy tego kon(eransjera?
- Owszem... Naogół Sil DOwe i dOMe ... Tylko że te dobre nie są już nowe, a te nowe nie
są dobre,e

.laponia wysłała do Szanghaju oddziały
marynarzy, którzy mają zapobiec wy~ Londynie doszło do starcia między robotnikami a faszystowską grupą Mo· stąpieniom chińczykóW przeciwko Ja·
sley'a. - Na zdjęciu widzimy policję, u suwająca barykady, zbuowane przez "ponli. - Na zdjęciu widzimy marynal rzy przy zasłonach zrobionych z wor..
robotników, by nie dopuścić do przemarszu faszystów.
k~ z piaskiem w dzielnicy chińskiej,

....*

Pogrzeb

Pani Marianna powiada do swego męża:
- Daj mi dwadzieścia złotych_
- Znowu? - dziwi się mąż. - Przede Cłoplero wczoraj dosłałaś 50 złotych? .., Na CO teraz
potrzebne ci znowu dwadzieścia?'N
- Chcę pójść do salonu piękno§cł..
- Ach, tak?". Proszę bardzo'H M~ czterdzIeści!
'

~fiar

Pa~"

.. PourQuoi

ST ATKI SOWIECKIE W PORCIE
GDYŃSKIM.

••* '

Jl

W Moskwie urzędnik zwraca się do Jednego
petentów:
- Gdzie się pan urodził?_
- W Petersburgu ••
- Gdzie pan. szkoi ę ukcmczył?_
- W Piotrogrodzie...
- A gdzie pan teraz mieszka?.
W Leningradzie...

••'"

Oancegal 'Wyfetdta. PrzyJacIel odprowadza
go na dworzec. Oancegal wychodzi I nawet nic
zamyka drzwi od swego mIeszkanIa.
- Wariatl. - denerwuJe sIę przyJacIel W)'!~:idżasz I nIe zamykasz drzwi swego mieszkania?,. Przecie wszystko ci wykradną!.,
- Komu?" MnIe?. Mylisz sIę I., Komornikowlt

Ostatnio przybiło do portu gdyńskie20
kiJka statków sowieckiej floty handloPogrzeb ofiar kat~strofy okrętu francuskiego "Pourquol Pas" odbył się b, uro- weJ. - Na zdjęciu naszym ieden z łych
czyscie, - Na zdjęciu wi dzimy kondukt żałobny.
rzadko widzianych w Gdyni statków
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EmH nie dzwoni do mnde -

ska'!"-

żyła się Eleonora przed SiWą przyjaciół-

ką, Eugendą _ Jestem wściekła! Nie
:;logę tego wogóle zroz.umieć. Wiem
przecież, że

mu się podobam.
obawiał się żony?

Czyżby

. - To możliwe... Ona jest bardzo o
mego zadrosna.
- P oznałam Emib na balu _ Ci"A~6
nę. ł a. dalej Eleonora - Mówiłam ci j'uż
mejednokrotnie, że uważam go' za jednego z naj'yvz"",toj'niej'szych mężczyzn. E"...
JY
mil uchodzi
za wzór onotIiwe,Ao małżonka. A jednak flirtował ze mn: przez całą noc. Nazajutrz spotkaliśmy .się w pewne'j zacisznej kawiarence.
_ Doprawdy? _ zawołała Eugenja
_ I co dalej?
_ Właśnie, że nfc _ westcllnęł,a Eleonora - Obiecał, że zadzwoni i od
pięciu dni daremnie czekam na jego telefon. Może zachorował?
_ Nie, widziaŁ.am go wczoraj na uHcy.
_ Widocznie więc istotnie przestraszył się żony. Może widziała nas razem,
Eugenja przez chwilę spoglądała na
IlIią w milczeniu,
Słuchaj,
Eleonoro _ spytała
wl1eszcie - czy ty nie obawiasz .się swego męża?
- Nie - roześmiała się Eleonora On mnie ba.dzo ko'cha i ma do mnie bezgraniczne zaufanie.
.
Rozmowa przyjaciółek przeCIągnęła
się do zmierzchu.
Wreszcie poże!!nały się.
Eugenia
wróciła do domu.

L'ufzę o

- :Wykluczone. Luiza będzie go teraz śledzić.
To nie:zły plan potwierIdUła Eu- I ja tak sądzę - powiedziała Egenda - Ale jak to zrobić? Czy wyś- leonora - To iest właśnie
najgorsze.
Nazajutrz w południe, gdy Eleonora lesz do niej list?
'
Emil nie będzie mógł się ze mną widyzamierzała pójść do kawiarni, zadzwonił
- Tak Wy4ę wonian. Wła~nie clicę wać.
nagle tellefon.
cię prosić, byś mi pomogła go opraco_ To potrwa najwyżej parę tygodni
Czyz'b y L'-'l?
El eonO'1"a szybk o wal;.p.rzyj'aciółki zasiadły 'do ..J~ania.
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wowczas on niewątlpliwie skomunikuje się z
Nie, to nie był Em~l. To dzwoniła slkJre.<l--iach, br"""'l'ał nasf"""uj'",c o'
Eu..Aenl·a.
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- Dlacze~o? - zawołała Eleonora.
_ Bo zakochał się...
'zo mel eZIP1eCZna zlewczyna.
oa a
- Trzeba czekaĆ - westchnęła Ejuż usidilić Pani męża, który spełnia bez leonora.
Zako'chał się? W kim?
. wsze Lk'"
sZen1l1'ama
Ie leI zac h'
clan k'1. J eś.1T'
M ęł
d
- ,w, swojei nowej Sltenotyptstce. To Pani nie chce stracić zupełnie
męża,
in y trzy tyi!o nie.
doprawdy czaruiąca dziewczyna. Pl'acu- musi Pani tak pokierować spnwą, aby
Emil nie dz:wonił. Eleonora,
dzi~!d
je u niego dopiero od ty~odnia. Wczoraj natychmiast wyrzucił z biura tę dziew- swej przyjaciółce, wiedziała, że nie spowidziano ioh razem w kinie.
czynę i przestał się z nią widywać.
tyka się ze stenotypistką,
Przez cały
Eleonou zagryzła war~i z wściekłoPrzyjaciółka.
ten okl."es wcześnie p1"Zychodził z pracy
Ści.
Tego dnia jeszcze Eleonora wrzuciła i g,pędzał wieczory z żoną, zabierając ją
' - To niesłychane! - powiedziała po HSit do s<krzynki.
do kina .lub teatru.
chwili - Muszę Emhlowi wybić z głOWY!
Eugenia przyrzekła, że je,j niezwłoczNie ulegało wą,tpliwoŚci, że stara się
tę dziewczynę! Nie mogę do tego dopu- nie doniesie, jakie skutki wywarł ano- zn'ów 1P0zyskać zaufanie SMTej małżonki.
ścić. Przyjdź dziś do mnie p.o południu, nim. Jej służąca przyjaźniła się ze słuEleonoTa nie traciła nadziei. że wrechcę się z tobą poradzić. '
l żącą Luizy. Eu!!el1ia była pewna, że w szde przypomni sobie o ie; i'SJtnieniu i
Eugenia przyszła około piątej. Eleo-l ten sposób zdobędzie najpewniejsze in- zatelefonuie.
nora była sama. Jej mąż, Jerzy, o tej formacje.
Jer,zy, jej mąż, w tym okresie wraporze znajdował się iuż w swym biurze. I
W diwa dni później Eugenia przybie- cał bardzo późno z biura. Beonora nie
Eleonora w międzyczasie opracowa- gła zdyszana do Eleonory.
cZ)llniła mu z tego powodu wyrzutów.
ła plan działania.
- To był świetny pomysł! - woła- I
Wolała być sama. Nie ohawiała się
- Emil będzie miał za swoje - po- ła - Luiza wczoraj zrobiła Emilowi pie- . równie,ż, że Jerzy ją zdradza.
wiedziała ~roźnie Eugenii.
kielna awanrlurę! Zatl!roziła mu rozwoNie in.teresowały go ni!!dy prócz niej
- Co zamierzasz uczynić?
dem. Emil przyrzekł, że natychmiast WY- I żadne kobiety.
'
- Emil boi się swej żony. Nie nale- dali stenotypistkę i rzeczywiście już dziś I
I pewnego dnia s tało się ...
ży się z~eszt~ temu ~ ziwić~ gdyż dzięki ją usunął....
.
.
'Jerzy, k tóry przviął do swego biura
posag?wl L~I~y zr obIł kan~rę. G~yby
To SWIetme! ~ uCles 7 yła SIę. EI~- I st~notypis~kę,
wydaloną przez Emila,
Igo dZls o pus c lła zn a l a z łby SIę bez srod-, onora - Ale kto WIe, czy me będZIe S1ę UCIekł z mą z agranic ę.
i k ów do życia . Chc ąc po zbyć się tej sŁe- widywał z tą dziewczyną w tajemnicy
Eleonora zo s t ała sama ...
notypis tki, będę mt1lsiała zawiadomi ć przed żoną.
DOL,
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