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trzec~ego bezpłatnego "żywnościowo-dolarowego

konkursu "Expressu".
59. Wardęga Wojciech, Tuszyń~ka 75,
Wożniak Czesława, Żurawia 18.
Choiny.
Markowicz Rózia, Zawadzka 19.
Lewandowska
Wanda,
Wólczańska
60.
Szafran
Estera,
Sztarka
3
5.
"żywnościowo
nr. 144
l\1ichalski Marian, Jadwig) U,
"Expressu" .
Następujące
Ruda Pabjanicka 61. Rokuszewska Helena, Suwalska !t.
62. Koziełło Władysław, Aleksandrow134.
mąki. 63. ska
Kneblewska -Filomena Laglewnicka 6
l. Rychter Leonard Napiórkowskiego 105 50, Dulin Berta, Wilanowska 23,
64. Barber Antonina, Rzgowska 245.
2. Kl fel Józef Młynarska 41.
\V:dzew. 65. Krusze Anita, Piotrkowska 181.
3. Korpa Roman, Piotrkowska 92.
51. Rajchert Emil, Przędzalniana 108. 66. Szrajber Fryderyk, Tuszyńska U.
4. Pietrykowski Jan Aleksandrowska 85 52. Kubiak Wiktor, Gdańska 3R
67. Grynszpan Ada, Zgierska 83.
5. Kujawa Stanisław, Marysióska 15
53. Piekarek Kazimiera, 28 p. strzelców 68. Rozental Dawid, Piotrkowska 220.
6. Lenartowska Eugenja. NapJórkowskle
69. Orsulak Władysław, Radomska 4.
kaniowsldch Z2.
stO 9.
70.
Smolarska Władzia, Sokola nr. 9.
54. fiIipowicz LeokadIa, Krucza 2~.
71. Wizner Kazimiera, Anny 31.
55. MysJin Aleksander, Główna 57.
72. Pietrzak Leon, 6-go sienmła 96.
56. O1atter Mendel, Kiłlńskiego 11,
73. Małecka Ludwika, Pomorska 150.
57. Weber Natalja, Zakątna 7,'.
7. Kmtl Zofia, Karolewska -36.
74. Kuciakówna Stanisława, Juljusza 26
58. Heleniak felicia, Kilińskiego 79.
8. Walenczak Józefa. Grabowa 239. OIińska 8tefan;a. Lączna 11, Choiny
10. Jagiełło Stanisław, Gdańska 144
tł. WÓjcik Bolesława, Lelewela 3,
Chojny
12. Jakubowicz Fajga, KilJńsklego 120.
czyha ią n~ młode dziewczęta łódzkie.
13. Pluchłska Irena, Kapliczna 8.
W okresie bezrobocia, gdy setki koLódł, 18 ,utego.
14. Rozenłal Stefania, Andrzeja 38
Jak się dowiadujemy w ostatnic,h biet znajdują się bez pracy i chętnie zga
t5. D<lbrowski Tadeusz, Konstantynow- dniach przybyli do Łodz.i z Argentyny. dzają się na przyjęcie bylejakiej posaska 10.
dy a nawet nie sprzeciwiają się propoBrazyIji i francji
zycjom wyjazdu zagranicą handlarze żywym towarem,
Białek IgnacY. Pańska 54.
należałoby tern bacznieiszą zwrócić uktórzy
mają
zamiar
w
obecnym
okresie
17. Kaczmarek Jan, Andrzeja 49.
wagę
poczynić
stagnacyjnym
18. Sl~ałina Paulina, Narutowicza 6.
znaczniejsze zakupy na gruncie łódzkim na podejrzanych indywiduów, namawia
19. Wincinrska Kazimiera, Rybna 10
Mieszkańcy dzielnicy staromi,ejskiei jących młode dziewczęta do porzucenia
~O. Bocensteln Sala Naplórkowskiego 46 zwrócili uwa~ę, że od kilku dni na ttli- kraju.
Ostrzegamy przedewszystkiem rod~i
21. Szczepański Stanisław, Nowo Lagie- cac:h spacerują,
ców i opiekunów, aby strzegli swe cĆlr
elegancko ubrani młodzieńcy,
wnicka 16.
którzy zawierają przygodne znajomości ki. na które
Z2. Krakowiak Mieczysław, Miedziana f; z młodemi dziewczętami.
czYhają obłudni i przewrotni handlarze
żywym towarem!
~3. Stróżewska franciszka, Nowo Dwor namawiające je do wyjazdu zasrranice.
ska 10.
24. Kaczmarówna Lola, Piotrkowska 37
płaci półłory złotego
25. Antczak Walentyna, Stoki gm. Nowosolna
za wychowanie niemowląt.
26. Binczyk Janina, Słowiańska 3
Nowe źródło dochodó",~ dla bezrobotnych łodzian,
Z7. Mys',;{<owska Marja, ZIelona 40.
~8, Rawicz Jankiel Nowo Cegielniana 19
Jak się dowiadujemy magistrat prz.y- bom, które podejmą się spełnienia tego
jął wniosek wydziału opieki spotecznej, obowiązku.
29.Barłczak PiIomena, Brzezińska 92.
który uchwalił, ażeby wskutek przepetJednocześnie komisja ochrony nie30. Rost Robert, Główna 43.
żlobkach
mowIąt rozciągnie swą opiekę nad odnienia
w
31. Skrzekowa Regina, Piotrkowska Z2a
oddać niemowlęta na wychowanie oso- danemi w ręce prywatne dziećmi.
32. Stefanowska Sabina, Napiórkowskie bom prywatnym.
Ciekawe. czy znajqą się tacy. którzy
Za utrzymanie l1iemowląt magistrat zdecydują się Ila przyjęcie takiej posago 23.
lU. dziennie oso- dy za półtora złotego dziennie?
fat.
aJ. Lazanczyk Wacław, Konstantynow- będzie wypłacał 1.50
et
Mi
ska 53.
j4. Majewska Augustyna, Przędzalniana 49.
~5. Małaszowskl Hieronim, Piaseczna 5
36. Markiewicz Jan, Nowe Sady tle
37. Miętkowska Zofia, N. Lagiewnlcka 6
38. Pawlak Oienowefa, Pomorska tl7.
39. Turniak Janina, Obywatelska 41.
40. Pankoni Marta, Rawska 2.
41. Iwanek Andrzej, CeJ;tielniana 68.
42. Mathes AlOjzy, Cymera 5.
43. Budzińska Halina, Wólczariska 159.
44. Kubiak Roman, Zgierska 150
45. Karolczyk Helena, Miedziana 11.
odbyło się ósme 46.
premji trzeciego 47.
- dolarowego" konkursu 48.
49.
osoby zdobyły premje:

Po 3 kilo cukru.

W dniu wcorajszym

ciągnIenie bezpłatnych

Po

p

dolarówce.

'O

Po 5 kilo

korru wegla.

Handlarze

żywym

'6.

towarem

75. Kwiatkowska

\łeroo~ Żytnła 'to

76.
77.
78.
79.

Oorzklewlcz Aniela, Wysoka 15.
Tarmu Szm.l, Zawadzka 33.
Braczkowskl Stefan Sienkiewicza 52
Gusla Wincenty, Kazimierza ,
Widzew,
BO. CIesielska Zofia, Drewnowska 83.
81. Rusak Stefan, Kun1tzera 5.
82. Mrozowski Leon, CegielnIana tU.
63. Szabelsld Herman, Główna 92,
Ruda Pabjanicka.
84. KJnderman Bnmon, Aleksandrowska
nr. 9685. Patera Zygmunt. Modra 4
86. Kowalczyk Józef, Okrzeja 24.
87. fIga s AndrzeJ. Wysockiego 23.
88. Lużyńska Stanisława, Rajtera 26.
89. Stacherek Franciszek Kilińsklego 229
90 Górny Konstanty, Piotrkowska 271.
91. fajersztajn lzak Konstantynowska "
92. Orłowski Edward, Piwna 23.
93. Rogowski Wawrzyniec, Zakątna 66
94. Lewiński Michał, Kilińskiego nr• .u
95. Piotrowski Stefan, Cegielniana 125.
9~. Kramowska Bronisława, LagiewnJ ..
cka 27.
97. Sikorska Ewa, Lęczycka 26.
98. Bluszke Jan, Młynarska 47.
99. Fleisner Jan. Sienkiewicza 69.
100. Ambroziak BronIsław Pomorska 111

UJydBwanła

pramjl.

w dniu dzisiejszym zechcą się łaska
wie zgłosić do administracji "Expressu"
(piotrkowska 49, z frontu) w godzinach
od 7 do 8 i pół wiecz. zdobywcy premji
z listy nr. 2.

Magistrat

I

Dolar w

Łodzi.

W dniu dzisiejszym w godzinach ran
Dych na miejscowym rynku pieniężnym
w obrotach prywatnych kurs dolara
wynosił 7,50 - 7,53.
Tendencja słaba. Ruch minimalny.
Łódzki oddział Banku pol§!<iego ofiaro
wał dziś za dolary kurs 7,38.

Olbrzymie

pożary

lasów

\v Arneryce.
Melbourne, 17 lutego.
Na skutek niezw:vJde wysokiej temperatury w stanie \ViktOrja w Ameryce pl:onąć poczQły lasy. Pożary rozsze·
rzają się z gwałtowną szybkością. Pa~
shvę plomieni padlo dotvchc;zas 29 osób, które spłonęły żywcem. Wielka
ilość ludzJ leczy siC; w 111iejskich szpital ach. \i\fioski zuajdjljącc się w miejscowościach zalesionych zostały doszczętnie spalone.
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.'rawnucz~a łłapoleona I

[lY Pol~ka otuyma ~tałe

i (fIarU Walewskiej

mieine WR~~lfe U~ł Haro~ów.

pracuie, jako chemiczka
w laboratorjum.

Energiczna akcja antvpolska Stresem anna.
--::--

AnglJa bqdzU2 nam przy""
chyina pod warunkiem
że nasza polityka zagraniczna nie bqdzll2 prowadzona wbrew Interesom
WIelkleI BrytanII.
l

Wysiłki Polski o uzyskanie stałego l
miejsca w radzie Ligi napotykają na po-

ważne trudności.

Okręt J~LARI!"-rP.. W',

kt6ry za!:onął niedawno podczas burzy
na Oceanie Spokojnym.

'e!t@lM!!!~;ttli~'~,w~~.!!'.~_~~~
'!!!dd~~iii~MJII~~_~~~~!!~i~~~~!!~~iIliJii1lśiiiii~~~~~~~~~~!!M~*""fM#iii~~'
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Najwięcej działalności

Dzięki
powieści Oktawjusza Aubry
p. t. "Maria Walewska" dowiadujemy się
że w
małej
miejscowości
francuskiej
Vert-Ie-Grand (dep. Seine et Oise), żyje
prawnuczka Napoleona I i Marji Walew
sIciej.
Młoda ta jeszcze osoba napisała do
autora wspomnianej powieści list, który
podajemy poniżej w przekładzie za pismami francuskiemi.
"Sądzę pisze prawnuczka - że
miło panu będzie dowiedzieć się, że istnieje we Francji prawnuczka jedyna hr.
Walewskiej.
"Aleksande-r hr. Walewski, syn Na.
poleona, miał z małżeństwa z Anną
Marią de Ricci kilkoro dzieci, a między
niepń córkę Eugenię, która poślubiła hr.
f\1atheusa, audytora w radzie stanu. Z małżeństwa tego urodził się syn, który
zginął śmiercią pełną chwały w 1915 r.,
na czele swego szwadronu (29-go pułkt·
dragonów), pozostawiając syria i pisza.cą
te słowa.
"Jestem zatem prawnuczką Marf
Walewskiej. Przeciwności losu zniewo.
liły mnie do pracy zarobkowej. Pracuję
jako chemiczka w laboratorjum poszuki,
wania środków obrony narodowej. Pochodząc od Napoleona, zachowuję w dal
szym ciągu jego tradycję, wprawdzie w
stopniu bardzo skromnym, mam bowiem
dopiero lat 19, w każdym jednak razie
pracuję dla sprawy, którą tak ukochał i
w której ujawnił się jego genjusz - dla
wojny".
Ciekawy ten list nosi podpis: Odile
Matie Matheus-Walewska.

skierowanej"!
przeciw Polsce przejawia niemiecki minister spraw zagranicznych Stresemann.
---:0:Z jego to polecenia puszczono wczoraj nawet z Wilhelmstrasse półurzędo
Nieszczęsliwi są gorzej traktowani, niż za czasów
wą wiadomość, że Niemcy wycofają
caratu.
swą prośbę o przyjęcie icb do ligi, gdy---~o: . . by Polslra miała uzyskać stałe miejsce
w radzie.
Więźniow~e dziesiątkowani są
Ta akcja niemi;eckiego ministerstwa
gruźBcę
spra w zagranicznych wskazuje wyraźnie, że Niemcy dąż.ą do opanowania ligi
\N ostatnim czasie rząd sowiecki niczony przeciąg czasu, lecz w rzeczynarodów celem rozwinięcia tam akcji
uznał, że niema sensu ukrywać isto'!:ne- wistości wysyła się więźniów po uplyantypolskiej. Szanse Polski niewątpligo bytu więźniów faktycznych, gdyż wie pewnego czasu, bez procesu do inwie wzmocniły się po ostatnim konflik- zachod. europa nie pozwala się więcej nego obozu, gdzie muszą na nowo pę
cie niemiecko - włoskim z powodu mo- zwodzić. Rząd sowiecki podal, że prze dzić długie lata hańby i poniewierki.
wy antyniemieckiej Mussoliniego, ale stępcy polityczni będą osadzeni w wię
Zesłańców przenoszą do zapadłych
sytuacja nasza jest nadal dość ciężka. zDeniach i podał ich liczbę pierw na 500
okręgów,
gdzie nie mogą znaleźć środ
Z ostatnich bowiem posunięć dyplo- potem 1.500, a wkońcu 3.000 ludzi.
macH angielskiej wyni'ka, iż sprawa poków egzystencji, nie mają książek ani
większenia składu rady ligi narodów
Gdyby jednak ktoś śledził uważnie gazet i muszą żyć wśród półdzikiej ludNowa muzyka,
jest narazi e nieaktualna, i że Chamber- sprawozdania pism bolszewickich, wów nOŚCi miejscowej.
W Berlinie wystawiono operę A1bana Bergtl
lain zdołał już ostatecznie pokonać czas wyszłaby na jaw ngroinna cyfra
. Przeważna część tych nieszczęśli- p. t. "Wozzek". Opera ta jest w świecie muzyBrianda, wciągając w orbitę swych in- 90.060 więźniów. Ta liczba może zadzi
wych po kilku latach takiego życia, upa : cznym zjawiSkiem zupełnie nowem i dość ekwilć europejczyka, ale jest ona raczej za
teres ów tliszpanję.
. ,
'
da zupełnie duchowo i fizycznie. Jak w scentryczneru;
Jak wiadomo Briand dążył do utwo- małą, niż przesadzoną. Bowiem w Ro- l1ajgorszych czasach caratu są oni wy-, O~arta. jest jedynie na najprzeraźllwsz~j ~a:
.
. •
.'
kołomi dzwlęków, sam autor czuwa
codzlen
rzenia bloku łacińskiego w lidze ł wpro sji sowieckiej bywają od czasu do czasu
syłal1I
do
mieJSCOWOŚCI
D1eraz
bard,m
nad teru, aby wszsvtkie instrumenty były moż.
wadzenia do niej Hlszpanjl i Polsld.
liczne aresztowania osób faktycznie po
oddalonych od kolei. Znany jest fakt, liwie J13.lbardzlej rozstrojone.
Dlaczego Briand aążył, by tliszpanja dejrzanych, przyczem wiele osób zo- że gromada zesłańców była 6 miesęięcy
I(rytyka jest podzielona. Część wytrzymal,
otrzymała stale miejsce zaraz wyjaś- staje natychmi'a st zatrzymanych, wiele W drodze dopóki nie przybyła na miej- szy~h s!lichaczów. twierdzi, że ~lb:lD Berg je:t
.
z pośród nich zesłanych lub wtrąco. d
.
k· p. r gculalnym muzykIem, reszta zas nic nie mó\\' •.
mmy.
Hiszpanja jest niejako reprezentant- nych 00 więzień. Pisma bolszewickie sce przeznaczema, O \VlOsecz \ lU \, bo jest oniemIała z przerażenia.
oddalonej o 2.300 wiorst od drogi kolei
W l(ai'dylU !ed'1ak razie opera r.13 DOwod!eką wszystkich państw połudnlowo-ame zawierają także doniesienia o przeludżelaznej.
nie.
rykańsklch i Języczkiem u wagi przy nieniu więzień, tak że przeważna ich
. -
wszelkich głosowaniach. Gdyby więc część zawiera dwa lub trzy razy tyle - '-'~
otrzymała .stale miejsce Briaud mógłby ludzi. niż . w rzeczywistości może poza pośrednictwem Hiszpanji. stałe sza-mieścft.
chować Chamberlaina.
~ak się rzecz ma z osławionem wię
Dyplomaci angielscy postanowili za mniem Butyłkl, w którem przed rewotern Hiszpanję' przeciągnąć na swą stro- lucją jęczało wielu obecnych władców
nę. Początkowo akCja ta szla barozo - mieści ono 2.000 więźniów.
opornie, ostatecznie jednak została ona
W więzileniach w Odesłe jęczy okota
uwieńczona I10myślnym wynikiem i In- 4 tysięcy ludzi; zaś w w:i'ęzieniach i obo
szpanja za cenę otrzymania stałego miej zach karnych w okręgu ArChangielska
sca w radzie ligi przeszła do obozu au- osadzono 11 tysięcy osób.
gielskiego.
Przeważnie znajdują się tam przeTak wi~c prysły zupełnie plany fran dwnicy obecnych rządów, a więc socuskie o zapewnieniu Polsce stałego cialdemokraci, socjalrewolucjoniści, mo
miejsca w radzie ligi. Oczywiście, że narchiści, oficerowie, duchowni, str,~i
wysiłki nasze nie mogą mimo niepowo kujący, kupcy itd.
ozenia akcji ayplomacji francuskiej
Przeludnienie powoduje choroby i
ustać, a muszą raczej być spotęgowane liczne wypadki epidemji wśród więź
i pójść inną drogą.
niów. Częstemi są wypadki zachoroZwrócić musimy przytem uwagę, wań na suchoty i szkorbut.
że w związku z upadkiem koncepcji
W obozi'e na wyspach Sołowieckich
Brianda glosy prasy angi'eIskiej sa dla 45 proc. więźniów cierpi na v:yżcj
nas bardziej przychylne.
wspomniane choroby.
Z innych miejscowo~ci donoszą o
Na uwagę zasługuje artykuł zamieSzczony we wczorajszym numerze or- wielkiej liczbie zachorowań na tyfus pla
g-anu socjalistycznego "Daily Herald". misty w więzieniach i obozach kO!1ccnOrgan ten twierdzi, że Anglja zasadni~ tracyjnych.
'Vieźniów tak źle żvw i a i ~raktl1ją.
czo nie sprzeciwia się udzieleniu Polsce
stałego miejsca w radzie ligi, ale żąda że
aby nasza polityka zagraniczna nie pro bit
wadzona była wbrew interesom WieI- w
kiej Bfytanji.
sil
, .
Jest to wyraźne wskazanie, dlacze- zit
go "Foreign Office" dotychczas z\val- gl.
czał nasze wysiłki na aren ie mi ędzyna- illl
rodowej.
Ze
Z tego wszystkiego jest ,""niosek pro lu
sty. Możemy iść ręka w rękę z Pary- mi
żem, ale nie przeciw Londynowi.

90.000 więźniów politycznych .Ul Rosji
przez

tyfus i szkorbut

I

I

•

amy.

H. Pas.
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'n z f!l6l.$kidl mostów Szwajcarii-
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Nowa podwyżka cen węgla
jest cynizmem ze strony przemysłowców górniczvcb.
Na podwyższeniu stawek robotniczych ~robili
świetny .",teres.
dar czego życia, podwyższyła ·ceny wę
gla przeciętnie o 40 proc.
Obecnie należy zwrócić uwagę na
świeże "posunięcie" tej burzącej ży
cie gospodarcze państwa "rady".
Wprowadzona bowiem obecnre pod
wyżka cen węgla wynosi , J Jedna
czwarta procent i jest motywowana
przez przemysłowców górniczych tern,
że place robotników zostały podnIesIone o 5 proc.
Zestawienie jednak obu pozycjr pro.
centowych dostatecznie wykazuje cynizm przemysłowców górniczych.
Istotnie zarobki robotników pod..
\V'yższono o 5 procent, czyli zwiększono
(pozornie) o 5 procent część kosztów
produkcfł, część, która się ma do cało
ści wszystldch kosztów, jak 60 do 100,
przytem jednak podwyższono całość
ceny sprzedatneJ o 6 i jedna czwarta
procent.
Takby to wyglądało na pierws~
rzut oka. Ale na tern nie koniec!
Wszak robotnicy wzamfan za t~
podwyżkę 5 J)roc. zarobku mają pracować efektywnIe 8 godzht pod zlemJlI. •
wlec dotychczasowy uszczerbek ~
przez zjeMżanłe do kopalni f doJŚcie do
robót, jak rownlet l powrót stamtąd be

Ostatnie wydarzenia na terenie naszych zagłębi
węglowych powinny
zwrócić na siebie uwagę społeczeń
stwa ze względu na kulisy nas wszystkich obchodzące.
Oto od dnia 16 b. m. obowiązuje nopodwyższona cena węgla. Jest to
już druga podwvżka cen węgla w erze
wa

złotego.

- Bardzo .radny był · pogrzeb,
- Dostał pan coś tam w miePierwsza datuje się od wiosny roku
tylko szkoda, że on umarł po szkaniu?
ubiegłego, kiedy to, wówczas powstała
podwyżce cen piwa, bo przy ta- "ie... Obrazili mnie jeszcze. konwencja węglowa, pomimo ogólnie
kim upale ch~e s~ę p§f...
- \fi laki spos6b ?.
propagowanych haseł staMizacji gospo
- Dali mi kawałek mydła ...
t
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,Paradoksl który jest rzeczywlstośClą~· kanabzac;a łódzka ma ŚCisły ZWIązek
z zamknlqciem kin.
--:0::--

Mio~to ~O~ła[H ~O KinemmO~rifu ~len~O -- ~!WiitoweIO l~l.~~~ lłotJ[~
i to wtedy, gdy niema pieniędzy na szkoły, szpitale, bruki •.•
AJa za to p. ławnik Kruczkowski odniósł lI·wspanlalQ ZWYClqstwO".
Łódź, 18 lutego.
Konflikt ,vlaścicieli teatrów świetlllych z magistratem. powstały na tle
zbyt wygórowanego podatku od biletów, stanął na martwym punkcie.
\Viadomość o zamknięciu kiu ródzkich obiegła świat z szybkOŚCią bly'lka:wicy.
\Varszawa żywo za'nteresowata się
tą sprawą. poświęca jej dużo miejsca
w "prasie. która pietnuje nielogiczllą pelitykę. magistratu łódzkiego, zarzynają.:ego kurę, znosząco, zIote jajka.
Jak już wczorajszy .. E~:press" dono-B, dyrektor .. ParJ.Jnounta·· największej
amerykańskiej wytwórni filmowej wyle chał na wieść o tern z Warszawy,
orzerywaiąc wszelkie pertraktaCje.
Oczywiście. że ratalne wrażenfe wy
wola, o ile jeszcze nie wywolała, ta wła
domość w Ameryce i to właśnie w tym
czasie, gdy magistrat zabiega o pożycz
kę na kanalizację.
Nietrudno się domys1cć. jak potraktują amerykaliskic sfery finansowe zabIegi magistratu łódzkiego. bo jakże mo
iDa dawać pożyczkę ludziom. którzy

by odbnłżyć podatek do 50 proCo, wniosek ten jednak spotkał się z sprzeciwem
pp. Cynarskiego, WoJewódzkiego, a gM
wnie p. Kruczkowskiego.
Poruszaliśmy już nIejednokrotnie, że
kino "Oś\\-iatowc" mija się całko :vicie
ze swojem powolaniem.
Zamiast filmów o treścr naukowej
wystawia obrazy sensacyjnie, a więc
takie. które w innych kinach są wysoko opodatkoware.
Jak wynika z danych statystycznych
miasto straciło 11a kinie oświatowym
152,000 ltQt~'cb wobec czego na usta,
dbającego (J dobro miasta obywatela
ciśnie się pytanie:
- Pocóż jest nam potrzebny kinematograf oświato,,;y?..
Przecież zadania swego nIe spełnia.
a ponadto przynosi kolosalne straty.

i!Gi!!iIi.ikiIi~A#M*-

Kinematograf oświałowy/naIety jak
najrychlej złikWl'dowaĆ.!_
Ogół spoleczeństwa domaga się tego
gdyż dla przeciętnego obywatela o wie
le ważniejszem jest, ateby miał ponądne bruki dobrze oświetlone ullce, kanaD
zację i wodociągi.
Tego wszystkiego Łódź nie ma, ale zato
posiada kinematograf oświatowy, który
ma być probierzem tężyzny obecnego
magistratu. Niechaj inicjatywa komunał
na zostanie skierowana do dziedzin, któ
re są n.iedostępne dla inicjatywy prywat
tlej. Jest ich tak bardzo wiele, że na...
prawdę nie mo~na zrozumieć, iż w tych
warunkach robotnicza Łódź wyrzuca
150 tys. złotych roc~nle na kłnemato~
graf p. Kruczkowskiego, zamiast zużyć
tę sumę w sposób pożyteczny.

dość

polityki!

ZNUDZIŁA TA BANDA
MUSSOLINIEGO I BRIANDA.

JUl MNIE

rujnują własllą !msę!

Wynika

więc

z

tego.

te robotnli

czekający

przy szybie na zjazd w dół
traci już swóJ czas za darmo czyU że
obecna podwytka płacy o 5 proc. Jest
spowodowana większą wydajno~clą ro
botnłka, gdyt
dłuższą Jego efektywna
pracą..

Dochodzimy więc do jasnego wnios
ku, że koszty własne jednej wydobytej
tony węgla niJe zostały wskutek dodat1m· S-procentowego zwiększone.
Dalej więc musimy dOjśĆ do wn1os~
ku, że ostatnia podwyżka cen węgla o
6 I jedną czwartą proc. jesł cynIzmem
ze strony przemysłowc6w.

!WMp!ł;f4.w....- .

Z FILMU DNIA.

Mam

dzłe usunięty.

Odpowiedzi redakcjI..
MagistratowI m. ŁodzL Ust z dn. 17
lutego nie będzie umieszczony.
MagistratowI Dl. Pabianic. Ust z d.n.
11 lutego nie będzie umieszczony.

Trzech przygodnych zna-

Magistrat traci na zamknięciu kin ko
NIE CZfKAJ\\ LEPSZEGO JUTRA
ł
iomych
OD CHAMBERLAINA, LUB JUTRA.
rosalnc sumy, sumy wystarczające do.
ponownego otwarcia zamkniętych przed
URZ~DZlłJD
RYłłKU
."AM DOŚĆ PO\VAlNYCH POWODÓW
l1iedawuym czasem lecznic, ambulatoPOGARDZAC LIGĄ NARODÓW,MOłłTE-CARLO
riów i szkół.
BO DŁUGO NUDZA ŚWIAT STARY
Policjant
spisal
im nma1y"
ICH SŁOWA CZCZE I ZAM-IARY.
As Pik.
Całkowita wi'na za ten stan rzeczy
protokul.
spada n3 ~ fuw~ka Kruczkowsk~g~ le!-!+~~.~i!·!~!~~.~.~~!4~~~~!·~!~~~A~;!*~.~~~~~~a~:~~~~!:~!.!.!~~~~~~
Łódź, 18 lutego.
który prowadzi kinematograf "Oświatoiekł
sal;
e,~d/!'łl'weJ·
Pierwszv
tuzin
za
5 złotyc'b.!
Uc 11
ł L
h
~b'~ U l ,
_ Stawiam na czerwone złociszka!
\".'ydział podatkowy. który dos kona
lecz t1iedłu~o cieszvł się wołnośc!ą.
- Uwaga, zaczynam!
(e zna sytuacjo w jakiej znajdują się
"'"
Taką "fachowa." rozmowę prowadzń
~.vtaścideli kin, \\'ystąpit z wnioskiem.
Łódź, 18 lutego. ,
Podczas odczytywania wyroku sta- to na Rynku Leonarda dwuch przygod~14'imwsełWliiil1lli\K!N~!!II5i&iI
Michał Pyszkows!{j zamieszkały przy ta się jednak rzecz niebywała.
nych znajomych: Bolesław MiJIer. StcPnz!-owski zdo!at zmylić czujność jan ŁuczyflSId i JÓZe:I Smara.
ulicy Wrocławskiej 8 z powodu stalrnacji VI fachu złodziejskim wyjechał do posterunkowych pilnujących gO i wymSiedzieli na kamieniach wokół lllalel
H~:nrł·ch';) Gostynina.
kną! się cichaczcm ze sali.
ruletki. którą ustawiono na zaimprowi.
. .
.
",i
•
Na obcem terytorjum miał jednak
Natychlt1iast zarządzollY energiczny zowanem podwyższeniu.
Przepadł, .1· ak kamień
niebywałe~o pccmha. Już bowiem przy pości~ nie dat żadnych konkretnych re
Kulka krQciła siG wesoło. gracze za•
pierwszej większej krażdzieży pochw v wltatów. P;;szkmvski przepadł.
tierali, lub płacili. od czasu do czasu poW wodZIe.
eono go na gorącym uczynku i odproNiedtu~o' jednak przebywał na wol- ciqgaU z tl.aszki. ,gt.(J\vka ~tórcj ,\'.'yglą.
wadzono do aresztu.
ności, gdy \vczoraj przyjechał do swe-.1 data sl!1ętmc na :w Jat. z kIeszem Jedl1c. .~
.Ł?d~, ~8 lutego:
Przedwczor~j sI?r~wa jego znalazłc~, ~o :odzinnego ~rodu już na dworcu ~{~-I' l,W z nIcll:.
. '. . '
,.f~n tl~1~mC1J zalTIlc~z~ah pr.zy uhcy Się na wokandZie mIeJSCowego sądu. kto jllSknTI spostrzezony został przez policJę . StawkI by}y, dos\.: wygoro,vane, to
:\IsmOWCJ 9. od ro~u JUZ prawIe P?;zba ry skazał Pyszkowskiego na rek '.vk- która aresztowała ~o i odstawiła do a- Leż gracze much na tw~rz~ch 11C1:WOWC
\vlOny był pracy. Nle lI1og-ąc zna!czc w zienia.
resztu.
wypicld, a ręce drialy Im Jak w fcbrze.
Ł~dzi żadnych zarobków i widząc. iż
i.Mi&mQłii4DD""l4~\łM#łNMiiłi!MffiDi!lłt
~
l -ie z'\vaż:1jnc na zapadający z111rol\.
~lo~ coraz częś~iej g~ści w j~gO n:t ksz - nA RATYl
Miss M,ary ~ives Rard~o ,tani? li wy ID?~NA ~rawt?wa grali '!" dalszY!,!1 ci~gn; jeden - by w~
kantu. postanowił w lIstopadZie ulHeg:łe- Wszelkie materjały
Eng!lsh Frencb , naJęCia r.ozne fa- ,klora SZY.JC suk- grac Jes. zcze \VlęCC'] - drudzy - by SIC
~o roku wyjechać na wieś na roboty.
wełniane w najand (,..:rman lcs- hrvcznc lokale ul. IJOe. kosljmn,v I pal od ~grać
Od ChWI'1·l wYJazau
. 1 ·zona Jego
.
: '
, h
,sons. Acceple aIs" Gdań~ka 131.
t3. \loswkule pracy j ' C
l··J l' d l'
. ,,' "
". ',,,
.
n,e
po- pr ze d"i'<
fJ. ~yc
ga
groupes. Tr,)t;<lut!:l ·n.,. OUl'AFJ
•. \V domach on' watB Yu la, a l: CC l. ,!ęCl grą, ze nic zaSIada o nim. żadnych ,wiadomośc! .. Nie lU~f3a~l~rjd, t~~i~·
2. I fx·,
"ucz~ w~z;s\- nY(,11, oreily ?~"I u\vażyli ~~.a,"\·ct. p~li('j~nta,. który, cicb~przYPUSZCZając. by mogt całkOWiCI(' o ~owar~ ele po F
.. ć
K,ch ISlo\\'o ,e bez;· ad}Tllll .Republ k2 czem zbllZył Sl~ UO l1Ich J W rmlczctllU
mej zapomnieć. p. tleinrichowa zdosita cenach rr ys'tęp, r~s~: WYl~k:"':V ZnaiduJe ~ię pies :lłalnie, cel t!!) flro- ".IS!:!,(\,:~WII"
<".2, przygl~d[l ł sie grze.
się do poliCji twierdząc iż możliwem kst
nych poleca
o:de'~~fad~~ ;D1:. wilczo::j ,ras,," u .p.'Jgal:\!y ,ns.l y tul (I rUlJ~\ r Udl.lel3
Kkdy si:: 'ipostl'ZCfl;ii - było jlli za~
'(I~ pa d~1 of'tarą l1Ieszczęs
.
'l'
dk
'l
el/y!
Ilralo'
.
d
,Y.
dOzorcy PlOlr~<ow )te'~orr;,f pnv .\11. ~ 1,1,( 11 fi n'"n:<S3
, ,
'
,
lwe.gO wypa, u .! r u ,I! Wy ./e~em w hscle w ska :<61.
060,19 10ni~~(. \\,(linM~, tda (O t'paniit'ó';; pO'~IIO.
lub morderstwa. W spraWie tej policja IIP . Otrkow5Ka70Iblir~. do .Repu- :;~ .;;;;~"';:; IW i>~szawa Kn'c ' 3 W'iao('II1"sc: Aoram
Przcd;sraw;c:cl \'.ladzv SpjS~lt w:szy\vc1rożvla ener~iczne śledztwo.
ironl. II piętro. .311
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~.~ •••• q 9.,i \;~ 26
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Sw. Orman: Byli gajowi, ~ Jeden
baron Korff-gubernator warszawski
z nich otwieral szlaban przy przejeź.lzie
był na miejscu przestępstwa
nia świadków
przed przedstawicielami sadl)wnictwa? pojazdów.
mecenas Bitner,
Sw. Herszelman: Pamlętanl. że bar.
Strzały W parku.
obrońca Bispinga złożył sądowi wnio- Korff był w Teresinie, ale którego dnja
sek o zaprotokułowani'e szeregu faktów po zabójstwie dokładnie nie przypomiNastępnie zeznaje specjalnie wezwa
z poniedziałkowej wizji w Tereslnie. nam sobie.
ny na rozprawy sądowe
Wnioskodawcy chodziło ostwierdze
dr. Ossowski
oie, że
Rewolweru w Teresinie lekarz kolejowy z Sochaczewa
miejsce przestępstwa łest widoczne
nie znaleziono.
Oto jego zeznania:
z c;łrogi pałacowej,
Z kolei zeznaje świad~~k Mni:O!ajcz~{k,
,,~ DnIa tego, kiedy popełniono mor
że Wojdech Socha, jeden ze świadków, który słyszał rzekomo, że
derstwo byłem
zeznajacych na niekorzyść oskarżonego,
po zabójstwie księcia znaleziono w Teo kilometr 04 Stacji Teresin,
był karany swego czasu cłężkiem więreslnie rewolwer.
zlenlem za zabójstwo.
wezwany do chorych kolejarzy.
Na pytanie przewodniczącego w tej
O godzinie 2-ej zwolniłem się, a ponastępnje, że świadek Konosowicz uwasprawie św. M.ikołajczyk zeznaje:
nieważ miałem półtorej godziny czasu
żał dzień zabójstwa za znacznie suchszy
- W Teresinie stanow,::zo
do odejścia pociągu, szedłem wolno do
mż p.onłedziąłkowy
nie znalez,iono żadńego rewolweru
przystawając po drodze i rozmastacji,
oraz, że Sochowie poznali oskarżonego i nigdy o tern nikomu nie mówiłem ...
wiając z robotnikami.
Jedynie dlatego, że
~naleziQno natomiast
Po drodze
widzieli prz,edtem Bisplnga w pałacu mały rewolwer księcia w Szczuczynie...
usłyszałem dwa strzały
w czasie składania uroczystej przysięgi
w parku teresińskim. na które nie zwró
SIady krwi.
przez wszystkich świadków.
cHem uwagi ponieważ często bywająQ VI
Prokurator Kamiński
T
eresinie. słyszałem strzały w parku.
Dodatkowo zeznaje jeszcze św. OrStrzały te padły w pewnem odstępie
nie protestował przeciwko wnioskom man, który w sprawi'e Bispingą, odg-ryczasu
obrony.
wa rol~ bardzo ważnego świadką..
przed przyjściem pociągu,
Swiadek Orman - na pytanie obrostwi1erdzil natomiast, że w chacie So1
w
każdym
razie nie bezpośrednio i znany
czy
nie
chodził
on
z
Ora
'l
7.a
księ
chów prócz Bispinga byli Jeszcze inni
ciem
o
ID-ej
wiecz.
wcześniej
cznie
mężczyźni.
przed przyjściem pociągu z Sochaczewa
uzbrojony w strzelbę
Sędz.ia Alchimowicz uwzględnił wnjo
skit obrony z malemi zastrzeżenia."11i, po- - ustala:
co Teresina.
czem poprosił prokuratora tlerszelmana - często spotykaliśmy księcia n3 spaPrzyszedłem na stację o półtorej mido złożenia dodatkowych zeznań.
cerach w lesie, lecz nigdy o taLJej porze. nuty przed odejściem po~iągu,
Tenże świadek na pytanie dalsze oNie pr~ominam sobie dokłą.dnie
Tajemnica zawodowa.
brony stwi'erdza, że nietvlko on. ale i miejsca
GarJa mieli "wówczas"
skąd padły strzały
Prokurator: Chciałbym zadać pytaślady krwi na kurtka~h ~.
w każdYtn razie miało to miejsce w lesie
nie św. Herszelmanowi. Czy las był wte
Warszawa, 17 lutego.
Przed rozpoczęciem dalszego bada-

że

,

dv gęstszY w przejściu od drogi pałacowei do mieisca przestępstwa?
Św. łferszelman: Zdaje się, że las
wtedy był dość gęsty, pOnieważ pączki
na drzewach były rozwinięte mbno
spóźnionej wiosny.
Adw. Bitner: Czy w tekście przys~
goi, którą pan składal jako proku!"ator w
sądzie rosyjskim, był ustęp
o zachowamu tajemnicy zawodowel

Sl~ •

pochodzą od zabitych zająców.
strzały w parku teresińskim?

SIady krwi' na ktlrtce Orali
i<iedy

•

Owego dnia" kiedy osk. Bisping wyje~
chał do Teresina, - mówił mi, że
ma jechać do Grodna.
Stąd zdziwienie moje, gdy dowiedzia
łem się o tej zmianie.
Dalej świadek rozwiewa legendę co
do zbyt przesadnych stosunków mająt
kowych księcia i przytacza usprawiedliwiające dowody.
Jednocześnie świadek stwierdza, że
u Bispinga nie zauważył nigdy żadnych
trudności płatniczycIl.

Swiadek przed wojną rozporządzał
znacznemi kapitałami swoich klijentów
i kapitały te umieszczał im na hypotekach.
W tej mierze właśnie okazał i p.
Bispingowi swą pomoc przy kupnie Zło
czewa.
prostując rzekomą nieścisłość zezną.

nia śwLadka Łęsl}iego, adw. WIlczew,.
skl oznajmia, wbrew temu, co "pisały
ga;>:ety", że żadnej deklaracji do rady
familijnej po śmjerd należności z weksli Bispjnga do ukończenia procesu tego
O zabójstwo ---::- nie sktądat
Obrona prosi o dołączenie do aktów
przedkładanych przez świadka różnych
dQwodów, by sąd mLal możność
porównania pl-sma księcia z p-Odpisaml
jago na wekslach.
Sąd nieKtóre dokumenty okazuje pa~
niom Dr.-Lubeckim, przyczem
:żona zmarłego zaprzecza,
by to bYlY podpisy męża. córka zaś nie
może nic stanQwczego orzec.
Adw. Bi.tner: Pros-?:ę, by sąd mial
aa uwadze, że dowody te składa adwo-:
kat, który z tytutu i urzędu ma obowią
zek pomóe wymiarowi sprawiedliwośści
przy wszelkich doc.iekaniach i wvśw:e
tleniu Prawdy; i jakkolwiek nie notarjusz dowody te przedstawia. ale bądi
co b_ądź adwolmt, kt6ry składał przysię
gę swego zawodu.
Przewodniczący:
Zwracam uwagę.
że świadek nie odwwiednio zachowuje
się wobec sądu.
.
Swiadek stosuje się do tej uwagi, po·
czem po raz wtóry księżna Lubecka
oświadcza, że tekst jednego z dowodów
jej ,okazanych wydaje silę pisanym ręką
męża, co do podpisu zaś ni!e jest pewną i dla tego nie wypowiada, czy też
bOi się wypowiedzieć opinję w tej mieTze.

tembardziej, że polowali na zające.
teresińskim, bo po drugiej stronie toru
Ksiąię nigdy nie nosił z '.lQhą rewolweru kolejowego niema lasu.
Adw. Bi1per: Dlaczego Grala chodził
Dzień był ja!!lny i pogodny, choć bło
wieczorami PO lesie - chochż byZ ba- to znaczne, czy wiatr wiał tego nie przy
żantarni1dem?
pominam sobie.
Sw. Orman: Grała mIal p:tnować zagajnJika, gdzie oprócz 1000 batantów,
Swiadek mvli się.
było waele innej zwIerzyny, kt61 ej muSąd przystępuje do badania na.stępne
stał piłnować calemi dniami, z wy-ją'
go
świadka kłem godzin pożyWiania sIę, nawet syMichała
Karskiego
spokrewnionego z
piać tamże musiał ! posiadał nawet
f c~y pan uwata tę J)t'1;Y$ięgę za obQWią tam wóz z budą.
osk. Bispingiem
zUJącą dzisiaj dla $łeł»e?
'
' . '
Na pytanie obrony świadek Karski
Sw H
l
,~
.
Adw. Bitner: Dlaczego śWiadek brał
te uważałby za czyn hańbią
stwierdza,
.
• ~ze DJaJł: u vr.u;atll, te przy- na obchód lasu
sręga ta mnne
/
cy
dotąd obowiązuje,
Oralę. a nie gajowego?
przyjmowanie prezentów ślubnych w
Sw. Orman: Wziąłem go z so!)ą, pomonecie brzęczącej.
ale ustępu o dochowaniu tajemnicy za- mewa! go spotkałem, jadąc przez baStawiał
zawsze
Bispinga ~a wzór czło
wodowej w niej nie było, natomiast był tantarnię.
*'"'"
wieka
solidnego
i bez~ranicznie akuratDziś nastąpi ostatni dzień badania
zwrot o niedzłałanła na szkodę padstwa.
Adw. mtner:' Co świadek mówił II
nego w stosunku do przyjętych przez się dwuch świa-dk6w dodatl{owych poczem
Adw. Bitner: Czy było roz!>orządze rozmowie swej
zobowiązań.
l1ie podprokttratora Werysockt~"O
eksperci dokonają grafologicznęj eksper
z Blspingiem po zabójstwie księcia?
Zmarły książę w wigilję zbrodni
tyZY w sprawie podpisów na wekslach.
o meotwleramu jednej szuflady biurka
Sw. Orman: Opowiadał mi pan ornsilnie namawiał Bispinga,
ksłęcla?
dynat, że spotkali jadąc z księc;..:m Z-ch - by pojechał z nim do Teresina.
~w. Herszelman: Tak jest, wydane czy 3-ch ludz'i z wózkiem t że kIedy oByli z sobą "na ty".
ono było sędzłemu śledczemu.
puszczał ksi'ęcila, to ten z nimi rozmaNawet i świadka książę w klubie my
Adw. Bitner: Czy niewiadomo panu, wJal.
ś1iwskim zapraszał i
Wij
S.i' MS· . . . .
Adw. Bitner: Czy wtedy świadek namawiał do wyjazdu z nimi do Teresi· tępił czarowników murzyń
ustalił, że Bisping mu mówił, iż książę
skfch,
na.
wyraz.ił
się:
"to
moi
litw:ni
..
Dwupiętrowe tramwaje na
Tu prokurator stwierdza te świadek aż zawisl na szubienicy angiel
Sw. Orman: Nie pow:cdz'alem tego. Karski w I instancji wyraźnie zaznaczył.
skiei.
Adw. Bitner prosi o stwierdzenie w iż jego książę
Z wyroku sądu anglelsk~e!J:o straco~
W tramwajach berlińsłciiCh czynione protokule sądowym,
do wyjazdu nie namawiał.
no w Afryce Południowej murzyna nasą próby i przygotowania do wprowaczy tak mówił św. OrwalI?
Sąd szczegół ten stwierdza, a SWla- zwiskiem Tomo Njendera, znanego w
dzenia nowego typu tramwajów dwuSąd st wuer
. d za, ze
.
dek tłumaczy to
zapomnieniem tego Rongo pod milanem "Mwanalesa", co \v
,.Języm
1 lua]owcow
"
"
pi'ętrowych na wzór omnibusów. Ołów
•.
Iszczegółu.
znaczy .,Si 1 B(\Ra.
ną trudność w tej sprawie stanowią Ille PowIedz.lał t~gO s.w Orman, lecz
Tomo Njendera był przewódcą feli· d
· gijnej sekty mUrZyflskiej, której zadan'tiskie mosty kolei milejskich i nadziemsw. M~kołaJCzyk.
I
ł
nych w Berlinie, które utrudniają stwoPodsądny Bisping: Czy ~\\"iadka uic ncy d ent na sa 1 są. owe~ niem było tępieni€ czarowników. Sekciarze pod jego przewództwem wvlarzenie dwupiętrowego tramwaju. Obec zdziwiło, że kucharz, który nic ,niat pra
Wyczerpujące zeznania składa jako py\vali osobnrków podejrz,mych o C7ilświadek
nie zbudowano wreszcie typ takiego wa wydawać poleceri straży lp.~nej,
ry i topilIIi ich w najbliższej rzece. W
dwup:i!ętrowego tramwaju. który będzie posyłał w dniu zabójstwa Grałe po pa·
adw. TaUen Wilczewsld,
ten sposób Tomo Njendera zgladziJ w
mógł zmieśc'nć się pod mostami dzięki
pierosy?
który już zeznawał przed laty 13~u w są ciągu krótkile go czasu kilkudziesi-Gc::J
czarnych obywateli imperjum wiell<ctemu, że dolny poklad został bardzo ob
Św. Orman: Zdziwiło mnie to, bo to dzie okręgowym.
brytyjskiego.
niżony. Wagon ten wykończony jest było wbrew subordynacji siużb()\vej.
Stwierdza on na wstępie że szczegó~
.. Proroka" ujęto wreszci'e i wraz z
obecnie w warsztatach tramwajowych
Prokurator: Czy w~zor:lj, kie(lv był łów, tyczących się bezpośrednio
3~ma jego .. apostołami" skazano na
i na wiosnę ukaf.e się Da mieście.
w Teresjnie. straż leśna byia w lesLe ~ l
samej ~br4lidlli nie znL
śmierć.
.
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Naiwybifniejs:

członkowie

5.

igi NarQd 'w.

z nią ludzie tracą wolę i spełniają
każdy rozkaz.

Sprawa rozwodowa wytoczona przez
Wpływ hipnotyczny trwal tak długo
24-letniego kupca nowojorskiego Mr./doPóki nie wydał holender wszystkich
Daniela Hinks budzi sensację w świecie posiadanych pieniędzy na podarunki dla
kryminologów.
swej leciwej kochanki.
Młody amerykanin domaga się rozLiczni świadkowie składali wprost
wodu z starszą od niego o 32 lata żoną, fantastyczne zeznania o pani liinks.
którą poślubił pod wpływem hypnozy.
Niejednokrotnie można było za uw aPani Hinks przed zaślubieniem mto- żyć, jak bardzo rozsądni i zrównoważ edeg-o chłop::..;>, prÓbowała nieraz działa- ni mężczyźni po kilkuminutowej rozmo
nia swej hipnotycznej sity na wielu męż wie z hipnotyzerką zmieniali się w poczyznach,
. zbawionych woli ludzi i włóczyli się za
przed kilku laty opanowała syna pe- nią jak cienie posłuszni wszelkim życze
wnego miljonera z Chicago i wYzyski- niom.
wata gO w oszukańczy sposób. Miljoner
Niezwykle wrażenie wYwołało zjalie tylko że oddał cały majatek do dy- wienie się pani liinks w sali sądowej.
~ pozycji hipnotyzerki, ale miał się z nią
Przyszła, ubrana w
powłóczystą
'~: enić.
. czarną suknię, osłaniając woalem twarz
Usilne starania rodziny i lekarzy uNa jej widok drgnął mIody małżonek
.volnHy wreszcie młodzieńca od wply- i odezwał się:
,vów kobiety hipnotyzerki.
- Panie sędzio. niech pan nie spoInnym znÓw razem pozostawał w gląda tej kobiecie w oczy, albowiem bę
mocy pani Hinks pewien inżynier holen- dzie pan musiał wydać taki wYrok, jaki
ona zechce.
derski.
---:0::---
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zdarza w Ameryce...

SIO

CHAMBERLAIn (Anglia), BRIA"D (praneJa), IS"" (Ja 'onla)
SCIALOJA (Włochy)..

-~:Ol--

Cz r pi trowa t j a g rzelnla.
Amerykańskie władze

federalne ud

tayłv i zamknęły,
zdaje się. naiwięk·
szą ta.ina dvstvlarl1ie w całym Chica-

pojemności 3.000 galonów. Dystylarnia
mieściła się tuż przy torach
kolejowych i noslta oficjalną nazwę ..sou-

złowi

g-o. ZI1C"r!owała sIę w olbrzymim ma- thern Syrup and Refinin Co".
g-azvnie czteropietrowvm; kocioł do
Gdy siedmiu agentów federalnych
dystvlowania mial wysokości 80 stóp i weszło do lokalu, nie zastali tam nikoRO. Ale telefony jeszcze dzwoniły, co
świadczyło, że właścicieli

3.000 kalory; l 70 gramów białka dZlcmnllJ.
Medycyna swoje, a bieda swoje.

ostrzeżono

D

,

. _

u or-jte&'O minimum k:a1otil i

przed wizytą władzy.
Badania leKarskie wykazały,
IC
ej !II
Okna dystylarni były obite drutem ganizm ludzki do racjonalnego funkcjo.1 U
ZBe OgOnlaSCllk.o!czastem, przez który przechodził nowania potrzebuje tyle i takich środprąd elektryczny.
głównej sali znaj ków odżywczych, które dostarczają mi
•
•
•
1edzącv mIęso ludzkle,
dowalo się 7 kadzj po 5,000 galonów nimum 2920 kalorji i 69 gramów białka
mie<:::zka -ą a Filjninach każda na zacier alkoholowy. Wedle 0- dziennie. Wiadomo bowiem., że ciepło
;:)
, n
!-'
-.
bliczeń owa tajna gorzelnia przynosiła naszego ciała, konieczne do życia pocho
zysku około 90.000 dolarów tygodni{)- dzi z pokarmów.
"Presse .Medicale" wychodząca w wo. Warto było więc ryzykować.
O'
bl'
te dla o trzymarua
.
toż o lczono,
Jaryżu do nisi, że ekspedycją naukowa,
Jadająca wyspy Filipińskie, traWa na
.
)goniastych ludzi.
uJeślt jesteście piękne
cóż
l bllJltdla
Mieszkają oni na wyspie Lucon, na•
:0:- _
eżącej do Pilipi(\skiego archipelagu odmaczają się wielką dzikością i
Jedzą mięso ludzki e.
W jednym z Stanów Zjednoczonych piękno i brzydotę.. Je§li jesteście pickne

błałb. (;zIowiek
musi w ciągu czterecb
tygodni: 4 kg. mąki, 6,1Skg. chleba i 56
sztuk bulek, 2 kg. cukru, 1 kg. ryżu, 7
kg. kartofli, 2,4 kg. tłuszczów (w. tem
80dkg. masła), 3,4 kg. mięsa, 10 ht~ów
świeżego mleka. 12 jaj, 20. dkg. sera l 30
dkg, soli.
Przestrzegający ściśle tej racji o rzy
mywać będzie ,wymagane właśnie de
rorowia 3000 kalorii i 70 gr. białka
dziennie.
Dobrze jest Ciodać do tego: 2 litry p;
wa. pół litra ~ 14 dkg. kawy, 2 dk .
kakao i 1 dkg. herbaty. Reszty pokarmów, niezbędnych dla zaspokojenia gle
du. OOsta.rt:zać wiImy świeże jarzyny j
o oce.
Tytoniu nie powinno się przytem kon
sumować więcej. jak 15 papierosów, 1
cygaro i ewentualnie 1 paczkę tytoniu
do fajki
dorosły spożyć

•
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p O d at

Nadają

swemu

pJemieniowi

wam farby

d
··
szmln.

O. ..

nazwę amerykańskich. zamieszkałym

\\Ton tok.
.
, "
,
Uczeni nallJczyll wsrod Wontokanow
Jkoło 60 jednostek, obdarzonych wyrostkiem oganowym.
U niektórych osobników dochodził
.'
.
..
on do12 l pól ctm. długOŚCI, a właŚCICiel
mógł nim swobodnie poruszać, podobnie jak to czynią zw.ierzęta.
...

przewa- - pocM wam farby l b1el1dła? A jeśli
nie prz~z członków surowej sekty a!llar jesteści.e brzy~i~ - żadna szminka nie
metystow, postanowiono rozpocząc e- wam n~e pomoze . - .
nergiczną walkę z sztucznemi wdziękaCZClgO~ny p~stor zna WIdać dobrze
mi kobiet.
psycholog]ę kobIety, gdyż nie poprzeNa czele komitetu stanął pastor dr. stał na takich teoretycznych wYWOMelfath, który oświadczył na zgro~a- dach, lecz przeprowad.zil uchwaleni~ udzeniu wiernych: Jak możecie kobIety stawy, na mocy której kobieta ma10wa
w tak ohydny sposób szpecić wasze 0- na będzie musiała płacić bardzo wysoki
blicze. Nie poprawiajcie Opatrzności! /podatek.
Ona sama sprawiedliwą ręką rozdziela

Tak: chce medycyna. I.:ecz czy wszystloch stać na taki luksus? Z~l~szcza,
że racja naszej urzędowej konusp .stat~'
stycznej są tak daleko od tego Ill!UlmUll1
zarówno co do ilości. jak 1 jakOŚCL

lii_--"

Zamilkł i zamyślił się nad czemś głęboko. Tak, Antoś mówił szczerze, twierdząc, że wierzy w tńum.f prawdy.
Nie
wiedział kiedy przyjdzie jej zwycięstwo
- prędzej czy później - że jednak przyj
dzie - tego był pewny.
Ta wiara w lepsze jutro dodawała mu
dziwnej otuchy i zachęcała do walki z
przeciwnościami losu.
.
0112012J' Ctf1.9ootu-rr.;iezo-ero(yezoi:!.
Byle się dostać do pałacu, wybadać
o'.f/'2U
00 tfe zoar.ze/3./~raHJoz/J,o!lelD
· s ł'
spry t me
uz b ę, o dnal'"
ezc la k'les. s'l a dy, a
wszystko może być dobrze. Coprawda
56)
,'
' t 6'
sporo
czasu up łynę ł o .
lUZ .::lO owej ra",lNa wa lnej "konferencji", która Odb Y pałacową ... Muszę wyjaśnić tę tajemnicę
.
b
"
"
.
d
1'1
'
czneJ nocy, yc moze, IZ za nyc l s a d" ow
ła SIę
tejże jeszcze nocy pomiędzy dwo- której padłem ofiarą, inaczeJ' będę wiepo niej nie uda się już odnaleić. ale próma przyjaciółmi ustalono definitywnie cznym zbiegiem, poszukiwanym przez po bować trzeba.
plan działania na najbliższą przyszłość. licję. Sądzę, że mi nie odmówisz pomocy
Czasami nic nie znaczący szczegół, ia
P ostanowiono przedewszystkiem, że w wykryciu zbrodniarza, za którego nie
Jozelr• uda SI'ę na ml'asto do znaJ'omego cne czyny Ja
. mewInme
. . . CierpIę...
.
.
kiś
błahy
może się przyczy.
,przedmiot
'
fryzjera i zaopatrzy się w peruki, wąsy,
- Nie odmówię ci bezwzględnie _ 111<: do wybyCIa przestępcy.
brody itp. utensylja, mogące zmienić do odparł RuŁczak - choć wątpię czy uda
Kryspj·l wie o tem wszystkiem. bo
niepoznaki wygląd człowieka. Następnie ci się coś zrobić. Cała policja była postal miał w swoim czasie znaJomego, 1<tóry
wystara się również o jakieś bezpieczne wiona na nogi i nic nie zdz!a!da CI. t y- pracował w policji jako ajent sleJc:o:y. On
• f, omieszkanie", a możliwie i o uczciwą chdałbyś...
to wtajemniczał naszego bohatelil w zapracę·
- Bo policja - przerwał Anf.oś -- wiłe arkana sztuki delekty Nnej. D.ll~ki
- Byłbym bardzo rad - mówił Krys poprowadziła odrazu śledztwo fałs~ywe niemu zapoznał się Anto' z najno·wsze·
pin - gdybym mógł pracować, albo Mlc- mi torami. Ja jestem dla nich morcluca mi metodami śledczem', coprawcla ponkać ~dzieś w pobliżu pałacyku Sarnec i to im wystarcza. Jestem pewny-o sam bieżnie i mocno po dyletancku, de bądź!
ki.ego. Nie uś~i:c~aj się, szelmo,. bo nie I sobie ~ie. zdaję . ·t'r~wy dlacze~o -: że II cob:~ź posŁa".owi: wyciąg~~ć z nHl 0'lle!>z, o co rru IdZie... Wcale me mam I uda ret S!(~ rozwl.lzac zagadkę... \'V ted y becllle odpovlledmą korzy"c.
teraz Janł$i na myśli,
lecz
poprostu d()piero b~dę wob.y, przedtem - niema
Z Z<l.m:arÓw swych zWIcrzył si(( Rul'-ciałbym nawiązać kontakt ze służbą najmniejszej nadziei,
cz . . . kowi. który w gł«bi dun;y nie podzic

ty

sprawach.
Uradzili, by opuścić dotychcU'sowe
"mieszkanie~' dopiero za kilka dni. Rozu
mowali bowiem, :te ów ugadkowy osobnik winien się tu zjawić W. cią.g u n.,jbYż
szego czasu. Zbyt bardzo JUŻd lch zam,
irygował, by mogli się roec y . ować na
pozostawienie
w mrokach tajemnicy za.
' •
.
gadkowego Jego
udzlału w uCleczce Z
wie,zienia.
Jakiś instynkt szeptał Antosiowi, że
to nie był zwykły przypadek, choć pod
. J
czątlw 'lO przyznał temu twicr zcmu Ó7
I{a racJę.
.
_ Musimy przcdewszystkiem spraw
t~ wyświetlić, a polem dopiero opu ci
my to pustkowie - m6wił do JÓzkn.
_ Dobrze, z~adLam się - odr k~
Rlltcak _ ale w jaki spos'b to ucz. ni.
my?
_ B. dz' emy czcltać. aż on tu prz i·
dzi~ ... Przyjdzi pewno, ja1{ dzisiaj s< 1 o
chod.em, bo Z m ł CI: n'e mo·e
or
'e.
paradow~ć p.o ulicy ..• Może n m s~ę u '~
Vlydostac co!' od s-of"'ra, może co 10
G
- l.obaczy ię ... Ja! os to bcd,:ie.
(D.c.ll- .

I

!

I

I

lał optymizmu swego przyjaciela, jednak
że nie okazywał mu tego po sobie, nic
chcąc odbierać ma nadziei.
Nie kładli się tej nocy spać,
ciągle
gwarząc o mniej lub więcej
ważnych

I
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Str. 6.

Pies-detektyw
wykryj

bandą

żywym

handlarzy
towarem.

Strcsnitz, 17 lutego.
Specjalna

służba

wyjaśniony dotąd wypadek zdasię na stacji kolejowej Stresnitz

Czechach.
Oto. gdy wczoraj dwu ludzi niosło
(;lbrzymią skrzynię na stację kolejową,
IJagle pies pewnego przechodnia
ooczał orzeraźliwie oszcz<!kiwać taJemniczą skrzynię.
Służba koleiowa powzięła podejrzel1,ia co do zawartości skrzyni i kazała
tych ludzi aresztować.
Skrzynię w obecności władz otworzono i ku ogólnemu przerażeniu ujrza!la w niej
IV

nieprzytomną dz·iewczynę.

odurzoną

cllloroformem.

Ody dzliewczę wróciło do przytompodalo tylko nazwę wsi. z której
Dochodzi.
Więcej o sobie nic powiedzieć ni·e

S W
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Ira~i[ln@ ~amo~óinwo WanliWianina W"Hoł~lu Wi~~~ń~~im"

(idy

telegraficzna "Expressu"

Nie

rzył

~

służba weszła

do
ce na kanapie

pok.oju~ ujrzała spoczywają
zwłoki młodej pary.

W~edeń, 17 lutego.
Jeden z tych listów, zaadresowany
W poniedziałek 15 b. m. w godzinach do męża zmarłej, zawierał treść nastę
wieczorowych przybyła z \Varszawy pującą:
do Wiednia
-- Wybacz. kochany Karolu !.. ""lem,
pąra młodycb ludzi, wykwintnie uhra- że filie woluo mi żyć z kim innym i rllaIlycb.
tego odchodzę... Wybacz mi KarolL' i uMłody człowiek zapisał się w ksia,ż- całui dziecko.. ..
ce hotelowej jako
W \iśde do zarządu hotelu znajdoLucian Ortym, szlacbolc, lat 20,
zamieszkały w Warszawie.
Towarzyszka jego. kobi'e ta niezwykłej urody, okazała się niejaką
Emmą Stiirzel. lat 30. córka adwokata

wato się
20 dolarów
z poleceniem rozdall!ia służbh: hofe;oweJ
napiwków.
Samobójstwo to wywalało w calem
mieście

potężne wrażenie.

Natychmiast. zawiadomiGna o wypadku policję, która opieczętowała pokój i przewiozła trupy do kostni-cy.

wiedeńskiego.
oiągu całego dnia wtorkowego
młoda para zwiedzała miasto.
.

W

Wieczorem po powrocie do hotelu
i likierami.
Kolację podano im do muneru, dokąd
przynoszono jeszcze kilkakrotnie zamó-·
mogła. nie wiedźiała również
w jaki sposób znalazła się w Skrzyni. wione wina.
Po ' upływie pewneg::> czasu zajmują
Zachódzi wobec tego przypuszcze~
cy
numer sąsiedni goście hotelowi.
role, że aresztowani trudnią się handlem
usłyszeli jęki,
'l.vwym towarem.
dochodzące
z pokoju, 2a~mowanego
--:~-przez mlodą parę.
które jednakże wkrótce uck-hły.
Zaniepokojona tern służba hotelowa
wyważyła drzwi •.
Mączony przez S-letnią dziewczynOczom ich przedstawi! się
tragiczny obraz,
kil. zagryz/ ;ą na śmierć.
Na kanapce spoczywały w śmiertel
f'alkenau, 17 lutego.
t1YlU uścisku zwłokI młodej pary.
!pec:jalDa sruiba telerraflczna ..expressu".
Ona ubrana w wykwintny kostIum.
Malbork leżący, niestety, pozagranicami naszego kraju, obclwdzi w tym, tOkb
Starszny wypadek zdarzył się we on - we fraku.
.
wsi Palkenau w Saksonji.
Na . stole stały szklaneczki z winem i 650-tą rocznicę swego istnienia.
Malbork,
który
w
średniowieczu
był
twierdzą
krzyżactwa
i
sprowadził
clążo
Pięcioletnia córeczka rzemieślni:ka
oraz pudełko z sublimatem.
nieszczęść na Polskę, odgrYwa jeszcze dzisia.j rolę bramy wypadowej szowinil:·
Meichnera uważała za najlepszą zabaObok leżało kilka listów
mu pruskiego, hodując w swych murach organizacje takie jak lIJullgdeuts~heJ
wę dla siebi'e znęcanie się nad kotem. zaadresowanych do rodziny i zarządu
Próżno matka przestrzegała ją, by
Orden" "Hackenkreuzler'w" itp.
hotelu.
dala spokój zwierzęciu. Dzńecko nie
dUMI_WBIl.~ijiQWiW~mli~~i:;'tMtl1;JI&!iMtl$iMl\lł$d
chciało jej słuchać i wymyślało coraz
nowe tortury.
Pewnego dma, ldedy matka wyszła,
dziewczynka rozczepiła elastyczny kawał drzewa i ścisnęła niem ogon kota.
•
lotniet W a
w·Hnego
Nieszczęśliwe zwderzę oszalałe z bó- Ojciec obci.ął synkowi ręce za podarcie banknoł6w.-Mat.
w Polsce
fu, nie mogąc się uwolnić od drzewa,
ka, chcąc go ratować zostawiła niemowlę w ką?ieU~
które wisiało mu na ogoni'e, rzuciło się
iest
sketkiem
redukcji budżetu'
które utonęło.
na dziecko, wydrapało mu oczy. straszZ \Varszawy donosz'l nam:
liwie poszarpało pazurami policzki, a
Z Lublina donoszą nam:
rze, pozostały czteroletni syn podari pie
Z powodu redukcji budżetu, budżet
\\' końcu przegryzło krtań.
Pewien wlośeianin we wsi Gozdoń, niądze w drobne kawałki.
lotnict\va cywilnego zostal skreślollV z
Matka, usłyszawszy
przeraźliwe
O· .
, .
d' b
-d
krzyki dziewcz'ynki, wpadła do pokoju. powiatu hrubieszowskiego, sprzedaj trzo
,Jclec, powrocn:vszy .01 1~ y, .\Vl z~c 3.900.000 na 2 miljony zł. Znaczna c?:ęŚć
iccz zastała J'Uż l'ą leżącą we krwi na dę chlewną d otrzymaną zet} gotówkę w co SIę stało, ~hWrClł za 3Ien::.erQ . obc!ąl tych sum przeznaczona jest na subsvdja
sumie 200 zł. zostawił po powrocie do chłopczykoWI oble ręce. KąpIąca w dm- dla lotniczych Unji komunikacyjnych.
, udlodze.
domu w izbie na stole.
giej izbie niemowlę matka, na krzyk sySkreślenie odb:k sie Dr'nn:i1podQbl\_~a~wie godziny potem dzi'ewczynka
Kiedv następnie wyszedł na podwó- na pobiegła do niego, a tymczasem po- nie na ruchu lotniczym, -ponieważ w' obecnych· warunkach gospodarczych li.:'ą!W~~~'!-~!_~!W~5!m~~~H~i~~~-~!.!.!~~!ł!_~-~H~~·~~~~~~_~~We~~~~~~~~~~~. nie
lotnicze nie utrzymują się same ł
muszą korzystać z pomocy rządowej.
Szczególnie rok bieżący jest bardzo
Napad na posła.
ciężki dla lotnictwa cywilnego. gdyż
ogólny kryzys wywob! zmniejszenie
Budapeszt, 17 lutego. się liczby podróży. odbywanych w ce~
Królową mody na
Przywódca opozycji, poseł Vazsenyi,. lach handlo\yo - przem:;Tslow3'ch.
rok 1926 obrano we wsiadając dziiSiaj rano do automobilu,
Zachodzi oba\'~a. ażcbyskreśle~ie
Wiedniu znaną ar- ~ostał napadnięty przez dwuch młodych I części funduszu nIe wptvneło :':: .sl'0S?b
tystkę filmową, RE·
.
_ . . . katastrofalny na dalszy rozwo] aWI.aNATĘ RENE. ł<tóra ludZI, ·uzbroJOnych w rewolwery I łasln tyki w. Polsce. ZainteresowJlIc czynstanęła przed sądem
Przechodnie rozbroili nap?_stników i niki muszą zbadać spra\ve przed pow wytwornei toale- eddali ich w ręce policji.
wzieciem ostatecznei dccyz.iL
.
cie z brokatu, po- ~~~~~~~
krytej obficie perłami I drogimi
kaIlości,

zażądaH kolacji z winem

Potworna zemsta kota.

;
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Straszny dramat ·na

•

Kała~frofałna sy[uac'ł~
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mieniami.
"ł{rólowej"
pomysłowa

Omyłka

Ołowę

zdobiła

.

peruka.

psa policyjnego
.1

omal nie stata się przyczyną tragedii łudzłdej.

złota

"Zbrodnh;au która okazała się n~esz~~ęś§hj\':!}m wypadkiem .
. W lesie Stru~i, f-:"miny NicpoTęt. o kil już miano aresztować podejrzanych.o
kilometró\v od \iVarszawy zna I zabójstwo drwali, niespodziewanie zj;;tleziono onegdaj zmiażdżony i leżący wiło się kilku ś\viadków, pracowników
pod drze\vem- trup mtoLlcr;o czŁowieka. leśnych, którzy ze.-mali, że zabity drwal
Nazwiska narazic nie udało się ustalić Franciszek or:vsbel
poniósł
śmierć
Na rniejsce zjechaly ',vtadze śledcze przez własDą ł1icostrożność.~dyż pod.
i sądrJ\ve dla zbadalJia tożsamości zabi- czas rąb ania sosny obalił drzewo na
tego i przyczynv śmiercL Pierwotnie siebie i został uiem zmia:?tdżony.
przypuszczano, że l11onlerstwo zostalo
Tak wi.ęc ~dvby nie świadkowie. naj
dokonane w W;uszawic. przvczcm dla niewinniej l11()f(1ib' ucierpieć llieslusż
niepoz~laki trupOWi zmiażdżono gtowę, nie podejrzani o mcrdershvo drvhllc.
a następnie przewieziono .~o do lasu i 1\tórzv po wypadku chCieli wvciągtH~ć
rzucono pod drze\\·o.
llrZygnieciQne~';o.
.
Dla ustalenia niektórych bkt(;\v z i!'j!,lIEi,Y;)E\i!t1J~,~~~~,~SlWi't!~
\tVarsza wv sprowo dzollo ~pt~ciaJ.!1ego
psa policyjnego. Pies naprzód pOPl-owa
S~-rolfOs'j;'l-He mia~+o
dzi! do chatv zabitego 3 potem TJoczął
Z,- - "r ,-, \;~
a. _H ,
się rzucać na kil~.U
mieszkalicó,:.,' tej
Mieszka:Icy Ostendy otnymdl od SW~~Q ma.
wsi. dnvali leśnYL:h, 11 których !la ubra! ghlralu bardzo rzadki i przyjlcuuny prez~llt: zaniach znaleziono śladv krwi. Bvlv ba.r l W!SclOllliellic !l ZD!ŻC'il podatków komunalnych o
dzo poważne poszlaki. że drwale braH l st;mę pl';;esdo 1 roiIjona franków •
.lldzial W mordershvie. tembardzlci, że I Pomyśluy sezon ltąpizI'J~ry ubiegłego lata llra~
analiza dowiodła. l:e są to Dlarnv z l !i~zna i,e!men<::!a zasobnych w dolary' i fUll~y aukn\-j zabitego DOc! drZe\YCIrL
i glików i amel'jlk.:::nów w połączeniu :-. umrejQtt'ą
tJstalonn. że zC1bity jest dr\\':llern zc ł ~fcsrtO'!ark~ mbjck~ przyczyniły się clo sruulo;:jl li.
kanaście

I

:-:itrurri.

franciszkicm ~r-"I'sl;'Jel11

(",-h-! ne."'l:6VJ 0~t.. "tłv.

_
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, Z meczy
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mistrzostwo Wiednia•

\'Sensacje sportowe Wiednia .
.,Rapid" pokonany przez Klub II-klasowy
.
.
Kluby amatorskie i drugoklasowe w
Austrji otoczone są czułą opieką spoleczeństwa i władz sportowych. Rzecz
zupełnie zrozumiała. Są one bowiem
tym wielkim, uprawianym przez wszystkich ogrodem, w którym hodowane
są z równą pieczołowitością, kwiaty i
chwasty, którymi mają być zapełn:one
luki w l-klasowych klubach zawodowych.
I dla njch to funduje się różnego rocTzaju puhary i nagrody. zmuszając
\vszystkich innych do grania o nie w
celu przysporzenia im docłlOdó\v. :m,
daje się bezpłatnych trenerów. rekrutujących się z wyranżerowanych za.
wodowców itp.
Nic koniec jeszcze na tem.

niężnych.

Bo oto w ciągu tych wszystkich tur
nlejó v i rozgrywek, pupilkom. daje się
zupełną dyktaturę, co do wyboru boiska, pory dnia, ceny biletów i wielu
ilImycb udogodnień.
Zdawałoby się więc, że
ćpieka

-

jest

tak

Ubiegłej niedzieli byliśmy niezbyt za
chwyconemi- świadkami, jak ulubieniec
Wiednia "Altmeister" Rapid odpadł od
dalszych puharowych rozgrywek, poko
nany 3:0 przez B. A. C. (Brigitenauer
A. C.).
'
Ten sam los spotkał również tIerthę. którą wysadzili po za nawias rozgrywek II-klasowi Cziketerzy bijr\c
ją 3:2.
Inne I-klasowe kluby, mające pupilków za przeciwników, tylko z wielkim
trudem wyszły w tych zapustnych zapasów zwycięsko. a co najgorsze grajqc
przy pustej prawie widowni,' kied-. r z
.
J
nich skrobie się. gdyż pusta' kasa nie
pozwala im na wywiązanie się nawet z
najhardziej piekących zobowiązań pie-

czuta

już zupełnie wystarczającą.

Wielką pomyłkę popełnia

ten, kto tak
a jeszcze większe zdziwienie opa
nuje każdego, gdy się dowie o następu
iącym fakcie:
Oto wszyscy maluczcy
lędąc zbyt pewni
poparcia ze strony
władz sportowych i rozporządzając
większością r:łosów na zebraniach zwo
lanych dla omówienia i zorganizowania
tych rozgrywek, ostatnio wystąpili pojedY11czo. indywidualnie z propozycją
do swych wielkich przeciwników, aże
by ci przed meczem zagwarantowali
im minimum dochodów. A gdy to nie
poskutkowało,
gdy wielcy odmówili
tak dzikiemu żądaniu, sprawa zostanie
prawdopodobnie wniesiona na forum
władz sporto-.;\rych i jeszcze prawdopodobniej przez maluczkich wygrana.
sądzi,

Tu w Wiedniu

że zapustną niedzielę

Hi-

f"

Koda muzyka po porażce

"na

cześć" zwycięzc:y

i

sędziego.

Reprezentacja Węgier zwyciężyła w
Brukseli reprezentację Belgji 2:0 (0:0).
Bramki strzelili w 6 min. drugiej polowy, Pipa. Poczem gra brutalna.
Obaj bramkarze dokaZUją cudów,
lecz węgierski (fisz er Viro) gra szczę
mwie. Natomiast belgijski przepuszcza
w 42 min. jeszcze jedną bramkę, strzelo
ną przez Remays'a.
25,000 tIum, wypełniający po, brzegi
widownię, urządził zwycięzcom i bardzo dobremu sędziemu. holendrowi, nazwiskiem Mutters, kocią muzykę.
Podany przez nas za jedną z tutejszych agencji prasowych wynik tego
meczu 0;0, prostujemy niniejszem.

Amatorzy -

Herłha

4:2 (2:). ,

c'

-
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Express sportowy.
ksiąg klubowycb
Ł. K. S-u.

Przed mistrzostwami Pol ..

W dniu 15 b. m. komisja ŁZOPM-tt w
osobach pp. Malinowskiego. Kahna i por
Lieberta w obecności członków zarzą
du ŁKS-u, przeprowadzita rewizję
ksiąg rachunkowych Łódzldego Klubu
Sportowego, szukając śladów profesjonalizmu piłkarskiego wśród graczy rzeczonego klubu. Delegaci nie natknęli się
jednak na żaden fakt jawnego czy ukry
tego profesjonalizmu, któryby kwalifikował kogokolwiek z graczy ŁKS-n na
zawodowca.

Do organizowanych łącznie z mię
dzynarodowemi' mistrzostwami Polski w
narciarstwie, rozgrywki o mistrzostwo
Polski w hokey'a na lodZ!ie zglosłły się
trzy dr.użyny: AZ.S.-Warszawa. Pogoń
Lwów i T.K.S.-Tonmń. Drużyna warsezwskiego A:ZS. stanie do walki z{
swymi przeciwnikami bezpośrednio po
powrocie z Nordiska Speelen. gdzie w
sporcie hokey'owy reprezentuje barwy
Polski. Pogoń staje do walki po pięknem
zwycięstwie odniesionem nad Czarnymi
w stosunku 3:1. Rozgrywl!l te odbętht
się W Zakopanem.
--.:;-, -

Rewizja

----

...

tlorotra hi,je LacosteYa.

ski w bokey·u.

Paryż, 17 lutego.
Nowy
Tegoroczne mistrzostwo francji na
krytych kortach zdobył Jean Borotra,
IIelsingfors. 17 lutego
bijąc Rene Lacoste'a 1 :6. 6 :3, 6 :3, 7 :9, fińska prasa sportowa uważa obecnie
8:6. Mistrzem p'rancjd w 1922 r. był Bo- za najlepszego narciarza kontynentu
ratra, '1923 r. przynosi zwydęstwo La- młodego Raivio, który tryumfował we
coste'a, następnie w 1924 r. Borotra wszystkich biegach na ostatnich żawo
znów zostaje mistrzem, lecz w 1925 r. dach (t. zw. kongresowych) w Lathi.
Z-er. odbIera mu Lacoste ponownie tytuł.
Był on na tych zawodach o całą klasę
II!~!!!!!!~~~~!!~~~!'!~~!!!!!!!!!!!~~~
lepszy
od .innych narciarzy, choć starto
,!.~i~!4-!~H!!!!!!!!·~~~~~i1imill'iS.fJ<.~'Iim
:;.:
. waty tam najlepsze sity państw skandy
nawskich. Finlandczycy spodziewają
się, że Raivio odegra na olimpjadzie zi~
mowej w roku 1928 taką rolę, jak norIwe g Haug w ro.~u t;;~ Chamonix.

ZrobU się z tego powodu wielki
krzyk, podniesiony przez pokrzY'i.vdzonych, t. j. T-klasowe kluby zawodowe,
jednakże na równy sobie sukces nie mo
że on liczyć. Spra wa rozgrywek wieI
kich z maluczkimi zaszła bowiem już
tak dalego, że dotychczas, przynajmnrej
na boisku uiegali oni swym opiekunom.
Obecnie zaś zdarza się często, że l-klaso\\'e. zawodowe primadonny, dostają
w skórę zarówno dotkliwie kasowo, ~ak
Panna
i sportowo.

tzum:wz.u

podkreślano

rokrocz
oraz poprzedzające ją i następujące po niejawa lub
trzy dni, należałoby zostawić sportowo
w spokoju. W te dni bowiem każdy
pragnie się za wszelką cenę zabawić i o
jakimkolwiek sporcie nawet slyszeć nIe
chce. Tymczasem jednak łudzono się
nadzieją, że przepowiednia stacji meteorologicznej, o pięknej wiosennej niedzieli sprawdzi się i zaryzokowali, wie
rzymy, że po raz ostatni. Niedziela była
piękna, ale i na widowniach pusto.
'J eieli' do tych zapustnych niepowodzeń dodamy dalsze skutki, w postaci
obecnego braku zainteresowania się u
publiczności.
a powodzeniem, jakiem
cieszą siG finatowe spotkaniapuharowe, to straty I-klasowych zawodowców, którzy już odpadli są niepowetowane.
Jeanakże dziwi'ć się poniesionym porażkom przez faworytów byłoby niedo
rzecznością, jeżeli zważymy, że wielcy
zawodowcy nie odróżniają tańca od meczu sądząc, albo wcale nie namyślając
się. że kto może całą noc tańczyć, to i
gra mu nie zaszkodzi.
Tym razem otrzymana nauka I!i..:
pójdZie z pewnością na marne.
nie,

"król .narciarski".

MELlTTA

BRUrłNĘR te st
najlepszą łyżwiar
ką w Europie
środkowej.

Porażki

Jeld(oatłetów

europelskich w Amervce.
New Jork, ] 7 lutego.
Zllakomity sprinter niemiecki ł-Ioa
ben po wielokrOTnych porażkach jaj-;jE'
odniósf tutaj od ameryka6skich lekkoatletów, zdecydował siG wreszcie na po
wtót do S'.i'oj .q)tzyzny~:!
:
l,zeszta lekh'oat.Jctóv enropcjskicll. CI
i LJi,:lh)wicie tleft. Paulen i .GÓ;J\\"ill, pozo
s~aJ<t nadal \V 1l o ';y;n Jcr~'u.
Holenderski szybkohiegacz Paulen,
hrat tlclzia~ l.; zav,rodach \v I',Tew::rrk'u
Prócz klęski. jaką Odltió:) \ ' bieg:!:! IW
Gon yardów, LlUSla~ się Parlcl1 z:tdo\volniC; cz\vartcm miei:-,:cm . .1~tl, \vięc 'widzi
my, cmonei!"} !rp _ ?'it voóiil:om Il:ezbvt
siC; DO\\,()jZ( t'i;;l. ~;ohl\ach ~ui1r'n ~ '1(1, kich

Str. 8.

Zbrodniczy zamach
na pociąg
na terenie województwa
pomorskiego.

Zaciekła

walka o

Krwawa tragedja

cnotę·

na parowcu

Romantycznv kawaler wiqzll przez dwa dni
w swoim pokolu uroczą dZleweczkq.
Skręciła
przBśclBradla i uciekła

sznur z

aknem.

Warszawa, 17 lutego.
UZlewlętnastoletni Jan Ałapin, zamie
.szkałv przy ulicy Nalewki nr. 47. szalał
z miłości za młodziutką lokatorką tego
samego domu, panną Marjem R.
Mała kobietka nie okazywała mu
wstrętu. a nawet zgodziła się pewnego
razu na randkę w mieszkaniu babci
młodzieńca pani Pessy.
Od tego wypadku spotykali się codzieoruie. Przed dwoma dniami p. Atapin zwabił dziewczę do swego pokoju.
Jakie sceny rozgrywały się w kawa
lerskiem gniazdku - trudno ustalić. To
jedno nie ulega wątpliwośei, że d1teweczka wszelkiemi silami starała się
nie dopuścić do ostateczności.
I pan Alapin odszedł z kwitkiem. ale
zamknął za sobą drzwi na klucz, pozostawiając zapłakaną Marjem.
Po godzinie wrócił obładowany winem i zakaskami. OziC'wecz1{a hyła
była głodna, pokornie przygotowała ko~
łację, zasiadła do stotu.
- Ni'e odtrącaj mnl'e - błagał kawaler.
A gdy odwróciła zarumienioną twa

Wczoraj rano dozorca domu ujrzat
niezwvkłą scenę.
Okno mieszkania p.
Alapina na 1 piętrze otworzYło Się
gwałtownie, po chwili ktoś spu~cił line
~kręcoDą z prześcieradła i wreszcie ukazała się postać m10dej kobiety.
Była to oarała .'\1.ariem. ~zybko
zw;nnie przesadziła parapet okna i zaczęła ześlizlliwa~ się PO linie.
Ody była r.a '" ysoko~ci dwu metrów
od ziemi, prześ.;:ieradło pękło Na szczę
śde dozorca schwytał ją w ramiona,
nic więc nie ucierpiała.
Po doprowa J-enlu toalety do porząd
ku.. dzieweczka puclnżyła z dozorca Jako świadkiem do 4 komisarjatu, gdzie
złożyła skargę 11a niedelikatnego kawalera.

S"ecialn.

.łu:tba

łe-lel!ratlCZfta

.Łltpr<ł ....."

Na pokładzie parowca pasażerskiego
"Barana", należącego do północno-nie
mieckiego towarzystwa żeglugowego.
rozegrała się krwawa tragedja, gdy parowiec znajdował s'ię w podróży do Nowego Jorku.
Pewien wychodźca włoski. nazwiskiem Lampardine. w nagłym przystę
pie szału zastrzelił kontrolera rządowe
go Stavini'ego również włocha, który
kontrolował wychodźców.
Krwawy dramat rozegrał się

w sali
itI-ej klasy.
Lampardine dał siedem strzałów do
swej ofiary, kładąc ją trupem na miejscu
Zwłoki zamordowanego wvnresion<..
w uibraltarze, ską.d je odesłano z powrotem do Włoch.
Morderca wydany zostanie władzom
do zbrodniarzy całego świa
I!owojorsldm.

PrzBmówIBniB skazańca

ta w ostatniej chwili swego

Nowy Jork. 17 lutego.
W dniu wczoraiszym stracono 2-cb
zbrodniarzy na elektn'cznych krze~
Nowa sensacja
arystokratycznych sferach
lach.
Obydwaj skazani byli na kare śmier
potentatów amerykańskich.
ci za napad bandycki•
M10dzi małżonkowie wzreU ślub
Jeden z nicb nazwiskiem Lui$ti Rapi
flladelfJa. 16 lutego.
Łączyła
ta.
przed straceniem prosił. aby mu po
dopiero
przed
czteroma
laty.
SpecłalDa ,lutba telelrraflczna ..expressu·
icb gorąca i serdeczna milość. Do ży- zwolono Jlowłcdzlcć kilka f:6W.
. Przem ~wlenie jego b~łtl Tlastt:puWnuk byłego właściciela pOłeżnej fa cia ich
brykj maszYtł do szycia ..Singer", wsła
wmieszała sle Jednak tdciowa.
lące;
.
wit się obecnie w całej Ameryce
która zdruzgotała ich szczęście.
- ..~wraca!l1 s~ do. z~r,~.1niarzy cawIelkim I)rocesem rozwodowYDL
Zdradzona małżonka podała nawet lego ś~~ata: Ole m~rdulcle ....
\
~~hcla. 1>Ozw~hła mu w !=,statnle'
Artur Buro Jest nie o wiele biedn!,e j- imię i nazwisko kocbanki męża.
Młoda aktorka nazywa się Peggy c~w!li pozegnać Slę z kolegaml Z więszy od swego dziadka i ojca.. ale cóż z
tego, skoro jego młoda żona żąda roz- Breman. i gra w jakimś podrzednym zletp~żegnante to byto rozczulające. Nie
wodu i
. mle
. l'I ł zy w ocz ac h '
kabareCIe.
któ rzy Wlę
. ź n ioWle
Mr Brun
poważnej sumki dolarów w dodatku
zaprz~cza ocwwlścłe zeznaniom żony.
I?~ugi skazani.ec dostał w ostatnie'
Jako odszkodowanie.
Pani Brun przedstawiła dowody, że Nie ma poięcia o nfezem i nie ma żad- Chw1l1 pomj.esz~rua zmysłów.
,
:EgZ~~Cl~ me tr~ata długo.
mąż jej .utrzymywał stosunld z pewną nej PegllY.
Oświadcza natomiast, że żona uprzy
NaCISn!ęcle guzIka.. wystarczyło .w
młodą aktorką i kupil nawet dla n;ej
krza mu życie i że dalsze pożycie z. nią z.upełnoścl, by po chwJlh zdjąć z krzesła
komfortowo urzadzotte mieszkanie
uważa za niemożliwe.
X.
dwa zastygłe trupy.
na 173 street.

w

I rzeczywiście Marłem R. spedziła w
I'okoju Jana Ałapina zgórą dwie doby.
Przynosił jej z miasta żywność. lakode, kwiaty.

ŚplBWaczk,

podczas popiSU koncertowego.

Londyn. 17 lutego.
Ogólnym przedmiotem rozmów w
gTodzie, leżącym nad Tamizą jest obee
nie dziwna śmierć włoskiej śpiewaczki
···- : 0 : " Anity Larcha. Znana ta śpilewaczka
estradowa przybyła w sezonie zimo-I
wym do Londynu I urządziła kilka kon
certów. Przedwczoraj uproszono p.
Larcha, aby zaśpiewała prywatnie u
lorda Crawford. Sp.iewaczka chętnie
Urocza artystka paryska na widok złodziei
się z~odzila wiedząc, iż znajdzie grono
słuchaczy. P. Larcha odśpiewała jut
, połknęła perły.
kilka pieśni I zaczęła właśnie nową.
Pary!, w lutym
Stała oparta o wspaniały fortepian kon
cza.. że miała w torebce trzY wspaniałe
kolczyki z ogromnych pereł. Inne klejcertowY. Nade z pudła fortepianu wysJedną z najpiękniejszych artystek
koczyła mysz, przebiegła
rękę
śpie ..
kabaretowych Paryża jest Marcelina noty byty tylko doskonałą imitacją. Z
waczki I górnym brzegiem sukni wpa- Duc1os, śliczna, 19-1etnia dziewczyna. kolczykami zaś nie rozstawała się ardła do gorsu. Przerażona śpiewaczka
której piosenki są na ustach wszystkich tystka nigdy, gdyż uważała je za rodzaj
tak się przejęła tym przypadkiem, te paryian.
talizmanu przynoszącego szczęście.
dostała ataku
sercowego, który nieObawa ro~stania się z pertami nada
Niedawno spotkała pannę Ductos la władzom myśli panny Duclos nadstety, zakończył się śmiercią.
Okazało się również, ii myszy za- niezwykta wprost przygoda. Oto wró- zwyczajną bystrość. W mgni.eniu oka,
nocy z kabaretu nim włamywacze zdołali się spostrzec,
(ożyły sobie gniazdo w pudle fortepia- ciwszy raz późno w
nu, a jedna z nich wystraszona widocz do swego mieszkanka.. ujrzała dwóch połknęła perły. Następnie z całym sponie zbyt energicznemi dźwiękami stała wtamywaczy. gospodarujących swo- kojem pozwolila złodziejaszkom zabrać
się mimowoli morderczyni,ą słynnej spie bodnie, po jej pokojach.
torebkę, pełną klęjnotów fałszywych.
Ouc1os zdretwiala formalnie, zwlasz
waczkL
Dziwna przygoda panny DucJos jest
i; __
obecnie w Paryżu sensacją dnia, a prasa gorąco podziwia spryt i bystrość u-

Zolądek-kasą ogniotrwałą.

S.-litera

.
SmlerCI.
,.

mysłu pięknej paryżaneczki.

Profesor Schumacher zdołał uwidocznić zarazek raka
Wliedeń,

17 lutego.
"Neues Wiener Tageblatt" doposi
z Berlina, że w berUńsklem towarzYstwie mikrobiologkznem wygłosił prof.
ar. J. Schumacher wykład na temat zarazka raka.
Dr. Schumacher zdołał przez specjalI'le metody barwi'enia uwidocznić zara.

Prenumerata:

:łycia.

Wnuk Singera rozwodzi się ze swą żoną

rzyczkę, dodał:
.:...- Jesteś uwięziona.

YSZ' zablla

Oszalały

pasażerskim.
włoch zastrzelił swego
rodaka.
Nowy Jork. 17 lutego.

Toruń, 17 lutego.
Wczoraj wskutek zamaclw, dokonanego przez nj.eujawnionych dotychczas
sprawców o mało nie przyszlo do katastrofy towarowego pociągu.
Oto o godz. l-ej popoludndu, a więc
w biały dzień pociąg towarowy nr. 22,
dążący ze st. Zajączkowo do st. Nosków
na terenie województwa pomorskiegl>,
najechał na dwa kam1enie. wagi 4 centnarów. Na szczęście skońc.zyło się tym
razem na· lekkiem uszkodz.eniu parowozu, co jednak nie przeszkod1Jiło, że pociąg po kr6tkim postoju mógł
ruszyć
dalej.
Tern nj'emniej wypadek ten wywarł
w okolicy silne wrażenie.
Oczywiście celem WYkrycia złoczyń
ców, mogących wywolać katastrofe j
nieoblli.czalne z g6ry straty - zarządzo·
no energiczne dochodzenie.

zek raka. Prof. Schumacher oświadc~t,
że zarazki te znajdttią się u osób zdrowych. Zarazki pojawiają się w ulbrzY'
milej ilośCIi tal\ dalece. że zajmują l/lO
część całej masy raka.. Zarazek raka
jest dość wielki i posiada kształty litery
5, nieco zgrubi.onej na końcacb.
Wykład prof. Schumachera wywalał
wielkie wrażenie.

W t"dzi zł. 3.50 miesięcznie. - Zamieiscowa 5 zł.
miesięcznie. - Za:;!raniclI 7 złotych miesięcznie -
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1WIi1~on luntów angiBłskicb
za

straconą miłość żony.
Londyn, 17 lutego

Spec:łahla .łutb. łelel!ralicZDJI

Młody przedsi'ębi1orca budowlany VI'
Londynie, inżynier ful ton, ożenił si'ę
przed dwoma laty z córką wdowy po
miljonerz Jannsonie.
Byto to jedno z najszczęśIiwszycb
małżeństw. Niestety, gdy po roku do
młodego małżeństwa

małżonkowie svę ro~eszli.
Mąż nie dat jednak za wygranę

i wy
wynagrodzenie za szko
nie przeciwko żoru:e jed
nak, lecz przeciwko teści'Owej.
Zaskarżył ją o mrIjon funtów angielsk:cb "za straconą miłość żony". W skar
d.ze wyjaśnił, że nic dziwnego, że żona
stracita dlań szacunek d mitość, jeżeli te~
ścio\va w jej obecności bita go, a on jakc
gentleman, nie mógł na to poradzić.
Sąd uznał skargę za uzasadnion~,
przysądz~l jednak małżonkowi
tylko
dwudziestą część żądanego odszkodow8
nia czyli 50 tysięcy funtÓ\.v.
Teśoiowa
odszkodowanie musi a ła
\vczoraj z<lptacić , ale oświadcEyła. te
córkę wydziedziczy, gdyby s i ę od"w ażyła kiedykolwiek wrócić do m ęża.
stąpił do sądu o
dę, jaką poniósł,

stronie 10 sz,,~lt.l
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Godziny przv i ęć reda k cji 6 - 7
po pol.
Rę !{opis,"" w ni~7amówio
nvch nie Z;vr;:ca sh"
Tłocznia

sIę

pani Jamsonowa.
Raj z~emskj, jakim był dom dla mło
dego inżyniera, zamienił się w piekło.
Teściowa tak gorLiwie pracowała nad
poróżnieniem młodej pary, że w końcu
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