aecl"kcja Xe.rola a 'l'cl. l3a lc:S, 102.23.
Admini
ja K.a.r.:ila li, 'l'elofon 182-48
0
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UQJO \
PBENUMEJUTA

·f:pell przyjmuj~ od
~ pl!' JiOłudniu

CENY

lU.':rYI

przy za
sg • ·
!'l'enumerata zagrithlcma 4 zł. SG g:
Artykuły

nadesłane b:az mmaczenh bo
norarjum uwMane są
za be::::,iłatne
Rt!mpisów <a1·óv. nci utytych jak· l od
rzuconych redakcja nie zwraca.

Rok VOi. Nr. 273
Pałac radjowy
w Nowym Jorku•

vGŁO::>L..1::...1...,..

n7..ed teks~ern t.. J. l.>1zu ,;t r"m• 411 i;1
.;c, w. 01 m 1 ł~r11. strolld 5 lum. w tCl-i:H·:.
4ł.J gr.• nekrołog-1 ~5 ~r., zwyl'taJne 15 gl
ElronB tu ł:.:.rnńw, drobne l2 gr, w w.v
raz.
dla poszukuJącycJ1 pracy "111 gr .
naJm nleJsze
ogłoszente
l,20 gr„ dl•
nezrobot. 1 zł. Ogłoszeni« dwu1<0tvrow•
u óO proc. droż~.1: ogłoszf!n ia z:tl!.r>rnicz
ne I u·o_ikoll1rowe o !IJU pro~ . clr~·że.1
Za termin druk 11
1 tre§ć
'l!(łoszPf
udministracJ!i nie oć!powlade.. P . I<. O
Nr. 68009.

Pracowity

poniedziałek

w

·-

w Genewie.

:!Mi'

TEWH

Pułapka na psotników.

Dziś -Wybory -.P.olski do Ligi Narodów!
· Tajne posiedzenie . ma

I

zamianować następcę

Geneuia, 3 .fJ<lździernil..w. (Specjal(uz iwołana zos:bJ:a na dziś na godzinę
I:luda Ligi . Narodów rano.

hr. Graviny.

lO·tą

Na · porządku dzi~nnym znajduj.a się
sprawa przyjęci\ł
Iraku do l,i.gi Narodów.
'
ł
oraz sprawa międzynarodowego instytutu
rolniczego w Rzymie. Pler.~m1e posiedze
nie J 3-ej konferencji Ligi Narodów zwoła
no
n.a godzinę 11-stą z
·
,.
.Aresztowai;aie sekr~tąrza sądu.
jednym tylko punktem
w·a.rszau·ti;. 3 f"lŹdzierniika. W jednym jąc Je mnym papierem urzędowym. Gdy porządku: p·ono'Wnf'IJ!:O przyznahia Polsce
z sądów grodzkich \I.resztowano wctoraj se odroczeni~ licytacji ztmiepokoiło wierzy prawa r-<·~lakcji. ~~1•.1wa oh~adzenia stano
lCretarża sądu Bre.slera, który qłatwił 'wła cieli wszczęto śledztwo, w . wyniku którego wi ,k•.• komisarza Li~i Narodów w Gdań- ·
ścicielowi kamienicy Weinsztokowi, odro •.iresztowano Bresslera, Weinsztoka oraz po sku będzie przedmio•em ohracl tajnego po
cz"!uie licytacji domu
średniczącą ·między niemi niejaką Ryba- siedzenia Hady Llgi Narodów,
które od
n<J 'trzy mie iące.
kównę. Bressler miał o~rzymać od Wein będzie się
Uczynił to w ten spo~óh, iż podsunął sę •'itnl:.a pięć tysięcy złotych.
tafd;e dzisiaj
dzfomu do podpisu zarządzenie, zakrywa I
w godzinach wieczornych.
wic?omość ,,Echa")

Pię~ tysięcy zł. za podpis sędziego.

I

Mordercy s~<lepikarza w
W Nowym Jorku

wykończono 31-p~oowy

I

·

w

rękach

policji.

Jabłonnie Dolar i funt w

„radjo • amatorem", który
Wa.rszatm, 3 października. Policja śled' sklepu spożywczego
stani~ się ośrodki-em miasta .n<:Jowego.
cza aresztowała morderców właścicioela ' Korzenia.

gmach t. zw.

Łodzi.

Pq w .arue dolar papieru\\)

w Jahłonni.a

Lą<lanJU

w

Józiefa h,91, w płaceniu 8,90; dolar złoty w żądaniu
H,CJ3, w płaceniu 8,92; fu11t anii;iehki w żą·
daniu 30,65, w płaceniu 30,70; rubel złoty
przyznali w żądan;u 4,62 w p!l.1ceniu 4,60; markb w
ŻlJdaniu 2.12, w pła~iu 2,11; za 100 fran
ków francu;kich w żądaniu 35, w płaceniu
34,90.

~--~-~-~-~--~----~--~~-~-~-------!
_ma~li~~iW~~~~~~ai
I
Badani
Sensacyjne aresztowanie na G.

SJąsku.

~yre~tor tórn:nr i plenipotent Aii~U PmlJńI~ieao

Władysław Toczyński.

się do zabój~twa. Obaj s1aną
p•-1 ·odem

za kratkami.

d··•Źn)'m.

W Ameryce skonstruowano specjalni.'! ap11ra
ty \llarmowe dla zawibdamiania straży pożarnych, które prz ytrzymują rękę alarmują
cego do chwili przybycia dyżurnego. l'lla to
na celu zapobieganie fałszywym Hlarmom
i złośliwym figlom.

się toczą
zarzutem zdefraudowania
13 tysięcy złotych
na szkodę warszawskie~o adwulc.ta, se
natora d-ra Wyrostka. Pon.adto aresz·
!owano dyrektora górmczego d-ra Ebc·
~inga, którv stał na czele··· „Oswas?u" I
t
ł .n.
tworz.yt rozmaite fikcyjne fiirmy dla za
1erwsza ranza CJa wyn1es1e
mt JODOW z . ~h.yC •
pszczyńskiego Zbignłew Ślesillsk1 pod I ciągni~c\ą kredvtu.
· "'-:
. Warszawa, ~.10 •. W zwią.zku z brań i bielizn v. przeznaczonych dla
Stosunek ~ks portu i irnporh\ b;y!
- 11.:o :x---·- zaprzeczeniami, jakie n.ojawiły się w robotników i kolonii. Pozatem P.ol- by taki, że I:IoJandia .brałaby znacz-.
Wielka impreza lotnicza w Poznan·u.
niektórych dziennikach łódzkich w ska wyeksportuie znaczne ilości nie w}ecej, .'aniżc.li . przywoziłal?y do
I spnvyie pertraktacy'j poż, -:zkowych drzewa obr·obionel:!o. Roland ja przy nas .
mys IWS
polsko - hole.nderskich. Z\Vróciliśmy wie.zie do Polski kab.o. herbatę, ser.
Pewne trudności wywołują, ceny,.
„
,
„
,
•
,
„1
sie
do
os_Qby
poinformowanej,
która
śledzie,
kauczuk
i
owoce
południoale
ten szkopuł zostanie zapewne
•
1
Na lotnisku cyWl\nem w Ławicy ~dby Nikonowa, stracił na wnazu na wvsokom udzieliła nam nastepu iacych wy ja- we.
wkrótce pokon:mv.
fa sic; wielka !mpreza lotnicza. zorganizo- 1 kilkudziesięciu metrów na szvbkoścl wsku śnień:
wana staraniem Aeroklubu ooznańskiego 1 tek czego utracił równowage i całvm bez·
Rokowania miedzv llrttPa finani 3 p. lotn. Impreza wvoadta lmoonuraco władem runat na ziemie. Maszvna
sistów holenderskich. a sferami prze
nimo. ~e zaoo:viedzianv udział znakomi·
rozbiła sic na drzazstr.
mysłowemi polskiemi orzv wybittyrh as~w lotniczych Pł~. Kos~?w~kiego, zaś pilot Nlkonow doznał złamania obu nvm udziale czvnników r zadowvch
Obrabowany ekspress~ ·
kot..B_:i1ana, Gedgowd~ I Karoinsk1e1?,-o O· nóg, wstrz~su mózgu i ran cietvch. \'ivoa ; 1 Banku G.osoodarstwa Kra ioweg-o
.
.
.
„
'
raz rnz. Grzeszczvka r>;xe doszedł do skn- dek ten wywołał wśród publiczności wiel·· . tocz~ się iuż od kilkunastu dni.
~ Ch~rb1n, 3:10 (spec1alna w~adomo~c zatrzymano · jedynie woobliżu Cziczikle nrzvgnebienie.
"
Nieregularne oddziały chi.n karu eksprcss. zdążający do Ch2· h1na,
tku. Impreza ZF.romadz1ła
1 rest rzecza zrozumiała że takim ro "!:.cha ~ ' ' t\Js1ccl1
•
'd
"
,
,
„
.
.
.
'
.
.
,
.
sk1e
us1łowaty dokonać napadu na Czi- który po rozbrojeniu straży został
k.1··lz..1ranasc1e
IDr zow
Na pokaz składałv s1e lctv, pan-pilo- l{owan1om sprzv1a na1lep1e1 s·poko1 . ·i
r·h''
k
I
dt ~ ' 1 • ł d
· R aczvn, te.k wvsz koIonvch_ pr~e1 A P.roklub „P?znan, i ·~ t em~ na1ezv
I z1nie<ar.udało
v inczv om
doszczętne obrabowany.
·
. , . . ,,
z _Prz,e s aw1c1e „~1. w a ~, ":01.
pr~vp.1sac. ze 11osc ~ta
sie jednak zdobyć miasta,
sk•m 1 dvr. kolei ml. Rucm~klDl. ;i;rez~s~m ~ki, Przvpkows~1e1 1 ModHbowsk1e1. po-1 1eimmc~onych me 1e~t zbvt , duza;
Aeroklubu na cze1e. Publ1cznosc z me· kaz szvhowca młotowane$lo przez p. Ba- 1 Chodzi o to. alJv mozna wyrown1c
Straszliwe pokłosie trzęsienia ziemi.
wvkłem zainteresowaniem ślediila prze- ran-owskiego, holowaneszo przez samolot. I sprze,czności. ją.kie zawsze w tak du
bit:g .e;:iocicnuiących pokazów<które były lcitv grupowe. akrobacie ~ruoowe, przy• \ żei tranzakcii się wvłaniają. i nie wy
wśród tru -pć~i~~
ob1asn1ane przez speakera rad1owego. „
c~em trzv aoaratv zwiazane ~vłv za ko- wołvwać nieootrzcbnei::o zaiog-nieAteny, 3 padziernika. Znajdujące się z powodu nilf:znośnego zaduchu nriklade.
Pokazv przer:wane .zostałv , na, pe.wie11 niec skrzvdeł sznurem. nastepme zademon nia spraw drug-orzednvch.
cz:u z powodu tra~icznego wypadku 5amo i ~trowario cieka.we walk1 paw1etrzne, bom·
Ta taktyka okazała sie celowq. i u wybrzeży półwyspu Charcydejskiego an· jących się zwłok. Niebezpieczeli:;1\w zara·
zy j>est wielkie, gdvż wiele iwłok nie zdo
łotowego, który omal nie zakończvł si~ , bardowanie obiektów nieprzviacid~kich iuż dzisiaj można zdradzić że urno gi·elskie okręty wojenne zburzyły
1
~miercia pilota. Mianowicie w chwili star i i;zereg innych bardzo ciekawvch popi· wa
'
przy pomocy strzałów armatnich
łan o jeszcze Jl ogrzebać.
Masowy grób ofiar łt.,hitych p nd (cTll:tll•
tu kluczil. <".Paratów· mvśliwsklch samolot ' sów.
zostanie niedłu~o sfinalizowana. szereg budynków, grożących zawaleniem
mi Jerissos zo1;!ał zni~zewny prziez sznl... a1e .
typu „P. \V. S." pi"lotowanv Przez ppr.1
Pewne nadzieje zostaną. oczvwi- się.
. Teren zniszczony trzęsieniem ziemi wy Zwłoki mueiano powtórn!..: pogrz "bać.
• .>.:r-Ścic zawied•z ione.. Urnowa kompenglądt.
jak pole bitwy. Biorący udział w
Z powodu brahu wody.
sacvin1 w sumie 6o mil jonów zł,o
pracach i•.itunkowych
marynarz:e angiel marynarze tlostarczł.l.ją lmh o~ci w·ody do
tvch
scy
picia z okrętów. Zewsząd h•.iplywają ofiary
nie obejmie tvlko wvrobów

A jednak pertraktacje

Katowice, 3.10 <od wt. koresp.) Ogromne wrażenie wywołałv na ~l<\sku dwa aresztowania jakich dokonano
wczoraj
w admJnistracji 'Jóbr księcia pszczyń·
skiego.
Aresztowanv zostar plenino.fent księda

I

60-mironowa oiyczka kompensacyjna dla Po ski
p·

K a t as t ro f a samo I o t u

,.

'

k •

·

• 10

·1·

'

h

k'
'
1ego. I

1

A

N1·eudany napad na Cz1·cz1·kar.

I

Szakale

I

noszą

włókieniczych,

iak z poczatku twierdzono, lecz zostanie rozszerzona równi eż na drzewo, węg-iel. nasi.ona, bekony i tłuszcze.
Pierwsza tranzakcia wvniesie IO
milionów złotvch, po niej oóidą, naNa międzynarodowej wy· steonc, aż do wvs.okości 6o mil i ostawie lotniczej zademon- n ów zł.otvch. z wyrobów włókien
ni-czvch Holandia weźmie pr1wdostrowano ciekawy aparat podobnie większa oartie tanicl1 u wycieczko.wy, który może

Na

Nowy samolot.

lądować
1

na ziemi, wodzie
bagnach.

Dywidenda

I

maskr, gazowe
na r zecz ludności, dotkniętej katastrofą.
----x:u:x-- - -

sprawcę
władze

katastrofy ,,Niemna''

szwedzkie

Gotcborg, 3 października. N•.ł żądanie
T-wa okr. „żegluga Polska" 4-ro masztowioec fiński „Z•.1vhill", który niespodzie
wa'aem zderzeniem się z naszym parowcem
„Niemen", spowodował jego zatonięcie, zo
s:bł w Gotehorgu aresztowany.
„Niemen" był ubezpieczony, wskutek
crego „Żegluga Polska" nie poniesie &trat

.

Banku Polskiego.

nałożyły

areszt.

z powodu zatonięcru okrętu. „Żegluga Pol
ska" przystępuje zaraz
do zakupu nowego parowca
tego rum.ego typu i rozmiarów co „Nie
men", tak, iż tonaż polskich transportov;
ców morskich rozwożący 1:it.1sze towary i
produkty drogą monką, nie zazna uszczuplenia.

---K..f)itt-..-.

Warszawa, ~-Io. W kołach g-ieł
dowvch obliczai.a wysokość dvwiden
dv Banku PolskieE[o za rok bieżq.
na szynach kolejowych.
cy, opie.ra jq.c sie na dotychczasowvch biląnsach na 12 do I .~ proZgierz, 3 paździ e rnika. - Wczoraj łcgo na miejscu do czasu zejścia komisji
cent.
I wieczorem na odcinku toru kolejowe\;O ~::iclowo -lckarskicj.
Zgierz-- O zorków, obok mostu kolejoNazwiska zabitego przez pocią~
04BJNfTV
wego na szosie Ł ęczvckiej , z.naleziono
dotychczas nie ustalono.
Kos .,,etyki Lek :iirskiej
zrnasakrowain e przez pociąR
Jest to mężczyzna około 45-lctui, śred·
Chorob„ 1k6rne 1 w1016w
zwłoki mdczyzny.
niego w zrostu, ubrany w szara jes!on
SZKOŁA KOSMETYCZNA
Koła pociągu obciełv mężczvźnie gto kę, ciemny garnitur i czarne trzPwiki.
zatwterdz. przez władze pattstwowe •
i obie nogi.
Nie ustalono również czv nicznajoDr. med. Lewinsonowe1
Zaalarmowana o powvższern policj~l my popełnił samobó.istwo. czv też n::idt
~RODMIP.JSKA Z7. tel 143.63 O<I to r. do B w. zabeznieczyta szczątki tragicznie zmar· cAiara n1eszc ześliwe::!O wypadku.

Trup bez glo-wy i nóg

lwe

Cblrur&Ja kosmetyczna. tvlaki. odmrotenia.

:

x:o:x----

.A•. -:-72.

1'tr 1
'"··

straży pożarnej

130-lecie

Ofiary demona alkoholu.

Zdarzenia i wypadki

w Wilnie.

ubiegłej

Najstarsza organizacja w Polsceu

do by.

(-) Posd rumuń~ki w Londynie Thulescu
straży op:n]owei ks. arcybiskuo metropolita oglosi1 w prasiie 3llglelskiej jaskrawe oswiadrządowd
z
Jabtrzykowski dokonał poświęcenia ~ztan czenie przeciwko wlaSlllcmu
rokowań
rumuńsko
daru wileńskiej straży ogniowei. ofiarowa powodu wszczęoi'a
s01Wk>c:kich.
Oświadczenie
to,
nienego przez ochotnicze straże ogniowe z te renu województwa wileńskiego, Oicami sfychanc w dziejach drplomacji, uniemożll
chrze~tnvmi byl'i: woiewocfa warszawski wilo dailsze prowa.dzenie narad o pakt nfoagrep, St. Twardo jako prezes strażv ognio- sji, a zurada tajcmn<cy rnJwwań WYWQ/ala O•
wvch w Polsce, woiew. Benkow.icz, opłk . burzenie w całej Ru•nun.jL
(-) W W·icd111i'll rloszlo do kHkakrotnycl1
T ullszewskl. znany autor ksiażek o straży poż.arnei, p. 0<)b-B~ernacka. małż.onka s1ta-rć między h:i:t1erowcarni a socja!Istami.
(-) Rz:ic! austrjacki ogłosil roz.p.orządzen:e
prezv<lenta miasta p. Maleszewska,' drowa
o sekwestrze mai.iqlku -0;sób. które przyczyniły
Rostkowska.
P~ uroczystoki po~wfocenia sztandar1t się do bankructwa Austriackiego Zalkladu Krena dzi("dzl'ńrn marrLtrntu wilt:.ńsklego orl- dy tow ego. Po1szczegt'.'I ne osobistości z zarz.1byfy s'ie lnteresuiące pckazv strażv i spraw du JJObicra!y olhrzymie tantjemy, które ponośd fizycznej strażaków" m. in. odbył chtoneb1 sume 20 milj.::n-Ow szylingów. mimo,
że zakbd od rckn 192~ był nńewyplacalny.
się pokaz
(-) Na przejeździe koletiowym ;na ulky że
drużwnJ iper.11torvei.
rnmskir51:0 w Warszawle zderzyła sic tak.
sówka z paro.wozem kolefka Warsza1w.a. • l'vUocilw. Tafl<sówka zo~tara dos.zczętnie rozbilta.
pięć osób Oth1ios:fo ciężkie rany,
A~esztowance dwóch oszustek.
(-) Wcrora; został oglosz.ony w Genewie
Ze Lwowa donosza:
środkiem były dwie. chytre kobiety: Tokfo i Nankin,ie tekst rapoa-tu komisji Lyttona
\\"oiskmYc \Yarsztatv szycia bie- 20-letnia krawczvni Anna Seczv- w sprawi'.e Mandżl!ri!. Rawrt ten obcimu,je 1.50
. V przv u j . l a)J ł011.ows k·ie11 S sta'y
' zans
' k·a i :10-lc.tnia Anna Sem ano- stron i omawia szczegC:lowo historyczne porli11zn
si~ niedawno t reJ1em wielkich o- wicz.
t~·czne tło konfliktu. Raport stwierdz;, że
szustw.
One obie wcrbowałv różne ko- Chii1czycv nie mi~li zami.a1ru ataikow.wi.a woj.Sk
Od kilku dni zg-łasz'.lło się tam bie.ty, obi ecu iac im wyrobienie po- japo(1!>ki1ch a11i te?. wrstawoenia życia lub ml·~co<lzicnuie po kilka kobiet, leg-i ty- sad w SZ\Yalni \VC1jskowej. Za
fa- 11la obywateli Japoński.eh J1a szwwnk. W ojskomni4c si~ nś"·iaclczeni1mi z DOK. tqrc" pobkrałv. od swvch klic~'tek
<'peracje ja,p·ori~k!c nic mkl}y zda11iem ko-1
VI. o przv iecin ich do oracv lY tych kw.o tv rco-zło1·o"·e. vV zam i an za to łl11S]I. - fa<lnCJ?;i() ttza.sadllllenia. Ruch niepodl~warsztatach. Ponieważ okazało się, wręczałv im fałsznye zaświ1dczc- głoścrowy w Mai:dżw.ii nic jest szczery i u7
do J)racv \'..." 111arzc.;:omoz
.
I
d o ·~rZYl11YW«J?lY
ie•t SZtl'cznfc prz\· pcml)C\'
Z• e \ f. z'.adn~·
.
' cl1 l.:-0])1'c.t
.
.c'\.oprzv1ec1u
. ·
· ··
·
-·
SZ\\"'.J.lni nie orzv in1 owano.
prac\.·.
·- ·
wrousk iapońsk':ch.
<~..,
-„ 1·,-.-.n;:r
:"\ddano noli·c ·1••
Ol)i'e
Za!agc~zenie konf!iktu nast:J,pić winno na
4
1
oszustki zostałv areszto\\·a zasadach nas~"DllJ'?c1·c'i: 1·1 r us' n1"•.t··.i"'.ć ,.,_
'li..
1 •~ ~
11 1
·~· \n· .;:rda. "·net. że i est to ne.
... "
""'
,,-jc,_..a afera OSZl" ~~ i1cza, której osiąr;nię-cie zgod v ml.:-dz:v ChinamJ i J aponiQ.
2) należy ll\\"Z!l'lednić i·ntcresy ~owietr.\w. 3)
roestrzv"nie.cJe M'l"i brć z"'oc1 11 c
kt 1 ·

Z \Vilna don-osza:
W nied1fele wileńska straż ogniowa
obchodziła 110-lec!e swego istnienia jako
orn;anizacia ludz'i zaciężnych podle~afo
cvch pewnym rygorom. Straż wileńska oparta na wzorach zagranlcznvch
powstała w roku 1802.
Przeclwdziła ona zmienne· koieie wraz z
miastem i z-organizowanie iei na sposób
nowoczesny nastaoiło dopiero oo wyzwoleniu Wilna ł odzyskaniu n!eoodleg~osci.
Motoryzaci a straży ogniowei rozpoczęła
~:e prze~ kilku laty pod kierunkiem komen
dan ta W allgóry.
Na urcczvstość przvbvli de]egad stra
7.v ogniowych z róinvch dzielnic Polski.
Rano w kościele Dominikańskim odbyto
sie naboże1lst~\'O, poczem na dziedzińcu

Posady w szwal111 wojskowej.

w; ..

I

nor.--

. .

-

ja§niła obecnie szczegóły nieszczęśliwego
wypadku, jtJki zdarzył się w mi~zkaniu

Leon\1 llcjdukowskiego, przewodniczącego
komisji rewizyjnej dyrekcji Monopolu Ty
tuniowego. Mieszkanie to poddawano grun
tow.nemu remontowi, przy którym zatruduionych było kilku robotników. Wieczo
rem robotnicy urządzili sohic w mieszka·
niu

Lokomotywa

odcięła głowę naucz,rcieł6wi. Li~~111 Ń~;odr1\\', K~_11;~'1

l

J

żałob-le.
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W wanni.e przepełui'on-ej. gorłct wodą
leżały żwłokf elektro~echiiika, a obok nle

go na brze~ zwisało cialO półał~ej ko
biety.

Zaalarmowano. naty:cltmia&ot p<Jgoto
wie ratunkowe. Lekarzowi udało się dopiero po dłuższych wysiłkad1 doprową,
dzić do przytomności kobietę.
M~żczyzna już nie żył. Jak się oka

pijatykę.
zało, śmierć jego nastąpiia skutkiem
O godzi'oie 12 w nocy opuścili mieszka kąpieli we wrzącej wodzie w wannie.
1ll.a elektrom'oo.ter i stolarz, pozostll!.wiając
Obsdwoje urządzili sobie obfitą liba.
jedyni.e 25-letniego elektrotechnika Zygmun cję, po której po:;tanowili się wyką.pać.
ta Ko:l.łciitskie~o, który sprowadził sobie Woda jednak była zbyt gurąca., a oni
nie.iaką 30-letnią Kacprową.
zbyt zamroc~nie alkoholem. W wannie
O godz. 2-ej po północy dozorca ·· usły· znaleziono czystC' butelki z wódki, co
szal jęki dobywające się z mieszkania. Gdy świadczy, że tuż przed śmiercią jeszcze
wyi•.miał drzwi, ujrzał 'W łazienca nie.<llmo· pito.
--~~~x:o:s~-----
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douosza•··
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clu J,i;·,,,,uyna. ZofJa Romauo~sk1 . ~.nar
ła na~le w z_agadkowych •.okohc.m?3nlich.
. Jak ustaliło .docho<.lzea1~, _ua kilka_ go
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jąc i:i~ przed plot.karskiemi języh..,mi. Ro ska zmarła w st1•Jsznych męc;;.~1miach pt
dzi•:e 1:flmanówny, zamożni włości;rnic:, hy upływie clwóch godzin od zażycia truc
:~ :nzco:i\\ui na\\"~t !Znajomości ich et'1th.i zny.

u strzi,.tsfJ}Cl<·ą

0

"'

~

wodzie.

Warszawa, 3 pai.dzwrnika. Policja wy· wity widok.

...

I

wrz~cej

lhlpiel we

"

•

zictcc~yny.

""

1

·

I
--s:u:x-·~----

d~"j~,~:i~cJt; m~~~r:~ -'.~·.

i
knsy Ja1>1w11 w M~11d 1,11r.11 muszą być uz-

należy 1•st :.i.!1ć
w kwcs.tn odobrdwu kr~,jÓW cdpo1wicd11i0
1
· · '·' 6)
•
._, . ,
·
· '
-·
,· 1
'
·
' '
·
·
wn :os"'·
' naJ<'lY
przcw·,1uz1cc
metcdv za~n Udane zdjęcia lotnika.
W U.nm onegdaJSZ) m pop.dml samoboJ rohy umysłowej i za]d::du psYch}.~:ryczue tr·•·· n;a P"ZYszl\·rii S'"'rów 7) M ·d · ·.1
:
~twu i.<h.czyc: cl Teo<lor ,'\< .„„d,, 1.1t :?S 10 ,,.0
·
'„ '
· ·. · · ·
· - .
·
a.i. znrJ w.r.·
•
' ~
~ •
, .
.,
• ,
na otrz.v:n..,·.: ?t1tono1111~ 8) \\'prowadz.ić należv
Ł1łrl'l, 3 1•·źd:=ier11lka. W cili!gu c:lni'..1 wodu uiesprzyj\łjącej {>ogody f wiatrów
1
dh1.d~i~cy .'" I.?wa,
pod Dz.'.<tclO~\·em. Sa·
Samoho.ica 11c110(h1< :7.:-t c;-Jow1·~1,t1 nao po.:70.1101n11.;e <ih um•i\\' i 7Jhll\\iiqn.i1. 9) wpf•:- wc:i:ornj;;zcgo Biuro Planu R'l·;;jonaln.cgo w Samolot dokonujący zdjęć nie opuś("ił dzli
t1JOll<~.l<'• 1 cicrp;;J przed P,0łm.liPei~1 na sil r~ól spol-oju<'µ;a. Był ogólnie luhian_:., Z\1ła n:it: należy w k;l';u11l;11 zhli.żcnfa chii•sko _ i~- Łodz:i - dokonało cz~ściowych pomiarów hangaru i lolnik oraz operator oczekują na
ny _h~I .~ło,~·y, poczei:i opus~lł !:::~c.ię ~, tut ~zeza przez ilz!eci,_
I po1;!'k;c•!fl na po!n iwspctlarc7.!'m. IO) 11~stą~:c łódzkieę:o ol-n;gu przcmy~łowego.
icpRzą pof(ocl~·~.1ę~l~1'.' J ~z kol~ _pow~eclmcJ:. ll(,IJJ,~Co f~ę. a~.
.
/,:tu_r~ uczr1..
,
.
w:1111a ~c'·s 1 1 W".t}M1m~:1 m;ę-dzJ narr<lowa
Pom:i_1ry były dokonywa'll(' clro;ią r.djęć
wszystkicl1 z<.lję{; dokona ~ię po trzy gł
' . m' e_J Ameq kt. P:~ez pe,~u'1; cza„ k~~cił
To te:t. w m1 esc1C 1: 1 ' 1n u1c ogolny znl z sprawie rnkonstn•\c.q Ch'1n.
aerofotogn•rnetrycznych przez Polskie To· <lzinnvm pohrcie ~amolotu w powietrzu.
E~ę r~ torach kole.1 owych I J_, [c~y zh•i;.•:ł~ powodu u~k t1'.1gicmcj _ śm~crci m~odep;o i
R~'.l8 T i,,-j N8r.ncl·\·w \\'('7.\\'j(' Clii11y i .bpo- warzystwo Lotnicze „Lot".
Później zdjęc'.~1 te przy pomocy l'OZ•
QJ1' lokomotyh~ z Prus, rzucił
11:' 1•1od JCJ
111 ··1 • •1'01• .,,11effo n·1uc·,yc1e •1
• d
,
•
.
•
.
"'
l
·
·
·
l
·
I
,
·
I
"- \
I • ·
"•d.
"·
. .,.
•
"
·
· •
nię o ''-'z;i;:c1a tt.Jz:n 11 \1 c!y~kus:r nad rnqrd.~n~.
21amo o!, wypo "zony w !"peep no urzą· m.-1tyc 1 apa1'.!-tow po111ocmczyc 1 zo~taną
o.a •>:lor.,,._ l
b..
ł
•U•'-1*'*
'Giil4lWf.A&li#W
•
• wa
(- ) Kan:l~ n r·:',rp'i'iski \I \'St:.rt 01·.val ~,-·rzoni d<(en"a <>ptyczne ki~l. 1 1krotnic pr:;r,clatywal prz•:.>mien!oue w pJany, któr.,:, ·01J.e~ra,j~ p:łOw
11tn'1ę v sarno O/CY gon·•.
' \\'~rs.r•wa _ B"·'!d"<l
· • ' _ Kabul
' '· na'I Ł o rl :eaą
· k'
·
'
·
1
I
• ł'<l
c:
h,.
:ł · J'
'J d ~
DR. MED.
ra.1ir1 dn lotu
· 1er1qąc Hę pa.sann oznaczone ·.1:! ro .ę priiy pracac 1 na tere111e
o zk"
·1egr
„amo .01ca
pozos ~aw1 2 t~ty. c en oo
ł\
„
·
·, 1 •
k.
'I
·
t
, ·}· v
k
ł
·
. •
, 'd . • ]
llii'łD m
r.m
(-)
\\'
''
"l"7.~'\\''' \"\. 1 , 11 cltł " 1„, „ .·~c 1 1, 1„_ •nu spec_„11ue n<: res onem1 na cren1c ~rz,
o · rcgu ptzcmys owef!o.
O ' O b y I;:tora go łl:'IJPi'i'.rw ot>.1a.1 zie i c: ro
l.'łll lifii m,.
·" ~ ·" ·~ '·
" .., "i-. 1 - J . .
.
,
.
•
1
d · .
·,
.
.
ł
L
A
„
ko.„-,. !J.;1." 7. 1.,..,1•11 „:1.-1" 1111· \\T CZ""''
kt ·re"1 . zam ;.
W. taki to spo·oh
B·uro R!'"JOnahle w
!!I uo ro z1ccw k1orzv ;_•·m1eszkt1Ja w I o
Chorouy akvrne, wenaryc ... ne
•'-.
·'" · '" •· · "·'" ·
· ··c
" -1
k'
. .
, .
. .
.
.·
""
.. z .
' i ' ].
.k· ..
j mo.,:zopłciowc
i <'" '•h ;'()<, J() r""'1' ·J
\\is7.)St ·ie zJięcta, t1z1ękc spn:y_1~.iącpn .f.od:-1 przyr.ofOWUJC n-•1•er1ał
\\tt'. , JCf?:O os~atn ef!o 11!.u wyn1 ·a, iz t•1 ·
•
'.
•
„ '·
" · · '- '·
„
, k
f . ~ . · . · .„.,,
1 uu.r
.' l'·'
z
f l
·
,.
. . , ł d - lł . .
Cea1ełn1ana 1 S
tel.
149 O 7
( -) " czo-.· "; „, • 1 T"i•·7 , ., · r- ,,. r ,_ ".1r11.1 om a uno er) c„n~ m 1 p1zeJrZ) ~.-mu
co
hlCf!O p !L'llt Tt.>g, nrw nego.

Dzieci w

.,

J ·, •
,
t , IOJ.JH. clonosza..

•

•

•
•• •
•
,
•
'nt.ewnz J:tk w hscJC pt~ał oh ~rniał ~1ę clio

nane.

5)

Powietrzny fotograf nad

)}01\'i;;chhl Pn~ci

I

Łodzią,

I

,„

I

I

0

„

A Iii

I

I
na

1 ,. c1C'rJHn o c'kuz"z-C"'O
n10JO1ca
czc··n
". ,
roz:;troJ nen\owy. !lani · p111111ęc1 ora:;r, na
. 'k
l
b
1
l ,.
'ł
c1c;-z ą c10ro ę p.uc. amo>OJCU st11~c1 zu
pdui:c
c!J"Ć
" d d 1
•
•
11

t:1f::

. ~.

PrzyJmuJe o.i godz. 8 cto 11 i od 4 do 8 w nledzlele

DOKTÓR
U

q

zyc1a.

l ,.

po

Ili

Im

r.:t

tf/!.
""'

l!ll
~

li

d li

_,.

ł wło!!ÓW (;iorady seksualne).
ANDRZEJ A 2, TEL 132-28.
1

lee• wyr.tnie

'.

·

~

c:: •• Ji·•;blcr

1

1

.

z.Jv"i,two

-

··

· ,'

·

E:.·n~F<l

?<;
·

OLLA"

..,:e,

te~.

213-18

i

' horoby skórne, weneryczne

przep„owadził się
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179-86

Dlł+ ZIOĄ8'0W$1CI

POW.KOCI:.
Narutowicza ~, TeJ. 128-98
Choroby: weneryczne mocmvpłciiowo
i skórne • .

__..,.____D_r__m_e_d_•..______....__

LACZllCOWA

r:i.

DOKTOR

H+ WO&ąOWf $1CI

UL, 6°ge SIE6lPNIA 2 .
skórne, weneryczne i moczopłciowe.
Od 8-8,30, 2-4 I 7,30-9 w.ecz.
w niedziele od 10 do 1 po poł.
Dla pań odrlzielna poczekalnia.
Dla nieza.możnycb ceny lecznic.

H+ ił Ó Ż A IG E Ił

pofożnictwo

Cegielniana Nr. 4, ~e -::fon 216-90.

od 5 <lo

1

DOl\TÓo

SpeciaHsta chorób slllórnych,
weoerycznyet!a i moczo!Jłciowy ::h„

I 'rzy Jmuj11 od goc! z. 8 do 2 1 od 5 do 9, w u1e<1zlele
Choroby
I święta od godz. 9.eJ do 1-ej,

I

la U B

1'

skórne, weneryczne

(I
i

.

i.

Przyjmuje od godz.
Wnledziele I
mocwpłdowe.

Południowa 28, tel. 201-93
frarimoje od 8-11 rano 1 od 5-8 wiecz. w nie
daiele i ś,vięla od 9-1.
Dla ni.-umo nych cenv lec:i:nic.

al. Andrzeja 5.

pogrzeb tworcy
'
kana1•1zac1·1•
w

REMONT KOśCIOLA śW. MATEUSZA
W PABJANIC 1Cil.
Pabjanicc, ••10. W kościele św. i\1ateusza
w Pabjanica.ch od kiiku tygodni wre gorączko.
wa pra~a 1~ad .odn~:wienJ..e~ ścian we~ętrz
nych, f1larow l sufitu, Rt9ra ma się JUŻ ku
ko~c?.wi:
Dotychczasowy park~, okalający
1kosc1ol 1 wysoki na 2 metry, zruzono do poło.
wy i otynkowano.
Bezwątpienia z~·ska
na tcm estetyczny
w~·glątl świątyni, która na gwałt
wymagała

II
l

główny

kierownik robót nad
500 lat przes zło mającej,
ks. dr. Lewandowhz dokłada wszeli

1

świątyni.

k;ch starai1, aby prace były w:rkończone w
n~jbliższy:n . czasie i k.ościól. oddany do użytku
wiernych JUZ w noweJ szacie.
moczopłciowe.
Wysiłki ks. prob. L ewandowicza
spotkały

C Z

Tel. 159-40.
moczopłciowe.

.t>rt.yJm uje od 8 do 1J I od 5 do !l pp. W niedziele
I świ~ta od 9-1 pp. Dla pali cddzlelna poczekalnia.

i'OSZUKU.11~ 2 pokojów z kuclrni„, przed
pokojem i wszelkjemi ~vygo<lami w okolicy
Karola. Oferty rnh. „l\latyt·lun;a-t L. S."

PORA.DNIA.
WENEROLOGICZNA

Zielona 6„ tel. :tSS-49
,. NAFTU ~ ...

8.30

'ł"'°'' 'fRUSKA"'IECI'Ą
n
·'-

w1e~z.

.k at b·,\:·
,

Ulll

I

l.eharzy snec1allatl.Jw
ZAWADZKA l,

~z;·nn11
od 8. rano do 9_ wieczór, od 11- 12
i 2-3 ;:ir;y JmuJe kobieta lekar:i; w nie-

ncologiczr.y - wysyła Zarząd zdroJ· owy ""
dziel, l święt~ od 9--2 po poł.
..
i
L eczeme chorób
I n.ska wcu w butelkach 0.7 I. w skr yniach po I
WENEB.YCZN70H I SKOBNYOB:
25 i 50 butelek. „Naftu~ia'' je-st tnkże do no.by- ,
POBADA 3 ZŁ .
cia we wszystkich aptekach i drogerjach w a&'cl!ff'M
Polsce.

/'ii LEZIONO wyci'!g z ksiąg s.\-iłej l~Hluo.
na i.!.lzwisko Pawelczyka Tom. Do odehra
u :a ~ I-go Listopada 13[1 u Kaz. Hfas.i;czyka
l'\\EBLE syp:aJn:e brzoz:l, róża,
jawor. <ląb, w i.o<;i. od 5 do 7 wleCT.
tin·kóJ stołowy. orzech, r;a 1<lcroby . łóżka, krc -1 IWN'
11 i!IYW!IDMWWWlił\H
MW
w

~:i~:,::·:~~7:.v :·~~"~'· ;:~:~''u~,~~~: :~~."i'~. 1

l6dż, 3 paźdr.iernika. Wcz:oraj, o godz.i11ic 11 wieczór w domu przy ulicy Nowomiei~. Lacj 2-t ulegli za.truciu, po spożyciu nieświeżej
ryby 68-lctn.1 Kaima i 53-letnia Sura Kc;pińscy,
.?2-Jct.ni 1'11ajcr Baum oraz 11-letn.ia l(yfka i ·iktni Szlama 1(.ajnfcld. W:rm:eini1011ym urlzielit
pomocy lekarz micjsklego pogotowia ratunko·

ści

'ooierni[ie [l~lwm Krm I

r '

.

pok!uty nożami 27-letni Marian Solx:za.k, kłh\er
z amieszkaly przy ulicy Nowo--Solnej J t.
Ofierze zagadkowego napadu udzlclit Pomoc)
lekarz pogotowia.

•

•

•

O godZJinie 6 ra1\o na ulicy Zgiersk~ej pn:"'
;echana przez tramwai odńiosla oa;ólate, na
~zczęście lekkie, obratenfa clata 40-lelruia fai:1
!3orems.ztajn, zamieszkara przy ulicy Kiłlma ~g
Poszkodowanej udzje!H ipomocy lekarz mteJ·
O godz.ir1~e 2 w n.ncy na ulicy 0'(>\vnei zo'.tal napaunięty prze•z n:cznanych sp r:iwców i 1:::kiego pogotowia ratunkoiwego.

po poł. odnowieniem, tej

GLAZEllł
2 i od 7 -

Łodzi

Kronika Pogoto'Wia Ratunko"'7ego.

telefon 141-32 sie z wh~lkiem uznaniem społeczeństwa pa.
s - 10. 12 - 2, 6 - s w1ecz. hjanickiego, które przez składanie ofiar daje
swój wyraz p1·zywiązania do kościoła staro
święta od 9 do 11 rano.
miejskiego.
Dr, Med.
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kośclr. la Opatrzno.ści Bc,ż(·j w
l\'\a:·ysinie 11 , w zwia. ~u ze ~rmerc:.1.a s. D. mzvniera te w o Zl o a m!astu t soo ecz.cn.3ł\\1J
(bn~zna ul. Brzezińsk!rj). Prcbrszczrm paral i: I fana ?krzy,yana. .
rviellj'e usłmzi
jest k'i. } no:iik Szrnn!'owski.
· J
N~. po~1edzenm tt;,m rozpatrvwa~e be„ za które miasto winno mu wzafuian

Przyjmuje od 8-10 rano I od 4-8 wlcz.
w oicilziclo i śwlętn od 9 do 12 \V poi.

Pan łącta~. wsay1U10 inn• u• ne·
kcimo r6wni• dobre, ialr eatenerfieniej od·

•
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11 ·
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od 10 do 12 w po!.
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choroby •k6rne, weneryesne
i moezopłcf. owe.
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~e::o Lr.n!Te ?lll:lrl. li8uka Nc:;z(nw{)..:10.
(-). ~,,:1:.',tr._r po·~zt i ini. B.o.erncr bt'\\''l
ódb„d:de si• D koszt miasta.
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a
,
wczora1 w (:w zn na 11rnczrstoso1 tamt:Iszc.:?:o 1
•
•
, 1 •
••
odrJ7}:;,t11 pocztowrgo P. \\'. i \\'. F.
j ŁpD,ż, dnia 3 })azaz1ermka. D.z1s ~-v Magistrat wychodzi z załoienh, h lp
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Sala koncertowa pod

ziemią.
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1e1
Owy gmach ra Ostacl
•e

.

:

MetropolJ" a

Londyn w październiku.
Ubieglej niedzieli w godzinach poran
'nych po raz ostatni o<lezwal•.\ się jedna z
najważniejszych
radjostacy j
Europy rozgłośnia l oudyl1sku ~-•J.rny Hill. Wygło·
szouo krótki przcg1<1<l <lziesięciolctuicj pra
cy, badai'1, <lo~wiadczeń i postnrn i 1.Hl.io
foniczn~go w Londynie.
Nowa rozgłofo i a lornly1iska w f!machu,
sporządzonym według planów architekta
Tudsherv, mieści się 11\1 Portland Plae>:-w je<lne:i z n•.ijpiękniejszycłt i 'najbardziej
eleganch.ich <lzielulc Londynn .
„Chodziło o lo, ozuajmil n am Lwór
ca gmach u, - ahy n owa radjostacja l•-tłko
wicie odpow iarla:•.1 ~wemu p rzl2tnaczeniu,
lecz j~dnocze~nie z celowo8cią swą jedno
czy~u przystowwanic
siQ do otoczeni a,
wz~l. do wspanfołośei mlcjsca, j ak 1 cha·
rti.kteru arch ilekto'nicmeii:o są,i~clnich huclowli. Musie]i€.my ograniczyć Fi(: rlo ~łacl
kich pro.słych linij, u nikając jcd1J11kżc
twardych kantów.
Frz.wd.a zostnfo z'aohrr1g!una,
1•oszczcp:ólne ezę~d - zbmlow.me w blo·
kach. Gmach składa Eię ,dafriwi·~ r.
'dwóch częec1, odg1tJ..niczonych wolnem i
przetiln:eniami k analów " ent ylar~·.i n ) cli.
~cz połączonvch podwójnerni "':lot•.m1i
willld. Lat wiej zresztą h~·lo sp ~o~tac inr·
te'nsjom akuFtycznym n a.1ban lz1e.1 w~ rn'J.)!a
jących artystów n\·i: roz,dązać zab•Hlnknic
~vstenm wen tyl:icyjne6o, odpow1edni<'go
~!a gmachu
o du:udziesflL sn 'm:Ti na.d~inr::yrh"

·

AngłJ"i

l ·
fi.. ·

ł;!'t

e

w roku 2000

w asfaltorca.n~·nz basenie,
hlóry w l~~~t~k'lc fo<~Zl '\puszcz~H~Y zo~Lal
n_a d,\a(lzt<:'scia metro'~ ~.ęhoko„ei pod poz10111-em ulicy.
,,Dom t.c11, - tłu marzył nam archi tckt
1\td::ibcry, - j•csl 1110.!;c tylf..o wstępnym
~L'..1zt:m arch_i1ekt11ry. p~zy.szło~cl. Za szr~ć
(l_ziesi<!t do ~1e'.]~1~Hlz1~~1ęcm lat 1~1etr?pol .1n
t.1~ (~alece 7:_1111~11~ swo.1 _wygląd: ze 111e ~11?
~hh?-~my ~I(,', ·!uz zoq.:n.towac. w n!c·!·
\\ ~irzy~złm.n oszrz<;>'.ha~ hr.1lz1.ci:iy 1111e.1~c.a metylko dlatci:i:o, ze Jest clrope, lecz

Groźna

·

•
j główn lc d !a 11uil...11ięcia ct.u]mieruego cie·
nia i dJ,_1 s11ohodnlejszrgo dostęp~ p~wie.
t trza.
\\ roku '.WOO Lomlpt hr,dz1e m.:wąt
j pl'1'1 ie
ml·astem jasnem i u;esolem" .
Jc:i.elf wszyotkie t;machy stolicy angie]
,h,ie.j hęc~ą t ak p'ię1,ne :i~"-. ~m~a jej radjo
o;tac,ia, 'me nlc?a w~tphwo~c1 ,
zys~a na
l.<'!n wv~ląd m1a~ta . Jednak n11C$z·k ae wte
cly hęrlzic możnt.t tylko poza granicami
Lond~·m1.
Bull.

i

I

·1:

_

eksplozja w fa b r yce

świ ec.

głowi ~ię żu, dokąd Armallłl przyb;ł

Policja paryska L'll kilku dni
I _..„,} ro~wi:p.unic1:1 tajemi:,eiej ~rng·~~ji
t.lłosneJ. Chodzi o 'wło'ki mtoJt:J koble·
ty, znal.cz.ione w lesie S\Unt • ~!oud. Kart
k;; przypięta agrafk.>. do blu ... ~t tam.:irdo·
~vancj, z~wi~rał~ nazwisko _lv it.~e f:' ut~cr
J zape-~v.moo1c, ze z własnej woh popdmła
1,:-mobojstwo.
Ale •wnet okazato się, że trd(: tej kart·
ki je.at niep rawdziwa, gdyż do k omiwrja·
tu zgłosił się młody k upiec Reni8 Armancl,
który_ przyzn.ał l!i~ do tego, że sa~ za·
!l_rzehł '~ l~~1e Samt • Cloud. 8Wl! w1ielolet
mą przYJac1ołkę Ivo~ę Ga~tier. Po teru
trag1czn em wydtarzenm tam1erzał popeł~1ić
samobójstwo
.
.

I

broń. jednak z.awi~la. .
„ .
~opa!rzył on s1hę ~ tfe~1 fak~1e hrękł-1 Boskiej
i mys
o sarno OJStw1e zamec n.

1

Renie Armand zo~tal _z miejs~;i ares~to
wany. Da~ze dochodz~ma pohc11 t18!t1hły

co

następ11Je:

Rene Arinand · poznał fronnę Gautier w

1?26 r. 1 zakocl1-il ~ię w
\·1iewaź był człowl.P-kiem

I

nfoj U-J. ~abój. l'o
:7.onttyn1, wcil!l

obi,ccywal swej kor:hancc, że ~ię r'ozwical1:l.ie
~ żoną i .i<! pośhL1. Ale c:„as mija1 a Ar

1

,
1

munrl

1

slou:a n :<J d~trzpnywal.., .
\"\. koncu, aliy zetv.ac z kodiank::i opu:ie1ł
Paryż i wyjechał clo Ganr.at. N\l tern zJa
w;iło s1ę, roman~ .miłosny sfę 11rwnł.
Kochankowie ;1ie wjd:r.ie.li się przez ca
ły ro k, t1ż l'potk:i~i si ę w ·~u ki~rni w J'ary

I , ,
1
j

i
'

I

Twardy sen

,

le..;t bardzo rozmtlita.

sl!

sale koncerto"M"

ł niewielkie pomief'zczenia dla jednego iyl

wo.

w :;.l'raw:id•

i1n

l\tlło8ć icli z.1k\.'i_1ł._1 11a no:

Arma'nd zaenił cora.~ CZ!~;;e:.e1 prz' .ii>J

d~uć do Paryła i ~~oraz wi.; ::~ cza.:u

"}IC:·

d:t:ał 'W towar„,1/·· , Je koctwnk1.

Prz.cd. kil!ca wt tygodnhn.i udali 5.il,' 01ii
we dwójkę do l:it ppc, :i•lzie Ppędzili
ka tygodni. Tam wpa<lkt Ivonne Ga11t1cr
na p·mnysł, aby ohojc razem popełnili ~a·
mohójstwo.
Armand nfo przypisał do 1·'łów koc1it1n
ki wiielkiej wagi, przypuszczając, _;B jci:!
to tylko chwilowy kaprp. Gdy jednak n:.
stąplł dzień, gdy flLC:ne Armanrl miał opu
śe'ić Dieppe i wrócić do swej rodziny, pae
lrnn\lł o;ię, że Ivo'i.lna odnosi dę poważur ~
do swego projektu.
··
Obo}o uclali się na spacer do la;c
Sa!nt • Cloud. Narrle Ivon n-i Gautier wy
jęła z-e_ swej kie~~~ni rewolw:r, utaładow:i
ny sze6cioma nal>o,iami. Za:l:!dała od aw~
fio tow:n·zysza, hy tq. bronią wprtórl ją, n
potem siehi·e zt.istrzelil. W erlług słów z::i·
trzymanc~o wziął on broń !Io 7ęk1 ·w na
dziei, że honna się pri:clęl-..ni..11 i :;an1echa
t•tgo pomy~łu, a1c ta, (l(JwrofH~"' !'"~\:!!rę
ła za kun!k, rnwolwer wn.trzel'ił 1 !':1ło111

'.,il

ni~wia~ta padła trupem ;,u miej•c•1.
~łaclze poH~yjn-c: uie bardz? wiierzą wy
wod<,m Armaml.1. I pos:t! ll ·lW'":~v podrht'
i:rJ ta•l::miu lek in~klem11.
~ ~ '~' 7.acbodz1 wypad~\ F~lmol1r.j,lwa
czy n orderstwa. •wykażfl ~J o:y;:;z1o:'1~.
!

Niesamowity spacer,

/;

I

I,

tert!sownycł..t.

Neapolitańczyka.

1\ a icdnei z 11.rvncypahwch ulic
J'\capolu, na Corso Garibaldi, z:iuwa
żono człowieka, którv szedł, jakby
i
w g-łębokicm zamvśleniu, co kilka
I
krokÓ\V sie zatrzvmuj~c. Tak do\
szcd-ł do Piazzap Principc. U mbcri
to, gdzie ooartszv się o mur d.ornu,
osun:-tł sie na1!le i un::i.dł na chodnik.
I
Pospicsz,·li ku . niemu przechoI dnie.
a mied z,- nimi i policiant.
11hr„c1' q·;1r:-,
Lt,)r;i znf•1cz;~•.t
·~~, l<-J•l..:trow~·
. \\ B erliu'.:. nns'<) pi: 1 rl-.1<plo1._h ·,,·
1
·
Xai1>icrw
stwierdzono. że
;' mach i ~pow<J<lo v 1 •·1 rn iljn l ' ' " ;trn1~··
'
czlowiek t en żyj e,
fkru~fywfuduu~~OW~~~yW1~8pO ~~~~~Z·~~~-S·~m~-~--~-~-~~~-~3~!m.~eC~~6~B~M~W~Wmem•ge~~-M---·-~-~- tmCUm WSadzOl10 do SaillO~OdU i
sób bv eale n1J.dawcze bvły l'ałlo'ldcie
' •
·
•
och\"ieziono do na ihliższ~g·o szpitala.
t.t•oln.e od wszelkich szm.erc}w i wstrzqsow.
'E"..,Ulł"\\ Z
tr'VI .~ r7" ~.fi.~- ...,~'Y -.r1 ffl:>.}ArU •
Wielkość postczcgólnych pomieszczeń j .n A
~ł'
~ ~.ac.a "C.' €i~
'V'V
T..t ·'a: .-...

Przv :konstrukc ji nowej i•.i<ljostacji Jon
'dyńsh i~j chodziło ·zarazem 0 z~osz('zędzc:
nie drogiego miehca i utrx.ymame :st~ty~ i
otoczenia co nie dozwala}o i;•_\ wzmcs1cmc
budynku 'w rodzaju d1~1pacza ~h~mir. Zhu
Cłowano ·oddzielny blok na mie.iscn wewn<;trzniem, przeznt.łczonem na dziedziniec.
Blok ten, zbudowany z cegły w pr~cci\\Jf'Ii
stwioe do reszty gmacbu z żelazohetomi,
-t~"'ow1 właściw" sl'1C,l" nadawczą. Wenty
~ .....
„
"'
}atorv, pr:r.ewo<ly, ogrzewani\l centralnego

kochankao

Trag~czna śmierć kobiety.

e

yn~

spow i edź

l Dziwna

,,Kruki'' na

mał·żeilskl we Francj~.
.
,
.
Po_nun· clnmal _malzc_n~k 1 ro7;e: all\· \n·kon:tć da,Yno

Draraat

ko mówcy.
Prócz wielkiej sali konoertowej naa 1 r.::r~_tl Si~ w francusk1L1_ !111CJSCO_\\:osc~
:poziomie.m, ulicy, gmach mieści jeszcze Jrn 1 ~amt-l•lorc_nt._ \V .m1c1s~o:Yosc1 ~Cl
gą flt\.glębokośc\
..
_
!'żył ze, S~YOJ<~ zcma. 1 dw,01:.,.lt~ll cl;~.e.irzecli pięter Pod ziemią.
c1 rzezn1k Da coulanl. l o;-.n1c małSala ta zosthła obliczona na wielki ze•pól żeńskie Dasco11lard{1w nic b,·Jo w D
orkiestrowy i 900 słuchaczy.
statnich czasach
Projektują się tutaj koncerty, odbywa
wzorowe.
jąoe się dotąd w ~li koncertowej Queen- \Vvbuchalv \Yic:cznc kłótnic. \\7 vni-

pl"n. }~upiła \Yicc

pn: ,·~·otrrn·a1w
rcwoh\·er i gch-

'I'u stwierdzono, że jest to .sz-!etni
obywatel Neapolu, nazw. Giulio
Grassi, który zażywszy zbyt silną
dozę środka nasenneg-o, nra1vdopodobnic ·w eronalu, J)OgTażył się w
sen letarg-icznv.
Lekarze usiłowali ~-o przebudzić,
użrwaiac w tnn celu iaknaisilnieisznh środków trzcźwiacych. ~;l
próżno.„ Letąw -okaz::i.ł się silnie+
SZL n iż \vszvstkic środki, a
nśpio
nv po~:ro.żony icst dotnl1czas ·w g:l„
bokim śnic.

ławie oskarżonycho

Sąd doraźny

111;,t:i. skclzi:ił ''" ~lomu.
z:1toµio1n· \Y
\\'achmi trz policyjny Brol, !'.a-j
Q~1 zccil', :otrzc:Lla do nil'~u z t\·łu, p:i<luicty :w.tnł przez bandę pl)a-1
klc1 cl<~c !_?·o trupem 11a mici~cu. :'.\for·· i1Hh młakos{rn·. Brol został pobity

w Byt omiu.
11i~ i 19 Jat utratv praw ohnYatct.
sk1ch; lcodora 1laczko"~kiego 8 lat więzienia i 8 lat pozbawienia
praw; Au~n1sla \Yandziocha - II
lat więzienia i 10 lat ulr:itv "f)raw;
l\Iaksa RoscnLhal a .. a 2 lata wiezie·
nia: \Viktora Lrmpe na -~ lat::t 'więzienia; R e inhold Kn]iscl i został z bm
kt1 clowodów uniewinniony. Za~n ·
dze11i orzyie]i \Y\'fC\1, spokoinie. ·

claczn1il' ~trl·~;(tO\i-ctilo. U~1,·iadczy- przez uapastników ice-o \dasna bro
b oua. Ż;: zabi~a s,-,·oie~u rnc;ż~t, po .11ią, która mu odc.brano. Napastni11ic\Yaż 11ic m rwła z 11im
· cv, cz~onkowie złoclzkiskicg-o klubu
cllużci żyć.
„Kruki", zostali \\·krótce aresztowashall.
]dem ich bdo to, :i.c żon:t opuszcza- Pnnic\Yaż stan ici unn-słu budzi ni i staneli przed scidem doraźnvm
KO'hsysten cja gruntu, na którym zosttł fa kilkakrotnie męża. \V ostatnim 1 nnYnc oha\H, oddano ia poci obsa w Jhtomin, Przeprowadzony dowmi~iony gmach rad josLacji, dozwalała tv~odniu ż?na "·\·slała <lzieci. do \\·acic lckar..-ka.
\\·ód pra\Ydv tti'.l\\-nił na podstawie
tylko mi konstrukcję ośmiopiętrowego Jm. kr~\\·nvch 1 została sarna z rnęzcm,
--uzna11
świadków okrncieilst\YO
dyn.ku. Chcąc pomieścić wszystkie biura
.. KrukÓ\\-". TłurnaCZ\ i: -;e oni l)iia11
i laboratorja, trzehb było zbudować pod
st\\·cm. icdnak s;:i.d. nie nrz\·znał im Woda gprzka ,.Frnnciszka Józefa" - skn·
przy uderzeniach km i
do · głowy
ziemia o truch kondygnacjacl1. Wewnętrz
nrzemy~ł kra~owy!
łaQ"odzac,-ch okoliczno"ści i skanł teczna
ny blok budynku spoczywa
r
\Yilhclma Dicnka na 12 lat \Yięzic - i uci~kach okoJicy serc;i.

I

Popiera,)· cie
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barze rozgadał się o sobie.•. Miałem za. wypalił pięć fajek i czoło jego pofaldo
wsze wrażenie, że wypeh1iał swoim og10- wało się \V głębokie brózdy.
M~RKHAM
mem cały bar. Och, omal że ni(; <.:al.~'
- Chciałbym móc oskarżyć was c.
świat. Pan rozumie, że nie idzie mi o kłamstwa, moi panowie, - rzekł. _ Ale
glową.
ogrom fizyczny, choć i tego mu nie bra. może to przyjdzie później. Na dzisia1
Po'Wi eść
- Psiakrew, rebus nie do roz""iąza kowało, lecz moralny... Gdzie on nie był, dosyć tego. Jutro postaram się zbadać,
amerykańska.
ni a.
czego nic widział, czego nie przeżył. Pra- .iak nieznajomi ludzie wyszli z chatJ, zo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ A 11ajgorszc jest ~-wt~cUe111 -- gn~oby się doznać ~g~co on...
staw~jąc ją zamkn~~ od wewn~rz.
::
- - że clotychczas nie\Yiadomo, co uależy do
Jobson westchnął żałośnie z całej pi er- Więc byli luclzje? - zapytał Job
Przed1·uk
w:zbron....-y.
b
·
50
re usu, ~- co n1e.
si.
son.
SlI<ESZCZENlf POCZĄTKU.
_ lim! Hm! ttm !
- Właśn ie. Chodźmy w szyscy na~:
Veen sluchat ze sztuczną cierpJi·wości ą .
- Dwóch, lub trzech mężczyzn i ko
Naczelnik wi.ęzlenia w franklinie otrzyma!
B't ł ztlumionv i ;dy, że spotkat Si\,' wod<:', ln pogadamy.
- Co on właściwie opowiadał? O ja bieta. O ile sic;- nie mylę - odpowiedział.
paczkę oryginalnych listów, pisanych przez mfo. qa sarnvm wstc;Óie z t:lkilll szkoDttkm.,
\\'ybraliśrn~- sobie duży-, ~łaclki ka kich miejscowościach w szczególności'?
- Ale nie mam n;:i myśli 1)a11ów i te"
d• dziewczynę, podpisującą się pseudonimem \Vyj:-il· klucz z zamka, zbadat go uw~1{~-\ rnie6, r 1'Z(!,rzany ·rrzcz slo1\ce i usiedli
- O wszystkich - odrzucił z nacis- waszej„.
·
Pat do starszego od niei m!Qdzieftca, którego aic. Obcirzat czarne potworki. orzv- na 11iP1 . V: en 7il]J.'.ll l fajkę i rzekł.
kiei._,.,,grodnik. - :Mogłeś pan wskazac
- ...Maggie - podpowied ziałem .. P:i. DtlZwała Duhroskym.
czcm wvmacał jednemu wszystkie <;la- l\Iówcie nanowie wn:rst1rn. c0 wie na chybJ ~:·:'lfil jakąś nazw<; na mapie~ nie Veen, czy chociaż jestem tyll\c
· Ody zailnteresowanie listami doszło do zcni- -,vy, rozejrzał siq po ścianach. \vrcs~- cie, v;·J:1.cznie do nic.:ci~łości, falszy,,., eh a on zaraz_.,opowiedział całą. historję.
skromnym widzem, mógłbym wypowie
tu, otrzymał zaproszenie do bogatego od czasów cie pr7YSt~i!Jil do zakratowanc~o ol<it:n- \\T·,,~hh· i 11ieuz·1 „~clnionvc:h domysłów.
- Hm! i\. gfos jaki miał? ,Taki szczc- dzieć swoje zdanie?
szkolnych niewid.zlanego kolegi Aldricha, któ· 1\<>.,
N„c by'o to 1arhęraj11ce zJproszenic. g-ólny akcent'?
- Ows-zem, byle bez iron.ii.
rY mu polecił wyszukać autorke listów 1
- Czr to bylo otwarte, czy za111J;111ic; I ::ile taki .iui był ,iC'p·o pogląd 1i:i te rze
- Tego nic powiem. Obijał się po
- Pan przypuszcza, że ci dwaf, Ju~
~karb zakopany przez Dubroskiego. Naczcl· te? -- zawoła!.
.
• czy. Nic wierz~'ł !ndzkim Ś\Yia<lectwom. c;i!ym świecie i p;·zez to...
trzej m~żczyźni opuścili chatę ro ŚmiPrnik więzienia przyjął misie i obiecał, że post:i·
- Obydwa okna były tak pk teraz \
- No. dalej. n;inowie - roześmiat sit>
- Hozumiem - przerwał Veen. - A ci kapitana. J mnie się tak zdaje, ale
ra się, aby go z posady wyrzucono.
- odpowiedziałem.
: z humorem. - Kto to był ten k:lpitan wi ęc w streszczeniu rzecz prz.e<lsta·wia p onieważ f.ru<lno to jak oś poQ"Qdzić ,
Po kilku awanturach w więzieniu przyjęto
~ P.siakrew ! żeby chociaż tamto byłn I~ k!o g-.1 z1:alazł, 1;ieży,wcg·o, i kiedy, i w I się jak następuje: Kapi.t?n. Fi.lip Ilearh· i:rglan:i i t. ~·· mogl~byśn;y prz'Ypuśri~
•ego dymisję. Rozpoczął poszukiwania
otwarte?
1r1k1ch c>kcl1cznosc1ach?
shaw p1·z3był tu vrzerl dz1es1ęc1 u -- dwu 1ze 0111 odeszli vrzed 1ego smiercia. Oko
• * •
Na końcu zbadał cialo, co zajęło mu
Jobson miał pierwszy prawo glosu i na~tu laty i najpienv mieszkał w m·::i. j liczn'Ości wskaznią. na to, że kapitan ll·
Veen. który usfyszat te stown, rzu- kwadrans cz::i.su. \Vycho?zQc z cha!Y, I ':·ywią.z~t s~ę z tego _w sp~"ó_b wy~oce steczku, a potem oc.ll~1-yl. na . wybrzeżu marł bez świadkćw.
cit ogrodnikowi sarkatvcznc spojrzc- zabrał ze stC:lika zamkn1ęt~- kubek ,::.;~ 1_1tcra.ck1. Nie 01i:\ lę s!ę, Jezel~ ~low1e111, stan-1 szopę ~ JJr~~rob1l Ją_ sobie n.a ,c~v
- Owszem, tak to wyglą.da, jeżeli nic
iiie:
undcrsa z probk:} w:od~·- Popatrzył na o~t ze ~\"1e~·zył w .kapitana Jak w bostwo. On mek.. Opow1adł, 1z tyle. w zyciu.poc.roz~ uwzględnimy jednej rzeczy. Jeżeli ka
_ Tak pan sądzisz? Pcivnic pan cisk latarni '~ ~loci? 1 i:a sa~1ą latarnię moze Jeden, Jc?yny ~rał ~a czystą yraw- wa.t, ze za1n·a~nął wkoncu c:che) _spok?J ~ pitan zginął od trucizny, noża, kuli lub
czytujesz Kiplinga?
:porzuconą. wsrod r1c1w1osnkow. Odk1·ę·· cl~ nadzwyczaJ ne l11slor1 e, opow1ada11e ne3 cgzystencJ1. W rzeczyw1stosc1 mog1 uderzenia w glowę, to móri·ł jeszczP. zd 1.
_ Nic, tego nic .czytałem.
cił wierzch lampki.
J przez I;~pitHna '~ R~rzc P~ohibicyjny111„
wcale nie ~l0~1·ó~ować i pi-zyjecha~ h< żrś przek1·ęcić klucz w ci';zwiach i ~zas;;.
_ A mnie przyszedl odrnzn na
- Pełna - rzcl<ł.
. --- 1 o był w1elk1 czfow1ck - rnzwo - prosto z W1\!Z1c111a. W Newarku m1ał w nąc rygi0L nim g-o 8mierć ]}owaHa na
myśl „Powrót lmray'a„ _ odpart de·
Na ślad w wr~chniętcm bl'ocic patrzył dz1r się ·!o~son. -- Nikt nie umiał tak banku 11icwielki rachunek. Nic zwierza] podło?ę. Tylko mnie &iQ zdaje że' on ll tcktvw.
cllug<} eh wilę.
opow1adac 1ak on. I miał co opowiadać. ~ię przed nikim, nai wyżej przed k obie marł inaczej.
'
Obeirzat drzwi po raz drnµ:i. Naj\vi- Co w tern takiego dziwnego? - C.11e ż:vci c bujał po morzu. Na pięc iu o tam i, ale tego nie da się dowieść. Mial
- Jakto?
doczniej dziwitv go śladv g-waltowuc- nic wytr;-:rmal Jobson: - up;iclla i tyk. re;11w~h niema ~ni .ieclncgo 1JOrtu , gc~zic: dar 01:>0wi~~ąni.a i <_1kcen_t...
.
,.
- NiC'rh n:in nic sądzi, że wyprow:i.
~o otwarcia.
- Nie n:ogla .upa · t:ik d~leko. .
~~~ _ 111: l?Osta_ł_a .ieg:o 11oga_, a ~nał ku:cl;..~
-. łiin1CJ w1ęceJ taki sam Jak moi ~ dz;im zbyt poch0pne wnioski. Nie twier.
_ Toście je zast:J.li otwarte
Ocl drzwi do siadu w bloc1e by!o J:l JUl\ S\'o,i:1 Jqeszen. Mus.ał się tu czuc \\· trąciłem.
ctzę tego nancwno, ale mam wrażen'e łe
zwrócit siQ do mnie, mlaskając w::i..rg;a- kieś pięć sześć stóp.
j straszliwie. Ta;;:j odcięty od wsz:- stkie
- Dziękuję. A teraz, panie Jobs on, on utonął. Zgadzam się z panem k~un
mi.
- ::\Iogła się odbić - upierał się Job - g-o, co koc~ał i czcm żył. Tylko kobiet, niech mi. pan .ot:>owie przebieg wczoraj dersem, że to jest woda z jezio r.i
!~
_ Nie. Czy widać, że mnsialy by~ son.
to mu tn 11Je brakowało.
szeg-o cln1a. Kiedy pan widział kapita11a raz, jeżeli mi panowie ipm::O!l'a zan fp.
otwarte?
- Niema na to żadnych dowodów -:
- Czy miał tu jakich przyjaciól? ostatni raz?
siemy. cialo do Middlehave1i. •'1 =1,-,~nl'~
_ Prosz9 mi nic z:i.d,~wać vrt:11! - rozłośc.i~ się Vcen. Chociaż ipógł fo_ kt.os za:)y tał i;icc:erpliwic _v.een. .
.
z~:ty z pautały,k~ _Jobs~n zs tą~)ił clo je lla ko_ice __ po;:;Ju:i:y mm 1::i 1~{)~'-'.·e _.:.
parsknąt z irytacji\. -- \Vięc 11:111 lli C: odrzue1e, ;ile trzeba roszukac gwozclz1a.,
- " Si'TSCy byhsm? .lego Pl'ZYJl:L · prozaicznych S:tczegołow, 111e · 11ada1ącyc11 i prz Ykry].enlV dctka,..
>.artuie? Tc r.v~lc b':lv za.tllk111c;tc?
- Tego.. ~1 :i k~óry11_1 wi~iała lat::trnia ·:' ci.ólmi. ro1.umic na;1, r·hociaż ch:vba nikt si·ę do uµięl~szenia . o _zi emi do kwiatów.~
Tnk. J tn icst właśnie za.Q"adl\(1·· I
- \Vl:i sni c. c,,yodz n1c odskoczy'., 1n1e zn<tl fl'O hard zo clobrzP - odpa rł to o taczkach 1 t. p. Ja 1 Saunders uzurt~!- ,
Jl:l ~.•fu.J1J1
l co1
'ne1;1 rcljgiinc.i czci ,TobsotJ . _ Czasnmi w I r.iliś my resztę do1Jv. Przez ten czas Veen l
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Chyba nie - przyznał Jobson,
zclejmujnc kapelusz ocierając pot z czola, w~ wołany wysiłkiem my§lowyrn.
Vcen pOi)alrzyr na ziemię i potrząs:·tąl

A

......-.,..
IL

fl~a ie n~uu.

'tycie War~~a.wy

Zywy

1'rzebit:Q' 11a picnYS1.\· dorn prac\·
Pr7:Yll1\l:->ffwci ". \~ ar.-;zawic. Przen)hka h~dzie miała na c ~ lu dokona-

nie 7.a.sadniczc~~·o ·poclzialtt g·macl1u
n::t qddzi:lh- 111e ;k i i że1·1ski. urządzc·
11i~~ warsztatów pran·. rze.( c:owe roz
sicrzcnk ~rmachu iln. \\ 'sz,·s tkie te
roboh· ma ia IFć \YYko1'lczo11 c przed
1

~·ru dnia.

Pa,.azer bez obywatęlstwa.

Kr~awa bójka w ciemności.
Z \Viln.~ ~onosza: , ,
.
I rnn(J.Ć, albo i z~r'.ldz.ic~

I

\\-ydział tcchniczJl\.
m::i.g-istratu
.irzystępuj.~ w biC'żą.cn11
t\·Rocln iu
:lo
przeróbki
clotnhczaso-.,YC~o
:-rhr-oni:~k'.l dla chromków przv ul.

1

kapitana statku. Wesele w d"7óch izbach

Z Cdynl donosza:
' r. 1914 ze sv,'Ymi redl.kami z chwil~ wy
,.
. •.
Przed kilku dniami przvwióz.ł angielski buchu wojnv.
~V pow1ec1e w'.?łozyll~kun we ws.1 ~o- ;
R<?~poczda Sit~ <>~oli;a ,bo1ka. :W- b~J
statek „Baltonia" orygmalnes.(o pasażera,
Po skrachowaniu i ego firmv pracowa: :l!umewszc~vzn!i. m1e~zka,rn same, Minc:Hi~ c~ n.a1z.r,·;zv udział ww:11 denat i obw1
którego nie moi.na ~ nl$tdzie poz;byf, na różnyc!l statkach jako palacz. :iż w ~1. \V sc,s1.~~~ie1 wsi Ci11.butv n;cma an1 n:cm. Ktos Man~rv~a ,~rzasnał. kolb.,..
gdyż żaden z kraiów nie the~ sie do n)eg<; końw iako bezrcbotny 'Y.Ylądowat Jak 1ednego M~icluka,
.WvstruU 1alci.s f;>ar~bm.
przvznnć, jako do iiwe~o obvwatela. Je.;l d1us;?;o iv·! ieucze z uch1łanv~h zasvb9w I
Tam mieszka s~~a szl:-cbta:
7..gasła
1edna
·lamp":,, Pft.em ·dr~~; .
1
to ±yd nazwiskiem Max Keller. który ju~ 'i nie z?.łaszał t-it;: PO z.asHeR. poz.ostawio- I
Rokowxv. G1~dr?v~1e, Paczy~ow
w.~zystko T' l?,O~ru;:1 n~tąpuo ..ód.by.
ad ! 3 mitsi~y wdrói:u}ę różnemi' okrę- 110 zo w spol-oiu, kiC'dY iedriak zabr:i.kło ~cy. S:~a5em zdarzy s1e iak~ JYI~drvk. po- wal~ sJę v.:_ ~!ę::><!k1e1 CJe~n~d. . .,
tami' 1 l:lO rói.nvch kraiach w noszukiwa- mu środków do 7vc:a, ooprostl rv1d ang'iel :•]00n1e1~ze.go si:atun.ku. _ale iezeh ma 1esz~ ~, f\apa~~1e<:1 1uz do kr:""' oo~Jecd"rl1 niu
' $kj o odstawienie go do Kana<l>'' !~dz1e cze 11~ lffile Jan w o1<:1u .goracvm kanany ' ~l\.drnvc I Ma~dtykl korzvsta1ac ,': zamę.
za słlJofą oiczJJz11a.
rzekomo mies.ihia
l ~ w1adom? odrazu, ze to kandvdat na t11, l rloku. W\'CJ~?-D:el1 'yraż. ,z ,Pac~vkow··
Twierdzi <Jł.l w.prawdzie, ie urodzil ~ie
i~s~cze frgG rodzice.
i ławe oc;~arronvch „ , ,
•
I ~~nn L i;;xl stolu 1e.du7~~.M!.oc1uka ł 4ez.~
ko.ło Loinży, lecz nte oosiada na to zad~ Nieo<t-etv l,,. aMda go me przviela, ~dyż
Taki zawsze k1eovs stame _orz.e~ n h s::o bir ..Je~en bil swID:_.6'"".'~a. druw Z&
nyoh <lowoclów, w;ęc leż pollcia idvńsb nic uzy~kał on obywatelstwa tamte!:-;zeg<.; ' de~:n ok.r~r.:°'~'vm. potem apela.cvinvm l ~~ lazn\'m drąr..1etll: a trzec1 m1~ł ~ tf~l1.
odmówiła przy jęda ~o w Polsce.
NJe prz.vitla go też. wowrotem An11:1Ja 1 d:z.1e go brom! adwokł'.t Andre1ew lub Mu- krurJw, ale lakze bolesrr; .clrewmanV k~
Jest to wcale przy7.wokie wv~d~<laiacy wi Rosia ~owiecka. a obecnie i Pol~ka 1 ler. '" , .
d,
l .
. _
.
.
•.
. 1 lek. .
1
1 nielJe odziany pasażer, DOsiadaiacy wca 16wnież -odmówiła przvicci'a Tak; sam . vlł:snte, ~v są 7.te ape acvinv,m mop 1 1 /\. ~1edy 1'1mcmk s~m ~vł beu.1nv ]aM

k:rk

wiers..,.ach.

kłopot

le duia doze opt)lmiz.mtt, nte oneimuią· )os spotkał też be?Oiczyźni'anesto tułacza 1 ~my ?5f1Clda~ 1ednego 7 tv~h _Jat"!._OW ~1an- , dr.e,~1~nv ko.e~, gł!-1-cłlV: 1~ /fr~ Ulllz·
cv -;"ie zhvtnio swa bezdomnośc1a.
i w hmych
kraiach. iak w Niemrzecb, drvkow, ktoi:,v w towarnrs~wie ~r<1nci~zka ny, I 1!1ezrozum1ały Jak $Wlncowka ...- ~}
\Vedług je.go .opowiada.ni~. miało mu Lotwfo, Litwie, Francii )tdl.
1:~czvko~·sk1ego srna. Feliksa l .Lucrrna µchneh ~o oi:z.~z .c11;lsne rat1iv. wvr~~ilr}fi
handlu

• •

I

j

\\' celu UJ orz:~dkowania
Jowi~lnv ka.p"it?n 5t~lku. o. R~bert W ~l ~1edrovc1a .sy:,ia. I· !?n~na ( oba1 ~'! }"~ , przez okno. Pada)C)C z .wvsoka ~:. lś'kl~
\\arzy w11c.z o " . \\arsza,Y1 e. komi- si~ nieridvś· wcale nieźle oowodz.ił, ·;i;r!yż
sariaL rz(;l<lu otrznnal z inspckcii posiadał on włama fir•ne w Fo1't Wi!'I'iarn ley pociesz.a He 1~dnak, ze mo~ mu 51~ .Z~) poroawth zvc1;i 1e~7~0 z Mu1e-u 1 cegłv. czy ka~vk! efo ieśz.tv skonczył te
h:rncllo\Hi m:.izi~;tq tu \\"°\·kaz b::t.za- pod nazwił „See Us Befor.e Y ou Bulld" i:da obdarzyć swo!m pasa:~erem - Pafo~ I bw„· Pl'i'~z a;rUJJIO~'v-:n:- r..obJc!e ~o w ~bwc! swą czas~k~ 1, zyc1ow~ kanel'.a,
l powodmące pek. ni~rn~ J>odsta~'v claszki 1
Okohczno$Cla ła§l:odzaca dla oskarżó·
~-Ó\\' i largo\\·isk. \\ ' \Ya rsz:rn·it: w KanadLie, dok~d wviechał ieszne w ~tyn~.
„ • · - ..••• ~ · ' , •
. ·-. ·- i --skutkfom CZes:!:O na~t;mlta ŚlUk:rĆ.
nycl I bvło to, 7e cały tłum sie bił. ~ W
1est I.) pn·,11.·atnnh targ-owisk 10
111ieiskich . .')O mieisc postÓiu woz ów.
lale ~zły w dwu '"'yraźnvch kierunkad1. wyjątku, 1 że nie bvto mi~dzy nUrti iacłne1
Komisariat rz:).du w najbliżsnrn KRATECZKI.
Kaiclv Minduk, każdv mieszkaniec ·wsi zmowy. Działali pod wolvwem iril"Óul51l.
cza1'te ma \\'PrCJ\Ya.d zić zmian\" w tei
Kom:.miew~z<7v~na wykaz,vwał iasJVJ, 7e Bvł to tdko ·~„:ułkanicznv wvhueh t~~~
1
dzkdzini<'. Pra\Ydonodobnie "'' ' ·zn:i
c.1 trier to :.brodmar:.c.
1 ramentu. bu: zadnych da1szvch kwiłiflkt„
czonc bcd;i. cbclalkowl' miejsca 11:1 .
Przyiemay pasa.ier•
Każdy natomfa.st mie~zkaniec \\'Si Ciabu- cyi nrawaiczvd1.
1n1ndel warznYn\· i nab i:i.lo\\·\-.
Taksówka je~i już d.z:ił'iaj pne~1.t.1r,_1.1. hob.ieta ez~.&to jeiuzl samochodien1.
ty, sz.czvcacy @:le szumnem arvstokratvcz.
Sad -okr~~owy s~azał Giedrovc.ia ~ Pa
_
•
*
•
ł~n1 ~radkiein komunikacyjnym. Ohecn).:i
Ja, coprawda 11am rówuici lhrdzo I ~m !"lazwisH~m - slw;erdzi}, że s~ nfe- czvkowskiegona 6 lat c"ięźkieito wie:lhda;
\\' . \\ arsz~.nyic .zaobserwowano pa,jmoilnie.~zą lokomocją il! bowiem - ~grabne nogi, ale do.ycbcza~ nl~t Je!'>;;cz..e • wfoni.
,
.
a Ivhndrvka Hnie,~mnił. .
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Inie „Co
się z •robą dzieje? Od tygodnia
mam
Gdi.?;ie je

~DMOND SEE.

I

ba<'7-YĆ, co się z nim cizi ej e i poinfon110- mnie,

mój ukochany Pomyśl
tylko=
„Twói drogi list, od~brańy pr~ ~w.
żadnych wiadomości.
wać si~ co dt1 wspólnego wyja::du do wszystko tutaj przypomina mi młodość lą·', pisała p , Gartine, „póruu:yl
11'"~ „ ~
steś? C(' robisz? Może jesteś chora, rail Rarbiczon, gdzie w "·il!i jej zc: wsze razem imj~. taką niewinną i czystą, zaręczy:Jy mnie do glębi! .Jak głęboko koehać U·
JL„
~
n~? Czy żyjesz jeszcze? Najgorsze pr1.y s-pędzali Jato.
z innym człowiekiem, którego wtedy ko · miesz, mój j~dyli;y. i ja.K bai"dzó
MA\ująe z rm:targnie11iem1 rozpoczęty pu!'"zczcnia przychodzą mi do głowy !''
7-anadto dzFi zdenerwowany, a pJ · chałam, a który ze swej strony ni~;dy ko- gujesz, by Ciebie kochano! To też zrObił
wszystko, co chcesz, gotowa jt~tlm .'f!io·
oornz Gerard Mournutt odcrnwał g·lu
w. 1;.iarę, jak pisał, stawał się t 1) l?Z nadto oduwmy słowami, które przed chać mnie nie przestał!
1
J tak dalej, na wielu brtkach.
rzucić \vszy5tJro, by dzielić Twój Jós.
cłw ~iepokój w ocz-:'kiwaniu pocztv. Czy .1a.~dz1eJ ,~·yn'.agi:lJą.cy, despotyczn~'·. ~· ·.-. chwilą. kreśli!, :1rl~ s ta odczuł niq>owstrzr
NlP, w is t~cie, list ten lJie był o ·\;m- I jeżeli tego pragniesz_~ Lecz %Uta.n6w si~
l1:\reszcie odbierze list od 11 iei'' ·! ·
raiał swc~.ie zadania coraz bardz1eJ r.a maną potrzebę z'vierzenia się, '"iYntll'7C·
Jist11. 1 dobrze, mój drogi, nad konśekw~ami
. ". "
I Wl'<:,Z.} wi.; i nagląco:
ni;t swefrn bólu i niepokoju, slowem; w·: . wiednikicm iego wczorajszego
7
Wprawdr.ie
uie
ot
rzymała
go
jeszcze,
podobnego czynu .•.'• ,
. .,Ona" byla, io pan ~artine, t~ czaru , 0 '.:1.;a<i Ciebie nif'ma - nie mi11~f J'G\l·iedzenia j)"awdy. J\(;hieta, którą W\'·
Nast~..powalo
wyliczenie kilku tsch
Gerard, trochę rozczarowanyi i ziryto.iąc::1, c;;;uła, ).11ęk11a kob1.eta, ktora (~ jesycze tydzie11 '.· - c-zu.ię. że nie będę 1nanie t o razi}o c'm;em w sanw ~erce. nie
tr;rech mies1a.'.CY hyla JC&'~ koc~1 ~mk::i 1 . j uż mógł rniet;ć te~o rozdwojonego :i.y I 1rlz\wila ~i~ 7.bYtnio. W cing·u lat .,prz_v-. \\'any, zrn.ia ł list, i naturalną koleją rzeczy konsekwencyj, pocze:m wj)iawdtie df'.ottł
„~ "!.~"'tety ! -:- mt~si<\_la w~J cdnc na. l~~ (•ia, ie 111usi;;z zostać moj ą niepockc1ni ~ J zw~~czaiła'' się Ju7. J.:n~ztem \Viclu cierp·e11 m elancholijnie rn.Tócił myśli w stronę I szły r,amiętne 'j')rzysięgi, spóżniól'ie- ft..
t~ \\ J CIZ z n:ęzrn: ~ cor.cczl,~.. 1111 i:ołu.l 1 i 1p rn;n.ze ! ,Je:;~,c}i Irnchasz nmie t al · I cln kapr~"•Ów i niewierności swego pr~y · w iernej p zyjaciółki, k.tórą. tak niedaw- 1y.ewne według 7,dania a.dr~ta, któr~~c.
lltl, do ~wc 1
t e~c1 ow2J, . kt.ora l~;mlego '.iak ja Ciel-.1c 1'ocham, \VCŹmiesz rozwr~'l 1 ;ariel:t. T:vm raz:"m również okazaln no poś 1\"i ęcił innej. n:e zasłu~u_iąc.e.i może . ,,namysł• sMonH do wysfania drul'łigo
l:it:i. Zi1~)r;isz~ł,3 . ich cln s1cb1~.. K? chRn: (lii.i~ j:.k Ja zclecyclo\rnn~· jestem rozstc1ć \>iele stanowczości, pozornej pobłażli wc11lc n<? podobną ofi~rę. Ale prawdopo listu, bardziej opanowaneg-0 i przeiorhow~e . 1.\ 7 yw1sc1e . i10Slano';'tli . P11s~T~,m~ $i~ ('lr [n~c~·rnic z osnbą, która dłn.l!:o cl?.ie- woi:(j i ~stotnesro wyrnznmenia, prop<J· dobnie zc!ążr jeszcze uleczyć je.i ranę~ 1i nego, nii pierwszy.
Czynił w nim aluzje
pe.wnej o&>o.
c'.,ł":;1~1>1 L'. ap. r. a1 ti 1'e WH-ł~c m1aia pirr· lita moje żrciE'. z która jednak - i :11, rn1i:'!c chwilowe u'>1111 ·ęcie się i jego życia. Pn pe"·11em wahaniu wyszedł, udał się
d;} p. Darcyl, którą za i;tał we łzach po- wiedzialności i wahań, kt6n powstA~b
J fi" 1..V Jt<t 7;Rr3.i re :•nybyc:1u na mit:!Jsce.
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. ,Trdnakże JUŻ tnlz"e1\ ll.pJyn:\ł od fl'i W'' 1··,7.11e
<;tC)~unk1')
n1·ac:·c1nca;
}}nd e
1' n ;;·,r., c• 1 · kl O J€J \\ 'b]~~IU
' ~ ''~'
1 •
r·
"
li '
,, " , •
•a .)' po l)OZ yc 11 "'i0.er~rc]k'OGCZU
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·
.
~;:i \OL :
?~' 1 " ,1r 11 11~nc 1a :1egn p1sma. • .
.
,
.
·
·
'l
.
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J'i!" 7„ ·; 3111 . v:hrcw z::i w.:irlci tinl owi ?.
m~"~ rkrac(rv.111 1 _1! ~za a ~1ęKl .,r:s•n)):l :;:yc~e• •o~vnrez_ m~~ r:10.1 i cor~czk3pota- \-vszy. Dowiem w międzyczasie już ode- 1 la się w ciągu całeg-o Jata. Wkod6t ~·
.
wrnhan ·owa.na w 11:>c1c : pani ara .ar j eza~:'! mn e .11:11cztuszem staraniem. rzy. iJrah jego wlasny, płomienn y i w~. mow- 11t.:mowiono w tych listach ria tle wz:łj!m
l1siadl 1'17\" bi<1rk u i !J:<H"czkowo Wj evl. tow:i1·zyszka r1olj i n '.ecloli artrsly ! znać muszę. że ln mnie \VZrusza i 7.1· ;1y list, Przt·;)oion.v żarem namiętno:Sci, neg-o zrozumienia, przewidtiJ:icł!j nifdfo·
le•r :ir na 1·~n :"r "wo ie ll C.i' U f' i ~ 7.'.!Pnei·wo .Wohec c1łui<:.Zt:'•TO btaku \\'i~dfll'Yl l"IŚci o i \\"Sl.\-d'Z ,, a t 'ł 1de pnfeg-u.h mo i e WP-7.:<t"'i· który .nie 0111 icszkał wywołać pożąda ne- ~ci i prze zo111ości utrzyJnać „status quo·',
W:;\11 ie i n.ir'riokc\j;
nroim pn~ jacielu 1 przyszła osobiś"iE' Z()- I sumieni::i. Kie li"Z<.ba 0 to mieć ż.llu do il.O wrazen:a..
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RASZYN, "torek.

graikow. e.

11 .50 Kom. meteor. dla komunik. lotniczej,
11.53- p.05 Sygnal cza;u. I:? 05 Program ml
dz'eń b:Cż., 12. Jo Przegląd prasy polski ei.
12.20-12.40 Pl~' tY gramofonowe.
12.40 Uri:.
bm. PIM., I:? 45-13.55
Pl} ty. 1355 Koni.
Pa1i~tw. Urzi;uu \Vycli . fiz. i F'aństw. Zw.
~nort. 14.25 Komun ikat gospod:ircu. 16.00 Prz:=
~!;::d na jn0\\'6Zych
wydawnictw - omówi
prof tl. Mośc icki. J6.l5 Odcz~'1 dla nauczyc.i~
ii. 16 30- J 6.40 Muryl.:a jazzowa w wyk. Ted.
Lc\\'is'a. 16.40 ,.w promieniach
ics:e1111ego
~rnńca". wygł. proi. St. Sum!ński. 17.00-17.55.
Pope! koncert S\ mfon .. poświęcony twórczo-

I

wyrównać.
Zdobywa bramkę ze strzału Pazurka.
J ednak Łódź po,,-iększa wynik przez Klim.
czaka, a sędzia p. Rettig odgwizdał zawody
przy stanie 3:1. W repr. Warszawy wyróżni~;
·
się Króiewiecki, Przeździecki i Jung zaś w
ł"odzi Wełnic, Pe gza i Triebel.

LKS-u mecz międzynafodoW)· o puhar między
•ęskich
Łodzią. a Warszawą, zakońctył się zdecydo.
wanem :.wycię.'ltwem reprezentacji łódzkiej w
WczoraJ· Polska odniosła na dwu fro·n
woskrzydtowego ( z poddania lew. łącz· stosunku 3:1 (2:0\ W pierws~j połowie Łódź
tach olbrzpni sukces. Zwyciężyliśmy d'Wie dka) nieuchronnym strzałem w prawy gra z wiatrem i stale przeważa zdobywając
1 ·1·e pan'st"',
..,..~en•~.-J·e
piłkar·~
„ kto' ...~....,,. g 6 !'in.V rog,
'
· 1'""ontow1cz
·
rep no...
4'v
n
"
ta k ' ze
zmusznny bramki· pfzez H. erbst:reicha i Sowiaka. Po
mi od dieregu IM wiążą nas przyjaz'ae sto był skapitu}Q\Vać.
pr~rwie Wa.rsi:awa s~ra się za wszelką ceną
cunki·.
St'k""""
Polski~
J'es+
.„m
wi'ęks·
z
y,
W'
d
·
·
t
•
p
l
.
.
·
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• '"""'
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ru~JeJ POtOWIC -o '.1CV wztę11 SI~

W Warszawie dwie,

1 bramek

RA.DJ O-KĄCIK.

N iech Warszawa

nap·astni•kOW
' •••

B JeZnJe
. . - - opus
. ł 0§Ze)• ą. ••
of· . I
k ...
. ,
J kk tł t
.

że g1\iliśmy jednocześnie
usilnie do tir:.tcv i tak gwałtownie prze
w Warszawie i Bukar"•zcr'e.
· r· ź
" · ·1
I d ·
.
"~
waz(!. 1 e Pi zec1wt11 \ Zil e WI': nari; nl·
Sprawozdania z obu meczów przedstawic1- zv mógł się przedostać na stronę Pól-

JCJ 8 ne za onczente sezonu e
oa e ycznego.
~c; Tadeusza Jote:vki. w przerwie
ski. W 5 min. Kossok wyrównał. Stałe,
·
G
)
- 1\1 k" ·
I
·
kom. dl,'\
9
Galsze ataki Polaków i cią~łe strza?v . W df1~i~ 1~czorajkszńymeno ~:yło się na Zdl'o· Trzcińskim ( eyer 11.1 ,2, . lot ·1ew1c~em żrgl i rybaków. 1i.55 Program na dz,:eń na,
.
.
·
k: wm o 1cJaw1e za o cz 1 "
sezonu lekko. (G) - 11,21,1, Szubertem (ZJ.) Polakiem ~tępny. 18.00-lS.55 Muzyka lekka. W przer·
nie Drzynos1tv wskutek necha bram-,
. . . naprzelaJ. zor. ~KS), Nowackim (G), Brackim (G), Szu- 1 wie wLtdomości bieżące. 18.5.'i Ro7,ma itośd.
<1
,,,.. . ~ . r .
d k . d
I 1tletyc:mego w Łodzi. b1egam1

ją się następufaco:
POLSI\
,A
ŁOTWA 2:1 1.0:l).

Mecz międZ,Y'państwowy Polska
1
1
i!h.wa rozegrany W vVarszawic na boi- ro~~~~~ao {~~~cz:a i~:;l!~l~~. j~J1 1~~\ noa m4 ganizcw~el'l1i ~rz~z ŁOZLA. W)·niki ich by~~- sterowskim (Zj.), Deką (G) Nepelem (Wima), 19.15 Kom. 1,.w. Zach. do Hodowli Koni \V
~ku Legji w ob<.:c;iości 8 tysięcv
wi- min. przed koi\ccm Radojewski wśród następt•Jąc1>: W bieg~ _dla koh;et na_ dystansie Sławskim (G), Kręcikowskim (TFSJ), Lisem P~ ... ce. 19.20 Lis(ownc nauczanie rolnictwa.
dzów zakoticzył się zwycięstwem Pot· o~ólnego cntuzjazm,u zdobvł ostryu) około 1500 in_· z\''J'CH;;yła F~ydmanowna ~~fa- (SKS), Gahinowskim (G) i Frankiem (Zj.). Za J 19 30 Felieton z Krakowa. )9.45 Prasowy
ski. Wynik ten nie J;dpowiada 1Jrzebie- strztem w róg zwvcięską bramkę.
koah) w czaSJe 5 m. o3,8 sek. przed Maternw- wodnik ŁKS-u Polak został na starcie dotklj. l'zic1111ik lód!o\~ Y. ~0.00-:-~0-~0. Pieśni polsk~e
gowi meczu, gdyż w drugiej noto\viG Po
Scdzia p, lstrati
ną. (Zj.) 6,13,2, Ro~inarynówną . (Hak.) G.20. wie kontuzjowany. w biegu dla zawodników w \I yk. Anieli
Szle111111sk1eJ. 20.30-21.1::
lacv nie schodzili form~lnie
z potowr
POLSKA-RUJ'.' :>JJA 5:0 (4:0) .
Szczapińską (Zj.) Rysiówną (LKS) i Gapiń. niestowarzyszonych zwyciężył Nowak 11.54,6 Kon cert popularny. 21.15 Wiadomości sporto·
boiska totyszów zasvo1:jąc ich bramkc;
Jednocze~rtie ;· i .:czem w \\.'arSża- ską (Zj,)
przed Lipińskim 11.58, Perchetą, Kosiakiewi- we. 21.?0 Dod a~ek ćo P ras. Dz. f~adj. 21.25
gradem strzałów. Od wi:-;kszej porażki wi~. ódb\·ł się w Ltil<areszcie mecz mię
w biegu dla ~towarzyszcn~·~h startowało
czem, Kos:ńskim i Stajnbokjem. Dystans bie. n. c. koncertu. 22.~ Kwadra~s liter.: fragm.
uchronif g-ości jedynie PtC!I Polaków i dzypaiistwowv Polska-l~umunja. Re62 zawodnfkÓw ·
gu wvnosił dla mężczyzn 3.280 m. Organiiacja 7. p·iw. Pawta Hulk i-Laskow.ktcgo p. t. .Po.
• h b
I
\\f d .
. .
r
;
rucznik ]~ egier'' . 22.15 Muzyka taneczna 22.55
. >
ws
· ua111a1a ~rn lC
ram \arza.
ruzy prezentacja Polski stanęta na wysokvś· na 105 zgłoszonrch.
Zw~·c1ęzyl Kurpesa naogol dobra.
U d k
PJM . k
.k
. . ·
riie polskiej, która W',,,'Sh1pHa. ·,v składzie ci. za danm
. i wszvscv przcśc•g.ah. sle (Strzelec Zg,erz)
- .
.
d
'
)
rzę (,. om.
• . I . omum
·at . po 11cyiny. :n oo
w czasie 10.o5,4 prze
. ,„ ·
t
zapowiedziat1\ m, po pr1e1:wie zastąpi; w oiiarnoścl i ambicji.
Świe~nv byt
.„,„.
- 23, .3 · 0 . c. muzy 1n aneczne.1.
na ouronic r:iiedysponowane~'.I; tasolęt
k N
. M
KOt:NIGSWUSTERHAll SEN, wtorek.
Z\\,;icrz z \Varsza'Wianki. ZespM Polski zw aszcl zaTata. ~ nwrotem 1 paj,taks;m
z
dobył
14.00 Muzyka gramof. 16.30 Koncert. 17,30
0
Koncert. 1-1.30 .Bo'" 1
~ć "' obl1'c•u
s topniowo rozeg:rał s'.ę ; grat c\1brzc, a nn cze e.ł O· tez przewaga
b ł d ad ow
• · '-czboz·.no.
u
"
„
"
·
przez cą. V czas meczu V a z ecy owa
Wyn~ ki wyścigu 1·esienne go.
c:zasu" - odczy' t, 1a00-1°.z5 Ract 1·oćwiczerua
stab1 w pierwszej połowic Szcrfk~ I h'J na. Trłv nie mialv wiele ol'acv i z ata"
·
' , · · do kami ~~tlmlltlÓW radziły sr~bie doskoria.le
R,ozcgra.11e
· ·
·
• pewnem zwycięs
· t wem Ol· ec·1ego
k'
("t..~·
„ muzyczne (VJ) - Walter Diekermann. 19.00doJ·ewsk1· do.s'"oso
, ·.w al"'·się
~OZ:'tW„:
w dn!u wczo1·a1szym
za wo d y ::z:n· sii;
s_~vych kolcg-ów 1 byl~ zupdrne u o.D:"'':Y
W pierwszej połowic serję bramek kolus·~ie w Hek1101\ie z udziałem 11:1jlepszr:iJ gja) w czasie 13.31 przed Kla.ttt: (U11.-T) n Mi- l9.?5 Czyta'l'lkT filo,zoficzne. Prof. dr. A. Diehlare:n hanvv Polski bvł Gał 1 'ck1 r~a, rozpnczal \V 5 min. Majtas. zaś w 5 m. •kolarzy warszawskicli, i lokalnych prz' niosiy ..:.hala,kiem . W bie~u parami na w~ór amer.Y· trlch: ·Wille zur Macht" Nietschego. 20,00obrome. hnczn~ ?r~w~ zb_icra! .Ko.;;~;;oJ..> i :1riźniej Nawrot ostrym strzalem 11lok0 wrn:ik1i następujące: W biegu prnmjowym n:i kubki ila dystans:e 40 kim. (JOO okrążeń toru) ?2.ZO Tr. z Berlina. ą2.4o-24 .oo Koncert.
„f
W at~lrn. w.vrózrnah. s•~, rnwmez Vlyp1· 1 1va f pi tkĘ> po rn z dru~i w sia~ce. Dalsze 4 kim. (I o okrąże1;) z11·yciężyl Pl ctraszewsk ' Z"•;rc·rci.:vla para l1\ichalak-Targo1iski (obaj Le·
1ewsk1 na skrzydle 1 Jam:z:::k na P0111G· !~fektowne kombinacje lotnegc
atalrn (ŁTK) w czasie 6 111. 16 sek. przed .lóżwia- g,ia. '-"· \\·:;) us:anaw:ając cza.sem 56 min. 3:; Rejestracja rocznika 1912.
er.
l Polski nrzy111iostv w 1Jicrwszci nolowie kiem. w bicg11 dla sprinterów na I.OOO m sek. ll(:'"Y r el\ord trasy w ttelenowłe. Zwy~ Jtttro, t. ~. we wforek, dniia 4 b. m. Ob()Wią•
U goścf nrócz wspom1\ianq~o bram- ~i.'szcze d\\'ie bramki a mhrnowicic w zwycif,'$!\\'0 odniósł Po~ończyk (WTC) czils I ~ięzc:v
zaJ11i są ,zgłosić się <lo spisu IP'Qll'\ob011i 191Z zakarza, świctn~e spisvwat siQ t~wy obroń ?5 min. nrzez Nawrota i w 2~ przez Ur ostatnich 200 111. - l j.6 sek. 2) Majewski (WTC) 1
1dobyli 111 pu~któw.
.
ca i prawoskrzydtowv Tau~i~. Naol{ót t1~~'1fl . Drn~a połowa nrz VllOSi ~rę bar- 3) hączkowski (\Vl C) i 4 (Szmidt (Un:c·11· r O· Drugi.· llllljm=: zję!a p:wa lodzka Klattt-Szm1dt mieszkali na terenie 1 }{;001. p. p. o nazwdskacłt
L.otyszc poczynili w stoswnku do lat u· dzkj WY\'t1W11<1tlą. Q:clvż ~1n11u11i do1)iil- 11ri•1c;). Bi1:-g au•traEjski przyniósł p'cr'w , ;:c I 1-l p i l1 zc-cie para Olecki-Popończyk W b'e· na litpry K. L. Ł. M. oraiz poboro1w[ zamiesz·
na terenie 7 kom. p, p. o na1zrwiskach na
?1eglvch o~romne postępy ! był; ~espo· ~nwani przez li~znvcl1 widzów ataku:a ni'~isce MicJmia\1J\\ i Le sr,j a) przed Bryszkem i 1 g11 1:1c:11? ir 1\ ~ m
rremię (narty) zdob~ I Pe- ka11Ji
Nit ery G. li, Ch.
·'
l Cm b. twardym. Polacy ~orow~d1
nad teraz czcściei, nie mog~1 jcdn~k ooclo/a(· 1 argoń5kim (Legja). Czas zwyc.: ęzcy 3 rn. 3-: po1icnk. Organirncia zawodów dobra.
,ej
nim~ Przcdcwszystkicm technika \ strza !1:11sz~.i technice. bk. Żl.! w ~ ·~ min. bram\ sek. Bie~ 10 k11lJ. z.1 makmi motora11ii zakor.· I
ZAPISY DO „RODZINY WOJSKOWEJ". ~
1am1.
karz ?Cli hlusi no r'az ni:1rv skapitulować
Rodzina Wojskowa w l.odzi dorocmyn1
\\' pirrwszci pofowie Łotwie ucfafe: 'i>!t~I no strzale Nawrotr-. Widzów. 10.000 Sę
SłO'-'"YaCh.
zwyczajem rozpoczęła zapisy do klubu sporto•
:,dobyć w 19 minucie bramkę przez pra Jzia p, Charbicz z Zagrlebi::i.
\
~
I
~

I

r

K olarz

.. . n arty.

J

sp Or t

wyłoni

Juź niedługo

mistrz m.

Już n•.1jhliższe tygodnie przy~1io~ą nan1
!'Ożslrzyl!nięcie w poszcze~ób) eh grach

l błu~y "

. . _. . _"Y k • Jk u

wego na

s~on

zim<>wy. Lekcje, zaprawa zi.

\V mistrzostwach ko11m·ch Polski w -W dniu wczorajszym oclbvła się os- mowa oraz gry sportowe odbywać się będl\ 'fil
\Var~zawic tytut mistrza ·zdobvl por., tatnia konkurencja sezonu w lckkoatle każdą. środę l !'lobo~ w go<lzinaeh od 16,łS do
Ruci11skl 11::1 „Roksy" przed kpt. Mro\.v- tyce. a mianowicie marsz na dystansie 18,45 w sali Okręgowego Ośrodka W. F. przy,
kicm i Dor. Nchrid1crn na „Nero'.
50 kim. o mistrzostwo Polski (w War- ul. Nowo Targowej nr. 24. Początek seronu
\V h1ale mistrzostw te1111isowych ar s:rn wie). Zwvcicżvł w czasie 5 ~odz 1 m
specjalnf.t>
zimowego nastąpi w dniu 5.tym pafd.ziernika,,

Łodzi.

woj~ku 'W Pożnaniu i
pr:·• .;\·ż1l::a na m.:l'r.e mistrzowskie, obcho j; które zo~tałv

11ko!1czo11e
\l,; d11t11 45 sek. za \1.;od11 ik Strzelca z Warszawy
'"W'ii/
wczorajszym w \V:.t rszawic w gTze ~,,,, -Powierza przed Jarmułowiczcm (Bla Zapisy przyjmuje si~ nadał.
~
j~dynczcj ~?~-. P_rzvl?yls~i zw.vcic~vt. n~:, lygt.~!"'} ~og~:~:skim (_Strz~lec Warsz. )
1 kl.n (Jag1clo111a).
Mł.ODY PRZYJACIEi..! ZWifRZAT. ~"'
:Sochacz<:'\\ ~kiego () .J. O 6, 2 .6. 7 .5 1 G.:.. 1 , .t. z.tł.\ow,
·w grze pnclwój:iej para knt. Krall i kpt. - - - - - - - - -- - - - - - - • Rok I. Ze&Zyt I z kalendarrzyJdem na roi
Burzyński pokona!<\ parc kp.t. ReYrnnn j „
szkolny 19;E-33. Adres Redak~ji: Pozinań, ul.
ricrcllolt 7 :5 7 ·S 6: 1. Mi~trzos t wo ofi..;(:
Wdelka 18.)
J ~t .to nowe czasopismo 'dla azłllci, które
SKS. Łódź rów rezcrwv zdobył p. Kniczkiewicz lJi

sportowych o mistrzostwo Lodzi.
dził
50.ty mecz
Ostatnie rozgrywki przyniosły nam fU
peh1fo nieoczekiwane wyniki.
barn•1ch .,Młodzieży". To też ~arząd
w· µrach>' ~ęskich ~\' 1',oRzykówkę W .w
SMP. wręczył m\t złoty zti'garek przed ~!.1
klasie B, jak w;•Jdomo, gry odbywaj'! się
wodami.

w dwóch grupach.
W grupie dru~iej prowadzi
· W prerwsr.c:j grupie ~turroccntowy kan przed HKS.-em . .Jednak należy pamię~ać, jąc P. Pi0tke 6:3. ;~:6. (i:O i l'i:I.
a
\V dnii.1 wcwrajszvm odbyły sic;: lltl
dydat na rnistr:.•-t, Stow. !\lłodz. Pol. nie że Strz.e.?~c niema punktu straconego,
slQtJIJ.iącc mecze piłk•1rskie:
F·p'odziewanie przegrał. _z Wimą, mając Ht.lrcetze już prze~rali jedno spoth.•.mie.
W I<rakowie:
.
.
.
swój na5,labs'z y bo~•.l}Że mecz w sezonie.
Rozgrywk·a ponuędzy
•
powyzszem1 ze.
„
r
"
1
To 'ł>e7. :&_(lpewne odbędzie się trżecfa roz epołami będzie h. int·~rcsująca.
KRAKÓ\\-PvZNAN. 4:0 _(2:0),.
#rywka pc.mi~dzy S.M.P. a Orlęci.i:m, o il~
c~ os~•.i.tn~ Zl~yciężą ~espół Wimy, w prze
cnv.nym nowtem razie SMP. Z()stanie 1111
~trzem.

.,.,,

c.hce wzbudzić w ich małych serduszkacti li~t
tl!a zwierząt. PlePWszy t:eszyt objęilośct 3Z :
~tron ma formę kaleillda11Zyka. Na każdy tme4
.!>1iąc od września 1932 do sfierpnia 1933 .mal4
dn d:uicci ~ wierszyk i s.tosowny obrazek

s

,

, •
•
Zdcc:vd0wane zwvcięstwo znacz1H2.
C. pro~a~z1 n~dal .SKO. 1m. j lepszeg-o Kralrnwa dlo. które;.ro bramki
T. K~ci~zki prz~d ~~S. Zg.~r:u ~..:sureą. zdobyli: Smoczek 3 i Bil z rzutu karne~:strzc~ .zosta:111e najprawdc1POdobn1ei S. I<:. go. Sędzia dr. Lusgat·tcn.

..Koń -

(Dokończeni" ze str. 2·eJ·)

!~~

•
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6 20 55.1 64 617 97 ns 71 Sl3 96.1 1<~029 37 IS'l
9) ~3 4(17 'i8 91 sn 32 .':'! 70R 15 31 813 52 S3
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815 98 940
1140ł'l 74 137 96 21<5 91) 665 733 34 919 47
S8 115002 149 223 317 49 410 34 50 68 76 579 641)
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Je~t

to film nmerykari;ki z

życia

te

rosyjskiego ,

I

t21J040 120 21 26 Zl 1 20 28 59 41 25 589 625 76 przed rewolucją. Sprowad:<anie do Polski filmów
87 718 806 12 il 98 9.37 '121028 R3 26S 86 .314 <Ji ameryhaiiskirh, o:-nutych na tematach rosyjskich.
412 29 540 28 43 676 9~8 44 86 12.?003 118 27? ic,st hardzo l'y~ykowną imprrzą ho puLlitzność na 1
237 480 530 74 6Q5 795 8:?2 42 952 123Ul3 74 297 •
.
. '
322 443 57 60 532 iS R8 /51 841 6 981 9.~ 124\.l5~ ,,za, doskonale wawa !{o;Ję
16? 88 20$ 88 431 5-53 87 004 733 94 817 58 992
dostrzega kllż<ly błąd,
125028 110 63 2JÓ 315 4()2 610 14 35 707 802 lK1 j rozr67.nia fułsiww..- tony i wzrusza ramionami w
21 36 914 126032 50 76 93 124 41 58 224 ff) 336 I niicj~<·ach które gdzieś w Cincinnati lub w San
45R 614 103 0110 s9 90 s12 m 9,,2 9$ 127094 12.3 .
. '
.
.
227 33 321 26 45 70 482 529 i9 tl.55 94 853 tit hanei .:eo ltudzi:t drc~zcz- na widowni.
1
986 128059 101 59 gg 226 65 322 26 18 68 434 381
iłrgnitarze dawnej Ro~.ii wyda]~ 5ię łRgorlnymi
503 639 826 27 57 87 _94 129005 60 313 IQ 27 ~~I J,ar:rnkemi wol1e(' katów cierezwyczajki rewalucyj
4(1.S 31 51 654 7ti 110 12 927 42 130008 72 156 z~,
d'
d
dl
311 32 73 472 549 82 90 620 52 64 763 ~53 998 llfJ, !ł ct~rpicma zy ow z ~owo ". 7slre Y osie
131010 26 21! 44 108 2(51) 338 573 605 38 40 707 nlax są mrzem w porównrtnm z dzisiejszę gehenną
41 75 876 962 85 132003 20 29 87 104 94 263 83 ,lis•~ńców".
.
•335 97 418 511 54 613 710 16 38 49 839 907 7?.
Daięki doskonałd ~rte takich aktorów j~k j
313012 ~2 ~3 137 55 i4 262 71 402 2:> S6 99 512 I.
I B .
• t'J' 51 l d"1
.
..
16 778 86 990 1.WJ41 n 68 Jil344 74 4'15 16 22 .:one
nriymore l . , i , ,'. a~ ' ~111110 SWPj me
67 9.1 5(i2 803 935 U52:"!ii" 36 57 85 339 64 67 99 zl,yt prawdopodolm<'J tre::n, film JC~t
5i0 61 <J 25 i65 $OZ 37 928 ;J.) l .1(i062 11 5 34 ó2
cichart:y i atrakc,-j11y.
358 70 405 574 fi) 738 SOl 98 963 81 137060 72
Eli~>a Lanrli. now:1 gwiezcla" ckianu wyróżnia
::<2 1s1 s2 412 008 ni 8ti9 920 138017 22 126 220 .
.
·
:··
.
. . '
. ,
63 75 S2 392 471 72 519 603 913 701 81~ 914 :?9 Ft~ l'll~kną ih~mną. pm•lawll 1 wybitme słow'.an~kv
46 48 87 139059 65 l5Ś 224 328 416 39 55 606 (,(l urodą. \V rolt l'pi zody<'inl'i koięria Mikołaj.i WJ•
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14 47 682 907 09 35 4z l ·h 'l69 79 1.34 59 ffl Z61 n;orc 6twarza nit·zapomniar.ą krcacfo jako ksiąir
997 a 11 75 ~19 71'.M 40 4z 93 867 930 142oos 12 \ . 1 •
.
. „
.. .
63 95 l9C< :UO 35 430 47 523 24 28 738 6fi 67 9M '1tcn•.iew, zuuny porlrll'pny szct pohCJt rosy,1:;ktej
92 143040 56 2i?? 26 50 74 415 575 82 641 51) 9i
Rl'źy~el'ja Raula Wahhe, tw6rry „Zło:ti..,ja z
% 716 83 863 7~ 972 144104 235 53 448 65 87 S.50 Bagdadu". "Tanmki >: Mookwy•, "awia1a w pło·
60 653 83 7~ 71 79 ~29 37 51 71 OO 145018 142 111i~niacl 1.• j 'ł'lielu innvt'h wybitnych filmów _
49 236 408 29 610 53 730 44 4.5 60 873 146033 3i
•
•
• , •
50 306 435 !'=8 61 ~~ ~6'3 64(J 71 R5 1(19 891 9"4 stoi na wysokun rozionnc.
147102 79 92 204 23 67 375 92 425 8,~ 52!> 84 7~i
Narł program - ak1ualności dźwirkowe Fox1
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W1clka 18.)

Teatr 1\\lejski - Circe.
Teatr Popularny - Księiua cyrkówka.
Teatr Popularny (w sali Geyera): -

c.

vomu •·1·, sz lll~'r1·e ui· m·1er~ noło 11sż

ł\

l n ań,

WUima SKS. Łódź 4:0. 8 min. dó kO!\ca 111e~z nia zwycię:h' fa Danz. A.
10:6 i "' / Kino „Palare" l'Ozpoczęło sezon 19i2·33 Up!>
wzerwano.
\~larsza wie C.\V .S. pokonał Goplan ~~ "iadajęcy się l1nrJ1.o ciekawie najnowszym tilmem
1
-10:4.
I 11y:w1irni ,.Fox" rod tyt. ,.Moskwa bez maski".

~'!"'---„----------------------------~.;.;;.;.;

krótkie
powiaS>t~: „Nerjo'',
zbawca", „Kara
Boża",
, ;Miłość

bliźniego", dalej wierszyki,
nawet ! rebu&k,
(!raz na trzech stroniczkach wska.z6wki, Jak
di.ieci mogą opiekować się zWlierzęłamt Całość robi bardzo mile wraż enie.
Oby iiut<
dzieci zapoznało się z noiwem tern pismem
które zaczęto wychodzdć staraniem „Szkolne.
Lig.i Przyjaciół Zwierząt". (Adres Ligi: Po·

O. im. Kosc1~szki. W. g-ra<:h ż~1~skich. w ha·
W Gdarisku:
Na niedzielnych zawodlłch, ł!HICZ Stow. zen~ PrQwaclz1 Ma;kka b~ przed Tnumphe.111. NaW sobotr:! i niedzielę ba\tila w Gd:i(1
Młodz. Pol., Kwaśniewski S., który obecnie to.mia>:: w koszyko 1~.- k~ Sztern pt:zed Tnu'!1f.em. sku li~ow~ drnzyna Ruchu. kt6ra poko- ·
Ostatme gry przyn1os ly na.stQp11.1ące wymk1 :
n:::ta w ~obe>tę tamtej. kiub Ncufahnnt
Koszykhka męska kl. B.
~-ser 7: I ():li :rnś w niedziele żrerniso·
MECZE. Pl l.1\ARSKJt: O MtSTRZOST· „W~ma", - Sto.w. Ml,odz. Pol. 14:12 (!'!l wala z <}edani:t 2:2 (2:1}
.
\VO Ł. Z. O. P. N.
Oratorium - Wima 23 :16. SKS. - Absołwen· 1
W Katowicach:
\V meczach pifkarskich o mis'.rzost- 36 :6.
Atnatorski K. S. pokonał lfC. Katowi
wo w walkach o wejście do klas\· A.:
Kostyk6wl!a męska kl. C.
ce 5:3 i w Warszawie Rcprcz:emacjc\ A • • • •• • • • • • • • • • • • •
Krusze t:nder pokonał w Pahja1 -:ach S.KO. im. i(J ściuszki - "Resursa ?3:7. S. K. S. kl. poko1rnł•~ Gwiazdę :1 :2.
"l\fOSK"'' A BG:Z MASKI"
Prosnę z Kalisza w stosunku 4:T z.iś w (z gierz ) - .TutrZll!ia 32:15'
\V mccn1ch bokserskid1 rozcgrctnvcl1
·
"
"·
"ó "' k a ze
· ń
I B
na otwarcie sezo:iu w kinie ,.PALACE".
Łodzi w _mcc·zu o mistrzostwo ~rupy w
Kosz}IL
ska k. •
w dniu wczor::dszym w Odań.sku <Jeda-

kL C. Huragan nokonaf Strzelca z AJek
sandrowa 3: i · zdobywając tytuł mi Strza
grup'f.
·

J.

'~

Ach~

koł>ieclatka.

Adria: -

T. Ja si' boJc

utyć, Il

Karolek

ratuje euwve.
c 'apltol: - M:istitrl.
Casino: - Pogro·mcy przestw-0rzy.
Corso: - 1 Mim: Toy. II Jak zarobić
dolar:1w ty;..:o<l!liiowo.
Czary - W .krizytowym ognu.
Cyrufi<; .... Publiczność na scen1e.
Gra1;d°Kino: Jdr: -

J,O(l(J

Babie lato.

Gorw: -

Dr. Jekyll i Mr. Hyde.

Tip-Top,

Ludowy: - żei::naJ Mascote.
Luna - Ro.nny.
1\\:itro: - I. .la sie boje utyć, U Karolek ra.
tuic Europ\·
Mimoza - i Anlofow1e piekła.
Me!odram: - Maz z grzeczności
Oświatowy: Dla dorost. Tragedia na.
piętnowanych
dla mlodz. Królewski lei•
dziec.
Pałace: Moskwa bez maski.
Pan: - !. Kobieto .nie grzesz( 11. Marynar•
wbrew woli.
Przedwiośnia:

- Bracia Karamazow.
Zew ziemi.
Resursa: - Straszna noc.
Splendid - Człowiek. którego zabifem
Sztuka: . - Milion.
Rakieta: -

i

[O ZIOfOWI[ Uf ro na
włoszczyzny.
Pieczeń wołowa.

Zupa z

Borówki.
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I

życia :twlerząt.

następuj~

Potem

w , k.las1e.

WINSZUJE~:·.

Jutro: Franciszkowi.
Wschód słońca 5,39
17 ,I:l
dnia 11,3·1
Ubyło dnia s',19
Zachód -

Długość
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Błąd rozkochan~go
Fiirt z

wielbiciela.·

rudowłosą mężatką.

Conan Doyle nie znal daktyloskopji.

Rysunek palców jest niezniszczalny.
Nowe

szczegóły

o podporze nowoczesne°' ktyminalistyki.

Podsłuchane.
W

SĄDZIE.

Sędd;a: - Ile pani
świade'k milcey.

ma lat?

Sędzia: - Czy to pytanie ~t d1'i pani
nieprzyj.:mne?
Śicifl,(],ek: Pyt111nie nie, ale odpo
wiedź.

REFLEKSJE.
-

Tatusiu, nasz nauczyciel opowiadal
dzisiaj, Ż'e w Afryce żyją plemi'ona, 'W
których mąż poznaje swą żonę dopiero po
nam

ślubie.

- Nioetylko w Afrycie, mój synu, nietyl
ko w Afry~ ••.•.

W SZKOLE.
Nauczyciel: - Jak nazywamy

człowit>

kb~

który ustępuje i przyznaje się do omy.
ki, jeżeli widzi, że niema racji?
Uczeń: - Mędrcem.
Nauczyciel. - Dobrze. A jak 'hazywc.
my człowieka, który ustępuje, mimo, że
ma rację?
Uczeń: Żonatym.
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Probsł..

Odhito na wtas.1ei ma„zvnie rotacvjni:j
' au tadz.i nrzu uHcv Karola

Nr.

z.

ił \VVdawnlctwo odpowiada·. Właduław ~f\·o„tkowt;l.I

~ rtdak~JG odnawladil; Rruuaa f'urm.a.Ułd

