Zbrodnia na zabawia.

OPLATA POCZTOWA UISZCZONA RYCZAL TEM.

Młodzieniec

zasztyletowany podczas tańca.

Lwów, 31 paździiiet'ln:iika.
One.g daj w Bystręj kol•o Jordainowa
dokonano podicUl!s 2Jabawy tanecznej, jaką urząd:zi:to tamtejsze kofo mfod:zieży,
ohydnego morderstwa na osobie Prancisl1ka Jaskółki„ Oto w chw1i:l!i, kiedy
JaskóVka tańczy,l z pewną dz:iiewczy:ną,
n.iewyśled'Zony
dotychczas sprawca
pchrnd go talk si1lnde nioiem w pierś, że
ostrze wryto się głęboko w serce, powo-

•
ROK

v_ / lóDZ PONIEDZIALEK. 31 PAżDZIERN.

1927.

I-

I

CENA NUMERU 20 GROSZY.

dując śmderć.
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Zamach na prezydenta Grecji.
Sprawca

ateński
ł

kelner-- symuluje głuchoniemotę
składa pisemne zeznania.

Ranny w policzek Condurlotis

poddał się

operlcii.

Ateny, 31 patdzlern!ka. '
Zeznania swoje sktada on na plśAteny, 31 pa:tdziernika.
jak j.uż doniosła pokr6tce d~ls_Iejsza mie. Zaprzecza jakoby miał wspólniPrezydent republiki poddał się lek~
.~~publika 11~ p_rezydenta repubhk1 grec i ków.
czasie przeprowadzonej w jego kiej operacji czoła.
kieJ Condunotlsa
wyko ... any zostaf . k
. „
.
k . . k' .
Polityczni przeciwnicy Konduriotisa
1
1
wczoraj za1!1.ach.
miesz .a'. u rewi~Jl zna1eziono ·siąz 1 1 wypierają się wszelkiego kontaktu ze
'V chw11!, gdy prezydent opuszczał dzlenmk1 komu111styczne.
1sprawcą zamachu.
gmach ratusza ateńskiego, gdzie doko- ~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
nar otwarcia kongresu burmistrzów i ..:
wsiadał do samochodu, z tlumu padf
z rewolweru i
go w p o l i - T r a g e d j a
Ttum rzuca się na sprawcę zamachu i pobił go dotkliwie.
. .
Absolwentka szkoły handlowej zastrzeliła się
Rannego prezydenta przewieziono na
•
•
tychmiast do położonej w pobliżu klim1eszkan1u narzeczonego.
uiki.
Lwów, 31 paźd·z.femika. mata, a takż~ catą korespondencję.
Ateny, 31 października.
Po przybyctiu Gajó\v'nej do mieszkaAgencja Ateńska podaje następujące
\V domu przy ulicy Konopn:ickiej nr.
nia
między nimi nastąpiifa ostrzejszra wyszczególY zamachu na prezydenta Kon· 12 mieszka dr. Stanls.taw Marcm-k, urzę
duriotisa. W południe w chwili, gdy pre dnlik Banku Gospodarst'w·a Krrajowego, miana słów, w czasie czego zdenerwozydent wychodził z kongresu burmi- zajmując tam dwupokojowe mi1~zkaniie. wany dr. Marczak Wyszedł d-0 drugiego
strzów, ~ebranyc.h w ratuszu, młody ko Pr.zed ki:lku laty 9,r. Marczak poo1rnf pokoju. Wówczas Gajówna chw~ncdła w imun'sta, chory umysłowo, strzelił do sa przystio}nq pannę Marję Gajównę, absol- szący na ścfanie duży rewolwer, nafadomochodu prezydenta.
wentkQ Sz•k oly łiandlowcj. GaJówna wa:ny nabo].aml i cel nym strzałem w oKula, rozbiwszy szybę auta, straciła dość często odw:edzala mies.Ztkanie dra kotk:ę serca pozibawlta siebie życia.
na sile, tak iż zadrasnęła jedynie naskó- Marczaka, ucho ząc za jego narzeczoną.
Po strzale dr. Marczalk wybiegł z mie
rek koto czoła. Sprawca zamachu areszOd pc:w nego c~u mlto·s ny ten sto- szkania, wzywając pomocy sąsiadów.
towany zostat niezwłocznie. Tylko dzię sunek między n.imi pocz.ąt ozn.ębiać się Na miejsce przybył zawezwany lekarz
ki interwencji policji wzburzony tłum i w1idocmie Gajówna straoi1ta nadzl·eję, dr. Oimpel, a następnte zjaWiilk> się pogonie dokonał nad nim samosądu.
aby dr. Marczai'k z niią s.j,ę oż.envt. Na tem tow.re ratunkowe. Zabiegi t:ekairski·e okaPrezydent republiki przeniesiony zo- tle mnędzy ńd'rtl.i Powstały nieporozumie- 21a'ły sli.ę jiui bezcelowe, gdyż Gajówna
stał do kliniki, gdzie udzielono mu pier- nia, to też Ga~ówna ·wczoraj po godzn.te nfo żyta.
wszej pomocy. Zachowując przez cały pi·ątej wtecziotem przyszła do d"ra ' MarNa p-olecen1ie lekarza micjS'koiego dra
czas przytomność umysłu prezydent czaka, przyn: ós·łszy ze sobą wszystkie Kasp:arka zwłoki Oajównej odstawiono
wkrótce po zamachu przyjął członków podarunki, fakiie kiedy od n.iego otrzy- do za>ktadu medy-cyny sąd·owej.
rządu, którzy sktadali mu powinszowania z powodu oca1enia.
Sprawca zamachu na prezydenta Kon
duriotisa nazywa się Zafir1os Gussios i
1iczy lat 28. Po aresztowaniu zaczął on
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zranił

miłosna

we Lwowie.
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Niezwykły

symulować ~luchoniemotę.

zgon w

Tajemniczy list kryje

zagadkę

dorożce.

tragicznej

śmierci.

Na miejsce przybyl:a komliJsja sądowo
loekarska z Jor_Q1anowa. Przeprowadzone
prZAe·z poli1cję Os.~elca diochodzen.ia uwieńczone zostały areszt.owanrem dwu
uczestnlrków whawy, W~adysJawa Sz.cw
czyka I Starllisfawa Urbańczyka, pr:u~
oiwko którym mdano zebrać najwi·ocej
ma teria-lu obciążajce g o.

Wlaśclclał

lasu

odciął

pastuszkowi piętę.
Sosnowiec. 31 pażdzdemi'ka.
Bięńnastoletnl pastuszek, W.iik tor Ję
drusd'k, pasąc kTowy na ścdernisku w P<JbUżu ws.i Pustkowie N.iiwy (pow. zawicC'kri), zziiąbt na wietrze, a pragnąc silę ogrzać, mzpalit ogi. eń na polu, na który
zbierał chrust w pobliskim a~ajniku.
Widząc to w!aś·c:ic.;cl lasu Franciszek
Sierka, pod'biiegł do chtiopca i maclrn ąw
sziy trzymaną w r ęku kosą, u-;;.iąil pas tuszkoWli piętę.
W stainiie groźnym, wskutek ogromnego upływu krwi, przewtiezi'Ono Ję
drusika do szpitala, Słcrkę zaś osad zono w ares~ie.

Smiarc od prądu
trycznsgo.
Ł6di,

elałt

31 paidziernik~ .

W fabryce przy ulicy
Z$!ier.skh j 69
miał miejsce tragiczny wypadek, który
po.cią,~nął za sobą śmierć 6S.letni~go robotnika Józefa Pani.szewskiego, zamicsz
kałego przy ulicy Sienkiewicza 68, ,Janiszewski podczas praci dotknął ręką prze
wodnika ile izolowanego i w tej chwili
padł trupem na podłogę, rażony prądem
elektrycznym.

Zgon stwierdził przybyły lekarz pogotowia. Zwłoki zabezpieczono at do zei

.ścia władz sądowo-poliicyjnych.

Zlazd austriackiai

partji socjal-demokratvczneie
Wiedeń, 29 paidziernnca.
Dziś rozpoczął
się tuhj w wielkl~

s:ali Domu Robotniczego zjud. austrjacmieszka w klej partii socjaL-demokraty•!Zn~j. Prze- •
tym domu.
mówienie powitalne wygłosił burmi!'irz
Wówczas dorożkarz zaciął konia i mi.asta Wiednia Seitz, który omówił m.
konającą pasażerkę powiózł do ambula- in. wypadki dnia 15 lipca i zamaczył, że
18-letniej służącej.
torjuim pogotowia ratunkowego na Lesz koalicja między obu obozami w patia..Lódi, 31 października.
nie. W chwili, gdy ją wnoszono do am- mencie w obecnych warunkach JC'St nie·
Aniela Rutec:ca, os:-emnastoletnfa słu
bulatorjum skonała.
możliwa.
żąca, wcLoraj targnęła się n..'1. życie wyNa podstawie zebranych w pierwszej
pijając ""ięl<sz;ą dozę jodyny.
chwili szczegółów, okazało się, że koto
Przyczyną rozipaczhiwego kroku mto
godz. 1 i pót wiecz. jakaś mara dziew- Bó~ika
·
•foj d'Zi·ewczy11y był piierws"y zawód mi·
czynka przyniosła list do domu przy ul.
~
W
losny.
Wierzbowej 8. zaadresowany do GaWiedeń, 31 paździie·mika.
T~utccka od d!uższ.cgo czasu kochała
brieli Wie.se!. Dozorczyni odniosła ten
Wczoraj
w
pot.udniie ~okaitorzy domu
s 1 ę w pewnym młv.ut.ieftcu, i wierzyła,
list do mieszkania pp. Wiesiów na 2-gie
przy
ulicy
Andrzeja
18 zostali zaialarmofo ten oclwziajcmni s.ię jej uczuciem.
pietra. Panny Wiesel nie było wówwani
przeraźl1
i
we1~1i
krzykami, wydobyZ 'vybranvm swym wif'dywata się
czas \V domu. W rócil'a z miasta dopiero
rza·dko, to też z nicc!erpHwośclą oczekiw k\vadrans później. \Vszedlszy do wającemi się z; parterowego miesz kanka
wała spotkan;a . które wcz.ora) wreszci.e
mieszkania, przeczytała natychmiast do- '" któryim znajduje się dom schadzek
nastą pilo.
głośno zameldował pasażerce, że są już ręczony jej list i niezwłocl!lic opuściła ni•ejakieg o StudnP.arka.
Okazafo s'ię, że „pensjonarjuszki" l
Mtod'.z i·eniec przyparty llO muru o- na Ossolińskich 8. Pasażerka tymcza- mieszka.nic.
:ich
przyjadelc wsz.częH bójkę, która
świadczył, ż.c n!e podz.iela jej uczuć i u~ sem dawała jui tylko słabe oznaki ży
W pót godzi ny późn i ej rodzina Wieprzybrata
groźny charakter. Wakzorv
waża Ich zna}omość za prrek>tna.
siów
otrzymała
z
pogotowia
telefoniczcia . .
·
Pierwszy zav. ód mifosny \vytrąci~
Otrula sir;. lub zasl'abla. noroikarz ną \Viadomość o tragicznym zgonie Ga na noże.
Przybyli na miejsce wypadku poste·
dzicwczy.nc z równowair1 po bel.sennej zaalarmował dozorcę domu, ten jednak br jeli.
rnnkowi z trudnością dosta.l1i sic do mienocy targnęla się na życie.
szkania, gidyż drziw1i byty zaba.rykadowane szafa i stołami. Jednemu z nczest11ik&w awantury, 44-letni.emu Józefowi
Marón;.akowi. zamieszka!emu przy uBorysław, 31 października.
Hcy Profesorsk iej pogotowie .udzi eHło
W szybie „Kralup", należącym do fa
Tłum rabuje jubileuszowy skład ubrań.
pomocy. Doznał 0111 dość cjeżkl.ch pora,
ny Hermana Blocha, wybuchł wczo~:ij
pożar, który strawił doszczęl!1ie iedt.!n z
Moskwa, 31 _Października. 'cie Kuźnieckim otrzyn~ał więksi:y zap.as nti efl
mnie jszych szybów. Szkoda wy.n.osi 50
Z okazji dzie~ięciolect a
pn(!wrotu manufaktury, zebrał się wczora1 w s1le
;ys. zł.
lbolszcwi-::kiego władze sowieckie wobec k ilku ~ysięcy os.ób, a zastawszy
sklep
Pożar powst~ł o~ isk:y, wyh•r.).rz::>n<:i trwającego od dłuższego czas~ bra:u1 to- ;amkmę.ty wybił szyby,
;vtarg:iął do
Berlin. 31 patdz i•crnika.
naskutek urwania się wmdy szyl)ov:ei, warow bławatnych postanowiły sprowa srodka .1 rozpoczął ra.bow:ac.
.
Związek
fabrykantów
::;rgar w Sak·
która ze zn:.:cznej wysokości sp1ciła, 11- dz; ć więks·ze zapasy do sprzedaży po ce
Dopiero mterwenCJa silnych oddziaderzając o stalowe narzędzia wi.:!r~ni•: zc nach zniżcmych.
łów poli<:ii konn~j położyła kres dal sze- sonji ogłosił lokaut w fab:-vk ac h :yton u.
Jak dotychczas lokaut O'bjął 12 tysięcy
Mechanik nazwiskiem Keller, który znaj
Nagi i bosy tłum mo.skiewski na wia mu rabunkow!.
roboblików.
&\ował się w windzie ciężko ranny.
domO'ść, że sklep „Tekstilton?" na moś-

Samobójstwo

Warszawa, 31 października.
W znanej wraszawskiej rodzinie
Wieslów rozegrała się wczoraj tajemnicą osłonięta,
wstrząsająca tragedja.
Trzydzieswlctnia, znana w sferach towarzyskich panna Gabriela Wiesel, zamieszkała wraz z bratem przy ulicy
Wierzbowej 8 z niewyjaśnionych przy.
czyn zmarła w warunkach, które wywof afy w mieście wielkie wrażenie.
Panna Wiesel znalazła się koto g.
8 wieczorem ha ul. Miodo·w ej. Tam
wsiadła do konnej dorożki i kazala się
od\vieźć na ul. Ossolhlskich nr. 8 Gdy
dorożka zatrzymata się przed wskazanym domem, ku nicma!einm zdziwieniu
dorożkarza pasaierka nie opuszczała
miejsca. Dorożkarz zeskoczył z kozła i

oświadczyt, że pani ta nie

„. domu schadzek.

1

Pożar

w kopalni

n;,ffy.

Niepokoje w Moskwie.

I

Lokaut

1

•
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CZORNY

Kozak, który

Za gwiazdą
komendanta

został

n onarchą.

zdobył

tron Persji?

Jak Risa Pahlavi

-:-

9 rocznica

Zawrotna karjera

zwykłego

szeregowca brvgady

niepodległości
Było to jeszcze przed wojną świato
wą. Przed pałacem ambasady rosyjskiej
bądzuJ św1qcona w sto/t· w Teheranie stał barczysty kozak na po
cy bardzo uroczyście. sterunku. Co drugi dzień miał słuibę.

odzyskania

Z tą chwilą ex-kozak Risa Pablavi
nocnej Persji poddaje się na jego rozkajest już właśnie panem sytuacji w Persji.
zy,
właściwie Do r. 1923 jest ministrem wojny, w tymDo tej chwili nie istniało
państwo perskie. Była wprawdde Per- że roku zostaje premierem, a w r. 1925nazywała po opuszczeniu kraju przez dotycnc2:rWykonywał ją znakomicie. Przepowla- sja pojęciem geograficznem,
dano, mu, że zostanie napewmo podofice się dumnie „empire Perse", ale zapraw- sowego władcę - szachem.
Wskrzes:ciel „irańskiej państwowo:'.i
rem, a może nawet dopnie stopnia W~ich dę nie myła „empire"! Dziesięć kUometrów za Teheranem kończyła się wła- ci" opiera się właściwie dotych.:zas na
mistrza!
mieszczańsł. w!e,
dza rządu i traciły posłuch jego rozkazy. „stanie trzecim": na
Dziś kozak ten, Risa Pahlavi, jest Wszędzie w kraju byli feudałowie, dys- inteligencji, przemysłowcach. War-;twy
szachem perskim, ukoronowanym władlatyfundyści,
wielcy
ponujący własnemi wojskami, królewię- możnowładcze,
wobec tego
ta, wielmoże, rządzący się własną wolą feudałow:e - zachowują
cą.„
·
· i trzym11ą
"
·
!staniała w Pers1'i przed wojną „rosyj jedynie.
neu t ra 1nosć
„parweruusza
wpływ
włościańskich
mas
D-0
zdała.
się
walkę
rozpoczyna
Toteż Riisa-chan
Był to instruska brygada kozacka".
db.tc~o, że
ment carskiej polityki imperjalis!yc.::n'-d z feudałami, oparłszy się na dwóch war- jego przeważ.nie nie dotarł
kohort.a stwach: inteligencji i przemysłowcach. armja perska uzuepłniana jest d<>tychw północnej Persji a zarazem
obrońców szacha przed wewnętrznymi Zwolna kończy się wpływ „chanów" i czas na podstawie systemu werbunko„szeików", a rozszerza zakres władzy wego, a nie z powszecbn~o obowiązku
wrogami.
W tej to brygadzie kozak Risa Pah- Risy-chana. z pieniędzy, coraz wydatniej słmby wojskowej,
Toteż Risa-szach -przeprowadza obe
lavi przebył „szkołę polityczną". Wi- napływających do kasy państwowej, prze
jest słabe, dewszystkiem tworzy mocne kadry siły cnie reorganizację armji: wprowadza po
dział, że państwo perskie
wszechny obowiązek służby w wojsku,
w ręku mo- zbrojnej.
bezwładne, jest igraszką
masy włościańskie
kraj wciągając zarazem
Wreszcłe postanowił zupełnie
carstw obcych - i że ten, kto zorganizu
je w państwie siłę zbr.ojną, nie:::ahżną i oczyśdć z elementów obcych, przede- w orbitę swego wpływu.
Dziwne est, że właśnie teraz wśród
wszystkiem z resztek wojsk okupacvj-1
mocną, będzie panem sytuacji.
Kiedy wybuchła rewolucja rosyjska nych. Chodziło przedewszystkiem o dwa ludów orjentalnych wyłaniają się· .takie
ewolucję,
Risa Pahlavi był już wachmistrzem, Nie wojska: angielskie i rosyjskie (a właści- postaci, które przypominają
„kozacka brygada'' w wie sowieckie). Anglicy zrozumieli dos- jaką dawno już przeżyła twór.:za myśl
bawem carska
Persji straciła r.osyjską komendę, powy kanale, że o wiele dla nich jest ważniej- państwowa w wielq śrndowiskach euroPersji z sowieckich pejskich. Postaciami temi są: Risa-szach
rzucała carskich oficerów. Wt::~dv na sze oczyszczenie
niż utrzymanie w tworzący konstytucyjne państwo, oparty
czoło wysuwa się kozał Risa i wk::óke czerwonoarmiejców,
jest dowódcą brygady, zakwaterowanej kraju własnej zał.ogi. Toteż chętnie z.go- o „stan trzeci", a właściwie będący jedy
Kemal-pasza,
dzili się z planem Risy. Sami swe w<Jj- nowładcą swego kraju;
w Kaswinie.
Krótki moment decyzji - i Risa ma ska wycofali ::a cenę usunięcia z kraju prezydent Turcji, oparty o dykta~urę je.
dnej partji, a przeprowadzający :-eorga·
szeruje na Teheran. Cała siła zbrojna pół sowieckich oddziałów.
nizację całego zaśniedziałego ustroj•t kra
a
emir Afganistanu. samo
ju; wreszcie
dzierżawny pan zacofanej pod względem
cywilizacyjnym olbrzymiej połaci ziemi,
Pomnik i grób Dantego.
zmuszający - jak ongi ca'f rosy;ski Pictr
- swvch zio.ll)ków do przystosowania
·
~się do tempa cywilizacji nowożytnej.
l Nietylko wśród narodów wiysokiej
tkultury następstwem wielkiego wstrz(su
MARSZAŁEK )óZEf PIŁSUDSKI
wyłonienie się
: wojny światowej było
w roku 1914.
·. przepotęinych indywidualności, zmienia
:; jących „fizjognomję polityczną" całych
Zblirająca się 9-ta rocznica odzyskaspoiykamy
społeczeńst: tensam objaw
Ria niepodległości Ojczyzny w dniu 11
również i wśród ludów orjenblnyc:i. R;.
listopada 1918 r. przyniesie ze sobąsze
, sa-szach, prezyden.t Kemal i emir Afgazwiąza
::-eg niebywałych manifestacji,
nistanu należą przedewszystkiem do te'
nych ze wspomnieniami tego, co tę niego typu „przetworców" wielki:::li społe
zdobyło.
i
podległość poprzedziło
czności narodowych i wielkich skuµ=sk
W dniu 13 listopada odbędzie się w
ludzkich.
~arszawie zj-azd b. więźniów !deowych
a
„„„„„11111111•mlll!linllłla'IP!
z lat 1914 - 21, którzy w mylśl ido.ologii
Józefa Piłsudskiego walcząc po obu stronach linji bojowej, narazili się na repres .
;
je zaborców i okupantów.
Najliczniej oczywiście będą tu repre-.1
5entowani legjoniści obu brygad i działa
ciągu 25 lat - cztery
cze POW,. którzy zapełnili kilkanaście
wielkie katastrofy
obozów internowanych w kraju, na Wę
S!rzech i w Niemczech. Nie zbraknie tek
okrętowe.
• studentów belgijsk;ch, którzy w drodze
Zatonięcie olbrzymiego parowca wlo
zatrzymani przez
do Legjonów zostali
skicgo „Principessa Mafalcla" należy de,
Niemców i internowani w Holzmunden.
rzadkich wypadków w dzicjacl1 żeglugi.
cywilnych,
Nie zbraknie również osób
W ciągu ostatnich 25 lat w równic
wywiezionych z Kongresówki prv!z ckutragiczny sposób zginęty cztery wielpantów do obozów aż pod granicę holen
kie parowce pasażerskie.
derską.
W zjeździe wez.mą udział równie.i; oDnia 1.5 czerwca 1904 roku splonąl
dywizji
fiary represji rosyjskich z 5-ej
na oceanie skutkiem \VYbuchu kotta pasyberyjskiej i późniejsze, jęczące w b'.:>lrowiec „General Slocum". \V ogniu poszewickich kazamatach Butyrek i Kc n- 1
niosło śmi crć 1OOO osób, a katastrofa
zdarzyla się w pobliżu Nowego Jorku.
kazu .
Do uczestn:ctwa uprawnieni też bę
16 kwietnia 1912 roku zatonął olbrz:r
dą internowani w latach 1918--19 w obo
mi okręt „Titanic", natknąwszy si~
zach małopolskich przez ukraińców, tuwśród nocy na górę lodową.
dzież powstańcy górnośląscy z 0bozu w
W tej olbrzymiej katastrofie zginęlc
l.t1baniu,
1500 osób, a wstrząsające opisy icl
Otwarcie zjazdu nastąpi w sali Rady
śmierci dotychczas jeszcze budzą ~rozę
miejskiej. W przerwie południowej ucze
Dość powiedzieć. iż w ch,vili, gdy
na groliie
ot·1:cy zj·azdu złożą wieniec
ws.zelki ratunek okazał się daremny, a
t~ iez.:1anego żołnierza i udadzą :;ię grem
1 lodzic ratu11ko,,·c nic mogły już pornie·
1alr,1e do Belwederu z hołdem dla Pierw
ścić więcej podróżnych zebrali sij pozc
,zego Marszalka Polski, któremu spe.:-stali pasażcro\\'1i.:: wokót orkiestry, któalna delegacja wręczy księgę, zawierara za:;;rala niodlitwę za konających ;
żołni'2r;:y ze
Jego
icC\ wspomnienia
pr~y jej dźwickach „Titank" pogrążYi
wszystkich obozów i więzief1 w latach
sil; w odmętach.
1914- 1921, tuteż liczne fotografje.
Dnia 29 111aja 1914 roku najcclJat pa
Na czele komitetu redakcyjnego stoi
rowiec an~klsJ.._i „Emprcss of Treland"
szef Biura hist-0rycznego gen. Sbchic" czasie wielkie.i burzy 11a skatę pod·
wicz - na czele zaś komitetu, organizu'' od11 n.
jącego cały zjazd, inspektor armj1 gen.
\ \ ' katastrLific tej Z:4·;uęlo 600 osób,
Sosnowski.
••
M ••am
il!H«•·łlMNłłlf*WAA
Wobec wielkiego· zainteresowania, ja
ki ten niezwykły zjazd budzi, zanotować
ideowymi,
nale±y, że po:m więźniami
się zaopatrzyć w karty
którzy muszą
~horoby wewnętrzne
I
ucze6tnictwa, zaproszenia na zjazd onrzvimuie od 4-·6.
trzvma,ć mają także osoby, które zasłn
iyły się pod6wcz:as, udzielając tym wi~.7. jJrne zdjęcie przecsta wia grób Dau{cgo w Rawennie, dol11c - pomujk twór~~
„Boskiej Komcdji".
..J
niom. ~ pomocy.
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med. Jan Polak

lAnarze1a 43, tel. 64-21.
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służby

Odroczenia
będą

wojskowej

udzielane nie przez P.K.U. lecz-przez komisarjai
·
rządu.

Obecnie, z dniem 15 listopada, w..;l!•
Łódź, 31 października.
Dotvc!Jczasowa procedura udzielania dzi w życie nowa ustawa, która uprnszodroczct'1 z tytulu studj(J\\', jcd:rneg-o ży cza dotychczasowy tryb uzyskiwani t
wiciclstwa i lermiuatorst\va w rzemio- o<lrocze!1 wzg-lędnie prawa półtorarocz
<te, odbyv:ała s:c; w ten sposób, iż pe- ncj służby. A mianowicie, wszelkie o!ltcnt muslat zgłaszać podanie do komisa- rcczenia będą decydowane wyłączni:~
rjatu rządu, który udzielał odroczenia przez władze administracyjne, t. j. pruz
tylko w porozumieniu z P. K. U. To sa- komisariat rządu bez konieczności i:Juf(!osób, posiadają- zumienia się z P. K. U. Równoczc:":i:.:
1110 dotyczyło poda1'1
cych census naukowy i, pragnących ko podania o przyznanie póltoraroc211·;j
A . . .
- Pani nóżki poznałbym wśród ty- neo, gdzie Jest n:ia!y synek szanov~r- rzystać z 'prawa półtorarocznej służby stużby, k.tóre będą mogły być sktacb '·tl~
siąca innych !...
I jedynie w terminie od 1 maja' do 1 li:) ·:1
.
ut;~ ?~nstwa, przeciez chłopczyk mo&c wojskowej. .
- Oh, pochlebca z pana!. ..
Podania te, składane byly również każdego roku, będą zatatwiane wy!:\„.: ąc ·
- Tak, bo pani ma pończoszkę po- Niech się pan nie obawia. Trzy- do komisarjatu rządu, który z kolei prze r.ie przez komisarjat rządu.
I mamy go mocno za rączkę.
dartą.
Komisje poborowe żadnych pot.la ·1 ,,
1kazy\Yal je komisjcm poborowym.
91
odroczenia nie będą rozpatry\':~~ć, ~1; _1
~' h&PW
+.'A•&~
ich zaś polegać będzie jedynie na n 't.·
prowadzeniu badall wojskowo - !.:ktr"
ski eh.
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·Miłość,

intryga

•

zbrodnia.
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ostatni lmpm;.

Dziś
zagadki prern}owej
. Expessu " .

Zabij mego męża-szeptała wiarołomna żona kocha~kowi.

Kotlfl.kt małżeński rozwiązany ciosem Stekery

- Kocham cię - mówiła - od pier
"
ł..ódź, 31 paździ(?rni!rn. J
·
Wójc~cki wysłuchał go zupełnie Sj)Ochwili, gdy do nas przyjechahś. kojnie. Lubartowskiemu zdawało s!ę. że
Kazimierz Lubartowski, robotnik ie- wszej
W dzisiejszym numerze w11ieszcz:rn1y
dnej z fabryk łódzkch, po utracie zaję- Jeżeli chcesz, bym na zawsze był.a two- nawet się nie przejął tern, co usłysnl.
cia znalazł się bez żadnych środków do ja, musisz zabić Bolka, którego nienawi- Było jednak inaczej. Wieśniak nic me mó ostatni lmpon (nr. 12) zagadki „Expresżvcia. Nie mając w Łodzi krewnych, ani dzę. Nic wówczas nie stanie na przesz- wiąc, wyszedł z pokoju, wziął .>ieki~re i su". Kupon ten różni się od poprud·1i~
udał się do żony. Rozmowa ich była bar rubryką: „:Rozwiązanie zagadki".
znajomych zdecydował się wyjechać do kodzie naszemu szczęściu.
Lubartowski zgodził się w pierwszej dzo krót.ka. ~arja przysięgała mu, że
Boleprzyjaciela z lat młodzieńczych
zwracamy uwagę iż w as' · za-, n .ZeJ
•
.
,
.
wrócił z padła 01f1arą mecnych mtryg Lu!:>arhnvsława Wójcickiego który posiadał go.spo chwili na jej plan, gdy jednak
darstwo rolne we wsi Górka pod Luhli- miasta Wójcicki, poczęło go drę.::L:yć wy skiego, który ją szantażował od dłuższe- gadce prcm.oweJ mogą brnc udz'al
. go, czasu_., ~o~czas gw~łt~wnej, '":ymiany tylko ci Czyteinic~-. którzy rubrykę
rzuty sumienia.
nem.
Onegdaj wieczorem podczas pracy zde s!ow W 01<:1ck1 ~~al zonie
Wójcicki nieraz już zapraszał Lubarsm1ert~lny „Rozwiązanie zagadki" wypełnią właJi..
towskiego do siebie, pisząc doń że mm 1 cydował się po dłuższcm wahaniu o wszy cios w głowę s1ek1erą.
ciwą treścią
Gdy po kilku
•
.
Lubart.>wski
chwilach wbiegł do izby
nie może sobie dać rady z robotą na roli stkiem mu opowiedzieć.
12 kole1nych kul>'}nów należy zapieNi~ utaił nawet przed nim, że był ko ujrzał wstrząsającą scenę.
i -chętnieby powierzył mu część prai:y.
Wieśniak, leżał na trupie żnoy, zale czętować do koperty i V'rzw..::ć ]:\ d:>
.,
.
. I;..uhartowski ociągał się jednak z wy chankiem ~ony.
skrzynki redukcyjneJ „t:xpr2ssu" lPiotr
, -:- Mozesz mrue t~raz wy~z11;1c . wając się g?rzkiemi łzami, .
zarabiał
1azdem do czasu, gdy w Łodzi
c1 wyznac
ale musiałem
mow1ł mu na utrzymanie.
- Poco~,ty d~ nas przbne~hal.·:--- wy l\(,wska 49. w podwórzu) Jl;.; dnia 31
.
.
, .
za ra1as nu zonę.„
Gdy wreszcie przed kilku miesiącami yv-szystko, b.o _ieste~ wz~onany, :le Mar szep1a - Ulłacze 6o
c[o
li-stnpada
1
dna
~utro
!
iern1k~
pazd.
policję....
Zawołaj
już„
Idź
przyjechał na wleś, przyjęto go bardzo !a z p~w?o~c1ą znaid~e innego kochank~
Policja osad.ziła mordercę w więzie- r;odzmy 7-e.t wieczorem. Kop~rta w:!in~
serdecznie, szczególnie żona Lubartow- l n~~w1 go, by c1eb1e zamordował W
:nieć napis: „Zagadka fxp::cssu".
niu,
skiego, 24-letnia Maria, którą L. znał od kob1ec1c drzemie szatan!
dawna.
Jutro umieszczony będ~;c kupon r(ł.
Łodzianin zabrał się energicznie do
zcrwowy.
prac;y, nie chcąc bezużytecznie korzystać z gościnności, Warunki no'Nego ży
cia całkowicie go zadowolniły, to też nie
myślałby zupełnie o zmianie miejsca po
dżentelmenami.
n~e
bytu, gdyby go nie niepoko:ł stosunek
młodej mężatki do jego osoby.
Obaj powędrowali do więZdemolowali mieszkanie gościnneJ dzieweczki.
Marj:a W. zalecała się bowiem do nie
zienia.
Dz1lewczyna przyjęla uch z otwll!rtemi
Lódź, 31 października.
.sposób.
go w całkiem niedwuznaczny
Lódź, 31 października.
Rodzina Lipowskich zaijmowała skro rami:onami, to też czuli siię, i.ak u siebi·e
Nieraz gdy zostawali.sam na sam w mie
K
M
•1_ w domu.
'"o'lcza
ul·i'cy
przy
~.•'esz.k"'"ko
m··ne
mHośswą
ze
się
mu
narzucała
szkaniu
1
doliniarz z krwi
otlarczyk,
arjan
vv
~·
„..,
ł
h
k
·
d
·
· t · d
o- i k·ości, mi al już podczas swej wieloleti·edn:a.•1"\. "ri!>.l·ce
Ep1'log z.aba'''Y
że męta.
Clą
""'"J
"" b'"t
· , ,mg yólme . oc a· a sk1"eJ·.
dł · ·
· · w1er· ząc,
. . , riej karjery wiele rozm:i.itych przygód,
.
. .
Stary Upowski jest woźnicą i w cią- pla.okany.. ,
uze1 zniesc wsp nego z mm
1 n;e ~oze
t fl
.
. d .
Mlodz1ency po wyp1cm w1ększJ ilos- . . 1 .
gu calego <l'nia ciężko pracuje by zapepozyc1aD..l.
ai a:l"k·oholu poczęli s·ię aw:a•nturować 1 1cana (Ze mg Y Jeszcze 1112! przy ra n1u
.
. . .• .
.
aczego, .Kaziku, nie chcesz być . , ,
~ię. podo.bny ·wypadek, .J któ~"> Iii pow·mo:m kochankiem? - pytała go - prze Wf!i:c. ut.rzymam,e . sweJ .iiorne 1 t;oJ~U dcmolmvać mieszkaHie.
.
.
Gdy wiecZ1ore.m powróci~ do domu zeJ będzie mo~Y~.
cież on się o tem niddy nie dowie bo mil ~z.rec1on;i, z ~tc;rrych naJs~arsz~, Jazer~,
.1 .~\\tego Ull,a wtL1 ·: , ;?. s:ę po J},~!u~·
1'1-cz? ~s1emnąscie ~at. Pomewia.z {)St~tmo \.Voźn:ca, r,ozbawi·eni goście nie r.hciebi
'
"'
.
ślepo ufa,
k.m R.y~ku. Korzysta,1w.:; L "~:_;: •. , ze ;~:1\1s
- Nigdy się na to nie zgod,:;ę. Bo- 'Zmill>eJ~zy.ly mu suę zarobki, zona Jego, go WP'tJś·cić.
··· y,)z·
l"P':t.•·1i:i,vca O'ard•1·ol)T. ]) 11.~ . 7l
.
.
.
pn:y1'acielem - kob1'e•.a która ies.t z zav..'-0d,u.pracziką, poma:gafa · Stasiak
lek J'est m00n
·
·
-· ' -·
w ·cf:rzw,1ach m1esz- - · ..... „ • ' ."'' o;;_ Y
stanąt
'. ·~v·;
do:1
s:·:
.'."~
zb~
Kup.uJącym
;
:t1Jw._1
zagro.
ka·ruia uz.broiony w o-rub· patkę
.
widząc, żie !Le zdobędzie jego ser::a, po- mu w ll)'.tar7 moz.nosc:.. . . .
1
J)[1!"k~
krd":C' \lv"}'Clągnąl mu z !(J;.;1.:!11
I
ą
"'
J
c·z_as1e. gdy t~afia Jej SJ!ę P.ra ~1e, ~
stanowiła pozbyć się zupełnie L!loartow
1
,:aw1c·1 ai<·cv kiikadz; '<,• it· d.):·•":1.
.
intrygi how1ązk1 gospo~yn'. do.mu pehm Jo.zera. dz,r mu "'rc:g9.
W tym celu knuła
skiego.
,
. ~:
,. ·' ·
- PrzyJdz pan za godzinę! - za.wodo
o-od a L·p wsl·a udała s·e
Pe\
f •
·
· k
1
. J: n: razem z.:al-c:JJP ' ~ r11u s.'; Pvmiejpana
dla
lał doń _ teraz tu n[ema
.'
'
·
' ;vne"' . m .. · o . 1..
przeciw o ruemu, a1szywie go oskar1
1
,, 1r111~,. Poszkodow<~i:•: IL' z:1~1wa1.-.·~
ż.ając przed mężem, że kradnie ich d"by ~rac~ do sąs1edmeJ. kam:e : ·CY, zost~wia s~a
lic.:,·:·::.it:·m· ::_upcl_nic_, ~e ;1 ~\'-l~ 0.r.~i:.1 .,:.P>'\.·.tJąc, Jak zwykle, mieszkante pod opiek::i \., Lipo\\·sklego ogarne.la wśc[ektość.
tek i psuje im opinje u sąsiadów.
i·t 11 ....~0 .-;: lS;.011kO\\Ca. . J1 nb, ~JL•, L \\ "k ,
, , .
.
Ud
.
.
d 't
Wójcicki obdarzał jednak '.Jt~yiicie- najsptar~eJ
. , .ei:eni1em ~lę;sci_ w„ s r~n PO\~a i- 1 n·~ J;1l.: jc.szcze ~:1ia 11:1'..„ •id'.ll s.<;! d11 ;._:ann·c 1oze 1'1e nu ZI ·O s-ię .sameJ,
la bezgranicznem zaufaniem i ;ue uwicw~zwala syna dozo~·cy Jana Sta&iaka, ~ n:i z1em.ę m~~z1en.as,1ket;1 sz..} ?ko W;!lr 'G. =;! 1 r. ~;auraCJI, ',:-1: .::: 11 ·•kat s.i.; 1 :,'.,
rzył żonie.
Przewrotna kobieta zaniechała więc ktoryn: byla "' 2iazylych st?.?ttn}<ach '. g~iaJ ~~ po~o~u. P~nos~alt goscie,,;\'.torz~ !~~ 1 l~·· fachu Marci:1·· n f(ml<1..:.!„1.::J1. .
\\ s;,; ęli rozmow~ rn tern at Z:l.'.\'r·u,.
podstępnej walki, Pragnąc za ws;o;elkką popros1ta ~o, by spro:wadZ:!!l •Glo n!eJ ro.w:n.ez zaJęl1 WOJO~vn1czą posta-\vę, nle
v-. ,. _ii s;,i a w. Kotl.l .. ,; '., di~~\C s ·t: ;> .. •
cenę mieć przyjaciela próbowała znow swych znayomych. Stasiak w lot wyko- f.;h w walce z woźmcą.
, . Jc~en z n::c1i zost~t ta:k di0tl5l:iwi:e po· p: l<t\; ~\,~mi zdolnJ";.;La.mi, !: t: :.;.u 1 :-znat jej P?lecen!e.
pogodzić się z Lubart~skim.
Po.k~1ku minntacl1 prz~byl?.cztere~h111:'.Y, ze mus·.a,no don wezwac pogotcL kil c;;:.w;edzicć ko;.'.JL-~ 0 sv:cj n: 1it!
Pewnej nocy, korzystając z wyjazdu
r~l.'J v ~ r 1awic, pr:ly~(!ill :wic1·d:t L .i. ,·:
'męża do Lublina, w negliżu udała się do mtp.d:vi-~nców, ktorzy przyn.es1i ze sooą \vie.
portfelu znajdowało się Kilkad;;:'•.:!S~~1! r.r·
wodkę r zakąski.
stodoly w której sypiał L.
we 9 .eee~••e~Me....eeeeeeeo9 ~•M"°łt\ sięcy złotych.
Młody człowiek tym razem nie oparł
Kuducik złożył mu gra-1lack
m
się jej wdziękom.W. w przekonall!u, że
- Ty masz szczęście - rzeJ..l i
•
O
msRLl
j~ w ~upełnoś7i zdobyła _iego zaufaI westchnieniem - mnie się tak 11;~„.~
:www
mm ze._swych
ni~ zw1er zyła się prz~d
"k
źd .
•
tlllJskryts_ych, zbrodn.czych plano~v.
111 nie powodzi. Postaw chociaż wódkr: !
1927
31
Kotlarczyk mu nie odmówił.
:!::
r.
pa z~-ernt a
z dnia
~
Gdy po wypiciu kilku kieliszków
..,
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Goście panny
byli

Józefy

Złodziei okradł złodzieja
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31 paźK.~ernHat. 1 ~
W mieszkaniu przy ul cy Rybnej 70
wynikła wczoraj krwawa bójka w czas'e
l{tórej ·odniosła dość ciężkie rany, zadane tępem narzędziem Rywka Wresz.1:-z,
matka kupca.
Lódź,

o

:;.eN,

Imię i nazwisko

Adres
'IQ!li'l!!!!plllll

=cuw• s

·

ij

poczuł

na·
Kotlarczyk
na miasto. sięgnął
wyszli
mu dó kicszc11
że przyjaciel
gie,
wyci(.1gn~t skradziony portfel i rz.1c :I
się do uci.:!czki.
Okradziony złodziej nie dał za wygraną i puśclt siQ za nim w pogoń. Po
upływie kilku minut, gdy go wreszr,1'
przylapat, rozgorzała pomiędzy nimi Z•l
jadła bó.ika.
Zlikwidowat .i<>. posterunkowy. Owal
doliniarze, wzaje11111ic oskarżyli się O
ObaJ· powędrowali" do are•
kl"'dz'1e'~.
,,
u

~~

!AłlMkiiłMtMft"Wi\j'ł!IJGl§E!

.„ „.„_„._„ ..• „ -.. -„.„ •.. „„„.-„.„_ .. „ ..

I

_„_____

„ ..•.•_. __.„..

!e
;.-i

I

I....
•

ce
Wy<iąć i 12 kok;nych kuponów wrzucić w .z:amkn;ętej kopercie un, 31
~
Podczas bórki w mieszkaniu przy uli·~
b. do skrzynki r-fdllkC. ,.Exnressu" (P101rltowska 49 \\ podw
r.
paździerrrika
~
....
cy Ka liskiej 3 od nieś1i cięż k ·e :a!ly gł o- •
~ł'••łtM •••tX!HM90HM088MIH>MłłffeHHffłllę~9M~00<łHeOH6HMle~ szt u.
wy Władysław Panek i Anna Panek.
1
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Ci, którzy

widzą świat

na opak•
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M.ózgi · ludzkie jako zakaska.
„,
Kochanówka przeżywała w okresie wojny
chwile niesamGwitej grozy.
(Wizyta ·przedstawiciela „Expressu" w zakładzie dla
n.

jediną trZ!ecią część budżetu, <l'tiś wskuLódź, 31 paźd>zi·emika. tek staliej, acz na „oko'· mafo widocznej
-- Dlaczego jesteś dziś taki smutny?
Zakład diła umyStcwo chorych w Ko- drożyzny wchłania aż 50 procent bu- Bo mialem przykry wypadek. chanówce skta<la się z szeregu pawifo„ dż·etu. Wychodz.iimy na schody prowaWyobraź va·n sobie, że w kinie przez nów i kompleksu budyinków gospodair- dzące na
góme piętra budynku. Wi!dnuieją
omyłkę pocal·owalem moja żone.

obłąkanych.)

mi.Ino to jednak ślady nj.edawa1.ego z.ni>Szcze.niia są wszęd!ziie j.eszcze widoczne.
NaJmn:iej S·i:'osunko·wo uc i e:rpfały górne piętra, na których zna}diuje S'ię sala
narad konfere•ncyjnych na której przed
gronem lekarz1y demonstrowawi są świę..
żO wpisani pacjenci, biblj.o.teika. na,ukowa
zawlierająica 1500 tomów, pmciov.miia anatomo-patolo.gicz.na i muzeum mózgów.
Jest ono boidajżie nwjba..rdvz·!·ej i1nteresują

czych. P.osia.da nawet własną elektrow- tu jesicze wszędzi ślady wojny. Podziukihra z.asiiła w śwltttlo najbhlższą o- rawione ściany i obiiupau·e schodiy,
•
il
kol~ę.
Towa:rzyszący nam dyirektor ziakiła„
1\Lerujemy si:ę do b.ud,y nku, który sta- du d::r. Slwii.ńsik:i oipowa.<11cl'a 0 strasznych
nowi ni;ejaJko „centra.lę gosoda1"czq" za- cJnvilaclt !akie prz~żywać musieli pen.
kaidtu. Znajdujemy się w wiellk!iej S'zwalni. sjonarjusze szpltala podczas wielkiej bi„ cą osoblhv.01ści· ą budynków gowod::ir·
Przy d!fugiich storach mttcząco i w sku- twy pod Łodzią. P01d grozą pękających czych.
p.iien1u pacjentki szyją i re.Peruią bieliznę. granatów za:róv\rno chorzy jak ii pers oNa pót•kach wi;d'luż ściań us ta wi!(J.r1v
Tuż oboik znajduje się pr_al'f\ita ~ wi;ęlka nel <i'l'ugic tygodni·e pr.z.epędz~ć musi.eli w Jest dl.ug.i rząd slojów, kryjących ::V
ma.-gliel. Z boku ~ parowa suś:z.a:n.i1ia. Z piwnkach i ·podz;emia;ch. Oroz;ę poloże~ S\v•em '\vnętrzu mózgi z.marłych pącjen.
kolei ipriez SIC'hody klerujemy s'ię do kuw n!a powiększało jeszcze to. że przez te- tów. Mózg! te służ~ co bada.il. nauko
-;chm. Ood:z. 12.30 Za pól godiz.~ny rozpo· rytorJum szpi'tala prneprowadiona byla wych.
PODRÓŻ POŚLUBNA.
<::z.lnl·e się ohia.Q.. w_ kuchn:l w1ię.c :vir:e jak lbnja olmpów rosyiski·oh.
Dokota nkh kirąż.y wśród okoUczJiycb
Mama dziwi si~ niezwyktą cis7.a, ja.: w wtu. , "'( .pr~·s'.1onku c2e·k~3ą JU~ po-1rrieszkańców wysoce c'harakterystyc:z.
ka pa·nuje . w pokoju <iziecimiym. Cichut SZJCzegolm paieJ1enci z talerz.amn. Za1·0\v110
Ody sytu,a:cJa z d11.iia na dz,eń staw.a- na wersja dotycząca faktów podobn-0
ko otwiera drzwi i widzi ja}( Zosia i Fra porcja ja!k i rodzaj strawy przygotowa- fa Siię coiraz bardziej groźna, wyprowa-11 autenty.czny.ch, które ze swej st'l"oin y donia, jal~ d.wa grzeczne aniolld siedzą ny tu jest wcdlług prrepi-sów !eka.rskiic'h. <Jzono p0id osłoną nocy chorych z za.kła- . sadni1e świadczą 0 degeneraci.i n•i·ektó-.
obok siebie na kanapie.
. . ~ ku:chn.i ~ne:n-0,s~m'Y ~iię do przyleg~ej du, wYwiezi~10 do Lodzi i tu umi~sz- / ry~h Jud.ni. Ot~ż ~~czas bti·t.w; _p~d ł:o
ma.tka~óż tak cicho siedzicie - pyta się SPJZam1. księgJ, lez'1.ceJ na stole <l'owia~ c:rono w więuenliu przy ul. Targo-weJ. dz.!ą zak wate1 O\\ ani w szip1talu zotme~ Mamusiu, my właśnie robimy PO· duje.my slię, ie podici:a:s gdy ,...,~ r. 19241
Dz1iś ·s·zpHcr1 d'Ziekl ori·arnoścri sp-0łecz~ me ro~:rjscy dorwal~ s;ię p~doihn.o kiedy~
iróż poślubną,
wyżywti.e:n'ie chorych pochła11~aJ-0 tylk<> nej z.do.Pat s·ię wprawd1z.i·e odbudować, do st·o1ow z mózgam1, WYPJii z n•cb atko.
. - No, a gdzie jest Jadz.ia?
g
.. ;
HA&...- . u1..,.. •111111m:@••W&Mi"MM hol a mózgi ludzk•ie skonsumowaU za- Jadzia leży pod kanapą, musi troI
miast zakąski, ••
::hę poczekać, aż się urodzi.
Ro21mawi'at.cm z ludźmi, którzy opoNE~O.
/ wia~.aj~c . to. z ca·lą stan0i\v1czości·a pod~
- Tatusiu, :m am napisać zadanie na .
kreslaJ.1, ze Jest to v.rypadek autentycz.
· - - - · :n!ę,

R8\flja dowaipó\V,

1

I

z

temat „Nero".
- Dobr.ze, napisz tak: -

my.

Nero,

to

Obok mu:ueum mózgów z'l'l.a~tiuie s.fę
muzeum najr.ozmaitszy-ch prac wykona·
. , nyich prz1ez cf'i.orych. Obok kuii·sz.tow~

iest pies.
- Nie, ale to ten Nero co był cesarzem

nie

N~ro

był

-

No to napisz ta\k,

-

OBRAZ PRZYSZLOŚCJ.
Dlaczego tu we wsi niema zupe~

pies.

to

n:yich i a,rtystycz.;n1ie zhudowany·ch zabawek„ obok pięknych kos·zyków, ohuwi2

wieśniaków?

- To bardzo proste. Chłopi tak \Io·
skonale wynajęli mieszkania, że sanli

wyjechali na letnisko.

MILOSC.

M ·
d · I k I ·
T
ą~ w prze zia e ·0 eJowYm: Y
siedzisz
wygodnie
Kotusiu?
Młoda żona: - Tak drogi.
Mąż: _
mys~irn? .

Czy mięka poduszeczka

Zona: ...:.. Tak mój brylancie?

Mąż: -

Czy nie trzecie bardzo ser-

dusż~~ai
jej~t~ m?j słodki p~es~u. .
Mąz: - A me cJągnie na ciebie amol
0

ku?

Żona:

.

.

.

zbrodniarz Oniewiadomem Dit'-UJisku :~e;~~tz~~~b~~i:;..~n·~;1/;;~:~~
1
przed sadem
w Warszawie.
611

stanął

. .

- AJ.ez me, byna1mn1eJ.

Mąż: - No to w ta'kim rażie
~ochanie zamieńmy miejsca.

i stomi'anek, specja'11ni·e in~e11cs11j(lcy jest
dz1at mah1rsłd. Są tu zarówno z,naikomicie wykonane pori:rety, pejzaże jak i
wJas.ne kompozycje, rui•ezwykle ztbliźone
swym charakterem do no1w oczesnyic'h
ktlerunków
malarstwa.
Sacz e•gó1niie
~ Kiedym za ciebie wychodziła, mia
leś zatedwie .dwie koszule, a teraz masz
- Dlaczego, zamiast pójść do szkoły zwłaiszcza obraz, który obok ta.lentu a u· h
·
"'laz1·s.,.
·
tiora zd!rad:za wyraź111e cechy kuibi!zmu.
ie a;c,,A. t rzy tuzmy.
n
„ na dr· zewa?
. - .To prawda, ale tamte były przy- Bo jestem dziś poważnie prze- .Malował go robotni.le., który przedtem ninaJ'lllme.l cale!
ziębiony.
gdy nie wl1(fział na oczy palety.
WWW .
cewo ;ac.o
:wawawau&a
,w Nies·a1mowlite motywy k-omp·ozycjii będą· r I śn
h I
„

wskamnkJ1e.m tegio, ze aubo reim c1ekaweg.o skąd:rnąd obrazu n'ie b"}il: C!ll"O'\viek nor
1

doraźnvm

. ma!lir1y.

do-i·

.,„.

Z Warszawy donoszą:
,
W czasie wczorajszej rozprawy
(D. c. n.)
Na ławie oskarżonych w sądzie do- r~1źnej ~skar~~~Y nie pr ~~zna ł . się do u- ą
cm; 1
iii+H i•*
CIĘŻKIE PQZĘWll\flENlf
raźnyro zasladl pod obuchem kary s11owama z.a40Jstwa po .JcJant w.
.
. .. .
. •
. śrpierei tajemniczy osobnik o niewiado~
w czasie prze\vodu sądowego ze- ,
"~ d1„h~:u•h
Sęd~a: -.. Ja JUZ pana g-dzJeś widz1a rnern nazwisku.
znawała żona oskarżonego i jej mJttka. .
li
I
HU
U UUIF
lem.
.
.
We wniosku oskarżycielskim urzę.
Ta ostatnia dowodziła, że rzelmmy .
wd
Ć będ~
~
t
Oskarżony: - M~ałem ZiłS?;C~yt Udzle cl.u prokui;,,atorskiego naz\.vano go Sta11i- Lutosławski, żeniąc się z jej córką, był 1
"'Ił CLY
'. ać cór~~ ~ana ~WZJe!r? 11 ?!.;tki splewu: sla,vem Karwowskim vel Stefanem Lu~ sier.ż~n!ell} w. wojsk~. co zgadzało się zł
nie są za długie.
Sęd~ia..
50 lat c1dkiego wtęzie- toslawskim. Pierwsze nazwisko fig.ttro- W:\'Jasmemam~ oskarzoncgo.
.
,
, . .
nia.
,valo w jego dokumentacfi, pod drugiem
Zapy!any Jed~ak 1wręcz, czy .stu~yl
.
Lódz, 31 pazdzi,ermka.
DOMYŚLNA.
zaś występował przed paroma laty przy w polskiem woJsku, Karwowski z JaDyrekcJa poczty w Łodzi zasypywa
akcie ślubu.
kichś tajemniczych przyczYn zapieral na byla ostatnio skargami na radjoamaJakaś pani pr.zycbodzi do fotog.rafa.
Nieznajomy ów w nocy ~ 3~go na 4 się tej okoliczności w żywy kamief1. jak torów, którzy posiadają anteny ponad
· - Czy pan idejmuje tei i dzleci?
b. m. wracat z kradzieży we wsiach Bie kolwlek fakt deiercji z wojska móg! go doiWQloną długość, przeszkadzając
- Tak.
lice i Jeżówka.
·
uchronić od sądu doraźnego, gdyż woj- wskutek tego w odbiorze swym sąsia~~ !to~ht~;i~.
Na rozstajnych drog-ach Sochaczew skowi sądowi takiemu nie podlegają.
dom. Przepisy bowiem przewidują, jż
moie

1

6

Kontrolarzv

Sp ra za
ny

I

=

~ Żyrardó\V

-

Szymanów -

Bolimć>w

- Ano to muszę jeszcze poczekać, natknął się na czatujący patrol policyjny
mam dopiero dziew.ięćcioro dzieci.
złożony z posterunkowych Pachniew~
skiego i Chodaka.
W MUZEUM.
- Stój, kto idzie? - ;rnwotali poli~
- Wicek, nie wiesz, co to za figura? cjanci.
- Obtłucz jej którą fape atbo girę to
W odpowiedz.! na to żądanie niezna'!j jutro w kurjerku napiszą.
jomy rzucil siG do uciecz:ki i zacząl strzc
..
lać. Cztery kule świsnęły policjantom
f.~''
U NOWOBOGACKICH~
kolo uszu.
1
_,_. Jakże się państwu
wdobała \Ve~
Poster. Pachniewski zdj:ąl z pleców
nccja?
karabin i strzelił. raniąc u~iekąjąccirn
- Żle$my trafili, kocłtana pani, była w nogę.
właśnie powódź, \VSzYS. tikie ulice stały!
Opryszek po. .ddąl się. Znaleziono
pod wod~ tak, te tr;eba byto jd(lzlć lód przy 11im Nagana z jedna kula w beka1n1. ,,- '
··
- · --- - ·-· - ·
benku.
.

Również żona oskarżonego,

an e-

zezna- antena może być najwyżej SO-metrowej

jąca z matem dzieckiem na ręku, bronila długości. .
.
wszelkiemi siłami tezy, iż mąż jej. nigdy . Zbyt dł~gr~ .anteny przy aparato.c.h sil
w \Vojsku polskiem nie slużyl.
Na zakoflczcnic przewodu sądowego
dr. Nelken zareferowal swą opinję co do
poczytalności oskarioncgo,
Zdaniem
eksperta Karwowski jest zupetnie poczytalny, a choroba umyslowa, na którą
się powotywa!, bvta pr?,ejściową kom~
plikacją po tyfusie.
Sąct doraźny po mowie prok Gusz··
kows\\iep;o i obronie adw. Obieziers ·le.
go skazat oslrn.rione~o ua ciężkie wio·

I

zienie

bez.tę,rminowc,

Skn~any przyjał

,wvrn1" "....,.1..,3nJI".

,

me prom1enmmcych (wielolampowych)

przeszkadzają w odbiorze audycji radjo

wych nawet daleko położonym aparatom o prawidłowej antenie.
.
Wskutek powyższego dyrekcja pocz
ty w Łodzi wydała onegdaj rozporzadzenie, by wszystkie anteny nie byly
dłuższe ponad przepisową normę. Specialni kontrolerzy badać bedsi. czy rozmiar i długość anteny_ z,gadzają się z
przepisami, w razie zaś stwierdzenia
przekroczeń w tym względzł.e, dyre'kcJa
nn,..-,:tv nflldnt1:.'l.ć l;ledi!e !iit.trowe kMY.
,

EXPRES~

.Gorączka
Wieść

złota

o wykryciu nowych

ściąga tłumy

WIFCZORNV

Kanadzie.

Str. ! .

Osławiona

poszukiwaczy bogactw.

się

względem

działa.

zmieniło

w Ros.ii

W Sowdepji szaleje bezlitosny

t~ror.

Nic

pokładów złota

„ochrana"

pod tym

nie

Za jedyne . dobro monarchistycznych roru, wszystko poza tem posiada tylk
Wszyscy wiemy, jak to w ciągu wie
Lecz j:azda tym samolotem jest bardzo i burżuazyjno - kapitalistycznyc!1 rzą- charakter pomocniczy. Dla zapoczątko
ku dziewiętnastego do dwu terenów c:s droga; a że goniący za złotem mają zaz dów uznały władze sowieckie ro<>yiską wania inwigilacyjnej pracy i innych ob:nęli i~ hidzie dziesiątkami tysię1~y. Jep wyczaj mało pieniędzy, więc drogami ku „ ochronę'' z jej tradycyjnemi m!':!:odami serwacji służy cała ogromna armja z taiden ~ ~yły to nowo odkryte
k•>palnie zaczarowanemu jezioru ciągną sznury o- i pod inną nieco nazwą wcieliły do swe nych i dobrowolnych szpiegów; szczegól
niej wielką, liczbę stanowią t. zw. zaufazłota w Kalifornii; drugi - to lodowa pu wych zaprzężonych w psy sanek, prowa go nowego politycznego ustrju.
stynia w Klondyke,
Z historycznej Lubianki w Moskwie ni współpracownicy inaczej konfidenci.
dzonych przez ludzi, których tak ·.>panu
Pierw$za gorączka złota, do
Kali. wała gorą<:zka złota, że poza nim świata zarzucona jest na całą Rosję sieć, KażSą między nimi ofi~owie gen.eralforn;i skierowana, bardzo źle •iię odbiła nie widzą,
dy oddzielnie rządz,ący aparat
podpo- nego sztabu, d;uchowni, kupcy, a przecle
wydziałowi w wszystkiem k®iety, należące do naj.
na t)l'ch ws2:ystkich spokojnych koloniGorączka ta tylu
już z:abiła ludzi, rządkowany jest swemu
:stach, któqy tam osiedli
dla p;racy na szukających wzbogacenia się za w.szelką tajne·) policji sow'.eckiej. Najważniejsze rozmaitszych sfer spOłecuństwa.
'roli. Do drugiego terenu ściągały tysiące cenę; obecnie zaś zdobywa nowe vHary z tych wydziałów to kontrszpi-Onaż i od
Cała ta falanga szpicli
traktowana
najgorszego nawet typu awant.1rni.ków, pod postacią tych, którzy jadą po złoto dział tajny.
jest jako urzędnicy państwowi. Co tyktórych żądza zdobycia złota była tak lecz przeznaczoną mają śmierć w wielW obu tych wydziałach koncentruje dzień są oni .obowiązani składać sprawo
silna, że w pogoni za nim nie cofali się kięj nieraz nędzy. Od wieku dzie ~viętna~ się główna działalność czerwonej żan- zdania ze swy.oh czynności jakfarś okresnaw.et przed biegunowym niemal ~lima- stego ludzie się nic nie zmienili!
darmer)i, tam m!eści się serce i móz~ te- !onej osobie lub pewnej grupie, nalcżci.
tem Alaski.
cej do zandarmetji. Los ich jest zapra.w·
Idę bardzo cię:i!ki: wielu z .n ich pełnić mu
Obecnie TOZeszły się pogłoski o :.>O.kry
Si swe ohylhie ujęcie pod .przy1musem,
ciu nowych złóż tego drogocenne~;:> me~
talu na północy prowincji
Ontario {w
Gdy który z agentów nie wykona w
Kan:adz;ie) w okolicach je;,.iora Ct.cl·w..,~
określony czas powierzonej mu 1.·zynnoś
nego. Poszwkiwacze ;dota zwietr,:yli, że
ci, jest z kolei sam brany pod taiaą obcoś tam święci jeszcze·
przed oglo.sze-1
serwację. Jeżeli przez nieostrożność czy
niem urzędowym tej wiadomości; jut od
nieuwagę prowadzi sprawę nie w myśl
daw?J..a więc pełno tam było nowych iunakazu, gini-e niespodziewanie i bez s!adzi. Teraz zaś ruch na złotodajne tereny 1
du. Ci, którzy wstali tajnymi agentam!
r&zpocznie się w całej pełni.
na u.~ługach rządu sowieckiego, muszą
poz.ostać nimi aż d.o śmierci. J•eżeli któAle inne dzi$ mamy czasy, bo to nie
wiek dziewiętnasty. O ile więc poprzcd~
rego z nich rozkonspinije traf, wy'>yła go
rząd dQ innego miasta pod zmiemonym
ni.o dostawano się na tereny złotodajne
rozcina gord1jski węzeł sieci szpiegOW$ki'ej
pieszo lub przy pomocy
nazwiskiem.
psów, - <lziś
w filmie
zastosowano wszelkie, najbardziej n,łwet
Kontrs.zpionaż czerpie swe wiadomoś
Jl.Owoczesne środki komunikacji. Lotnio.:.y
ci główni~ z koresponden<:ji osób prybowiem zorg:anb: wali slałi:t- komunikawatnych. Służy do tego specjalny ~tół,
cję s·amolotami.
na którym przy pomocy elektryczny~h
maszyn można odpieczętować każdy list
Nic dziwnego, że wszyscy priyięH te
i zapieczętować ,go z powrotem, nie poz ogromną ulgą; ·.dotąd bowiem w ~ym \
twardym klimacie poza sankami, ciąg
zostawiając najdrobniejnego śladn tych
nionemi przez psy, tru·dno było my~lcć I
czynności.
. Wagony poctiowe posiadają stałych
o jakim-ś środku poruszania się :::hoć tro-,.
chę szybszego.
oen:z;orów, przepatrujących w ten sposób
Niema taro z;resztą żadnych dró~, ża
listy osób, co do !których po..5iadają spidnych ścieżek czy kolei; kaidy sam sosy, sporządzone przez żaooarmarję.
bie musi szukać drogi w śniegu przy mro
Do ostatnioh cza.sów wszelkie waź
zach od 30 do 50 stopni.
Dla odmiany
niejsze postanowienia, d-otyczące rezulta
tra-Ha się nieraz na równiny, te są jed- 1
tów tej „politycznej pracy", 1przechr).:lziw kt6r1m stworzyła najgenjalniejszą swą
nak przytkrzejsze
jeszcze, bo pokry!e
ły prziez dwie inistancje:
1-a stano'kiła
kreację
lasami rosną<:emi na wielkich błotach.
miejscowy oddział taj.nej policji, 2-ga Dziś samolotem przebywa się przekomisja, składająca się z .przedstawicfoli
strzeń z Hunsonu d.o jeziora Czerwonego
moskiewskiej centrali i ludowy.:h kow ciągu dwu godzin; sankami trzeba by:nllsatjatów.
łoby jechać dziesię<: drul
Dla oskarżenia i wyrok!U wystar<2a
' ó80bisty ~ęd n.a winę prowad'!.ąCego
A prz1'cie tam, gdzie chodzi o zdoby-1
· cie działki, o jej wytyc:mie,
tam droga
śledztwo, a ten powodu;je się częstokroć
jut każda sekunda nawet. Przecie od te
nie faMaml i czynami, lecz pnekonania
go, czy się p.rzybędme wcześniej lub pói;
mi pods•dn.ego.
niej, zależy całkowicie fakt, czy się doSą to wszystko metody, ściśle kop..
stanie działkę obfitują~ą w złoto lub :nie
.jowa·n e na dawnej cair.skiej uO<:hrani-e„,
mającą go wcale.
ale ~e.ucze bardziej dzikie i okrutoo,
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- Halino! -- zawola:ł~m z przera·ż.e-1 by slfa jakaś niewi<lzialna ciągnęła ją ck>
niem - HałLno!
wytkniętego zgóry celu. Ba~·em się jej
Podąży•tem za nią. Zibieg?a szybko ze w tern przeszkadzać: jei;e1i stainoW1ilo to
schodów ii skl.eT>owaJa siię ku drzw.iom, J objaw luna.tyzmu, raptowne przebudz~
prowadzącym na uti1cę. Nacisnęła już rę- nl1e byil·oby niebezpiie<:.z.ne.
ką klamkę, gdy ją schwyciitem za ra;mJę.
tta.Iiiina wyszła 1J AJ.ei Kościuszki .j bez
- Halino, co czynis'Z? Opami.ętaj s<ię ! wahan1ia skręcMa w ul. 6-go Sierpnia.
Wróć do pokoju.
Przez cały ten czas n:ioe spotkaliśmy po
Da.remne były jednak wsilystki·c modrodze ani }ednego przechodnia. Szliś
je '.Prośby i b.laga'nia. Nie odpowi<tdlaila na my na-stę~ni·e uliicą Wólczańską i po n!enie a.ni Jed1nem słowem. Ntie chcąc uży iaikiim czasie zinaleźliśmy
się na Alei I-go
wać wr;glę<lem niej prz·emocy, postanoMaJa. Wreszcie Haliina zatrziymała się
wi:tem og.raniczyc się dQ czuwallila nad przed jakimś trzypiętrowym
domem.
jej czy.nami.

Zdjąłem \V:imący
płaszcz ii z.arzuQi~em

w przedis1ionku
go tfa.lin*e na ra-

mtiona. Wtedy ona priekr<i.ciJa klucz1 w
zamku, otworzy1ła drzwi i wyszła na ulfcę, s~ła krok·lern równym, szybkim,
nie spoglądając ani na prawo ani na lewo.

P1"2-Cz

cą.l'y c~as

Byita to nawipót z.awafo na rudera .j jak
po pozbawionych
szyb oknach, ni.er.aimicszkana przez nikog·o. Jakaż 101zriwna fantazja sprowadziła moją żonę na to miejsce? Czy z.na ta
tu niegdyś koiro? Czy pamięć wmcała
do obuma:rkj intcligencjl?
Pos·zla prosto do drzw.i wejściowych ,
wsp;;c.r~vszy się Po czterech kam!e'lLnych
1

mo~Jem się domyślać

miafa OC'tY sz:ernko
otwa.r tc, patrwi.ce. da·!eko prz.e<l sicbi.e.
Pękq 11Jotyka'feni jej ramic.n.~.a. Zdawała schodkach. Nacls.nęta klamkę, jakby
c,i,ę rnie g,postrzegać mojej obecn{)ści. Jak spod>z.iewala, że drz\.\·ii będą o-twartc.

się

- ttaMno - szepnąolem - W1rac.ajmy kie kroki mojej żony i szelest otw1era.do domu. Jeieli 21echcesz przyjdziemy nycli drZWIL Zalediwlle ~m odiwagę
tu jutro.
dążyć na:przód. Kl'ew ~ mi w

Nic nie odipo<w·i1erdzda:ła, tnyma,jąc w
d!a:lszym clląigu rękę na klamce. Ująfom
I1a:li'nę pod rami.ę, us-ii.uJą.c ·odciągnąć ją
od dnwi. Opiera.ta siię z si~ą. jaildejbym
si.ę niig.(ł·y po niej n.ie spod?Jiewiat. Widocznem było, żie c·el, do którego dążyila, znaj
d'ował się za temi id1rz.wńaml.
Rozważ.aiłem ·W

duchu, czy ziawezdorożkę i zawieść
do d'()Jnu, czy też lepiej po:zwoJ.ić

wać przejeżdżającą
Ha~inę

jej

1

przekonać się

samej o niemotnośc1
swej roli. Gdy t'1'k wahafom się jak postąpić, nagil e uderzyła
mnie jocd:na myśl: niegdyś kluczem od zatrziasku otworzyłem •dlrzwi cud'zego m~·e
szka.nia. Może tera-z ten klucz odda ni1
przepirov.~a<lzenia

1

taką samą us.ługę?

Przypuszczenie byto ni·edorz.eczne,
choialem jednak spróbować. Wyją:łem
z kieszeni lducz i wlożyil'·em go do zamku, nie oicz1ekując bynajmni·ej pomyślne
go rezulta.tu próby, gdy jednak po·czutc111 usu\i..1ające si.ę sprężyny i wbaczyłctn uchylone drzwi, wstrząsną! mną
dreszcz trwo~i. Zroozumiatem, że nJe moglo to być z1·ządz.enic prostego przypadku. Nie m<)\viqc unii słowa, Halina
\Vcsziła pierws za. do sieni.

ż,y~acll.

iaiklkol'W'iek z t~lą oóna}dywrulem k00rnnek, w jakim lfść na:łeżato.
Dlaczego niie mlila~ się otrjen;to..
wać? Wszak zna:łem tę dJx'-ogę. Szed'rem
teidy wpir.ruwd'1Ji e ·r~ jeden, ail.e jta:kże czę
sto Wlidizialtem w sennych majaczienlac1'
ten diom, tę s1leń, te schodiy!
;
Zorozumiaifeln w&ystko .nagille z chwi>lą, gdty klucz obracalem w zamku. Nie
mfa.fem żadlnych wątpliiwośoiJ: to by1
dorn, który przez pomylkę oowtiedzi~em
kH.lro. miesięcy temu.
Prrestąipię próg łomu, gd!z:ie popeł
niona zostafa potworna zibr·°'1niia. Oci\zys.kawszy wzrok, zobaczę mies·zkanic, w
którem j.ako cztowli·ek rn!ewi·domy, bezsilny, omailo nie padl·em ofiarą mego nicro
zwatnego kroku. Co mogło tu sprnwa·
0

dtz·ić ttaHnę?
Idąc omackiem poznawałem każdy
szc21eg6t, j.akby się mia:l'y powtórzyć wypaidki straszniej nocy. Panująca dokoila
C'iemność. pl"zypomina.ta m~ z jeszc:r,e
większa. wyrazistością groz.ę owej clrwiIi. Podn·'.econą wyobraźl1'i.ę poczę!'o na gle
dręczyć pyt.ani·e czy uMcgk mlcslące
nic były jedynie snem, czy nie został e m

Żnowu tdlotk;n.ięty śle<potą.
Chcąc .usunąć

pri:ykrą nrieoewność,

'l'!rzw1i i p·oszedkm za zapa~1iilc.m zapa1rkę. Mfg.otliiwre śwlatetko
nią. Zmleźliśmy
si ę w zupe!11 cj c ic;n- rozproszylo c1cnmość.
·....
noścL Przed sobą słyszal.m prędkie, lek{D. c. n.):
Przymknąłem

~·
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10~tot1owei łup·,ni~ ..P·pdróż . dokoła. _ świata
Oerbaulta. - Okrętem· .z Euro·py do Ameryki
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All~n· G~rbault,

się

kwestia skrócenia czasu pofrancnski .maryn.a.rz, \vysuwa
Iaty podtóż d~·óży. ~u~ teraz czas kn zo,stal \y~datfO'Z}}oczą:ł przed
!1le zmmeJszony: I tak np. ołor~ymi tn?~
·ldłoko!a· świata.
Nie Jest to jtlż obecn~e takim ewene- ski „M.aureta:nia" ostatrną swoJa. nodroz
mootem,· jak oingi, za czasów Juliusz.a, z Cherbourga rozp\)<Częla, w sobotę o
· Ve~ne, kiedy to ~. Podróż dokofa świata god.zinii e 6 wie,cz.orem, a prz..yby:l do porw 80 dniach" należą.ta do fan tas.tycznych · tu w Nowym forku w czwartek o godz.
10 wieczorem. Pr.z·ebyt zatem Atl~ntyk
pfodów wyobraźn;i' poetycJkiiej. .
Obl:i.cz.0110, że przy vomocy dobrego - :Wliczając :. óż,_mcę . q;asu eur0pe~.sklesamnlotu podróż taka jest możllwa w o go t amei' .;:anskfogo - w 133 godzmach
. .
wiele krótszym termim:ie, ndźti to wyo- t.' j. 5 i pół 1dhiach. ,
Obecn:ie mają byc zbudow.an~ l~eJbra:żal- sobie Verne, bo zaledwo w 28
dniach, A zres2ltą: tysi ące, dz,iesiątkii sze i z1Wiiinnieisze. a prz-cdew~zystk1em
tysięcy ludzi fun\lują sobie obecrnie po- szy:bsze sta1tki 20,000.-tonpwe, przeznai0:róż dok-0ila ś•\viata: z wielkich portów czone dla,400 pasażerów r 500 ton frachtMiill!IWl&
europejskich J ameryk.ańskrlch- wdąż wy- ł :--asa
jeżdżają w taką podróż statki zbytkow.
ue, na któr~ch wygodn:ie i przyjemnie
,
można zwledz:ić „cały świat".
.kle żeglarz francuski Allan Oerbault wybrail sie trochę inaczej na swą podróż dokola świata. PrzedewszystkJiem
wybrnt się __: sam, .dosłowmie: sarn, samiuteńki, bez towarzysza, Jeden. I wybr.at się na n-i:klej ~t1tlii•nle~ czól1nie, na 10tonowyirn kutrze, w :.rtórym mieści:t wszy
stkie potrzebne przy.rządy marynarsk;ie,
zapas jad.ta i ni;i.Poi, a ponadto żadnej innei. żywej i's toty ... I na tej lUJpince marn·ei. łomllwej, chybkliej - puśc:Pt się na
sklębi-one fa.le ooeanu, w wzburzone Old•
męty - sam, sam jeden.
Z Gibraltaru do Long Island pOd Nowym JQrkiem płynął wtedy 142 dni...
I
Jest 'W polskim .przek.tad:zi-e pam1ętnik Gerbaulta ;21 tej jednej w swym rodzaju · przeprawy („Sam pr-rez Atłantyk"). I ·jeśli chcecie nieJyliko ,,emocjio..
nującer łeiktury, ałe równ:reż· poz.nanla
osobistoś<:·i p.rawd'ZlilwJe mocnej i wieiklej - przeczytajcie tę książkę.
Z dochodów, uzyskanych . ze sprzedaży o:pi.su S'Wlej samotnej podlróży prze:?J
Atlaihty.k, mógt OerbltU1t opędzić koszta
da1lszej wyprawy.
Oto nad!chodlzl depesza rad'.fowa ~ubemato:ra 'WfYSPY Reunnon, otrzymaina w
Port Louis ·n a wyspie MaurJtius, że Allan
Gerbadlt 11 paźdzJ.e;r:rrika na swym 10tonowym kutrze PrzYbiJ: do· wyspy Re-

c21terema

I

1

I :łość PUSłElnika.

·'OdwiedZ~llY

uk•Jchane! po
'lO lata~o . .

.
Sz~f.ona . m~rez~.
w c;~gu czterech wieT~~f~~~1~I,11 ;·D;i 1bk~i~~· ~1~~?6~ ż&:.
od lat 50 żyje w samotnośd s.iedem.dz;iesięcioietni· pustelni1k James Ma. sex)

t~warowcgo. S~

pon~yślan_e

jako
on_e
. tu
1 4-? s~utowc oku;ty tmb11mwc. I~aJą rozw i;ąc lOO,OOO do i 3o,ooo liP' para ma
byc wyp'.odukowana w . l2 koHac~.
Szybkosc Jazdy -- 35 wezlaw na godzi-.
· .• ''· .
nę.
. J <l:ko baza wiyisciow a .maią być e~ro·CJSkite porty ~e łią.vre 1. Pl~o~th„ .w
Ameryce · .:11.a.Ją te ?kręty zaJez.?zac
portu . Mo'.nt.auk . Pomt na wyspie Long
.
Islaru~, tuz kvfo Nowego J~rku.
Niębawem zatem podró'Ł dJo Ameryki
potrwa . zaledwo. ,?ztery doby... Tak
Jest! $w1.at ·_:maleJc.: odle~\e ~·Otttynenty dz.P\'J;."rne sę ·do si.eb!e zbhżaJą ·

I

d m'itosne liścioki.

'·
.Ed:"tih Eaister nie apowied~a-la szczególów spotka.n:ia, lecz wyznafa; że pustelniik, gdy ją robaczył, wybuch~ pfaczern. Rozmaw!aU ze· s:oba. prz,ez kilka
godzin, wsp·om'i-nają·c -<> m~nJi.ćmym śni.e
miłosnym.

„pol1!ieważ wJiem teraz, że
ty i twoje tdlz;reci jesteście. zdrowtl i szczę
śliwi, czlUję się spokojny. Wszystko, oo
tłezyll1'ilem,, uczy:n.J'łem z mitości dla Ćle·

hie".

Pożegnwn:i.e było bardzo bolesne. 0-

statnle slow.a starego pusteLn·ika byty:
„Niech cię Bóg b!togosla:v.~i, Fanny".

Japonia ·pobiła

• ,z·d. r a-dz a.J• w· n d. o ch I•n ac h •
N Ie
Potworne tortury dla

amerykańską produkcję
filmową.

Myut'by się ten, kfoby są,dizil, że pod
licz.by fi.lmów, wyprodukowanych w 1926 r., Ameryka stoi na p·ierwszem miejscu, bo gdy pracownie amerykańsktie wyprodukowaly w roku ubiegłym 740 fi:lmów, w pracown.iacch jaipoń
skich wykończono w tym ·samym c·zas1e
·
~55 filmów.
\i\Tf.ele z ty.eh tilmów japońS1kich przed
stawia dramaty ~ życia amerykańskie:.
go, aktorami zaś w niieh są japończycy
,
przybrani po euro}}ejsku,
w J aponji istrni·ej1e 37 wYt\VÓm'i lcinernatograflczny;ch, rozsianych niemal po
wszystldich większych mią.sta!ch teg~
kraju, a p-rzesz<ło sto porpularnych wy•
dawnictw kiinemaitografleznyich wychodzi re_gularnie w kra:m1.e w'scqadząceg-0
·
słońca. .

względem

~~p~uwaj~y~ęzp~mn w Mł ~----~----•••••••••••••••••••••~
Nowy "g mach inżyn1er.11 w Warszn'Mle.
jak kloc drze
to z;daleka,
Wygląda
rzeki.
::b!iże.niu
ale przy,
pion.9wo
ka, płynący·
0

1

się lub przy użyciu lornetki okazuje się,
że jest to dwoje lu4zi1 mężczyzna i kobieta, przywiązanych do siebie za ręce i
bambusową
nogi i rz.ucon.y ch ~a ~ałą
.
tratwę.

. To kobieta, która zdradziła męża i
jej kochanek. Taką bowiem karę nakła- .
dają w tym krajY... odwiecznego praw:>. _na
cudzołożną . malżon~ę. Bez kawałka. ,ch:e
ba, bez kropli wody pu's zczeni _ są · ci nic-

w

n.iebezpi.eczną podróż.
szczęśHwi
Palą.ce jak żywy qgieti prqm~enfo sło

neczne, prągnieri.ie i głód i miliardy ko
µiarów i moskitów sprawiają im męcz.ar_
nie, trudną do opisania.
W każdej chwi'li wartki prąd wody
grozi. wątłej tratwie rozbiciem- '.> polwod
, ~e ~kał>:" I w kof17u dtieje się tak zwykie, ze medbale zbite drzewa a:lbo rozpa_dają się, albo traf.iają na wo.dospad, i!!ó
· ry z nich i z płynących na nich n: cszcz~
sfa.nowić będzie skµteezną ko1nkurencję śliwych kochanków czyni krwaw'1 n1ia- ~
·
,
.
dlą sta;ti.k:q parnwę-go w prz,eiprawach zgę.
Bią.da temu, ·ktoby chciał w jakikoltransoce~n;uc:znych.
Ternbard:ztiej więe na plan pierwszy wiek $posób dopomóc tei •1..trat_wi~ miło.ii

\

rzekł na: pożegnan!e

„Fanny Bell" -

pustełnr~ -

Znów dokorro.l za.tern jednego chyba
w historii ż.e'glairstwa czynu: sam jeden„
na drobnej s<wej lupi1t1ie: przepły1Jął 900
kilometrów na wo·ooch Oceanu Indy.iskiego!
Rok przeszło trwaila jego podróż po
Vcean;ie Spokojnym. W czerwcu b. r. op.uszcza wybrzeża archipelagu Sunda}- ~
skiego. W lipou zatrzymuje się na wyspie Bożego Narodzenia, dalej na wyspie Benito Mussolini, dzisieiszy dyktator V'ło1.:n, ';:·.-ł w swoim cza~1e nauczycielem
Rodriiguera i wreszcie sta}e u wyspy Re- w mak~ szkółce· powszechnej. Reprodukujemy powyżei pokwito,\atde z odbio.ru.„ 4 lirów pensji miesięcznej, napisane własnoręcznie ·przez Mussoti'ltiego.
urnioo.
A teraz dokąd? W swej depeszy radJowej podaje gubernator wyspy ReuI
nion dalszte plany Gerbaulta. Oto zami·ełJ
rza on. 'teraz · PQip·łyinąć wprost do Dur bawschodlP-01ud:nrowo
na
ru w Natalu,
1
wiarołomców.
TI•ieim wybr zeż.u Afryki, stamtąd do Przy
lądka Dobrej Nadziei; stąd na wyspę
Na rzeka~h. płynących na p.ogrnni-,ci'.'; ścią~nie on na siebit; nienawiś_ć_ ple:
§w. tlelooy, a ·wreszcie do Gi<braHaru.
go mechybna sm1erc
Mniej więcej za rok, w iesie11i 1928, wró- . czu T-onkingu i południowych Chtn, maż m1enną 1 czeka
Ci zatem do punktu, z któreg0 przed na dostrzec nierzadko dziwny }aki.ś prze przez zemstę.

.

I

k·ochanego, gidy się stata.ł o młodą dz~ew
czy·nę i zanosil jej owoce, slod:kie sMwka

u:n~on.

•,,,•
Róiwrrwcześnii'e z wiiadomośclą o pr:z·eJ}f)Tlnięc1iu Allana Gerbaulta 1d!o wyspy
Reu11i1on i triumfie, odniesionym przez jego 10-tonowy statoczent, na.id ocean.ami
dochodzi wi'eść o nowyn1. projekc.ie
skrócęn:ia podróży przez Atlantyk.
Prezes zwlązku amerykańskich to••.:arzyshv okrętowych mr. tt. B. Walbr
pr?JYStępuje do budowy nmvego typu parowców; które podróż z Europy do Arneryki odbędą w ciągu czterech dni.
Kilkakrotne przeloty prze.z Atlantyk, dokonane tęgo roku przez brawurowych 101tnikóv,r ja:k Li1t11dJbergfi czy
ChamherNn, „zhlużyty" do s!ehte oba kon
ty;nenty. W trzydz,iestn.tkiJlku godz:inach
można .. p,rnes:zyhować nad Athmtyldern
Ale do prak.tycznej realizacji .stałej kQ.mundkacjii lot111iczej jeszcie jest dość daleko...
Wdęc Hczyć się trzeba, że przecież
jeszcze długo potrwa, zavrim samolot

do jaskini
mężczyźni, którym wolno również ro~mawiać z pustelnikiem. Przeciwko o-dwie
dZiinom kobiet starzec bront się w najI różniejszy sposób, p. in. ustawienien
P'ZY wejści u do ja~kiini wJdkiej płyty ż,e! la-znej, otoczonej potrójną siatką, sporzc.i.l dwną z drlJitU kolcz;astego. .
Dz•Lenniik londyński ~yjaśnia~ że pusteinik z powodu zawodu m1losnego
(wybranka jego serca wys.;Jta bowJem
za innego), opuścit spCJ1leczeństwo przed
50 Iaty i złożył uroczyste śluby, że iu2
nigdy nie popaitrzywobHcze .niewfoście.
Jego ukochana 11Jiejaka .Easter, żyje
dotychczas i j~t już brababką. Dowiedzi.awszy się ż. gazet o dawnym narzieczonym, udała stę dlo· niego, za poprzed·
niem zezW10leniem swego męża. Z trudnością prz,ebyita drui0fa.ne przes·z'l rody 1
pr.z1edQStta.fa , si.ę rd!o wnętrza schroniska.
Pustełnlk, który jest obende chory,
.
.
spoczywał na toż.u.
„James", zapyta·ta kabteta „pomaje.sz mt11ie ?"
·Starzec popa1r·z at na nią i odpowie·
dz:iał:
.
.
„Tak, Fanny Bell"'
f ainny BeU bytla to zidrohni:afa, J)l'e•
szczotłVwa nazwa, wymyślooa -pr:rezi.za-

do.I

Oryainalny dokument.

~ma~~wy~ąLM

mają wyłącznie

" 011Dostęp

I

lw

Walne

zwycię~two

Tabela rozgrywek

Łodzi.

ex-mistrza

---:ot:- - -

Ł. K. S.-Hakoah (Wiedeń)
Łodzianie

partnerów w Hnji napadu: obr.zymywat

!~~ef ki~~. pitk1i, że nie mógł ,,rykazać

Chwilami świetne jego centry !fliie
znajdyw:aty egz,ekutorÓ:\\.i i' roJ:a tego gra
C'ta musi:aila się ograuiczyć do miTJJibowiem Wortman<> kto'ry
mum'· Pr-Ar-z
....
v....
jest tyipe.m wspaniale:go strze'lca, niema
obecni·e w n.apaidiz:ie łfakoohu specjalnie
uzdlolnfonej jeicmos.tki.
Sztkoda oczywiście tej przed kilku
}eszcze laty doskonałej druż.y.ny, która
d'Ziś nie o w 1iele P!U'WYŻS-za przeclętny zespół extra kłasy w Polsce.
Naturalnie, że gośc-i•e mają na swoje
uspraw~"'ed11iwieni:e rozegnmy w dniu ol!eg-daj:sz.ym mecz w Warszawie u być
może, że l!'Lie byli zupetnie wypoc21ęci.
Tern nhemniej sukces Ł.K.S-u zaslugujc na podkreślenie. Jest to bowdem
pie·r wsza \\rysokocyfrowa porażka pon1esiooa przez Haikoah w Polsce. I dlatego musimy być d'Umn·i. z.ie zwycięstwa
Ł.K.S-u i z zaszczytu, który pr.ztypa:cU
w uc!z1ałe Ło4zi. a tllie innemu miastu w

Polsce.

:Arzechod'Ząc

do oceny gry czerwow pierW1S'iym rzędzi•e
pod1kreśYić W1Spia!Thialą poprawę formy nl-e
który'Ch z1awodn-ilk6w Ł.K.S-u. Galeckii,
C'.roslaws~il L Sowiak po.robi~Li duże postępy l 58. dzli-ś fiłarami Ł.K.S-u.
Zespół czerwonych grał ohwHami
1wspaniałe we 'WSZY'Stkłch l'inJa.ch, które
ll"ÓWl!lOmierndte i sprruwm'e ftmkc.ionowa-

nych;

musimy

ły.

Nie wli.dać bylo żadnego słabego pund'rtlż.ynile Ł.K.S-u. a w wys~ł'kach
scl'gaH s'iię gracze w.zaJemnii,e. Jedynie
a-aziiJla b. ostra gra Jasińskiego, który w
iprzeciwiień.stwńe oo swych kołegów stasposób unie~l się w n'iedozwolony
sz·kodt.i!\Mlć przeoiwnuków.
KłOOzti.emy to na karb jego zbytrni-ej
porywc220ści i ufamy, że w p:rzyszlości
temi:>erameut tego gracza nieco się ostud2'i.
Z 15 minrutowem opóźni.eni.em rozpo-

ktu w

czynają d'nl.ży.ny girę, zjaW.iając się
boi'Sk.u w następujących zespołach:

na

Hakoah - łialmos, Sch·euer, Stross,
Pouiner, Hess, Pohl'ack, Nemes, Wo.rtmrun, Kest'beir, Mausner, Fioche·r II.
L. K. S. - MiI'l'a. Cyll, G:a•tecki, Jasiń-

4:1 (0:0). do dnia 31

października r. b.

W rozgrywkach o mistrzostwo Polzbliżamy się szybko ku końcowi.
Jeszcze 2 tygodnie rozgrywek a Sell·
sacyjne spotkania Ligi państwowej Zl1 '1 .I
ski, Trzmiela, Gosławski, Stollemverk, ostry strzał trafia w nogę bramkarza, : dą ostatecznie finał. Pozostałe jeszc ;n.;
ale mimo to, piłka grzęźnie w siatce Ha- do rozegrania spotkania poczynią jcd \ 'Sow.iak, lioffman, Aldek, Śledź.
Pierws-ze mi·nuty należą do Ł.K.S-u. koahu. Iiuczne· br.awa nagradzają wspa- nie zmiany w środkowych rnie.isc <.1 ·ii
tabeli.
Ładną centrę śledzia dostaje na nogę niaty sukces łodzian.
Wczorajsza niedziela, aczkol\\ i ~k
W 17 minucie Śledź centruje, bramScheuer 1i IC'!a:lekim wykopem przenosi
karz odbija - mentlik p0d bramką Ha- przynioslaprzyniosta tylko 2 mecze 1'
· pit-kę na pole karne Ł.K.S.-u.
W 4 mi.nucie z<ler2la się liess z Go- koabu i HOffman strzela drugą bramkę. mistrzostwo wplynjła na niektóre prz cliaikoah zrywa się do energicznych sunięcia w tabeli. 1. K. S. dzięki 7.\': .~ sfawskŁ'm i silnie sko.ntuzjowany opuszcza boisko. Miejsce jego zajmuje rezer- ataków, lęcz Gałecki, Cyl'l i .Mila, Iwin- cięstwu nad Warszawianką przcsun:il
certują formalnie na swym polu bram- się z 10 na 8 mdejsce, zdobywajqc jed; i ~
Vv"<YWY grącz.
Bo kwadransi•e gra się WY'równuJe, a kowym. Daisza gra toczy się pod zna- cześnie szanse zajęcia w ostatecznym
chwi:lami łiakoah przeważ.a. Ładnie bity ki em przewag.i gości, lecz nadspodzie- układzie tabeli pozycję przed Ł. Y · S.
])'rzez Nemesa rzut wolny chwyta lewy wanie z kornbiim11cji !jledź, Aldek i So- Czarni posunęli się również wzwyż w
wiak strzela ostatni ostro w róg, zy- beli, a Turyści dzięki przegranej u tra·
lącmik, JecLJ Milla brooi:
cili szanse zajęcia lepszego miejsca, art!
W kilka minut póź.n~ej centr.uje Siedź, skując najtadiJ.1.fejszą bramkę dn-Ja.
żeli Warta.
S
Tabela rozgrywek po dzień 31 paźu
L.K.
dla
bramkę
Ostatnią wreszcie
bramkarz odbija p~tkę lekko ręką nadbiega StoJłienrwerk •i marnuje sytuację z zysk.uje Stgłlenwerk w 39 minucie z da- dziernika przedstawia się następująco:
Gier Pkt. stos. bram
Nazwa kJu'bu
killku kroków Ł.K.S znów części,ej do- lekiego strzału.
W tej faz&•e strzela Wortman rzut
chod:zii do głosu, lecz rezultatem ata:ków
40
95 :32
26
karny w ręce bramkarza Ł.K.S-u i do- l) .ifWsla
czer.wionyc_h są jedynie rzuty z rogu.
34
65 :53
25
1
2
) · f. C.
W 29 minucie przerywa się pięknie pie-ro na 3 mdnuty przed końcem d!l"ugi
65:39
29
25
Pogoń
3)
-r.. KS
t
·
.
•
k
W oort main, l ecz w os ta"-"
71 :55
28
rn1m momenc1e arny g.rzęzme w s.'1~1 ce i.....,. -u.
24
4) Warta
54:51
25
26
, Ostateczny WY'fllfk 4:1 dla Ł.K.S. Ro- S) Ł. K. s.
ratuje Gałecki.
64:62
25
24
6) Legja
. . .
~a ki!l'ka mi,nut przed końcem pierw- gowi 4:3. d!la Ł.K.S. .
49:54
25
~ ~dz:1mva~ p. Rethg b. uwazme i spra 7) Turyści
szej polowy podaje Cy.Il StoNenweM:owi
24
56·84
24
25
S) T K
którego centrę kieruje g·łową 100 bramki wiedhw.1e.
59~67
23
25
9) Polo~ja·
Public:mośei:. około 6 tysięcy os6~.
Al9:e!k, lecz łiaJmos bron~ r-obm'Z10!1ad'ą.
35 :47
23
24
. :prZłY'kroścr;ą wyip.ada nam StvJ'!~r-110) Ruch
Jeszcze k·i1!1ka wzajemnych a:ta:ków i
zz 43:50
25
d'1.ll~, ze zarząd Ł.~.S., !ct6.ry zpiany _Je~t ll) Czarni
pierwsza polowa nili.ja bez rezultaiu.
53:78
21
25
Po krótki'ej pr~erwie Haik-0a1h wzy- ze swej wprawneJ ręki orgain1J121acyJneJ! lZ) liasmonea
52:6.3
18
mu}e od Zarządu Ł.K.S-u kwiaty d gra tym razem zanłedlba"f n~o obowlą:zki 13) Warszawianka 25
40:77
11
25
toczy s'iię dalej. Tempo jest w tej częśc·i gospod'rurm ii z tego powoidu. wynikały l4) Juitrzenka
Vv powYższei tabeli uwzględnio~y
żywsze. Nemes nie wykoczystuje kilku ust~:1'11ic-mi~ a~"a;ntury oo. t:rybu:nlie, a
częs~ :PU1?11IC~Oset nnmo. wykuip!onych jest valcouver Warsza:wia~ki z_Pogomą..
do:godnyc.h syituacji podlbramkowy:ch.
Na najbliższe niedziele i święta pozo
W U minucie zd<>byWa L.K.S rzut drogiclt btletow wstęp.u, me mala-z.l'a odstaty jeszcze do rozegrania nastfI>ujące
kamy za rękę na p<>lu karnYJD Hakoahu. pow!fe<lniego pomiesz:crenia.
Stef. spotkania: Ruch - Warta, Legja - JuEgZekutorem jest Stolłenwerk. któregO
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • trzenka, Czarni -. Warszawianka i Tu-ryści - Warta.

zwycięstwo.

odnieśli zasłużone

z niecierpliwością ocaekhviane spotkainie ttakoahu w1iedeński1eg-0 z Ł.K.S.
przynioslo nadspodziew<me zwyclęst\vo
Ł.K.S-owi.
łiakoah zawiódł w swych oczeki\vatlliach. Dz.isiejszy zespót niebi•esJ<:f'ch to
jedyirnie szkielet dawJJej świetnej dirużyny w'i.edteńskiej.
Niestety, goście lliie zaiprodukowali
już ani, świetnych strza:lów, ani osziala-:
miająieej kombi.nacji. Jedyne zalety, kt~
re zaobserwowaliśmy u wiedeńczyków
to na:ezte biegi, celowe podaw:ank, laid·na
gra trójkątami a1aku z pomocą i dobre 0panowanie gry głową.
Rażąco slaba byla !ii.nja pomocy, ani
na chwilę nie p-otrafiH unieszkod1iwJć
skrzydeł Ł.K.S-u wykazując komp1'etny
brak zrozumienia w praicy destmkcyjnej.
Jcdy.nle środk:owy pomocndk wyka~
· c h wa·1 ami• za
( aisę, pracuJąc
z.a t "\Vyso k ą 11
swych partnerów. Nie o wie'le lepiej
przedstawiała się linia obrony.
Brak u obrońców ttakoahu pe\\1ności
w wykopach, to też by:Hśmy ciąogle
św1iadkami rażących „kiksów". Jedynie
Schcuer pokazywał clr-wi,lami wysoką
klasę, naogól jednak grncz ten strncii du~
żo na swej i<l'oskonalości.
W Hnji aitaku cata uwaga wddzów
skupiona byfa naturalnie na Nemesie.
„Nemes ma piłkę", „Nemes przerywa
sift - oto głosy, które Się ustawicz.nie
rozJ.ega!y.
I dlatego słaba gra tego ong1iś doskon:i.tego gracza rzucała się w oczy wszystkim.
Zres:dą Nemes nie posiada godnych

o mistrzostwo Polski
ski

s

?

Dw1·e kl•sk1·
'i
Tur yśc·1 i

Ł

łodz1·an

\VB

bwow1·a•

T s o przegrywa1•g.., mimo dobrej· gry•

• • • •

(1 elefonem od specjalnego sprawozdawcy sportowego
)
w 1eczornego •
„ Expressu ni·
Lwów, 31 października.

doskonale usposobiony bramkarz nueJ,
prawie przed
końcem ustala wynik dwie Nastula zdobywając trzeci punkt dla swych barw
znów z winy bramkarza, który zapędzil się aż poza pole karne.
Z graczy nikogo wyróżnić nie można z wyj~tkiem chyba bramkarza Turystów, który bezwzględnie zawinił poratkę swej drużyny. Publiczności stosunkowo mało.
L. T. S. G. - 6 pułk lotników 1 :2 (1 :1).
Gra zupetnie równą.. Bramki dla
miejscowych zdobywają Małecki i Olej
niczak, dla pokonanych samobójcze.
Sędzia por. Szyba.
Prof. Rudolf Wacek.

W chwili gdy w Łodzi ŁKS. święcił scowych. Na 15 minut

triumfy nad Iiakoahem wiedeńskim
r.ozgrywaly dwie łódzkie drużyny zawody młstrzowskie we Lwowie, pDno, · l· Ł • 1·• S • G .
· T UrySCl
b d ·
SU\C O Y Wie t. J.
porażki. Dla pierwszych przeg·rana do
Czarnych niema poważniejszego znacze
nia, na.tomia&t Ł. T. S. G. straceniem
dwu punktów znacznie zmniejszyła swe
szanse przejścia do t. zw. extra-klasy
piłkarstwa polskiego.
Wyniki powyższych drużyn nasuwa
ją ciekawe refleksje. Otóż klub Turystów, który zwykle dochodzi do swej
najwyższej formy dopiero na jesieni, w
roku bieżącym w ostatnich swych zawo
dach wykazał dziwną niemoc w grze.
ŁTSG. zdaje się ni·e zawiedzie nas, t. j.
jak zwykle pozostanie na 2-iem miejscu,
rą niewątpliwie posiada i zdobędzie się
na wysitek ostateczny, co chyba warto
uczynić zważywszy cel i nagrodę jaką
tymsamym osiągnie.

finał

Ł.

-----i Polski.

Wyniki z
Zawody

całe

berneńskiej

1

Sla'\·ji z _krakow

ską Wiisłą ukończyły si.ę zwy:ięstwem
•
·W3sły w stosunku 8:~ (3.:0).
Br.unkt
się katak.
. Wisły wyróżnił
U
1
k
l
c
·
3
Ai-4
iL li R ·
d
1
zu a •
z nuy · eiman • wu.u~

DlaJ:~vi J;:~~\ whdeńską drużynĄ
•
Smuneringu zakończył się %Wycięstwem
Cncovi w stosunku 4:l (1.0). Bramki uzyskali G!ntel 3, i Wóicik 1.
dru~yn. wywołał w
..' lb olskich
Wvr
..,,..,;ą S"'" ·~„1·„
.J . •
w·lt>~•n,tu
0
"~h • „.
rz„-

Z

a

WOd

Y

mistrzostwo
·
Polski.
O

Warszawa, 31} paźdz1ernil!a.
WarszaDzisiejszy mecz pomiędzy
zakończyi: s;ę zwycięwianką a TKS.
stosunku 2.U.
stwem toruńczyków w
przyczem ~ prze.rwy wynik był remisowy. Warszawiacy w drugiej poł-ow-ie gq
opadli na siłach.

o mistrzostwo Ligi 11-ej.

K. S. Ili-Orkan 0:1 (0:0).

Po zmianie str.on wiatr sprzyja Orka·
Lódź, 31 października.
W dniu wczorajszym odbyły się na nowi który energicznie atakując nie scho
CZARNI 0:3 (0:2).
Przed sędzią P·. SznaJ?rem z Kr~ko- boisku ŁKS. finałowe zawody o mistrz.o dzi formalnie z pola karnego ł.KS-u Cawa stanęty obydwie druzyny na boisku stwo Ligi II-ej między groźncmi rywala- ły szereg n iebezpiecznych sytuacii li ~zar~y~h _w S\~·ych ZWJ'.'kłych składach. mi Orkanem i ŁKSem. Zwycięstwo i w widują d.oskonali obrońcy czerwonycb .
z.dobywa s:ę na
1 urysc1 Jedyme bez limca w pomocy, zupełnie zasłużone odniósł sympatyczny Dop:ero w 35 minucie
Grę rozpoczynają gości~, gra toczy się zespół Orkanu, który na zawodad1 tych heroiczny wysiłek L obrońca, Orkanu 1
?~ obydwu. stronach boiska bez lll~Y- wykazał niezwykły hart, ambicj~ i wy- „objeżdżając" kilku przeciwników wyJeJ przewag!. \V 2~ mln. Saw~a z wmy trzymałość. Na szczególną uwa~ę za~łu- suwa piłkę środkowemu napastnikow ;
bramkarza Turystow, który mepotrzeb- guje fakt, że Orkan z jednakow:.i, werwą klary z kilku kroków pakuje piłkę efo
przyjnm1ą
nie wybiegł z bramki zdob~;v~ pierw- i ambicją grał przez całe 90 mbut, nie siatki. Zwolennicy Orkanu
szy punkt. W parę minut pozmeJ bram upadając ani przez chwilę na duchu. W suk<:es ten z w ielkim aplauzem.
ŁKS. zdobywa się na nadludzki wykarz gości znów wybiega Nas~ula dobie drużynie Orkanu jest kilka b. utalentog-a do piłki i skierowuje ją do pustej 1 wanych jednostek (!. obroń..:a, ~rod. ata- siłek i przez 8 minut nie o::mszcza pola
bramki, w ostatniej chwili tuż blisko ku), cala zaś jedenastka jest dobrt:e zgra ka:-nego Orkanu.
W tej fazie zdobywa Orkan rzut karlinji bramkowej osiąga ją obrof1ca fiole- n:a i harmonijna.
W pierwszej połowie gra równorzęd- n,y .niewykorzystany. SęJziował b. pntowych Marczewski nie może jej jed.
nak już w pole \Vykopać i sam dobija ją na. ŁKS. nie wykorzystuje swej 26 mi- prawnie p. Szer.
Zwycięstwem swym z:apew-nił sob.ie
nutowej przewagi głównie z powodu słazamieniając w drugiego goala.
Po przerwie bezwzględna przewaga bej gry linji ataku. Pod koniec pierwszeijOrka.n tytuł mistrza Ligi II-ej mając o je"
Turystów, których jednak prześladuje połowy Otikan atakui~ enerl!iczni'3, lecz den Qunkt wi~ej, ao.iżeli LKS. III. ,
pech w strzałach, resztę utrudnia im bez rezultatu.

TURYŚCI -

W f E e!LZ O R N V

CASINO

I dni
następnych

Epokowy nadfilm
Arcydzieło,

LE

Dz-ś

wszechświatowei

produkcii ,,UF A".

naibujniejszą

przekraczające

p. t.

wyobraźnię

Reiyserja i realizacja: PR. LA rt G (reiyser , rłibelung6w")
Pomysł i scenariusz: TEA HARBOU (antorka ,d-ra Mabuse").
Człowiek-maszyna i MaOpowieść o Ludziach Puyszlości. Nadwiększy :Mm świla!ta o tytaruiicznej slle rozmachu. szyina-czlowiek. - Podziemny świat pu~y i napowietrzne ogrody mN·ości i s tońca. - Rewolucja prze ciw mas~yui~
w roku 2000. - Wszechświatowe miasto przysztości. - Ni.epowstrzymainy pęd fantazji, ndeustający huk maszy n. - ,Wyniik cztea-detruej niezmordowanej pracy gen ja I n ego re ż y s e r a ~ naJwspainialniszych arty st ó w świ1ata.

W rolach
gl6wnych:

( ALFRED ABEL, GUSTAW FROEHLICH, RUDOLF KLEIN-ROGGE
(Wyko:a ... ~a roll d-r~ '!,:use)"MID
( TEODOR LOOS, BRYGIDA HELM i In.

•
•
niektóre cyfry realizacji:

•
Art»atcSw
Arł••ł6w

w rolach
w "ol•ch

Stat»st6w
Statwatek

gl6wnych

m„lefsz~clt

11

GolOłllJCh gł6W
chtficzyk•..,, 111urzrn6w, ••••••

a

8
7150
215,000
11. OOO
1.000

Kostiumy kosztow•łJr
Światło, farba, cement I t. d.
OgcSlt11y :11oszt produkcji tego

W

A

12 m „.i
I O n6 W

W

1.a1a

2.800.000 ał.
660.000 zł.
niezwykłego filmu

wyniósł

Z 'l ol )/ eh •

ocxxxxxx••~..N

oczaatek seansów o g. 4.30.
LUSTRA

UK[J) iRY fllMOW(J

FabryKi OsKar Kahlert

l

ORAZ SZllJKI CENICZNEJ
udzlela podczas pobytu w Łodzi A. AR·
SENIEFP • BRUNOW, były dyrektor
Moskiewskiego Kameralnego Teatru,
• REŻYSER .i ARTYSTA zagranicznych
wytwórni filmowych. Osoby przyjęte
do lekcji będą braty udziar we filmie
produkcji zagranicznej, zdjęcia którego
częściowo odbędą się na terenie Polski
wiosną przyszłego roku.
Zapisy codziennie od 12-1, 4-5, 8-9.
PIOTRKOWSKA 182, m. 22.

10•.
w &.od••.TelW6••a:•A•k•
efon 30-08
solidna I

alrurałnal

PońtzothY ie~wa~ne

i inne, suknie trikotinowe i t. p.

nw'~KI

-

f:Jiotrkowska 294, tel. 22· 89

7

Specfali1ta

cboriópbłuucs.Zu,

nosa,

Prz51fmul~

Dr. Engel
Dr, Frld
Dr. GereałaJn

piętro.

Dr.

Gułszładł

Dr.
Or.
Dr.
Dr.

lmlch

lzSJg•on
K•cene son
S. Kantor
Dr Lewlnaon
Dr. Lew1nsonowa

gardła

Przyjmuie 12-2 i 5-7.

MnRb~ll~

Dr. med.

BRl\ułt
P

Lełca.,.ze oe~tyścl:

ł

••2 23

d ·

I

'!::~~f~~t~:~:~:l: RIURftll~lA

I ~ o~ or 1·

o u mowa "
tel •. 40- 26
Specjahsta chorób
skorn y eh 1 we n e .
ryeznych leczenie
światłem, (Lampa
kwarcowd
przyJ·muje od 9-11

li

Dr. H . fla~awskl
Or. G. R!lze be r g
Dr. Rozenblatt!l wa
Dr. Szajerowicz
Or. A. SttajAberg
Dr. t. S;i:b1jnberg

Kren i cka•\t ;, pin
Cukier ·
Sz.ic .i a.
Cirlnsztajn·Harkawl
Ana izy moczu, krwi. plwocin i t. d,
...„„llll!ilml!lraa!Em!Dll.l~~~~lllild

Tanio, bo w prvwatnem mieszkaniu.

Konstantynowsk 9.

Dr. me~. l~HA[ł

przy ę muje do reperacji.
ul. 6-90 Sierpnia 76, III

teł. 44·5t
naat. lekarl:e spec.
Dr. Laski
Dr. Sz. M•łowlat
Dr, Morucow1u:
Dr. Pryln1 ski

Cegielniana 29,

mę ski
futra
ws zelkiego ro
skó 1k1
dzaju, po cenach przystępnych, na do
godnych warunkach
Obejr~enie ni; ob iw ązuje do kupna

maria
twratowa

0-ra MARJI LEWINSONOWE.J
Cegielniana 8 m. 3 tel. 43-83
Chor. skóry I włosów. Leczenie defektów cery, Specjalne masaże twarzy i ciała Masate odtłuszczające. Usu.
wanie ~ ł 1 sów elektrolizą. Lampa llwarc:owa, llell.trotera~ja , Sollux. Godz. przyjęć od 10-7, Dla panów od 2 -4
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