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Jak się „:Express" dowiaduje, jeszcze w ciągu bieżącego miesiąca rozpocznie się w Łodzi cykl odczytów organi·zowanych staraniem miejscowej organizacji B. B.
Pierwszy odczyt wygłosi na temat
zagadnień konstytucyjnych sędzia PHsudski, następnie senator Gliwic o sytuacji gospodarczej państwa. Trzeci z ko
lei odc·zyt wyi?;łosi, również na temat za
gadnień konstytucyjnych b. minister
NR. 282 prof. Makowski.
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Kosztowny flirt Waldemarasa

fl'Offto

z bolefnicq operu

i>1JploR1ol.o, Atóru ·pOp~lnil 6i{lornj(
Sekretarz generalny litewskiego . M. , przybyła ku jego zdziwieniu stanowczo
Kowno, U października.
Wałdemaras został wczoraj wezwa-1 S. Z., prflwa ręka Waldemarasa, dr. Zau- oświadczyła, że jest najzupełniej

• 6andq pr.:eDJvtniftóft'
Bydf!oszcz, 11 października.
celna w Chojnicach otrzymała
granicę
zieloną
wiadomość, iż przez
przekraść się ma z Niemiec do Polski
grupa przemytników ze znacznym przemytem.
W istocie straż dostrzegła w nocy
karawanę objuczonych przemytników.
Wezwani do zatrzymania się, przemytnicy w liczbie 12 zaczęli strzelać z
rewolwerów i flowerów.
Na strzały te odpowiedzieli strażnicy
ogniem karabinowym.
Obustronna wymiana strzałów trwała przeszło dwie godziny, poczem przemytnicy wycofali się, pozostawiając 4
tys. sztuk cygar, kilkadziesiąt kilogramów tytoniu, papierosów i t. d.
Straż

LEGALNĄ ŻONĄ zAUNIUSA.
ny na posiedzenie rady ministrów i za. nius ożenił się niedawno z panną Janusz
pf.lany przez premjera Tubialisa, co uczy i kajtisówną i wkrótce ma z<>Stać ojcem. Pobrali się jeszcze przed wojną i ani z
k jego, ani z jej strony nie były dotąd poęd
d
• d •••
W
Dlł z milionem litów (890 tys. zł.), którą
czynicne żadne kroki rozwodowe.
•~· kfntu zj1':1f2Yl!1 b'~ u 'kob.u
ło kwotę pobrał ze skarbu państwa bez
Wobec tak kategorycznef.to oświade;go zg 051 a się z te ~ 0 ie
podania iei przeznaczenia,
1ra~s,
W ALDEMARAS 1ta 1 ?Swtad<:zyła prokuratorowt, ze nazy czenia prokurator zmuszony był sporząZAMIESZANY
dzić odpowiedni profokół i nadać bieg
NIE DAL ŻADNEGO KONKRETNEGO wa się Zauniusowa.
Prokurator myślał, iż ma do czynie- sprawie przeciw dr. Zauniusowi o
WY JAśNIENIA.
BIGAMJĘ.
tymczasem
Rac1a ministrów poleciła mu złożyć nia z siostrą dr. Zauniusa,
Qal:;\\!ljimsl!l+••••••
MNl4
ł!!J5iZ4MYH!id!iĘffiJLfmi& ; w ft*Mi
rachunek z tej sumy w ciągu tygodiiia.
Okazało się, że Waldemaras pozosta
wał między innemi w zażyłych stosunkach
~onura
Z BALETNICĄ OPERY KARALLI,
na saDJAu pod !Berfinelft
frudł!m DJ11r111nno fe ~e SZtJOnó11.1 stros•neł śfflłfrrt:ł
Z
której mąż, znany na gruncie kowień
Berlin, 11 października.
Dopiero
noc.
całą
przez
trwała
tunkowa
I
października.
11
Łódź,
skim ,,niebieski ptak•', za tolerowanie uKittelau w pobliżu
zamku
Właściciel
całkowi.
zdołano
pożar
rano
8
g,
około
śledczy
urząd
wojewódzki
rano
Dziś
mizgów premiera otrzymał koncesję n.a
_ Goldfuss podSchiitz
letni
Berlina
Szczypiorno,
folwarku
Prócz
ugasić.
cie
katastroo
meldunek
otrzymał
Lodzi
w
35
prowadzenie wielkiego domu gry.
zgliszcza. palił zamek w chwili gdy znajdowała się
Zarówno baletnica, jak i jej mąż zo. falnym pożarze w zabudowaniach dwor- z którego pozostały niemal
spłonęła również większa ilość zagród w nim cata jego rodzina, złożona z trojstali obecnie na rozkaz rządu wysiedleni skich Szczypiorna (wojew. łódzkie).
ga nieletnich dzieci, żony, babki i jej
chłoPSkich.
mo
i
oborze
w
nocy
w
powstał
Pożar
na prowincję.
Skutkiem pożaru 13 rodzin J>ozosta- siostry, poczem wystrzałem z rewolwementalnie prze~.i6sł się na, domy miesz•
Wszczęte ru pozbawił się życia.
głową.
kalne. Zbudzem ze sn~ mi~zkańcy fol- ło bez d~c~u nad
Kowno, 11 października.
. zieci zginęły w płomieniach, PO!.oD
ustaliło'
Całe miasto jest pad wrażeniem no- warku, wszv~cy ztłątyli uciec z płoa.ą- przez pohCJę ~<>chodze!li~ nie
statvch straż ogniowa zidotała uratować.
prz.ypuszczelstnie!ą
pozaru.
p~zy~zyny
SIĘ
ZNAJ..AztY
~c~i'o~Nr~Clł
p0litycznych.
sferach
w
skandalu
wego
__,,,.__
_ _ _ 1_ _ _ _ _ _ _ _
4 ma, ze powst~ł ~n skutk!em nieostrożne · Przyczyn::i, szalonego czynu była za·
·o BIETY
powiedziana na dziś licytacja zamku.
Mar go obchcdzenla się z 02ntem.
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ratunku. Na szczęście J>() kilku
DJ ośt:it:ił!fo domu prs!v uf. 'Wólt:1toń~fdej 226
minutach nadbiegli pobliscy wieśałacy,
podłodze. Tknięta złem przeczucłem polódź, 11 października.
W dniu wczorajszym w lesie Okrę którzy z narażeniem własnego życia
Dziś o godzinie 10 rano zawiadomio· biegłp po dozorcę, który przystawił dra
glik pod Zg-ierzem znaleziono zwłoki rzucili się w 01!ień. Wszystkie kóbiety
binę do okna i w ten sposób dostał się
młGdego liczącego około 20 lat eleganc- zdołano wynieść na podwórze, Doznały no policję o
do pokoju Annera. Anner nie zdradzał
TAJEMNICZYM ZGONlE
pot>Srzeń.
ko ubranego mężczyzny. Obok niego le- one jednak bardzo ciężkich
systemu „browning''. Stan jednei z ti.ich, mianowicie Włady- właściciela domu przy ulicy Wólczań- już żadnych oznak życia. Wezwane pożał rewolwer
sklej 226, 30-letnie20 Kazimierza Annera ~otowie mogło jedynie stwierdzić z2on.
Wszczęte przez wtadze dochodzenie u- stawy Rochowej jest beznadziejny.
Zwłoki zabezpieczono na miejscu do zej
•
•
Pożar w folwarku przeniósł się wkr6
stalito, że młodzieniec popelnił samobói
.Anner b~ł J~~nocześme majstrem w ścia władz policyjnych. Dotychczas nie
stwo, strzelając sobie w skroń. Desperat tce na zagrody wieśniacze, Drużyny stra
nie miat przy sobie żadnych dokumen- żackie zawezwane ze wszystkich poblis- ponczoszarm. EJtmgona•. Zajmował on w zdołano ustalić przyczyny zgonu Antów osobistych. Policji dotvchczas nie kich miejscowości nie mo~ły sobie dać , swej kamiemcy 4-ookoJowe mieszkanie nera.
rady z szalejącym żywiołem. Akcja ra- I wraz 'f matką i młodszym bratem. W ••••••+l!l·~Mi!imlH'li'IJMm&•m•im••
udato się ustalić jego tożsamości.
ostatnich czasach Anner bardzo często
się upijał. Wczoraj około ~odz. 11 wie- Jlmonullałi
•••1111••--1111BD1111•im-=-------•·••Bll'l1111m9 ~ ~"'
jest do6ref DIVłff
czorem powrócił on do domu mocno ood
~a ,_,ur~'°nl·a antlJ~IJdO„'Q,_ .
gazem. Zamknął się on w swem pokoju
• " ' " ' ' ._,
Jliił
..,._,
di, U
Londyn, 11 października
prosząc domowników, by sto rano obu·
•
*
•
Według wiadomości z Kabulu svtuano ••nnvł!rsęfł!«;ie 6udapł!s.:tansfirui dzili. Gdy dziś rano matka, chcąc wykokami a w iln~tytooe chemiczmym tyillko nać polecenie, zapukała do drzwi, nie o- cja w Afganistanie została już catkow~
Budapeszt, 11 paździie.milka.
Od dinia 8-g-o p.aździ.emilk.a br. powta dzięlki pośipi.eiszin~mu w!kroczerniru ciała : trzymała odpowiedzi. Zajrzała wówczas cie opanowana przez Nadir Khana. W
rzrują mę na wyidriaile fiilr0illofil1aznym i me ~irofeeo~iie,go zd1oił.aino zaa><>hiec ~bu- przez dziurkę od klucza i zmartwiała z dniu wczorajszym nowy władca Afi?:aniprzerażenia: syn jej leżał nieruchomo na stanu wydał szereg odezw i rezolucji,
tłyicz.nym tut. uniwersytetu d e1momtrac- r~om.
wzywając ludność do posłuszeństwa. Je
ię Skierowamo przeciiw sJ.uchaorom żydo
dnocześnie zniósł on wszystkie ustawy
WJSlkilm, a w dlniu wazar:rufszym doszło do
i za,rządzenia wprowadzone przez ttabirn1aQ.tl01~'-o
ll:.plonlłlo
gwai!Jtowinych wyJkro.cz.eń i bóijeik w któ- 1'
bullaha. W dniach najbliższycłi ma za-"
~
•IV ; ,
ryC1h wzięły udz.iia!ł tai'kże ied1t11os•tlki z po
miar Nadir Khan raz.pisać wybory, po2000 osó6 - 6e1& dot:liu nad l!łODJq wołać
.za,i;rr.om.a słucha.czy. Akademików żydow
do życia parlament, który orzekł
Równo 11 paździirnika 'Podczas po7.aru odzywały się w .kilku by, jaki ma być przyszły ustrój Afganiskich prze?'locą usuwano z sal ~kładoh
i
h d
· ·
.·
•
wych, a kilku zrzucono ze schodow. Na
e.tonac e, poc odza,ce od ci-: stanu i kto ma być następcą ttabibullaha
Miasteczko Janów koło Pińska, pad- mteJscac
drzwi.a.eh ro1zl!iiicZ1I1.ych imlSltvtUJtów uniwer
Jak wiadomo były władca Afganista
syteakkh pojawiły się otdea.iwy z pogróź ro pastwą pożaru Rozszalały żywioł, kr.vtych f!dZze~ po domach ~ran_atów i
rozszerzając się z ogromną szybk~cią, kul ~arabmo_w.yqh, co potęf!owalo Jeszcze nu, Amanullah, bawi obecnie w Rzymie.
W dniu wczorajs zym udz i elił on wywla
zniszczył prawie wszystkie domy miesz- pamke w mzescie.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!! du dziennikarzom, którym zaznaczył, że
kalne oraz zabudowania gospodarcze.
calkowicie ufa Nadir Khanowi i gdyby
Dzięki energicnej akcji straży pożar
~ofs,;g ftomuniś,;i
4rańedi·a nawet ten ogłosił się królem Afganistana so..,iet:fdeJ c:•ornei liśde nej z Pińska, z·dołano, przy nadludzkich :I'{rDJOll'O •
nu, a jego mian o wał posłem SwYm w
ie'
wprost wysiłkach uratować część mias- n>śród e1Dierantón>
- zgodziłby się na tG chętnie.
Rzymie
Moskwa, 11 października. ta, której groziła już zupełna zagłada.
- - - --·-pofsfti<li
Tak zw. polska sekcja międzynaro Należy podkreślić sprawną i szybką akParyż, 11 p.aźid!ziiemńlk.a.
Cleveland, 11 paźdlziiernilka.
dówki komunistycznej ogłosiła drugą li- cję także ze strony naczelnika stacji
Jahlroawi~ik pr,o~ekt budżeitu nia roik
.
. .
. .
stę opozycjoni~tów, wYkluczonych z pol- Pińsk, p. Maliszewskiego, który zestaW roicł:ziiatlie poillskii~ Raidlomsikich w 1930-31 przewi1duie 01biniiżell1lie podait'ków
skiej partii komunistycznej.
wił natychmiast specjalny pociąg dla ~elLatnd. ro~T.ała Sl' ę str~ tr&ge<;ł- p.aństwowyich o ikwotę
oil<oł-o 2 miLj1a·r1
Po „opozycjonistach prawicowych" straży pożarnej, tak, że przybyła ona
~ii
sprawo.zdawca
a
frainków,
d6w
c~~
w
~im;ski
.
Henry!k
,34~~
1a
oraz
Stefańskim
i
Brandcie, Kostrzewie
do pożaru, przebywając przestrzeń 37 lkło~11. z z?n.ą, .Nei1JIJiie, zabii ]ą topooik:1em bil.llcllbeit-owe~ JPOIS. Chawcklaime, Z1głlo1Sił
po b. pośle Warskim oskarżonym o sym km. w ciągu 45 minut. Bez dachu nad
pO!Clerm~ mlQise/k o dailiszą redukqę p{)IC!a.fltu o 3
do .sie!kainńa mvęsa. polQZlellll
patvzowanie z Trockim, przyszła kolej f!lowa pozostało vrzeszlo 2,000 ludzi.
miijaroy foa.nikó1v, tak, że ogólna ireduik
sobJie gM>dlbo.
na Próchniaka, który wraz z Warskim
aja wyno'S:ił.ruby olkoło 5 milllja.rdów fr:atn:
r-0.z~giria.
się
która
traged1ii,
P()IWodem
Zaszedł przy tern smutny fakt rabunwydał broszurę „Na fronde ideologiczzamiast
która
ludności,
strony
ze
ku
nym" oraz na członka kol~g"jum redakł .
, ._ .J
d
• •
dlz.iieci Radom.sik.kh, była kłói- l' kówń.__ d s t..arw'llote
lia. wo1ooc
1 rząi u oswtwcrczy s1ię
nrze, 1
• _ .J,_
•
cyjnego tygodnika „Komunisticzewskij śpieszyć z ratunkiem, zaczęta grabić •
nieszczęśliwych oo~orzelców. ll.1l8. o iplerl~"!!UZ:e, wydame. prze~ Rad~- !Pl!"zedw wm,~ 1osikowi, j. alroi teź przeciw odInternacjonał" Waleckiego, który został mienie
1
akcji policii zdołano ską oo. ~cLr~ do Pol siki, ~dZ'lle bruw1rła, 111omym proijeiktom p01krycia iteg-0 ubyt.
wytężonej
ęki
Dzi
bolszewizmu"
oskarżony o „ośmieszanie
kin budżetowego.
.krewnych.
u
m11esJąice
3
przeiZ
wybryld te poskromić w samym zarodku
i o sympatyzowanie z lewicą PPS.
.., lesie pod
lódź.
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Epokowe czyny

Kemala-Paszy
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„Nieprzyjaciele"

zajęli

New-York

fllopofu •e DJ•moeoią,;um si~ usfo.,.,i,;•nie ru,;łieDI uli,;~num.-!lof~ine plonu
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'Włeffd svn !Turcjj ucliro•
nłł s111q ojcsuzn~ przed

upodfliem

Kouta111tyn0pol, w październikb.
fWłasin.a służba korespondencyjna)

•
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w siolicg wujo

„Demokracja turecka idzie drogą,
się w centrum New Jorku Jest prawie że
Nowy Jork, w październiku.
wskazaną przez rewolucję francuską"
niemożliwe. Olbrzymie sznury automo(Własna służba korespondencyjna).
powiedział niedawno w wywiadzie praNowy Jork śledził ostatuio z niezwy- bili posuwać mogą sfę niekiedy z trudsowym Khemal pasza. Sł.owa te ujiillltliją
traf.nie IP'l"zełom, dokonany w życiu tUiTec kłem zainteresowaniem przebieg batalji, nością krok za krokiem, a w niektórych
ki·em w ciągu os.tatniego dziesi·ęciolecia. toczącej się u jego bram. Dzienniki za- godzinach, zwlaszcza, gdy pracownicy
J~t w przełomiie· tym istotnie coiś rewo- mieszczały codziennie komunikaty ,,z biurowi i robotnicy opuszczają potężne
frontu". Bulwarami maszerowały przy drapacze fabryczne, komunikacja staje
lucyine~o.
Wiele już wprawdzi-e piisało i pis.ze dźwiękach trąb bataljony żołnierzy w sie wrecz niemożliwa.
Tysiące ludzi czeka na kaidem skrzy1fę cią.g:le w p.r asie eUl'l()pei51kiej 0 no- pełnem uzbrojeniu. Słowem atmosfera
wycli drogaah, IIla jakie pod rządami Khe przypominała zupełnie wojnę - brakło żowaniu się ulic, tysiące automobili i inmala-rp.aszy weszła Turcja, wiele już sły w niej jedynie zdenerwowania i trwogi. nych pojazdów nie może ruszyć z miejsrało się 0 zniesieniu fezów i wprowa- Bo wojna była naturalnie tylko fikcyjna. sca. Pomimo rozpaczliwych wysiłków
łaci6skiego do pisowni Tworzyły ją .manewry, kt~r~ mia~y ~o- policji tworzy się na ulicach „zastój",
dzenJu. ~llabetu
tureckie), ale do!Pi-ero w6wcza1s, gdy oko braz?w~ć n~J!łzd olbrzym1e1 arm11 me- którego przez dłuższy czas nie można
usunąć. Nie należy bowiem zapominać,
w dko stanie się wobec d.zisiei·szego ży- przy1ac1elsk1e1 na No~y Jork. .
cia Turqji uwidacmia się w c.ałei pełni . Od strony. wybrzezy. morskJSh nad-: iż w potężnych gmachach biurowych,
6w ni·ezwykły wprost w dziejach Judziko- c1ąg!1ę~y potęzne szeregi pólmil1onowe1 mieszczących się w śródmieściu 11rac1zje
śd przewirót, który w ostatnich 10 latach armii i. rozvoczt:lY ref!ularna walke o 110 20 i 30 tysilfCY osób - i armja tych
zdobyc!e portu oraz całego N~w-Y_orku. pracowników, schodząc się i opuszczadokonał się na ziemiach tureckich.
iPiszarcy te słowa znał TUl'Qję pried- 9czyw1śc1e na r~tune~. zagr~zoneJ sto- jąc pracę, musi wplywać na zatamowawoaeniną i w tych dniach mW możność hcy r~szyły '?' te1 ch~1h oddziały ~bron- nie ruchu ulicznego.
A gdy weźmie się pod uwagę fakt, iż
ne. ~restety Jed~.ak mimo rozpaczhw~ch
pozmainia Turcji dzisiejszej,
wys1ł~ów armJI o~ronneJ, napastmcy ludność Nowego Jorku wzrasta ustawicz
Jakby dwa ime, zupełnie ime kraje!
Turcja przedwojenna to obraz wsteczni„ zdołah. ~ kilku dma7h opanowat 'f1;a/- nie i że ciągle zwiększa się potrzeba buctwa, .zacofania, zg1I1ilbmy mooralnei i bez 7uvelme1 cale wybrzeze, a wraz z mem dowy coraz to nowYch domów na wyzyskanym już do ostateczności gruncie No•
•
Wfładu polityczneg'O, Tmcja zaś dziisiei- i Nowy Jork. „
Klęska a~mn, br~mące~ ~ew _Jorku, Wego Jorku, nic tedv dziwnego, że zasza to demokratycma, ipost-ępowa, tętniąca żvciem i tężyzną narodową .re.pu- 'wywołał~ wsród m1eszk!łncow, sledzą- równo kwestja uregulowania ruchu, jak
tyioh kilk zd.ainiaoh mieści &ię c;ych z Piiną u~agą ~rze~1~g manewrów, i umożliwienia rozbudowy miasta stanoMilka.
najib.ardziej istotny sens zmian, !które zywe poruszeme. Dz1enmk1, które przez wią w chwili obecnej nai11oważniejsza
przeżyła i przeżywa ciągle jeszcze dzi-, cały. czas podaw~lr, szcze~ółowe .mel- troske Nowef{o Jorku.
Nie brak oczywiście najróżnorodniejj dun~i z „11lacu boJU .'. przymosły wiado.
sieiisza Turcja.
1 gdy patrzv się dziś na z.mo-derniizo-, moś~ o klęsce z dosc. wyra~nem ubole- szych reformatorów, którzy starają się
wane, emopejskie stroje tureckie, gdy · wai:1em. . PosyP.ały się ~łosne z~rzutr, rozwiązać te trudne problemy. I tak od
wi.dzi się uliczaie szikoły uczące stary h i . ~tw1er~za1ące, 1z ?'Ybrzeze nowo1?rs~1e pewnego czasu żywą dyskusję wywołulf c 11est medostateczme obwarowane 1 me- je projekt przebudowy N.-Jorku, opra' . k'
ł d h
m 0 yc nowe~o, europ.eis i?g 0 .a. abe- przygotowane do należytego odparcia cowany przez liczne grono najpoważtu, ~?Y czyta się wreszcie. dzienmilki t~- niespodzianych ątaków. Na szczęście je- niejszych architektów i inżynierów, podziś w europe1- dnak nie grozi na razie jeszcze N.-Jor- wołanych do współpracy nad rozwo1·em
re:i~ie,. wycąod7ące
•
·
· bezp1eczenstwo,
· d ne rea l ne me
dotPrawdy
moma
me
tpl!sown1
skie1
Nowego Jorku przez specjalną fundację
i . .cd k owi za
g'i dz'
e
dl
·wu
d
P
:wyjść
15 eJSZ~;i; znikąd narazie nie jest spodziewany na- „Russel Sagę". Plan ten przewiduje ścid k z 0 Tzi .: Ka ~J
ta.tora. ~CJl! .h~ -pas.zy, ktory jazd ,,nievrzyjacielskiei floty", to też no- sle zes11olenie N.-Jorkll z otaczaiacemi
killkłoma .poci.ą,tffnięc1am.i ~ortratf1ł .Jl~ur- wojorczycy zadowolili się oświadcze- !!O miastami l stworzenie na tei 11rze· k owe bę dą mus i a l y st rzen i nowych, 11otężnych arterii·· komu·tz· w ł adze wo1s
·
ureoKletnu
zyciu
szad emu
k mem,
k'
.
.
ł . a.nemu
ć ul za.co
11 a a . z. P~ .n~e inny, o:zywczy ierune · pomyśleć o poważniejszem
przegrupo- nikacyjnych, przystosowan.vch naizuvel. N~1siful1e1 ie.cl.n~ stosunkowo ~yd~t. waniu i umocnieniu sił obronnych na wY- ni.ei do wymogów dzisiejszego życia.
A więc cały ruch uliczny podzielony
rna się e.wo~uoia, 1.aką przec:hodz1 Turqa, brzeeżu nowojorskiem.
Bardz·iej realnie przedstawiają się na- miafby być na trzy zasadnicze odnogi.
.
w z.yc1u kobiet turec!t•ch. .
W okresie przedrewo.JucYJ~Ym nie posia tomiast klo11oty Nowel!o Jorku z rozbu- Normalna ulłca służyć miałaby dla rudała t:m:czynka żadnych zgoła praw. Je- dowa miasta, oraz z unormowaniem po- chu pieszych Nad nią wznosiłaby się
dyną 1e1 domeną było ~ospoclarstwo do- tężniejącego ustawicznie ruchu uliczne- druga ulica, przeznaczona tylko dla aumo~e. Z pod władzy o}ca przechodriła go Dziś wszakże swobodne poruszanie tomobili A wreszcie w podziemiach bykobieta tuorea!<a pod władzą męża. Mąż,
zaś, trdy mu s1e fona przestała dobobać • • • • • • • • •
mógł sobie dobierać zaraz inną. Pnepro • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
111ajłatwiejszą li ·
wadzenie ll'ozwodu było
neozą. Wystarczyło iedytnie, by mąż j • •
'
•
•
•
obeoności świadków • •
w
trzylkrot.nie
srowierdzili, ii nie chce więcej widzieć'
swei żony, a kobieta musiała natych- • •
miasit opuścić dom. Po rozwodzie mó!!ł
maż wspomagać żonę materjal1t1ie - ale • •
alimooi.a.cja zależała tylko od jego „wi-1..
dzimisię11. Prawo bowiem, surowe i prze 1
stanałe, zwracało się przeciwlko kobiecie. Poza d'Omem kobieta 111i·e ood~.rywała
w ostatniej swej naipięknieiszej kreacji i nafulubieńszej swej
dlatego żadinei roli. Nie zajmowała żadroli, w roli porucznika w pięknej arcyszampańsko-wystawionej
nych stanowisk, a nawet na uilicy przesu • •
komedji P· t.
wała się tylko, ja:k polkorny cieli, okry- • •
U
„
••
ty .za.słoną.
Dziisiejszy przewir6t p-rz,ejawia się nie I
•
Il
tł
tyIDko w tern, że kobiety zrzudłv zuipeł- !Ił•
nie srtarodawne szaty i przywdziały euro
(KSit::żDit:zka Ołda)
pej·slkie sttbie. nie tytko :Dnilkł.a z twarzv Biii
tuor czymlki zasłooa, tak zwana „czarczaf" • •
i niewiasty same ukazywać zaczęły ~ię • •
4
Jim
na uliicy, w kawiarni i n.a dandngu. Ale
r6W111id i w życiu 'P'Uhlkzmem kobieta • •
tlU'eclfa. zajęła bard;,o poważne stanowis • •
ko. Dzi·ś tyisią-ce mfodych dziewcząt p-racuąe samodzie1nie w bankach, d()ltnaoh 1
handlowych i w biUlt'aC'h państwowych,
przyczem cyfra i'C'h troŚIIlie z d.nia na i ciężką .drogę cel zdobycia t7~ab ::lo wy ki ch .nie jelS!t ie·s:ocze należycie uświadodiz:i.eń i do-chodzi do coraz wyższych sta- kooywainia zawodill. Na podanie do sądu mi-0na, taik, że pa-awo wyborcze mogłoby
dla
otrzymywały rpoczatkowo o·rygi111al1I1ie u- w ręikach ko.bi.et być zużytkowane
nawiislk.
Nie
celów.
rządowi
dzisiejszemu
wrogich
dopuszcza
„Nie
odmowę:
motywowaną,
studdo
DopuszczCłl!O także kobiety
j6w unńwersyteckich. I dziś nie tyfilto w się do praktyki adwokackiej z pOwodu mniei je.dnaik nie ulega wątpl1wości, że
Ko1I1stantynopolu znaczną liczbę słuoha odrębnego spoisobu myśloońa kobiety od- Khemal pasza w dalszych swych mniaczów stanowią studentki, ale nadto z.dol nośnie do wielu zjawisk życia''. Dziś zido- nach ukoronuie i tem dziełem nowe ży.
ni-ejisze kobiety wyisyłane są orzez trzą.d były jedt!lak tu:rcz)"Iliki i to sta.nc„wisko i cie T'tlrcji. Jest bowiem dzisiejszy dykta.
na studia do Francji, Angllji, Szwajcarii i występowanie kobiety w roli obroń-cy t()łl' Turtji człowiekiem 0 szerokich widNiemiec. Najwymownieiszym zaś do~ nie wywołuie już nawet ta:kiiej wll'Zawy, nollcręgach i nie za111iedbuje on ża.dmej spo
sobn'Ośd byle Turoję Pc>d.nieść do najwyż
dem, jak .kobiety tureckie serio pojmują iak daw.niej.
po:zdiomu postępu, kultiu:ry i cywiliszego
cówjest
dy\5kut·owaaia
ohwri[i
tej
W
poświę
iż
swą 'Pll'acę naukową, jest fakt,
cają się one na uniwersytetach )!łów.nie nież sprawa nadania kobietom tu.reckim z.aoji. Na te~ drodze sZU1ka bo-wiem Khestudiiooi z dziedziny <prawa i medecyny. prawa głosowania w wyborach do parla mia!l-pas.z.a nowej potęgi Turcji zarówno
I na ziemiach tureok~oh. jak i w oałym
men1.u i do ciał samQ!!'Ządowycb.
T o~eż sporo turczynek zdobyło iuż dypświecie politycz.nvm.
liomy naukowe. Sz.cze~ó1nem wzięciem Nie brak ~awdz.ie p.rzeciwników,
Dr. Tadeusz .Wagu.er.
wszeLkid1
pomimo
iż
twierdzą,
rzy
Jest
cieszą s·ię lekarki i naur:zycielki.
Ła,kże .parę adwokatek. Te miały trudną :mniain przeważma część ikobiet · turec-
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toby miejsce dla kolejek l tramwajów.
Takie rozłożenie ruchu pozwolitoby oczywiście swobodnie pomieścić się w
N. Jorku około 20 milionom ludzi, tak że
dalszy rozwój N. Jorku mógłby pójść
normalnym torem.
Mimo wszystko jednak nowe plany
rozwojowe nie dadzą się zbyt rychło
wprowadzić w życie, to też narazie w
dalszym ciągu duszno i ciasno jest na
centralnych ulicach N. Jorku, a władze
głowią się nad sposobami, by chociaż
pr0wizorycznie ułatwić komunikację
uliczną w godzinach najsilniejszego ruchu. Ostatnio naprzykład wprowadzono

z ·.az. wzbraniający automobilom vrzeJeżdżać 11rzez !!lówne ulice w chwili
najsilniejsze.f{o ruchu 11ieszyc!z 11rzechodniów. Zarządzenie to okazało się je-

dnak znowu tylko połowiczne, wprowadzilo bowiem na licznych ulicach boczny_:. tern większv chaos i zamieszanie.
Jest jednak pozatem jeszcze jedna
dziedzina, którą się N. Jork w chwili
obecnej interesuje. Dziedziną tą - to
film dźwiekowy.

Na całym Broadwayu, będącym g16wnem centrum klnematog-rafów, nie ma
dzl.3 ani jednego kina, któreby wYśwle
tlało filmy nieme. Obrazy mówiące l
śpiewające, a w najgorszym razie tylko
grające, w każdym jednak razie nie nleme - żądane są przez publiczność.
Jest to wielki sukces filmu dźwlęko
wego. Początkowo bowiem, gdy pierwsze filmy grające i śpiewające zaprezentowane zostały szerokim masom, są
dzono naogót, że film dźwiękowy nie
utrzvma się.
· na taśmie filmo01 os 1udz k i b rzm1ał
wej nienaturalnie, robił wręcz humorystyczne wraunie, upodabniając się do
sztucrek brzu1.:homówców. Ponadto zaś
g tos akt ora s l yszany by ł t y 11rn w t e dy,
!!dY był on zwrócony wprost do oubliczności. YJszelkie zdjęcia z profilu i z boku posiadały bardzo niewyraźne dźwięki. Jeśli zaś nadto weźmie się pod uwagę
i to, że nie można było na taśmie dźwię
kowej ustalić poszczególnych dźwięków,
że naprzyktad brawa kilku aktorów
brzmiały na taśmle filmowej, Jak groźne
r!rzmoty i vioruny, nic tedy dziwnego,
że początkowo filmy dźwiękowe nie budzify zbytniego zaufania.
Humorystyczne efekty, jakle budził
film dźwiękowy, z.muszaty oczywiście
wYtwórnie filmowe do produkowania tył
ko lekkich komedyjek dźwiękowych. a
to odbijało się w następstwie i na całości repertuarowej.
Szybko jednak usunięto wszelkie te
usterki i dzisiaj nie tylko znacznie udoskonalono dźwięki głosu na taśmie filmowej, ale ponadto produkuje się już poważniejsze dramaty, 11rzerabiaiac je
przeważnie ze starych. niemych filmów.
Wymownym dowodem rozwoju filmu
dźwiękowego jest fakt, iż w chwili obecneej budowane są na Broadwayu trzy
ootężne gmachy filmowe, które wYŚwietlać będą tylko filmy dźwiękowe. Nowe
gmachy filmowe będą jedyne zdaje się
w swoim rodzaju na całym świecie. Obok
sali kinowej, w której zasiąść bf}dzie moi?:to równocześnie 30.000 osób, posiadać
będą nowe gmachy własne sklepy, a nawet projektowane są własne kawiarnie i
własne dzienniki.
To się nazyWa prawdziwie amervkańska zapobiegliwość...
• ----ll!Blll!llJ!llBlllBDtmSt. \li'.
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z WarszawY donoszą:

lanie

ptych rózmiarów pokoiku trudno byto
Od paru dni w Warszawie rozdawa- szpil~ę wsadzić, tyle osób chęt~ych ~ji
pe ~
rzema wYStępów tresowanyc
l tki.
. t
przybyło na premjerę niezwYk,tego wino tak ie o o. u o ·
tres~wany~h dowiska.
ookaz
„Sen~acymy
Po pobraniu należności za wstęp, ,pan
pcheł. Pierwszy raz w Warsz~w1e. ~pie:
szcie wszy~cy. zoba.czyć. MoJe pupilki. Leopold Brynsztein wygłosił kro.tką
Józia, fru~1a i Zuzia są. mądrzejsze od przemowę. Wysłuchano jej ze zniecierludz}. Zatanczą w~m sch1mmy, wykon~- oliwieniem, przerywając częstemi okrzyJą ciekawe ewolucJe akrobatyczne. WeJ- kami
_:. Gadać pan będziesz pó~niej !.„
ście tylko 50 gr. Żołnierze i dzieci płacą
.
_ Pokaż pan te pchły!
połowę. Nalewki 15•. B~yns;.tein. Premie·
_ Prosz~ o spokój - oznajmd wrera we wtorek o 7·e1 wiecz.
- Ten towar nie może stać się niemodny, łaskawa pani...
O oznaczonej godzinie w dość szczu- szcie Brynsztdn - przystępuję do fe..
- Dlaczego? .•• Czy on się tak prędko niszczy?.„
• • • • • • • • • • • • - nomenalnego popisu trio pcheł.
•
•
•
•
•
1
•
•
•
1
•
•
••••••••••••••••••••
Na sali poruszenie.
Brynsztein nachylił się nad stolikiem
ro60„n1·e.o~
'll&.„~p1· 6Jłl<'1!6Jłn1·
i za chwilę uniósł w górę biały talerz,
ff
I.
~„..,._,
HU~iffil
•
• • •
'
0 0
kl
kl
~progq fq SUfl)Ont~ntere~u I e prz:_kryt
=~•ra•••e n"'a dł
m<>zag:!:!tować
Mim s:as~g;:;:
starośt
fe wychowanice„.
si~ sam :Jłlorsz. <11łsuds i
pr•elia•lalceniena
Publiczność zaczęta się cisnąć do klo
Łódź, 11 października. sprawy, projekt ustawy wycofał wraz z
slronnid111a
Zarówno partje robotnicze jak i zwią- innemi sprawami, które w sejmie od dłuż sza. Ujrzano na dnie talerza trzy pchły,
Lódi 11 patdziernika.
1Jal( stę „fxpresi• dowiaduje, dnia 27 . zki zawodowe d9m~gaja, się od dłużs~- szego cza~u ~alegaty. .
flef!matycznie tkwiace w bezruchu.
Sala zatrzęsła się od oklasków.
Ostatmo Jedna~ mmister Prystor ?·
patdziernika odbędzie się w Poznaniu go c~asu zal~tw1ema sprawy zabezmeBrynsztein podniósł majestatycznym
czenia robotników na starość. Sprawa ta świadczył delegacn zw. zaw., która u me
.
.
ZJazd rady naczelnej N. P. R.·lewicy. Na 1jest istotnie pilna i aktualna z tego choć- go w tej sprawie interwenjowata, że rząd ruchem rękę do góry i poprosił o ucisze·
porządku dz.iennym obrad znaJdzie się by względu, że praćownicy umysłowi po o ubezpieczeniu robotników na starość nie się.
Rzekłbyś - zamarło wszystko. Sfy.
między innemi sprawa niedawnych wy· ~iadają swój fundusz emerytalny zabez- pamieta i że sorawa tą żywo interesuje
chać było bicie serc i ciężkie sapanie pe.
borów do samorzątlów na terenie Po- pieczający im starość, pracownicy fizy- sic sam Marszałek Piłsudski.
Minis.tcr .Pr~stor nie poprzesta1ąc tyl wnego rzeźnika o apoplektycznej budoczni natomiast, po steraniu swego zdroznańskiego i Pomorza.
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ie
Rada naczelna
nadto nad obecną sytuacJą polityczną 1
sprawą przekształcenia stronnictwa. W
łonie N. P. R.-lewicy odda wna już bowiern aktualny był projekt połączenia
się z pokrewnemi grupami stojącemi na
lk p·r d k'
.. M
. id
gruncie eo1ogJI arsza a I su s ie·
g o i stworzenia Jednolitego stronnictwa
o charakterze społeczno - robotniczym.
Jak się „Express" dowiaduje, między

\V wyko..
wie.:_ Schimmy
zainteresowanych czyników w sprawie naniu mojego trio - zaanonsował Brynpastwę niewdzięcznego losu.
Projekt odnośnej ustawy leżał przez projektu ustawy o ubezpieczeniu robotni- sztein i jął potrząsać talerzem. Pchty
dłuższy okres czasu w sejmie i nie mógł ków na starość. Prace na.d tym projek- poruszyły się niespokojnie i zaczęły ska-

I

docz~kać ~ię uchwaleni~. Rząd widząc, t,err: toczyć sie !leda
że s:~m. mimo d7magogh posz~zególnych smeszonem temme.
part11 me kwapi się z załatwieniem tej

obecnie

tv orzy-

kać.

Impresarjo akompaniował śpiewem :
- To jest schimmy dz·ikich ludzi,
takie schimmy wszędzie podziw budzi,
-·
t ra lr.la , t ralała „.
'ff' o6ronłe nori5cr.«:zo• - A teraz numer drugi! Kochane
łe•i•e
pchełki pokażą, jak maszerują żotnienej stra«:ił !igcie
'7
Lódź. 11 października. f - A bo to ona jest. jaka ~więta? - nei znowu zaczął potrząsać talerzem,
łnnemi aktualna Jest sprawa połączenia
Późnym wieczorem Władysław Ju- zawołał Dro zd - Powiedzeme to zapo- naśladując jednocześnie ustami dźwięki
się ze Zjednoczeniem Pracy Wsi i Miast
styna powracał ze swą narzeczoną Ma· c~ątkow~to .g~ub~z ~ .awanturę. Justyna bębna i trąbki.
rjanną Przybytówną z żarnowia (woj. me pan uJąc Juz d1uzeJ nad sobą, uderzy!, - Skończone! Dziękuję Szanownej
lódzkie) do pobliskiego Poli-chowa, Droz.:Ja. w twarz, ten. za~ odsk?czył w 1Publiczności! - oznajmił wreszcie, kłaU
•
I"
gdzie stale zamieszkiwał. Na szosie spot b ~k ! c isnął w przec1wmka duzyrn ka- niając się uroczyście.
adaJ·ą ureeulo111ania
Przez krótką chwilę wśród pubtrcz·
kali znajomych Władysława i Jana Dro· mieniem.
upo5a•eń
Justyna ugodzony w skroń, runąl na ności zapanowała konsternacja. Ale tyJ.
lódi, 11 patdzlern!ka. z.dów oraz Bolesfa\va Misiaka. Trójka
W dniu wczorajszym „Express" do· ta spęd.ziła wieczór w knajpie i była w ziemi ę , tracąc momentalnie przyt-0m- ko przez moment...
- Oddaj forsę, łobrnzłe - ryknął Ja·
ność. Drozd i dwaj jego przyjaciele ucie·
nfóst o tern, że związki pracowników wesołem nastroju.
kiś żotnt~rz z tylnego rzędu.
.
_ No W!adziu, _ za~adinąt Wfady· ldi.
miejskich wystąpiły z inicjatywą pod·
- Zbić go w mordę - dart sle kęNi eszczęsna dz1ewczyna, która sama
wYższenia płac o 20 procent, doma~ając sław Drozd Justynę - kiedy się żezostała z rannym wzięła go na ramiona dzierza~ :ntodzi.eniec.
się w ten sposób. zr~wnania płac łódz- nisz?
ze nie zo- i zaniosła do pobliskiego posterunku po- . -. Swm.1a, a n.ie pchlarz! - krzyczal
. .
d ł
. .t
. .
.
kich z warszawskiemi.
1us yna 0 par ~rn. ze Jeszc
cienki głosik kobiecy.
licyjnerro.
Obecnie „'Express" dow1adu1e s1ę, te
- Bić! Bić! - huczał grubym basem
.
.
'"'
.
również I pracownicy państwowi posta- stał ustalony teirmm ślubu..
nowili wystąpić z akcją w kierunku ure I Drozd„ spoglądając z drwiący~ !1śm1e· . Justyn~ me u~ał<:> się uratować. Po apoplektyczny rzeźnik.
_ Nie przyjmują reklamacyij po 0 _
gulowania uposażeń urzędniczych. WY· che~ na n~rzeczonego, palnął 1ak1ś bru· k1l1ku godzmach w yz 10nął ducha.
W wyn iku przeprowadz.onego d?Cho dejściu od kasy - wrzeszczał Brynpłacenia zale~tego dodatku mieszkanio- 1talm; dowcip.
Justyna, zgrzytając zębami. zwrócH dzenia aresztowano obu Drozdów 1 Bo sztein. - Nie mogę odpowiadać za nleu·
wego za rok 1928 i zrównania emerytur
państw zaborczych z emerytami pol-1 mu uwagę, by inaczej się zachowywał lesława Misiaka. Stanęli oni przed są- soosobienle artystek„.
Ale odpowiedziaL własną skórą I
dem
w towarzystwie jego narzeczonej.
akiml.
Przewód sądowy ustalił, Iż jedynym zębami. Ciosy sypały się, jak z rogu ob·
w
::
w
Postulaty te maJ't być wysunięte na www
winowajcą bvł Władysław Drozd, a po- flto5ci, a Brynsztein porykiwał z bólu 1
specjalnej audjencji u premjera Switalzostali nie brali żadnego udziału w zbro- głucho jęczał. ..
J6-lł'·~n1·. u"'-·ń
sklego i ministn skarbu.
Ktoś zerwał klosz. Pchły uciekły. Po·
dni.
~.;r.o:.-..
ii"'-llt
.
W'tadysław Drozd został skazany 1191 kój opustoszał.
pouelnił sorno66łslflm'o
Oftradzłono
Na schod~ch, gło~n? klnąc, parę o4 lata więzienia, a pozostałycp oskarża·
War zawa 11 :naidziernh.
..,tanina
sób drapało sie zawzięcie„.
. • nych wypusz·c wno na wolnosć.
r
'.
s
ll10rszo.„
w
·A
M*"
·
#Ni&<!!!I
4UW
ftf'"t<'E&"!f!56'±
W do1rrm1 :priz yulńicy Now~grodikteJ 1+;;+ w
WczoraJ w tramwaju przy dworsu Fabryczw
nym p. Juljanowi Janowskiemu z WarszaWY nT 78 w W.aiis.zawie poipeliniłł samOlb61·
JłBJ'OR Drund~łarztl oflpi_ł.
liehni uczeń gimttazij.aJlny ' JÓZle.f I' IJłD
skradziono portfel. zawierajlleY 230 zł.: to fran· . ...t ·
I
.
ków szwaWarsklch ł dO'kumenty osobiste. Zło· 1"' wo 16a po.satem p o pe nil
dzlelaszka nl<l schwytano. Poszukuje go poH.;ia. Mrunc;zalllmw~ik1. Kula irew:ołwer<YWll; :prze i
6rudnq afer«:
szyła piierś desperata r~ąc ~~ .mebez- ·
- Wiie.c cziemu """"" 0'e'O'hał doki"".Ml.Ą?
t6dź, 11 pddz.iemilka.
:Kot.ost.rofu
ipiecm:i'e w płuca. W sbanve <::tężk.im prze
IV~
r- ,
do
wi e:z.liooio iniiieiprzyfomn ego chł'OJ>C8.
somocliodo01e
- Myślałem, ze te111 diryndirurtz m<e<Ze
.f uzed hotel „Euiriopa" w K.aa.i1szu za..
„,_ J
joohała do~oeżika. Wyisi.aidł z ll11~eij. mJiody.. 'ka do jutra. JUlbto mają mii przysł.a.ć pie.
Wczoraj na sz01Sie Aleksandrów - Poddeblce szpilta[ia Dziiecią~a ezus.
łódzki samochód clęiarowy W Nr. 82040 naje.Po odzySkaniu w S'l'pitafu iprzytiomno elLegain.idk:i mężiczyiżmia., który &Z'Ylbtkim n.WAze z Wamzawy.
chat na wóz z sianem. na którvm ~naidował sle
PoHqjia, lk!tóreg aikbor wyidiał silę mlelOO
oo hoteilu.
niejaki Witold Włodawski. Wóz został strz<iska- ści, Józef Mar.srz:a&owski. poo:al, że u- ł«.olldiem ws.zedlł
p()51tanoWtił.a l1la wszellki wy
podeijrzarny,
ilrurs?
za
pieniądize
a
Pa111ie,
m~tegmlrul:zjum
ktaJSy
6.e.j
<ł·o
częs2'lcza
ny. Womica doznał ciężkich us:ikodzed ciele·
snych. W groźnym stanie przewieziono go do maityic.zmi0 • pl'l1'yrodlnJez.ego im. Rol!llłha- krryam'ar'ł c1oirl{)1Żlk:airz, zeskailcu4ą.c z koda. padenc zasi•ąJg111•ąć o n.ittn hliż..s.ziycth w1aiclo.
SZJPitala.
lera w W.airsuw:ie, a przy1czvrną samob6j zzzzz.zzz wraidlm:ba a 9 Ayaiwrkamb m mości. S!k,omuni\kowano się telei6omdlcz..
Przy zbiegu ulic Zawadzkiej ł Gdańskiej ze- Pr.zryij.idź pan !jutro do hoitelu - od. ciie z Lodzńą i z W.Cl'l'sz.awą i wkrótce o..
stala przejechana przez samochód 12.letnia Kia· ®lrwa ma być zawiedziona mił<>ś6.
Mairzyc:W
trzymano te«e.f ~ogra.m., ii.ż
ra tterszJcopf, zamieszkała orzy uli<:Y Zawadz·
W kilesz.enm samob-6.fcy zmaie?Jikmo pad mu ipas.wer.
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D0troiżlka;rz nie chcilał j,ednai~ o .tem i~. pQ6!ZUlkiwa.iny przez s~ stołeczne
lt2ie>cxyw:iświie lkairtlkę kior.espondencyijną
w krtór~ paclip.iis.aina tyillko ilnli.qfalaimi 'ko. słyszeł. żądał, by mu naltychm.1>aist za.pła ,za falk~ !Uymiinailatą aferę. Pirzes.ł:ano go
•biieta :heigJnia ~ z iruiJ1ll ca ,z'81W'Sze, pro-- COtno. Pr.zed hoitefo.m w)'ttlikła giruibsza a- więc e'tapem d10 Wars1d!i.rwy„
'eser111onu ftur
~ w.amltll;l'a, d? .któr0J w irezulta!Cie wmiie- •••9®t~\ . ,,~lj--srząic, by 0 niiej zapomniiał.
W dniu wczoraJszym wl~ Jerwonia powiatu
smł svę ~hC1J 1mŁ:
d.e<speraita
młodod.ain.ego
łożu
Pinzy
łódzkiego padła ofiarą groźnego pożaru. · Ogień
Doir~lŻlk~rza a. iprus.3Jżera a'kmerowano
rodzice.
wo.zpaiczemd
~uwają
wybuchł w zagrodzie Rocha Miszczaka I pr.ze.
do ikomiisan;atbu. Młiody mężczy:bna., maniósł się na sąsiednie budynki. które również zo.
1a.~izy się w folkadu policyjnym, sięgnĄł
•
stały obJete ogniem. Pożar ugasiły drużyny sua
do ildes.zieci po J.e·giitymaicję i ośwmclczył:
atckie Skot..~ygnowane z całej okolicy.
ff lfefl
Straty wlt.n<>sza. około 20 tys. zrotyclt
~e.isitem ~irtyst-ą teabralinym. Pro„,
1Zę mni.e uwoil1111ić oo tego gbur&
....
O:katzałlo silę, ńlż ~ był aktorem
- Zakopane, 11 ipaźdzó«mk
1'amo6ójstfl10
~azywał ~ę Heniryk Mablber~owym.
!
cile!P'łych
pi~kinyich
Po asta..tatl~h
w dniu w<:zoraiszym w bramie domu przy
a wyistęponio,,.,, tZllla<ezne -·~ni~, rn,nic.hodzilł z Lod.d.,
_
uilcy 6-go Slerpn.a 32 targnęła sle na życie 20 ,dJnffiadh n.~ą'P t~o w ,..,1<>!&1
olkailiadi
~~yv,..., r- ,
-'"li
·
letnia Janina Andrzejewska. Wezwane pogoto·
0
ł.
w.air- T I
wie stwlerdzUo, 1t dziewczyna otruia. się !lSCU· ,021i·ęb'.1emilie w;slkwt-ei'k świi:iżego śniieigru, ~a- wał O'S· ~aitmio w n'()IOO)l'Ch 1
O Z
ie ·
doilnych sz.aJW1S®i1ch.
cie\ ootowa I po udzie1t:niu plerwszei pomocy lki spa.dł w Tatra·ch in1aweit w
Jl 9 • ~·.....le
Przytz:naił się ()II1 dyituTl!'Lemu przodbw. 1j-72
p rzewiozło Ja do sipttala w Radogoszczu_Przy- częś ci•aJC"h. Przed połudlniiem pOlCząił liek.
,.,,.,.
-~'-iJe ami tfl'OSZI&. 1 ~
nilkoiWiiir ~ iniie ma pr:nr
zĄ11·--mem
ć ..... ~ ·rł
,
\-ZY'lla roZJ)aczllwego kroku - brak środ l.ó w do i 1_
a
-1 "VU
•
""""'Ir'
:111w•e'5 w
·~o pro~.zy
.tycia.
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POLAK

\V Turcji ukończono w tych dniach
nakręcanie pierwszego oryginalnego tureokiego filmu.
?owstat ;-n przy współudziale wyfą
cznw tureckich aktorów, scenariusz napi~a.ł _kierownik stambulskiego teatru
m1eJsk1ego. Ertugrul. Muhsin, znany literat tur~ck1. który Jednocześnie spełnił
role rezysera.
film nosi tytuł „Ankara potassi" „Kurjer z Angory". Kapitał na sporzą
dzen.1e go 11~yskany zostar od rządu tureckiego, ktory dąży do utrwalenia industrji filmowej Turcji.

D uzurg

o~

ek.

. Dziś .w nocy dyżurują apkki: L Pawłow
slue~o (Piotrkowska .Ją7) , S Hamburga (Głów
n~ ?Q) .. It Głuchowskiego (Narutowicza 4), J
S1tk1ew;c:a (Kopernika 2ó] A. Charemzy (Pomorsko. 10), A. Potasza (Plac Kościelny 10). (b)
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Klotnol sezonu naJwteksza lraalczka ekran•

raz ostatni!

ANNA MAY WONG
w arcvdriele kunsztu realizatorskiel!o Rvuarda Eichb!ff•
„„„„„„„ „„„„„„„...
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1.t. Mot yl Bruk ·o wy

Kto kocha w.elką, prawdziwą sztukfl musi ten film zobaczy~.
Pocz~tek seansów o godz. 4.30 po poł., w sob„ niedz. i święta od godz. 12-ej. Ceny wszystkich miejsc oprócz lót, w niedz., sob. i święta
Orkie~tra pod dvr. R. Kantora,
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Na piersia..::h Nlanby'ego opierał ła-1 no, ale obiegały pogłoski, że Wilkinson
wo Poruszone· strasznym losem, jaki spo· py jeden z dogów, tak oszalały z głodu, i Manby podkradali się do sprzedanej
tkał anl!lika Manby, zamieszkałego w że musiano 1!0 zabić, ażeby zbliżyć sie kopalni podziemnym tunelem i w ten
sposób znacznie pad wyższy li swój mado umarlef!o.
amerykańskiem mieście Santa fe.
jątek.
do
_przyszły
władze
oględzinach
Po
bo-j
bardzo
Manby był człowiekiem
Pewnego dnia, a było to w styczniu
gatym, majątek jego liczono na wiele przekonania, że albo Manby i1mart na1921, \V.ilkinsona znaleziono zaroku
pozostrzl
potem
i
miljonów, a zdobył go na kopal'niach ile na udar sercowy
złota w Meksyku. Pomimo to w mieście szarpany przez głodne psy, alb0 on~ go mordoivane140, a zbrodniarz odcio,l mu
Santa fe prowadził życie bardzo odoso- za życia zażarły. Dziwąym szczegółem Kiowę, którą znacznie później znaleziobnione. Mieszkał sam jeden we wspania- było tyE:o to, że ciało Manby~go było no w innem miejscu.
Podejrzewano wówczas pewną kole urządzonej willl, w towarzystwie tył- bez l!lowy, a w pobliżu nigdzie nie tyło
która jednak zdołała wykazać
bietę,
kości,„
niej
po
ko dwu ovomnych dol!óW, wytresowa- śladów, pozostałych
i tajemnica pozostała nierozalibi
swoje
mieszkania,
przeszukaniu
po
Dopiero
odstęponie
krok
na
ani
go
które
nych,
znaleziono głowę, ukrytą w bibljotece. wią·zana.
wały.
Musial jednak tę zagadkę znać ManWidoczne było, ie Manby'ego trawi Wydawafo się to ' niemożliwem j:iko
Jakaś tajemnica, że czuje nad sobą wi- dzieło psów, zaczęto więc przypuszczJĆ by, bo od tej ch-;vili żył w ciągłej trwoszące ustawicznie jakieś niebezpieczeń- zbrodnię, a zarazem przypomnian•> so- dze i jakgdyby w oczekiwaniu na wrostwo, tak, że przypominał bohatera sła· bie zupełnie podobny wypadek ,który ga, który się zjawić musi.
· Obecnie i on, podobnie jak Wilkinwnej noweli Maupassanta p. t. „Mar- się zdarzył przed 8 laty i wiążący się
padł ofiarą morderstwa. Czy tym
son,
Manby'cg-o.
życia
historją
z
ściśle
twa Ręka".
Mianowide przed latv. niejaki '3tone razem uda się wykryć sprawców, truManby miał wielu przyjaciół w mieście, którzy go jednakże rzadko odwie- odkrył, niedaleko Santa fe b._)gatą ko- dno .· przewidzieć, chociać niema wątpli
dzali, a Jeszcze rzadziej widywali go pn- palnię złota. która doty..::hczas nazywa wości, że zbrodniarz znajduje się poza obrębem jego willi. To też nie zwró- się po angielsku „Mystic Mine". to jest między poszukiwaczami złota i te traciło niczyjej uwagi, że Manby od dłuż- tajemnicza kopalnia. Stone miał wsptll- gedja Stone'go, Wilkinsona i Manby-ego
szego czasu sie nie Pokazywał. Dopiero nika pewnego anglika nazwiskiem Fer- stanowi wspólny epizod zażartej walki o
rozpaczliwe wycie psów w zamkniętym gusson, z którym razem odkryli w po- złoto. jaka się toczy po wszystkich koogrodzfe willi, kazało przypuszczać, że bliżu jeszcze bogatszą kopalnię „Aztek- palniach tego żółtego kruszcu.
sie coś stalo w tem samotnem mieszka- Mine".
Pewnego dnia Stone zniknął bez śla~
ntu.
Zawiadomiona policja wkroczyła do du, podejrzewano morderstwo, ale nic
wl111 Manby'ego i tam znalazła na wstę· stwierdzić nie zdołano. Po jego śmierci,
pfe skrwawione i poszarpane ciało Man- do spółki z fer~ussonem przystąpił
by'ego, które już tak widocznie leżało Manby i niejaki Wilkinson.
Bogatszą kopalnię azteków, sprzedaod kliku dni„.
P~wne kota oplnJi angielskiej są ży-

:ia1:rJ!le
ryk automobilowych. Celem konferenCJl
będzie stworzenie jedMHtego frontu eu..
ropejski<:~ fab.ryk awto.~obHowych, ?ł~
zwalczalllla konkurenq1 amerykansk1e1.
W szczególt0ości nowy kartel fabryk europejskich przeprowadzić ma u poszezeg6lnych rządów europejskich wydatne
ogiraniczemie importu automobi.l·i amer,.państw
kańskkh do zainteresowanych
europejslkich.
Czy jednak rezultaty tej konfere.n-Oji:
dadzą się praktycznie zrealizować wyda
je się moono wątpLiwem. Przemysł automobHowy Europy jest jeszcze za słaby 1
za mło'(]y, by mógł wyst~ić do skwtecznej walki z amerykańskimi królaJ!lli samochod'Owymi, dyspo.nującymi oLbrtrytalliimi
mimi kapi'łałami i operującymi
cenami, onz tanim l«edytem.

Kongres szachistów
W Wenecji otwarty zosfał w ostatnicłi
dniach świato•wy kongres szachistów. W
delegaci t3
Kongresie wzięli udział
państw. Obrady miały jednak raczej cha
rakter towarzyski i nie doprowadziły do
powzięcia żadnych, powai;niejs.zych uchwał.
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- -----------------Wspaniała 1Justrac1a muzyczna ·- Q:i ~ _
Początek przedst. o godz. 4-ej po poł. w soboty i nie.dz!elE; o godz. 12-ei w poł., ostatniego o godz. lO·ej wiecz.
wielkiej orkiestry symfonicznej ;s gCeny miejsc popularne, na pierwszy seans od I zł., w sob. i niedz. od 12-ej do 3-ej po poł. wszystkie miejsca po 1 zł.
== r:n
pod dyr. A. Czudnowskiego

Istotnie ktoś z zewnątrz
wat Roll ego, miał wrażett~e. ie ostatnie
•••H ••H•MN•~•••._..„........
•••M••••••••••••••••••H•H•
.\..., przejścia i okropne warunki, w jakich prze-kręcił klucz.
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Awantura przybierała coraz gwałto
wniejszy charakter, odgłosy stawały
sie coraz silniejsze.
- Pomordują się tam - szepnął zatrwożony Rolle do Trzeciaka.
- A niech ich tam Pan Bóg kocha odparł Trzeciak, nie przerywając ro-

boty.

Jesteśmy przecież zamknięci

- zwró
'
- Niech pana o to głowa nie boli.
- Słuchaj człowiekti. czy _mógfbyś
mt pomóc do ucieczki':> - spytał prawie
błagalnie Rolle.
Trzeciak w milczeniu skinął głową.
- Oddam ci wszystko co mam, sły
szysz?
- Słyszę, ale narazie nic zrobić nie
mogę, trzeba zaczekać - odparł Trzeciak.
spytał ntecierp.Jiwie
- Kiedy? Rolle, w którego wstąpiła iskierka na·
dz!ei.
- Jeszcze nie wiem, przyjdzie czas
- powirdział tajemniczo Trzeciak.
- Więc idź proszę do Walerji Przybysze\\'skiej...
- Do kogo? - spytał zaciekawiony
Trzeciak.
clł uwagę Rolle.

wskutek czego Rolle me mógł być dz1s
zaliczony do ludzi o zupełnie zdrowych
zmysłach.
Momenty ~bsolutnej . apatii szybk~
prźeradzały się w chwile gorączkoweJ
pracy, ·podczas której zapisywał całe
stronice, redagując jakieś odezwy, donic
s!enia, oskarżenia przeciwko Bachowi,
Kilimowi, Walerji, przeciwko całemu
światu, który obojętnie przygląda się je
go strasznej męce.
. Zaklinał jakieś tajemnicze armje nie
bios, aby przybyły z odsieczą, Innym ra
zem znów 0 jakich promieniach swej
woli, które wysyłał w świat i które mia
fy wzbudzić zaśniedziałe pokolenie do
zbrojnego napadu na twierdzę. „w której ginie człowiek niewinny".
· Tragizm po·łożenia Rollego, jego bez
całe1· sytu."cJ".
bronnos'ć, ta1·em·n1·c-7os'c'
„ ·.,
"
dręcząca go zagadka, której nie potrafił
rozwiązać, tęsknota za Walerk· oraz
brak p')wietrza i światta, a co za tern
idzie i śnu - podkopały go d.:>szczętnie.
O ile fizycznie czul sie jeszcze nieźle, o tyle duchowo opadł zupełn!e.
Nie panował nad sobą i dlate~o jak
ostatniej deski ratunku chwytał się pomoc~· Trzeciaka. jedynej osoby po:a zbi
ran::. która miała dostęp do niegD.
Tymczasem burza za murem u~ichla.
Trzeciak począł szyko\vać się do o-

~ i::h\\<łłi

~~l~rzt\;):~: ~~1ą~~l!~~zmn, o~Zl'

podbite, siń~e na czole, nos rozdrapan}',
kwt: oko zalane krwią.
Bach bronił się widocznie rozpa~zll-

wie.

- - Ja wychodzę - powiedział spokojnie Trzeciak, udając. że me w:dzi okropnej ·twarzy Kilima.
- Dobrze - powiedział ochrypłym
głosem Kilim. - Czy wszystko jest w
porządku?
- Z mojej strony tak - powiedział
Trzeciak.
- Z czyjej nie?
- Z waszej. należy mi się zapłata.
- Należy się, chodź pan, zapłacę! rozkazał Kilim, rzucając ponure spojrze·
nie w stronę Rollego.
- Trzymaj pan język za zębami, nie
gadaj pan nikomu. coś tu słyszał i wi- zwrócił się Kilim
zrozumiano?
dział,
wypłacając mu zarobek.
montera,
do
_ Zrozumiano. panie Kilim _ odpowiedział Trzeciak.

- Do Walerji Przybyszewskiej i powiedz jej, że gonię resztkami, żeby mnie
ratowała, niech doniesie policji, niech
podniesie alarm.„
- Odzie ona mieszka?
- Nie wiem - odparł zasmucony
Rolle. - A pan nigdy jej nie widział?
- Nie, pierwszy raz słyszę to nazwisko.
- To źle, myślałem, że wiesz o kim
. .
. pod o b no t ez. b Y ł a więziona
przez
m6w1ę,
Bacha. Sądziłem, że ją znasz, żeś i ją otaczat elektrycznym murem. Przyp~szczatem, że jest już na wolno5ci, tak mi
0
jedno pana poproszę.„
No~eszcze
przecież dawał do zrozumienia Bach,
_ w takim stanie nie mogę nigdzie
gdym go prosił o zezwolenie widzenia
się pokazać. Idź pan prz-:;to do adwokasię z Walerją - mówił do siebie Rolle,
ta Liberta na ulicę.„. i pÓwiedz pan, żenie zwracając żadnej qwagi na montetutaj przyszedł z papierem. on już
by
ra.
wie z jakim, to m!l..ziowiem sporo cie- A co to jest za jedna? - spytał
.kawych rzeczy o jego rodzinie. Zrób
Trzeciak.
pa:n to zręcznie, żeby przy tern nikog\)
- Co za jedna? - spytał półprzytonie było.
mnie Rolle.
- Zrob:one, panie Kilim - odpowie- A bo ja wiem co za jedna, rzeczy!dział Trzeciak.
wiście ma pan rację. Co to jest za je- deiścia.
D~piero w domu przypomniał sobie
dna? - uparcie powtarzał Rolle słowa . Spakował swe manatki, od:;tawit dr~
o kartce Rolle~o.
Trzeciak
.
R~lkgo
umywala1
bmi;.. umsl rece w
Trzeciaka.
(D. c. n.}\
czekał.
obserwo
Trzeciak z zaciekawieniem

=
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Wrol.

Ma1Ja llaJdrowlcz6 wna, Aanes Kucie,
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GrZGCIOIZ

Chmara,

(Art. ros. teatru

•
•

Ret. H. Szcno

wa. 1towleicl St. Prnllwazewsklea o

Stanisławskiego)

AllUI

Socha

I rol.

głównych:

(Art . Teatru Miefslciego w todzi)
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Początek

Wytwórnia .OLORJA •

seansów punktualnie o godz. 4.30, 6, 8, 10

•
•

Spet:Jalna llusirat:Jo muzgt:zna p. I.. Koniora

Wykwalilikowan l
doiwtadczonl

,!

Ostrzega się przed nabyciem
weksli; z wystawienia Edwarda
Fiszera na z.lecenie M.Sławińskiej:
1) płatny du. 31.1.30 r. Zł. 500.• 28.2.30 • • 1000.2) •
• 31.3.30 „ • 1000.3) •
" 31.3.30" • 500.4) •
kt6re znajdują się w posiadaniu
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Cynapold.

Sprawa o uniewatnienie powytszycb weksli jest w toku. bo·
wiem znalazły się w posiadaniu
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Telefon 26-8 7
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ltwarcow-.
krwi I wvdzlelin Przylmuie cod~lenn.ie
od 11-11 od 6-8 w. w niedziele 1 pn'ftmuie od ~z
świ~ta od JO do 12. Oddzielna oo~e- 8-2 i 5-9 witcz. . . .
0

Winter~'

Kilińskiego 41
od godz. 4 -S po poł.
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skiego 1 Skwerowej.
Park Kolejny znajduje się przy samym dworcu, między
.
ulicakmi naszego. mtiatsta. . .
trzema
Rek amy św1et ne, wy onane na1es e yczniei. o wte one
będą od zmroku W praecl~qu całej n cy.
Reklama św i etlna test tania i celowa.

1

OI kle

Lecze:: 0 ra~;!A ~w~~;::·~nallzy ·:~~!e~:z=l;h

„

1ekla111y iwtellne na SIUIHICll
111ieJakleao parkanu,
otaczającego ógród Kolejny ze strany ulic: Narutowicza, K11iń

. Dokl6r

11oazuk11wan1
Zgłaszać się w firmie
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dzNaamrnocy koncesji, wydanej przez MAGISTRAT m. ŁODZI
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Reklamy !w;etlne wParko Roleiowym
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Czynna od 8 rano do 9 wleca6r.
Od 11-12 i 2-3 pnyimule lelcarz-kobieta
cho
speclallsta
9-2
W niedziele i św1· ta 0 d
rób skórnych
PP.
b
. ę
L
eczeme choró :
Wenerycznycn, moczopłclo•irch ~eneryc~nych

li
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PiotrKowstia 29ł•

tel.

~ łDok.tó~

~I . ul~ CEQIELNIAł'IA

29
Gabinet wenerologiczny
D•ra S. KAl"ł TORA

22·89 1 ~ OWl~J[lY l
'

(1>rzv przystanku tramw pabJanlc~h„h}
"ó
Czynna od 10-eJ rano do 7-eJ wiecz
dla leczenia chorób skórnych
ej po J>O' Chor. Su. rne
w niedziele I święta do
j wenerycznych i moczopłciowych
i
'
dentvstvli~
I
speclalnoścl
Wszystkie
1 moczopłciowych Kąpiele świetlne. lamna kwarcowa;!
. • sk~r~»Cłl. . . .
.
Badame ~11 wydzaeho .na 1ytilis 1 tr~er ~Andrzeja 5 elektryzacla. Roentsten. szczeolenla, weneryczne.
analizy (moczu. katu. krwi. plwocm. POWRÓC IŁ ll••••••!!E!m•m m•
Konsulta~te . z neurololf1em '. urololf1•m
t
wydzielin itd .). Operacie, opatrunki. 1 •
TeL 59-40
Uabmet śwaatło-leczmczy
1 r 1 otrłlowslla ~9
Wizvty na miasto. Porada 4 zt.
Przyjmuje od '8-1l
. Kosmetyka lekarska.
•
I
tel. 44•92
Porada dentvstyczn:i oraz weneroloi od 5-9.
Odd2.1elna poczekalma dla kobiał.
młoda. intelil!entna z: maluralnem
w niedziele i 'więta 1fclfta dla chorób skórnych I wene- P.rzyimuie cod. zienłO
wykształceniem pisząca
nie od 2-6 ' 8-9
rycznych
od 9-1
na maszynie
dwie,cz.i • · t
·
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ZAKLAD fryzjerski Pkltrkowska 17 (w
7
ł'owomleiska 1().
ł.askawe oferty do adm. „Repu·
-„- - ·-·- • • • podwórzu) , ceny k~nkurcncyJne strzv· • • • \
bUki" su b. ni. R 120"
··
·' ·
12
tenie 1 złoty, onalll acja 1.50.
RUTYNOW ANA bufetowa potrzebna
I
·
od zaru Bar ,,Bachus", Narutowicza l i
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przyl muJe do repera ci i.
uL 6·go SlerDnia 75, rn piętro
Tanio. l>o w prvwatnem mieszkaniu.
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inteligentna panna ze znajomośc!a. buchalterii i pisania na ma~zynie zmieni
posadę. Na żadanie przedstawi pierwszorzedne referencje. Oferty sub ; •• Odpowiedzialna"
- - - ELEGANC1'.l duży pokól na. I pietrze
z niekrepu iacem wejści em o<lnaJmle
bezdzietnemu małżeństwu lub 2 solidnym i kult1.1ralnym osobom (izr.) Całodzienne utrzymanie. T elefon. PotuJl
dniowa 18, m. 25, m. 2--4..

" !!.1s~~l~r~~dod~y~f~ę·~~t 't.~t~q ~!:!!!..'! !i!!'!~ cdonft6u .f:irłll" w ' !~~z~~!~~,~~~~!,inv
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0

przelaJ na 25 kim., w którym zwyciężył
znany fińsl\i dtugodystansowie~ f\\ar.ttalin, w czasie 1:22:18, ustanawia1ąc 1edpocześnie nowy rekord .światowy. Dotychcza~owy rekord św1atoWY należał
d? a?ghka Harpera, który uzyskał czas
1 .23 .45,8.

zW'i zku z ust ieniem rzewod'tli
Jak się „fxpr~ss Wle~zorny" dowia-f opłatach członko_wskich. Zawie~:nie .to czego Wyd·zialu Olei~ Dysc~liny Ł. z.
brane 0 rzez
duje, Zarząd Ligi zawiesił na ostatniem równoznaczne Jest z dyskwahf1kac1ą. o p N -u Lauksa
swojem posiedzeniu następujące kluby w Tak, że o i!e do niedzieli k\uby te nie za- 1w~ln~ z.gro~adzenie 'p~arzy fódi.kich
prawach . członka Ligi. Pogoń, Czarni, płacą naleznych sum, nie be?ą miały delegowany został na przewodni •zące~
prav:a :oz:grać zawod~w o mistrzostwo go Wydziału z ramienia Ł. z. O.c P. N.
.
Warszawianka ! Ruch.
wiceprezes p. Maliinowski, który z dn.
Powodem teJ kary Jest zalegame w 1 przeciwmcy otrzymaJą walcovery.
onegdajszym objął urzędowanie.

I

fiorharnio -Turui.:i

Mecz Polska-Austrja

ora~ jes•1,~e '~lerv

przyniósł

inleresuiqie
spolflania DJ nadiliod•qcq

ni~d•iel~

Z Ł. K. S-em będzie miała drużyna gja przygotowuje się do tego meczu niePo fygoanfoweJ przerwie, spowodo-1
wanej międzypaństwowym meczem pił- lwowska b. dużo roboty i b. w to wątpić zwykle starannie i wystąpi w swvm najkarsikim Polska - Austria, ligowcy sta- należy, czy uda się Pogoni pokonać sil- silniejszym składzie, tak jak Wlsłci. która specjalnie sprowadza 1a zawody te
ną znów do boju w nadchodzącą nie- ny Ł. K. S.
W Poznaniu gra Warta z Czarnymi. knt. Reymana.
dz.ielę.
W Łodzi zmierzy się Garbarnia z
Zacznijmy od Krakowa. W podwa- I tam toczyć się będzie b. zacięty bój.
sześciu przegranvch me- Turystami.
po
Czarni
welskim grodzie zmierzy się Cracovia z
Przedsmak gry Garbarni mieliśmy
czach staczają się coraz niżej w dół tabeza~rożoną spadkiem do niższej klasy
wątpić należy czy zdołają powiek- już ubiegłej niedzieli na mecru Łódź b.
i
li
drużyną katowicką I f. C.
Kraków.
szyć swój zasób punktowy.
Sześciu graczy benjaminka Ligi udoWarta aczkolwiek nie znajduje się oKatowiczanie nie mogą Już sobie Pojest fawórytem wodnilo, że Garbarnia jest rzeczywiście
zwolić na utratę choćby jednego punktu, becnie w pełni formy
pierwszorzędnym zespołem, to też Tudlatego spodziewać się należy z ich str0- snof:ania.
W Warszawie gościem tamtejszej ryści zmuszeni będą zdobyć się na dunv amblt11ej gry. Aczkolwiek faworytem
ży wysiłek, by zdobyć dalsze 2 punkty.
meczu jest Cracovia, typujemy na zwy- Legjj będzie Wista krakowska.
Czy im się uda zobaczymy w niedzieWynik meczu tego trudno jest odctezcę zespół katowicki.
1
każdym razie spodziewać się nalew
lę,
Polslri
mistrza
drużyna
Swietna
gadnąć.
We Lwowie rozstrzygnąć się mają
natrafia na godnego przeciwnika, to tei iy w tym niezwykle ważnym dla Turvslosy Pogoni.
z góry można przypuszczać, że dojdzie tów meczu b. zaci ętej walki z obu str1n
Nie ulega kwestJI, ie mecz z Ł.K.S. do bardzo zażartej walki.
zwłaszcza iż Garbarnia marzy prze.;iei
ma dla exmistrza Polski decydujące nieJak sygnalizuje prasa stoteczna, Le- o pierwszym miejscu w tabeli.
mal znaczenie.
Po zwycięstwie Turystów nad Warłil. Pogoń znów zepchnięta została na o~atnie miejsce w tabeli i ażeby się ura~wać od spadku, musi również tak jak
:J~dr~ejeDJs.ftier!o.., f.urntej,_ teniso nrurn ,.,, :Jlleronie.
~ F. C., zwyciężyć wszystkich pozosta7unsionlia
stronu pofsfdei 6ier•e róU'niet uduoł --'
Ze
łych przeciwników.

Pierwszg Sllk€es

fatum

boksera amerykańskiego
0 nieprawdopodobnym wprost wypadku donoszą pisma amerykańskie.

f;~~s~l1i~~~!~ ~~~k~~ę Ó~~~~~Y; ~~~=

rekord kasy

Mecz Polska - Austrja w Gracu,
5875 szylingów wpłYWóW, co
stanowi rekord kasy w Gracu.
Prasa austrjacka poświęca w dalszym ciągu reprezentacji naszej wiete
miejsca, chwaląc ją bardzo.
W niedziele wieczór w salonach największego w stolicy Styrii hotelu „Erzherzog Johann" odbyt się bankiet, na
którym obok graczy obu drużyn, kierowników ekspedycji byli jeszcze obę_cnt
zaproszeni goście. Wiceprezes Austrjacklego Związku Pitki Nożnej radca dr.
fickeis powitał gości polskich i wręczył
im z okazji pierwszego meczu wspaniały
oodarek. za który delegat PZPN zrewan·
żowat się. Wyrażono r6wnież podzięko
sędziemu zawodów Pabrisowl.

wanie

Sobotnie mecze
pi/karskie w

łodzi

Jak się dowiadujemy rozegrane zostaną w Łodzi w nadchod zącą sobotę
towarzyskie spotkania w piłkę nożną,
mianowicie Iiasmonea - Widzew oraz
Iiakoah - W. K. S.

z

Mecze ligowe

rozpoczyna~ ~ię będą

wcze§nie;

Jak się dowiadujemy zarząd Ligi
z komu
zwrócił się do klubów ligowych
nikatem, by mecze ligowe począwszy od
(/\oresvondencia wlasna „Expressu ") nadchodzącej niedzieli rozpoczynały się
W dniu wczorajszym rozpoczął się dego wiedeńczska Kinzla jra 2:0 6:2 6:1. o ~rodz. 15-ej popotudniu, ponieważ w
tu słynny tradycyjny turniej tenisowy, Inne wyniki przedstawiają się następu- kilku wypadkach sędziowie zaznaczyli
który zgromadził na kortach przedstawi- jąco: Reuter - Uthmol!er 6 :3 6 :2, Bor- w protokutach, że mecze lig-owe roznoman - Brumer 7 :5 7 :5, Lorenz - Eisler c~yna!ą się stanowczo zapóźno i ostatcieli kilkunastu państw.
Najznakomitsze rakiety europejskie 7 :5 2 :6 6 :4, Cranun - Ostiani 6: 1 3 :6 j n!e mmu~y gry upływają już niemal w
postanowiły godnie zakończyć tegorocz- 8:6, Janecke - d'Avalos 6:8 4:6, Gers-1 ciemności.

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Niezwykłe

przyniósł

ny ~-o b~~%t:~~ ~ił~~~~Morpurgi i
Boussus jako faworyci turnieju wymieniani są: węgier Kehrling - obrońca tytutu mistrza, wiedeńczyk Matejka, anglik
Lee, szwajcar Aeschliman, wtoch Stefani, niemiec Proltzheim oraz francuz Dupłaix.
W pierwszym dniu spatkań odbyły
się zażarte spotkania między przedstawicielami Niemiec i Włoch, w WYniku
których Lorez pokonał Pietra 7:5, 6:2 a
Kuhlman zwyciężył Zuccollego 6:1 5:7,
0

cho Villa o tytuł rl1istrza świata w wadze
muszej. Villa zachorował jednak na kilka
dni orzed spotkaniem i zmarł akurat w
chwili gdy Genaro przybył na miejsce
walkl. Gdy Oenaro miał obecnie zmierzyć slę w Londynie z anglikiem Johny
Hill o tytuł mistrza świata dowiedział
się tuż po przyjeździe do 'Londynu że
jego przeciwnik zmarł. No i nie wie;zyć
tu w fatum!

~g1~ff6:2 ~:~.m ~~~t~:2 ~~rn~~~midtz6~2 10-cio lecie

7 :5.

W ~rze 11oiedyńczei 11ań o t. zw.
„Lenz - Cup" polka Jędrzejewska odniosla wspaniały sukces, biia.c przedstawicielk~ Austrii TJ. Kommenda 6:1 6:3. Mistrzylli Polski zaprezentowała sic z jak·
najlepszej strony i swym pierwszym wy.
stPTJem zdobyła sobie uznanie b. licznie
zebranej publiczności. Z innych spotkań

polskich zwiqzk6w svortowych
W r. b. szereg- państwowych związ..

ków sportowych obchodzić będzie dziesięciolecie. W dniu 11 b. m. upływa 10
lat od chwili powstania pierwszego polskiego związku państwowego - Polskie~
go Związku Lekkoatletycznego (P.Z.L.A)
Tegoż dnia założony został Polski Zwią
zek Sportowy, przeksztatcony później
na P.K.I.O i wreszcie na Związek Związków. W listopadzie obchodzi również
dziesięciolecie najliczniejszy i najpoważniejszy w Polsce Polski Związek Pitki
Nożnej.

zanotować należy porażkę przedstawicielki Iiolandji p. Stroink, która pokonana została przez p. Parelli 8:6 6:4. P.
6:2.
sprawa
k
Inne wyniki w grze pajedyńczej pa- Kallmeyer pokonała hr. Lomkowitz (Pra
le awa
z pilkarzem Bernsteinem nów przedstawiają się następująco: ga) 6:2 6:1. P. Kallmayer pokonała poi'Brunner - Gersdoń 2:6 6:2 6:1, Stefa- kę Junżankę 6:4 6:3.
.
• j h k ·
Turniej, który wywołał w Meranie T
Swego czasu braf udział ~ ~rach o ni - Heydenreich 6 :2 7 :5, AeschlimanO e JOWy
mfstr~ostwo w ?arwach lódzkie1.. B kia- Michailoff 6:4 4:6 6:3, Banfield - Cra- kolosalne zainteresowanie i jest licznie urnie
o mistrzostwo Europy
soweł Iiasmonei gr~cz z Ostrovn w O- mer 6:4 6:4, Proitzheim - Gustke 9:7, odwiedzany odbywa się na p.ięknych
kortach, niezwykle malowniczo polożos~mym M. Bernsztem_. który przy w~tą~ 6:8. 6:4.
Tegoroczny turniej hokeja na lodzie
w godzinach popołudniowych czech nych.
p1emu do klubu łócf.zk1ego przedstawił pi
o mistrzostwo Europy odbędzie się od
St W
smo .z zarząd~ swego klubu, k~óre z~w1a Malecek pokonał znanego w Łodzi mlo5k
i. 27 stycznia do 2 lutego w Chamonix. Je·
dom1ło go. ze został zwolmony iako
dnocześnie odbędzie się 17 kongres Mieczynny piłkarz klubu. Na tej zasadzie
dzynarod. Związku Hokejowego.
grywał on w Hasmonei, w myśl przepi- •ea•o„gJ~BU
~
sów. W międzyczasie okazało się jed- '9
Ostatni mecz
I d
'%L"
~
nak, że zarząd Ostrovii zwolnienia nie
Sieff:SUfi
0
a•Jc0
'•ml
przesłał do P. Z. P. N., co też również
0 puhar amatorski·
.
d 0
I 20 &.
d6 d j
ucz ynił z innemi graczami, uprzednio
W nadchodzącą nied zielę odb~dtie
....,
.,,. m .. PO ~~ !
~ Z e s ~
zwolnionemi z klubu. Sprawę tę rozpa- o
m się w Presburgu ostatni te~nn ,zny me.:::z
trywat }uż kilkakrotnie Łódzki Wydz. wukieu o młstr•st010 ..'Unlonu
Na starcie klubowych mistrzostw o amatorski puhar środb·"'·c - europejNa nadchodzącą niedzielę dnia 13
Gier i Dyscypliny i ostatecznie postanowit zwrócić się do P. Z. P. N.-u z prośbą b. m. naznaczono wprawdzie oficjalne Unlonu staną czołowi kolarze tego sto- ski między Czechosłowacją i \Vl:g rnml.
o wyjaśn i enie jak w tym wypadku po- zamknięcie sezonu kolarskiego na szo- warzyszenia z bezkonkurencyjnym Kostąpić. Najprawdopodobniej Ostrovia zo sie, sezon jednak jeszcze się nie kończy. ,todziejczykiem, który tak chlubnie zapi- Rekord światowy
.
.
W niedzielę dnia 20 b. m. przeprawa- sal się w historji drugiego biegu doostanie ukarana za niep_rzestrzeganie
w b1e51u kolarskzm
przepisów P. z. P. N.-u. Vl związku z dza S. S. Union 100 kilometrowy wYścig kota Polski, mistrzem Łodzi na torze Artern zachodzi również kwestia, czy Born szosowy o mistrzostwo klubowe. Trasa turem Szmidtem, który może się po- 1 Ustalony przed niedawnym czasem
steinowi wolno byto później grywać w wyścigu nie została jeszcze ustanowto- szczycić zwycięstwem nad Kotodziejczy- j rekord światowy w jeźd z i e kolarskiej na
Ostrovji po opuszczeniu Łodzi. Ostrovia na. Przypuszczalnie mistrzostwo Unionu kiem w bieg-u o nagrodę Magistratu łódz- 50 kim. (1 :10 :42) przez exmistrza świa
jest najpoważniejs z ym kandydatem do odbędzie się na trójkącie szos Łask - kie~o. Szefflem, Milsteinem, Szeflerem i ta Alfreda Binda, został w tych dniach
pobity przez młodego kolarza wloskieprze jś c i a do klasy A w swym okręg-u i Lutomiersk - Aleksandrów. Pod uwagę Sevelevem na czele.
Kotar~ przystąpili już do intensyw- Ig-? G~jo!ll , który na słynnym torze megdyb~ sprawa ~a został~ dla niej ńieprzy brana jest jeszcze tras~ Zgierz - Sh?dJolan sk1m uzyskał na tej przestrzeni
chylme zał atwiona, moze ona otrzymać ków - Olowno - Łowicz w stronę P1ą- nych trenmgów.
Walka o pierwsze mif Jsce rozegra się czas 1 :10,15. Równoc ześ nie godzinny
walcovery za wszystkie spotkania w tku (3 klm. za Łowiczem) i z powrotem
których brał udział Bernszteiu po powro do Zgierza. Decyzja w te! sprawie za- nomiędzy Kołodziejczykiem a Szmidtem rekord Bindy (,12,462 klm.) został pobity przez Gaioniego, który uzyskał 42,861
i zapowiada się wręcz sensacyjnie.
padnie w najbliższych dniach.
cie do Ostrowa.
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B. CBSarz WiłhBlm
wraca do Ni<Jmuic
Londyn, 11 patdziernika.
Pisma angielskie otrzymały wiadomość z Hagi, że b. cesarz niemiecki ma
zamiar opuścić obecną swą siedzibę w
Doorn i przenieść się na stale do Niemiec, gdzie ma zamieszkać w jednym z
zamków w pobliżu Koburga (w połu
dniowej Turyngji).
W tej właśnie sprawie „Koburger Tageblatt" podaje: „Według naszyich wiadomości rodzina b. cesarza zainteresowała się zamkiem Hohenfeld, który teraz zwiedzała żona Wilhelma II, księż
na Hermina. Nie wiemy jednak, czy i do
jakiego stopnia prowadzono w tej mierze układy. Bo zamek ten należy do jednego z wielkich przemysłowców ber-

lińskich".

16-letni

chłopiec

•einql

posiorse

01

Lublin, 11 października.
W Zaklikowie pow. Janów wybuchł
wczoraj w nocy groźny pożar, który w
przeciągu niespełna 2-ch godzin zniszczył 7 domów mieszkalnych.
Sprawcą pożaru był 16-letni chłopiec,
wynajmowany przez miejscowego sklepikarza do pilnowania w nocy sklepu za
opłatą 50 groszy za noc. Wzniecił on
oileń przez nieostrożność.
Zwęglone ciało wydobyto z pod
igliszcz.
Straty wynoszą kilkaset tysięcy zło
tych.

Zd)ęcfe

z ogrodu zoologiczneiZO w Lon dlynie. Słoń BObby cteszy ste niezwyk tą mlł<>ścfą zwtedz~ących. szczeg{»nfe
płci Pięknej.„ Meiczvźni łon dyńscy Rleraz mówią, że pr3.2tlelibY m teć takte powodzenie, Jałi Bobbv.„

XoDJu m sf na !Ren e

fiulf dla marlefo of~a
okłola •recllo-Aafol..

Detektyw aresztowany _

•a s:tols•o,.,anie c:seftu

Katowice, 11 patdzlernika.

donosiliśmy, w październiku roku ubiegłego w oddziale B.0.K. w Katowicacł1 podjęto na sfałszowany czek su-

Jak

mę

22.000 złotych.
W związku z tern aresztowano wczoraj detektywa prywatnego Andrzeja
Oojtka z Katowic pod zarzutem dokonania oszustwa.

Pierwszy śnieg
w tładrenji
_
Berlin, 11 patdzf ernika.
W Nadrenji, a szczególnie w Schwarzwaldzie nastąpiło obniżenie się temperatury do 2 stopni poniżej zera, wieczorem
zaś spadł pierwszy śnieg.

W tych dniach nastąpiło uroczyste otwarcie nowego wielkiego mostu na Renie,
łączącego Duesseldoti z położonem po drugiej stronie miasteczkiem Neuss.
Na zdjęciu: nowy most.

100 samochodów

pastwą płomieni.

Zwłoki patryarchy grecko - katolickiego, ortodoksyjnego kościoła, Bazylego
III, który zmarł w tych dniach, zostały
Nlezwuk•u pożar w Kopenhadze.
usadowione w wysokiem krześle w kaKopenhaga, 10 października.
dzo utrudniona, gdyż znajdujące się w tedrze; tysiące wiernych przychodziły
Dzisiejszej nocy wybuchł w centrum składzie beczki benzyny ra'z po raz wy od rana do nocy, by ucałować zimną Jut
rękę.„ Zdjęcie nasze przedstawia zwłomiasta na terenach starego dworca o!- buchały.
ki patryarchy w katedrze.
brzymi pożar. ·
Szkody spowodowane przez ogień
Ogień objął szybko skład rnaszyn, 1są olbrzymie. W garażu spłonęło około
wielki garaż samochodowy, zapas oliwy 100 samochodów, w tern 10 nowych, nie
i benzY111Y. Akcja ratunkowa była bar- ubezpieczonych.
Konfiskata

Cziczarin boi slq wrócić do SO\ViBfÓ\V.

·::::ó"'

gfefAicft
sacfta•
Cziczerin przed posłem sowieckim w
Katowice, 11 patdziernika.

Paryż, 10 października.
Biesiedowskij ogłasza nowe rewela- Berlinie Kriestińskim wypowiadał się
cje o kulisach polityki zagranicznej so- bardzo krytycznie o Litwinowie, wobec
wietów. Ogłosił on w „Excelsiorze" czego otrzymał rozkaz powrotu do Moszczegóły zatargu Litwinowa z Czi- skwy, któremu jednak odmówił.
czerinem, o których do tej pory nie byObecnie rozważany jest zamiar sforRumuliska królowa MAR.TA ma nal- Io potwierdzenia bezpośrednio ze źró- mutowania ~ymisji Cziczerina na posiewiększe szanse na to, aby wejść do ru- del sowieckich. W kwietniu 1928 roku dzeniu WCIK'a w końcu tego miesiąca.
muńskiej rady regencyjnej na miejsce stosunki między Utwinowem i Czicze- Jako kandydaci wymieniani są Litwizmarłego Buzdugana. Kandydaturę tę rinern tak się pogorszy ty, że dochodziło now oraz Rykow. Litwinow skompropopiera prezes gabinetu rumuńskiego do gwałtownych scen i nakoniec Czi- mitowany przez wekslową aferę swego
Maniu.
1brata ma mniej szans.
1czerin został usunięty.
~dzi_4.00 mlesl~cznle.-ZamleJsc?w~ 5 ~L
Pren Uffiefata·VY_
•
7
nues1eczrue.
m1es1eczme.-Zagrarucą

========

złotych

Odnoszenie do domów 40 groszy.

o

ze n ja :---

gł Q S
ZWYCZAJNE: 10 gr, za wiersz milimetrowy (na stronie IO-szpalt.)
========W TEKSCJE: 40 gr. za wiersz milimetrowy, (na stronie 4-szpalt.)
NEKROLOGI: 30 gr. za wiersz mil. (na str. 4-szp.). Zarecz. I z~lub. po tekście 10 zł. za
miejsce zastrzeżone specjalna dopłata. Zamiej-scowe o 50 proc. zagraniczne 0 JOO proc. drożej.
Za terminowy druk ogl~szeó administracja nie odpowiada. Drobne 12 groszy. _ Najmniejsze
zł. 1.20. poszuk. pracy 10 groszy.
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Wczoraj PO przejściu granicznem Karol - Emanuel - Poręba zatr:::ymano
samochód, zdążający z Niem!P.c który
w specjalnie urządzonych sk;ytkach
miał ukryte 30 kilogramów saharyny.
Samochód prowadził właściciel Hen- '
ryk Skowronek z Gliwic, który podczas
rewizii zbiegł na stronę niemiecką.
Samochód skonfiskowano i od pi owadzc::o do urzędu celnego.

Redaktor odnow. J:111 Gr..W.ln;...k. ~

