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DowJaduję . się, że postępowanie sądo

w.e przeciwko Julianowi Tuwimowi o
wiersz '„Do prostego człowieka" zostato
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Apelotu inu11-
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($D~al!ny . WySlannik. ~xpt~ssu. , :~1.cfoni.tjel, rze podkreślając głównie najdrnstvcz- czone, często zasypialy na lekcja:h ~el Wyszarpnąłeś i wynvałeś tmłoś.:i · tntd
pąk
·
·Jak był0; W\ przew1ciźt.:lia . . 11r. · :··s niejsze momenty. Słyszeliśmy więc znużenia.
Według zeznat1 wszystkich św:ad- Serce ·z bólu obumarto z mąk, zmyir.tt
q~~ybisf{upa K •J'.li~:~!{~~~ Q;') w:r~· otał '" wó~vczas o tajemniczych .,go:dach . bakrew z Twy.;h rąk
rankowych", o nocnych bacha_11aljat:h w i ków oskarżenia życie · W klasztorze. . .
stolicy wielb sensaĆjc; .._. „
zostaję w rozporzucasz,
e
mni
Gdy
erocna
do
byto
przesiąknięte
rtlockim
l
obecw
Od wctes11eg'.l .ranka do gmachu s·ą„ małym pokoiku Kowalskięgo
paczy
·
oddźwiek
du Apelą::vi1ie:~P ·na Płaci( Kras:1isk:.:fl noŚci matki Wituckiej. Po każdej z ta-1 tomanJą, co· znalazło r;eknmo
mnie
dla
to
cóż
zaczęły mpi· "''.\.~;)?u.11.\: ;1nYWa~ęli; pra kich bachanalij jednaz ·z dżiewcząt zo- w ·utworach: poetyckich zakonnic. PrzY- Lecz ból·, i rozpacz
zna;z y !
gn~ych zbliska · ustyszeć..coś.lcol\vfek ··O stawała - w~dług zezna:i mańdoHr.-i- toczo1io wówczas naprzykład nast::pusprawie, która -w zeszłym:· roku mniej stek - na noc u Kowalsk~ego' i' wraca- jący wiersz skomponowany pr-zez j~d- Im·b·ardz,iej tęsknie. tern kocham goręcej
Czy ty tęsknisz, czy w oczach ::i stan!e,
więcej · o 'tej samej' porze' - naroblfa' ty.le ta efo swego pokQju dopiero nad ranem. ną z sióstr zakonnych: .
że jest . na świecie pokre\vna ;:L dusza
hałasu.· nietylko ·w całym · ·kraju, lee.z Mandolinistki dodały przytem, ' ze dz i ew Otwórz ramiona dla mile; twej
·
również- po ·za Jego granicami. Wśród
Krwią sercem, duchem bcz~ra :~i..:znlc
naplywajft;cy~h uumów. wfda·ć -. tu· i nw- częta byty zawsze podniecone, zmę- i Bom jest spragniona mifóści Twd
Twoja.
·
dzie '.s-zare-· habity 'księży marja.wickich,
Tak br zmiały w sk:::-6 ~1.:: 1iu relacje naJ
-c
którzy Ucznie przybyli d9 stolicy · bądź
gtó'.vnic!szych ś11 ·: adków. którt y 7 f! to 'w' .c~ar.~kter~e:·ś~ia~ków; . ~a.dź· ·.też '
ziiaw~li przd sądem '. >inwszc: :n·
<
ia'ko zamteresowanr sprawa. w1dzow1e.
zosionie po€bowong w pozg«:JI stancji.
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która powołana została na świadka na
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·
rokuratora Pani T-0t ·chowniosek.
. , W kołach hteracko • artystycznych tury ł sztuki m1~łby obJąć poseł klubu walski do V/ars7.aWT ur proces nic orz)·
. .PY
• •. •
..„.,. P
wa zeznawała rowmez w p1erwszeJ 1 obiega pogłoska, Jakoby w krótkim cza- 8. B., b. naczelnik wydziału prasowego.· d · ·
p. dr. Józef Targowski. Wiadó· ' te, ~te. Cz y Jb : Jna ";:>'~os :a : :- .:w:i:l.."i. ~wo
instancji pq.y.c~ein zęznania jej .Posi.a-1 sie rząd miał.ustanowił z powrotem mi· M.
nie została jeszcze :eh świad:( ,~ ,;, _ zadajemy :wstt>Jnc p~
powyższa
da.Jy dla_ ~praw~ szcz:gółne ~nac.zeme . .nisterstwo kultury i sztuki, na młeJ~ce mość
0
~
tanie.
Miedzy · mnemi .. P~m T . .-_ P.o~iaqa~a istniejącego obecnie departamentu kultu• sprawdzona u tródeł miarodajnych.
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pr.zed sądem. ze JUŻ
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4
zwr 6c1 a uwagę na z1wny a , a mia aT
wszyst~o co. m~zna, aby ~mnie1sz~ć
do ką· i
nowicie, iż Kowalski szedł
wydatki, gdyz me dysponujemy dzis1ał
.
.
• •
:
i li zawsze ze swą ma łżonk ą i każde pe
na loiodralłe do nleisinteJq€ edo w1elk1emi środkami materialnemJ.
go księdza. który miał małżonkę, wy·
••!titii"'Z'MAA
BldZliR•~
pisma
prawiał zazwyczaj parami.
o
godni porucznik nie miał wiadomości
LWÓW, 25 llstoo~da.
Gdy świadkowi· .wydawało sie to
Janikowskim, udał się na polłcie, która .
(Telegra~ 'Ył. „Exp~essu").
niewłaściwe Kowalski tłumaczył że
&
•
·Na podstawie listów gonczvch ·aresz· wysłała za nim iisty 2ończe.
. . '
.
.
. '
Janik~ws~i tymczasem \)rze~ 4 tygo·
tylko ludzie zepsuci maJą takt glupi towano niejakie~o ~omana Janikowskie
ś\viecki wstyd, że na nich zup~łnie ·nie go, rodem z Warszawy, który orzedsta- dnie Jechał pożyczonym samochodem po
dziataja. kobiety i, że podobnie jak po wiał się za redaktora, rzekomo wycho.· miastach powiatowych, odwiedz~Jąc sta slior6nilio porfił ftomu•
nisfu,;snej
stwo~~eniu świata ltidzie ..'ch'ódzili nago, dzącego w Warszawie pisma o~. t. „Ob· rostów, mieszkają~ - u nich i naciagąJiłc
25 listooada.
WARSZAWA
obiecuJac
pieniędzy.
sumy
większe
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filmo·
działu
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rońca~·~
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Przed kilku dniami aresztowano w
wzamian .z;. to reklamę i' umieszcżenie
•a.
PAT
wego
"
·
t
h
·
d
·
b
b
T
Przed 4 tygodniami .Tan~owskł zia· ich fotografji w nłeistnłeJacem piśmie Warszawie 19 działaczy komunistycz·
c h 0 d zi 1 ~~ u. ran: g .Y~ grzec us a~ t: ,
wił si(1 w Krakowie, g<lzie wYl>otyczył „Obrońca". Kilku naiwnych dy2nitarzy n~rch, stanowiących nieiako sztab gene•
a zatęm zmkm~ r~wm:z wsty~. .
Ze starych sw1adkow wym1en1ć nale u por. Góry auto wraz z szoferem ł \Vy· oowiatówych <lało się nabrać. Łącznie ralny komunistów polskich. Miedzy in•
ży również byłą zakonnicę marjawic- jechał z I<rakowa. Ody przez kilka ty· Janikowski wyłm,1ził około 10.000 zł. ' ; nemł aresztowano nieiakie20 Romana
Matysa, który okazał sie skarbni~iem
- -- - · ką, Prochównę, która w pierwszej ·ncentralnego komite.t u partii komunistycz
stancji zeznawała, że pewnego wieneJ, przy którym znaleziono oodczas re•
a
ww
czoru Kowalski wezwał ją do siebie, za·
wizji około·
80.000 ZL.
czął ią całować, a następnie kazał się ~eprawowa• nleleinte dziewczgnlcl
Wczoraj w czasie przeorowadzania
Łódź, 25 listó'fJ(Zda. 111rawia z niemi czyny lubiężne.
się rozebrać. To samo zarzuca Prochów
Policja ustalila, iż lekarz· ten od pe- Matysa przez podwórze urzedu śle\!Cze·
· (d) W dniu wczorajszym w Sieradzu
na ksiGdzu feldmanow:.
Oddzielny rozdziat w z~z11::i.rnac11 w.vivolaló wielkie 11otuszeiiie aresżtdwa- wnego czasu istotnie vorielnit szereg' prze i go do t. zw. wydziału rozooznawczego
świadków zajmują oświadczc1~ia daw- ni~ 11o~ular_nego mięjscoivęgo l~~ą.rz'!- dr.. s!ęp~tw natuf,v erotyczne}. Kilka ie?C! o- ~ra?: z innymi ko~unis~am_ł Matvs ~my
nych uczenie z internat!! przy kiasztD- Mirona f:l1as.berga. Aresztowan.ie nasta, llfiar vrzesluchanych prze.z władze dos.Uzr • .• lit) pewnęJ chw1h czuJnosć strażmków
rze · płockim, t. ~,v. „ma, ndolittist~k". pi/o w wyniku. dłuższego aochorJ,zenia iJo· czylo kónkrełnych d·owQ(lów wtny dok- l i zb egł z podwórza przez braQię ratu·
licyjhego, prowall. ~onef(o na skutek mel- ł tora. wobec cze-go vostanowióno, oscidzić s~ową na Plac Teatralny, orzez 'nikogo
' · · _., __. · jnie -zatr~ymany. M!nio ener~dcznego po„
.
\ Vszystkie mandolinistki op:>wiad.ily dunku,, iż dr: El~asbe~~ z";abia clo · s~ve- go w iviezienil(.
· ścłgu znikł on bez sladu.
·
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5 miljardv faj

Wobec odbytego kilka dni temu w
Warszawie zjazdu rady związków pol
sklch eksporterów jaj, którzy m. in.
Łódź, 25 listopada. lśnienia, ani ttumaczenia i w zatargach na bieżącym mennica znów nie dokonała zajęli się sprawą wzmożenia wywozu
Od pe~nego czasu, kiedy w obiegu , tern tle czcsto musiała interwenjować po- prób pajedyńczych monet i znów, jak nie tego artykułu, wskazane będzie podać
~dyś, staro się to przyczyną licznych nie- szereg danych, odnoszących się do jaJu~az.ały się srebi:ne. I?Otlety 5-ztotowe, j licja, spisująca odpowiednie protokuly.
czarstwa w Polsce,
Dopiero, gdy nieporozumienia te sta- porozumień. Niektóre monety
datuJ~ się zatargi I nieporozumienia na
wo~óle nie maja diwiąku
tle mezbyt czysteg? dźwię~u wielu z 1 waty się coraz częstsz.e, a nadto pojawiProdukcja jaj w Polsce wynosi oko
przy rw~.aniu ich o powierzchnię i to wytyich monet. Zatargi te są mekiedy bar- ty się też na rynku falsyfikaty,
d:zo prz~kre, powodują bowiem podej- mennica szybko wycofała braki z obiegu, wotuje domysły, że w obiegu znajdują lo 3 miljardów sztuk ja) rocznie, a pod
względem wartości. sięga około 500
likwi<lujac w ten svosób zatarl!i i dajac się f:llsyfikaty.
rzema, ~
N..ennica powinna jaknajrychlej wy- milj. zlotych. Jeśli chodzi 0 eksport, to
możność latwieisze!!o ro:moznawania mo
w obief(u znajdują sią falsyfikaty,
cofać „braki" z obiegu i tym sposobem wywozimy jaj ok. 1 miljarda sztuk, nie
net fałszywych.
1>0dcza~ gdy, jak stwierdzono, w chwi!i
może być zatem rzeczą obojętną, czy za
Mimo tego doświadczenia, w roku zapobiec niepotrzebnym zatargom.
obecneJ
ten produkt wywoi::>•lY m:tmv os'.&\gw
f alszywych monet 5-zlotowych w obiegu w
nąć ceny, zbliżone do cen niskich, uzym
mema.
skiwanych przez Chiny czy :Egipt, czy
o
się przyczyną
Zatnteresowaliśmy
też do znacznie wyższych - jakie
tych zatar!{ÓW i okazało s~ę. fy svo:wo.do- .
otrzymuje np. Danja. Należy przyjąć
wane zostały one, podobme Jak 1 kilka
&0 0# &. pod uwagę, że handel jajczarski w Pol0 •
• A
j • #
1at temu,
u sce posiada b. pomyślne warunki roz~·e.am• ~r •n~r«:
nledopatrzeniem urz~dników mennicy )
Nowe przep1sg zakOZUJQ handlu do• woju, zwłaszcza przy dostosowaniu me
oaństwowej.
tod tego handlu do nowoczesnych WY.mokrq.tnedo p·ie€zgwem
Mianowicie przed kilku laty, gdy wy-
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Łódź, 25 listovada.. l ś'Yięty <Yoow~e«c. cłotłm4ć obwarzan- magań.
.
Godny z-c wsz •:;:l1m:ar uwagl Jest
Kto a~ie z.na ~lwuiakte;Y.sty-0m.ęog:o ~~ ~ow ~ęko~, by 8;1ę p~z-e!kooać czy są,
prowadzili uprzednio odpowiednich prób,
fakt, że w ostatnich kilku latach proczy każda poszczególna moneta jest wy- I doku kazdie~'O niemal m,1a~: kobi.~ClJla c!Stotme świeże, mlięndcle...
I osta.tec.mie • smac1Z11e olbwar~ i dukcja jaj na ziemiach R.zeczypospootulc1n.a w oh~tkę, aL'bo obszairpalily chło
kończona należycie, czy też jest t. zw.
litej Polskiej przekroczyła znacznie
piec stal ~zy k()&Z.u, inapełm.ionem ob- ciastka, stia9ą się
b k
przedwojenną, przyczem Maprodukcję
.zaraiiy,
roznosicielami
t z te!{o pow;d~a n:· porządku <lzien- wair?Jankarnii.
We winę'kadh bram, na ułńcach, na · tyfusu brzusmego, krwaw-ei biegunki :i: !opolska i Śląsk obejmują ok. 60 proc.
nyrn były przez d~uższy czas zatargi,
często nawet między kasjerami iJ1stytu- rynlka<:h, wszęd·zie ddjr~ moŻlllia uHcz-1 idlin.y.ch ey~demiicznych, groźn}1'ch clio- ogólnej produkcji, woj. centralne i
wschodnie - 30 proc., wreszcie woj.
cji państwowych a publicznością. Wszy- nyich sp.rzedawc6w pieczywa, 00W1M1Zan- rób.
Ten stan mltllSń1ał ule-c manie. I dta- zachodnie około 10 proc. ogólnej ;ptostki.e monety, które nie miały czystef{o k6w, ciast~k. pącz.k6w.
Świce.że obwarzanki, świrie, g-OTące tego w1'aicb:e, prrugnąc podtn.ieść piorz.iom dukcji.
dżwieku, niszczono. Nie pomagały wyj aNaogól wzmaga się stale eksport
zidrowotiny w ml.lista.chi opracorwały
.
'!!~!!!'!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!.!~•!!!~!' oilrwariianaci!.
jaj pod względem ilościowym, stano.
nowe P'.'ZeplSJ1
•
.
- Pą'Czlki! Pączki!.
• Z~Y'S'Z3;d irozl~a Stę wołanae, .za?hę- t'e!!Ul~J<l'°': 'W)'ll'Ób IL sprz:xta~ ws:ze~ WiąC . dOŚĆ pokaźną pozycję W bilansie
. oai~ce prz.echo?n:ów do kup!llla. N1eikiedy irod:z.al]u .'1?1ieczywa. Przep11Sy t_e ~ą się · handlowym. Poczynając od r. 1926 ekw l!llafyl,nz.szym 0~~ze „Dznen.nika .U- sport jaj z Polski wysuwa się na czoło~
1 pieczyw~ l~zy w CZJ'.8~ch k<>szac;h,
przytkiryte .swu.eżą giaizą 1 nie .W°J-wo~rtlJe w staw .i b~ą 0J:><r~1ąizywały wa:z~t!kich we miejsce z pośród krajów ~ksportuJą
nas uczucia o~zy, przewamle j:edJnalk . s~rzedawcow pieczrw12!· A nadta.7JU1Ją ~e cych jaja. W r. 1927 wywieziono jaj
~edawain.e 1es>f: w ~~a.eh~ ~~a: 1zup~ zaprzestanie handlu domokr~- z.górą 65.000 ton, co daje ilość wagonów
długości na przestrzeni 50 kim.
·
.
Gą<:y,ch °'!<SZelk.tm po,ęCLom 0 rug'J,ei!llle IL nego.pteczyw~m.
.
Zn.!bą z u!Liic bia.ndtairze oibwanalł'lk61W
,czystoiści.
Przez prowadzenie staran:1ej h~.O:
ciia~te'k, pączków, !bułek. Pieczywo odtąd
.
Zanieczyszczone kosze,
I
wli kur i dalszy rozwój produkcJt la.1
o·bwa.rzanllci i ciastlka leżą 2upełinae ot- będ:iie moma naibyć
eksport z Polski może zdaniem sfer fa.
tylko w sklepie.,
osiadają
wa~te, Osii1ada na nich kurz,
chorobolwórcze bakterje dOOywające się dct6ry ~ ~wiedz'.alny iza utnyma. chowych . os!ągnąć w najbliższyc~ _la~
n.ie ~raeidiawaioych prodclklt6w w czysto). tach conaJmmej 10.000 wagonów laJ roz rynsztoków.
cznle.
l A wielu lu&i nadto, ~ zia. s.wój śoi.

~~:r~~~~ ~~z~rufcky ~;~~fc;r~~:n;~

I

u~~wn
~fRHRD i~tll~f
Je~n ln~eło

I
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I

z

zazdrości
pr•vio,;iela earneli

Man filury
wystąpią

€isnqł DJ fjlODJC
za io. 1a si~ zbvi nadarczuwle zale€al do Jedo aong

wkrótce w filmie p. t.
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Lódt, 25 listopada.
franciszek Cybulski odwiedził swego znajomego Wiktora Obywatelczyka.
Gość od samego początku swej wizyty,
wodzi~ wzrokietp za krzątającą się koto stołu zgrabną i przystojną panią
domu.
Tego rodzaju zachowanie się Cybulskiego nie podobało się zazdrosnemu
małżonkowi. Niczem jednaże, jak przy-

·
I
CXXXXXXXXXXXXXXX 1

staro na dobrz.e wycho\\".anego cz.łowieka nie zdradzal swego niezadowolenia,
nie chcąc gościa urazić.
Po pewnym czasie, gdy w trójkę zasiedli do suto zastawionego stołu, Cybulski, który po jedf!ej stronie miał mał
począł się do niej
żonkę przyjaciela
zalecać w dość natarczyWy spgsób.
Co przeżywał w tej chwili zazdrosny mąż można byto wyczytać z jeo·o

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••--·~

Chornba

żołądkowa przyczyną

przykrych

powikłań

I

ODEON
PRZEJAZD2

„łłajparadnieisza

poraz I
Ostatni · 1

Dziś

Do O. musiano w rezultacie wepogotowie, które stwierdziło, że

doznał

I
I
I
I

on

dość ciężkich

obrażeń

cie-

lesnych i udzielifo mu pomocy lekarskiej.
Opisane powyżej zajście znalazło
swój epilog w sądzie.
Cybulski, oskarżony o pobicie, tłu
maczył się, że działał w obronie włas
nej, gdyż Obywatelczyk, będąc chorobliwie zazdrosny, pierwszy rzucił sie
na niego.
Sąd po zbadaniu świadków skazat
oskarżonego na 2 tygodnie aresztu.

•••••••••••„ .•••••••••••••••„.
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"EXPRESS \VIECZDRnY"

CORSO

Dramatmocnegoczło
wieka osnuty na głoś·

•
.Łooz1 ~01D~~oNEJ" J acłl Holt
3ACKA LONDONA
Lon Chaney
•
Karawana
Ostatnia
•ZdobyWcy złota
•
•

parada"

z

;t:~:-m

Jutro wtorek
stvnnv Mistrz Maski

człowiek

WODEWIL

W pewnym momencie, gdy Cybulski, będąc już mocno pod gazem prze?~Ylił się ,do mfodej niewiasty i począl
JeJ szeptac do ucha czule słówka, Oby
~atelczyk stracił zimna. krew. ~erwat
się wówczas z krzesła, chwycił garnek i cisnął go gościowi w głowę. ~Yna
się silrzucił
bólu, od
wściekły az będąc
bulski.,
niego
Obywatelczyka,
niejszym fizycznie, dotkliwie go pozwać

z.denerwowany - chcę się położyć! Idźcie wszyscy do domu!
Pijani goście, mimo, iż p. Janicka w
grzeczniejszej formie poprosiła ich o opusz·czenie mieszkania, nie chcieli wyjść
i oświadczyli kategorycznie, że wyrzucą
chorego z własnego domu, jeżeli będzie
im przeszkadzał się bawić.
Janicki, nie mogąc już Pohamować
wściekłości, pochwycił ze stołu kilka bu·
telek i IJ{)cząt je ciskać w gości
Rozpoczęła się bijatyka w czasie której matżonkowie Janiccy wstali dotkliwie potm·bowani. Sąsied1z.i, którzy wres.zcie usunęli wojowniczych gości z miesz.
kania, wezwali do rannych pog-otowie.

I

wybuchnąć .

turbował.

'Wódfta :Jani,;ftiemu nie pomoala - 111u11Jolała nalo;.
miast 6óiftę

Janicki nie był zbyt zadowolQJly z
Łódź. 25 listopada. ,
Ból żołądka może stać się przyczyną odwiedzi.n gości.
- Chory jestem, moi państwo
dramatycznych powikłań. Przekonał się
o tern młody robotnik fabryczny, Wła- rzekł. - Powiem wam szczerze, że bytdysław Janicki. Janicki już od rana nie bym bardzo zadowolony, gdybyście wmógł należycie pracować. Przykre dole- bie poszli. Nie będę dziś dobrym kompagłiwości nie dawały mu spokoju. Cierpiał nem.
- Ależ, Władku - odezwały się lijednak przez cały czas dopók1i musial
być w fabryce. Ody wreszcie ukończył czne glosy - wód.ka to najlepsze lekaTstwo na wszystkie choroby. Napijesz się
pracę szybko udał się do dornu.
- Gorzka wódka napewno mi porno- z nami i będziesz zdrów, jak ryba!
Janicki po krótkiem wahaniu zasiadł
że - pocieszał się - Prześpię się i jutro
do stołu. Po pierwszych kilku kielisz...
będę zdrów!...
W domu zasta'ł całe towarzystwo. O- kach bóle rzeczywiście ustały, jednakże
kazato się, że żona przygotowała dla nich przy następnych znów się wzmogły.
- Dość już tego - zawołał wówczas
wódkę i zakąski.

twarzy. W ręku kurczowo zaclskat ndt
i hamowar się całą silą woli, by nte

o stu twarzach genialny
w swojej ostatnie; i 11ailepszel kreacli ialco sparalitowany
c ~arnoksidniłc Zanzibaru w filmie p. t.

• Na ZACHód od ZAMZIBARU „
dramat pełen niesamowitych wrażeJi, milosci i zemsty.
- Nadprogram Faraa -

I
I
I
I
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GtuWNA 1.

ZIELONA 2.

nej noweli

w dramacie p. t.

I

w pozostałych rolach:

Salt, Siane, William PoweU i Fred. Kohler
Nadprogram l'•r•a

I

I

Sensac:yiny awanturniczy dramat z udziałem MILTON SILt.SA
Nadprogram F•t1~
& uroaeJ 00.iłlS Kl!l'łYON

•

n z
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Najnowszy ftl~ wytwó.rni .SFINKS" -.

I
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Wielkie śwjęto polskiej

wytworczoici filmowej

WHolly11r•ood panu11 ;gro
•
l ;
w
nastrój„.
.
! M•bowy
ł
ł
1•

,

~~~ki~;o ekt"1U 3adwlaa Smosarska
dramacie miłosnvm. na tl,e przeżyć erotycznych dwóch ko~iet
potężnym
mężczyz.n, .- We,QJug pt>~eści naiwvb 1łniejszego z mącarzy lite-

Takla . sobiB kawałki

!

w
I dwóch

Gr ze Szna M
. I OS, C'''

-o-

I JOnOWe $ ra Y
tatury połs1'i'ł ANDRZEJA STRUGA p. t.
NA\VRÓCONY
jgwiazd filmowych na no_:wojor„ ł
W Nowym Jorku, na- zbiegu dwuch
skim krac.hu_gieldawym_
'
'
murzyńcdzłelnicy
w
ulic
ch
y
ruchlłw·
sklej, Jakaś bardzo ładna panna, człon
f
Dziennil~i . doniosły już o wielkich stra
klnl sekty relidinej „prawd1iwego
tach materjalnych, jakie wskutek ·wielpa1łnra1nt Jel s•:
słowa~. zajmującej się specjalnie nakiego krachu na giełdzie nowojorskiej' po
nową wiarę,
na
murzynów
wracaniem
Znany artysta dramatyczny
Najnowsza rewelłcia lilmowa
• d
k
· ·ł
ł
niosła nasza słynna rodaczka. Pola NeTi:11.. deu· s_z Wesołowski
k
B
azante o otaczającej ją
wyg asza a
gri.
~
Zofja atyc a
cromadki priechodniów:
Obecnie donoszą z-Noweg-o Jorku, ż~
filmowy
talent
Wybłtnv
„ASH scen sfołecznvch
- O - moi kochani bracia, weźcie
wszystkie wielkie fwiazdv-ekraniemal
Kobusz
Jerzy
Samborski
Bogusław
sobie ze mnie przykład„•• J"szeze wczo
nu. amerykań~ldego oraz wielcv ma:gnaraJ inafdowałani sie objęciach diabła,
id filmowi z Hollywood ponteśli straty,
ałe dziś spoczywam na łonie anioła· wynoszące ogółem wiele milionów dola:.
Jakiś · starszy murzyn z przysłu:
rów.
chuJącego się tłumu zapytał w tem miej
Olbrzymie sumy stradli zwtaszcż~
j
scu bardzo poważnie:
Norma Talmadge, Collein Moore. Irving
- A futro panienka. -, Jutro Jest
.
Thalberg i Jersy L. Laskv. . .
~nieuka jesz.cze wolna?
Znacznie ucierpiał również Chapl~..
.s. I od··
I ·
._ . . 4
. .-.~O
_
•
ZMARTWIENlE WACIA.
4
k
,,
k
Ad u
wa.
o
-on.ro
':Ił'„
1
s.gc:zn110
UC or, g1ownv a cionarjusz
o
l'lierzenle hałasu„ na
m•łY Wacek dostał od wujka t. zw•. -„•nli--ó- towarzyst~a Paramount.. bawił oodczas
•• . . -, b'• ł „ d ._- b•
u- . ~
-.
1wieczny kalendarz.
kryzysu giełdowego w Euronie„ Szuka· O
••ko«:•«:h Ibn~
- ,Widzisz, Wacku z takiego katenno go przy pomocy t~lefonu .z· Ameryki
natężen!e
wskazuje
' Pr~yrżąd „ ·ten
Łódź, 25 listoi]ada.
d~za m~żesz wiedzie~ na sto lat zgóry
d1>. E~ropy po wszystk1~h st?hcac~ euro~1ę
m
które_
w
miejscu,
w
gwarn
i
zgi'efkil
Już
ude\ra
krokiem
Siedmiontilowym
.
datę.
.1akąkolwiek
fald d7-len wypad~ na
- Tak? mó~1 zac1ekawi?nY \~acek, rok 1929. Zaledwie kilka tygodni dziel) go ustawia, jest zaś tak czuły, że re1e- peJ~k1c~. a~y porozunue~ s1e z mm; co
struje automatycznie nawet lekki sze_Jest :obić, mi:i Jed~ak zn.al_ez1ono.iro - ~tan
.
to niech wuj za1rzy, na .Jaki dzi_en wy- nas od Nowego Roku.
Je?? posta.dama zmmeJszył s1e o bh&ko
.
W związku z tern nie od rzec~y bę- liści i_ia drzewie.
padną moje urodziny 1ak skoncze 70
d.zie przypam.nieć tym licznym lódzkitn . Przyrządem tym mierzono hałas w nuhon dolarów ...
lat -?
W Hollywood panuje si:robowy na- Na śrOde.
1sferom, które są w tym wypadku zainte- różnych punktach miasta Chicago i zba- To s:ikoda, zasmucił slę Wacio, resowane, a więc: kupcom, właścicielom dano, jaka różnica istnieje między zgieł- strój ... Wypływa on nietvłe ze strat oso~urat w takim dniu, kiedy Jest szkoła„• . ~kiepów sppż~cz.yich _i spr~~a. weom r?- ~kfti, ~~?fariym ~rzez auta, _motocy~le l bi~tych, ile z ruiny kilku .towarzvstw filznych a·r tykulow cod~enneJ potrzeby, ze, r wszelłne inne ~eh1kuły na. uhcach, któ- mowych oraz - w związku z tern _
SOLIDARNOSC.
.
nadchodzi nowy termin poddania kontro-. rycii nawierzchma pokryta Jest asfaltem, , poniechanie tymczasowego wielu '. zamie•
. a: q_ała~m na .ie~dniach. J?Okrytych kost- · rzanych lub rozpoczętych iuż orzeds~·
.
Cytryn .stafy kawaler Jest naJtep- li wa,!! i odważników.
·· ,
Jest t<;> w interesie nietył~o kupców· i ~~ granitową. N~ asfalcie hałas ró~na I wzięć...
szym pr.zy1ac1elem Blumenk~anc~. Bysprzedawców (aby u;::hron:ić się l)tzed do~ s,ię '35 - 40 st<mmom, na kostce gramtowa w Jego domu niemal codz1enme.
teatr
Troska
:Pcwne~o . razu zjawiły się Jak1eś tkiiwenń karami państwowego urz~u wej za.& sięga do 80 stopni. .
0
:Ile w taki mrazie stopni wykazałby
chmurki na Jasnym horyzoncie ich przy- miar i wag) ale również . w interesie szeła7nł. Mianowicie Cytry był przez 2 rokich warstw ludności. która dzięki lrnn 11rz~rzQdten na łódzkiej -ulicy, której na- Oodny na~/adowrrictwa przykład
dnl nachmurzony, na trzeci ·zaś. . r·zekł troli. wag i odwaiżn:ikó;v· ttta. gwarancję, wierz<;hnia._ lJO/ą~ta jc_st„. kfJc/emi lbaml'J
Kalisz postutyć ~oże iako Aadki u
Chi~;;i.go ni.ę~piożna b_ył? ~e~o ~bado Dlumenkranca z poważna urazą w że przy kupnie otrzymuje pel'na. wage na- . ··
p'rzykład zrozumienia zadań i znairas
Jenieznane,
tam
są
łby
,,koele
bo
dać;
towaru.
te{!o
by
głosle:
N'a każdej wad:zei ńa każdym ódwat- cly11te ,Łódźtrtoglaby tu posłużyć jako te- czenia tea,tru jako instytucji krzewiącej
- Blumenkranc, ty wiesz co? Mnie
kulturę i sztukę.
Jnt od kilku dni się · zdajet że twoja żona nlku · powinna być ·widocz.na. pieczęć ren ciekawych eksrerymentów.„
LEi!iE&
'94
Co pewien- czas słyszv sie stamtąd o
Pieczę
·cechowniczego.
urzędu
(stampila)
·
oas zdradza.„
pieniężnych różnvch sfer ·spoofiarach
/
,
ci~ ~ roku 1927 tr.aca. obecnie już na Wo/NIEZAWODNA PRÓBA
łecznych, ponoszonych na budowę gma~ _j •
I
tosąi, bowiem kazde cechowanie QboW1ą· •
·~~.a'
h
- Teraz jest sezon na grzyby. ale zuje tylko przez. ·3 lata, l?Q tym terminie
chu teatralnego. Obecnie zwlazek doroż
• ••
~ • .
.
zaś należy posta•rać sie··O·.nowe cechowaJa się bofę, żeby się nie otruć.„
karzy w K<tliszu złożył na ten cel 35 zło
. , ··
- Więc dam. ci niezawodny -sposóbt nie.
tych wzywając do złożenia da:szyck
11.5~12.05 · Sygnał czasu. 12.05- składek cech mistrzów kowa!~lich, stet„
·
.-.
_.
~i-.
.
.
.
:
.
.
jak odróżnić dobre grzyby. od ~łych:
W Chicago ~-nalazł- ktoś c1eka"[Y l3.10. Muzyka z płyt gramofonowych. marskich 'oraz właścicieli doroiek aut()Y
dal zawsze najpierw porcl~ two1ej teścioweJ - .Jeżeli po zjedzeniu nic jej niełprzyrząd w rodzaju termome{ru ®-nµ~- 13. 10 K0munikat meteorólogicznv. 15..00 mobllowych.;. . "
· Komun!kat gospodar.czy, lS.30 „O czem
. .·
.
rzenia - hałasu...
Zaprawdę - ~odne uwa~ - zwłasz„
bcdzie to grzyby są niewiele warte!"
dla Łodzi..•
cza
powinna· wiedzieć ~9,bra gosoo~vni" -:-Jak ną.leży sprząta~ - p. Mana Ank1e
;,.icrowa. 15.45 Przeg!ad komunikacyj- Rządowe . schronisko
k' ·
ny 16.15 'Program dla dzieci - wygt. P· d''
Michał J(ahl. 16.45-17.11 Muzvka z płyt · 10 weteranów sceny WtO_$! 1e/
Rząd włoski · utworzvl w : Bó!OrtJł
się
graniofo'nowych. 17.11 · Lekcia języka
·francuskiego-lektor p. Luden Roqumy. , schronisko dla starych aktorów. którei7.45 :Koncert kameralnv w wvkonaniu I go uroczyste otwarcie odbvło sie ·w tych
._ :
·
zespołu „Trio-Aubera" z Wiednia. ~8.~5 ·dniach.
Znajdą w nim przytułek i onłek.ę na
RozmaitOści. 19.10 Transmisja z sah fil11_ąrmónii .:w.·Ł~)dzi. . Odczyt.· o. ~ini~tra starość wzsyscy niezdolni i}lż do pracy
Sławoj-Składkowskiego o za~admemach członkowie teatrów włoskich„ :Jest to
siun,orządu. 19.25-:-19.40. Muzvka z płyt gmach obliczony na 250 mieszkańców,
. ,iramófonowych 19.58-20.00 SvITTJał cza urządzony według.- wszelkićh· wvthagań
· ' _„
su. Z0.00 Wiadomości bieżace. 20.15 Pel- nowoczesnego komfortu:.rz_ąd
jęg~;prz~żnaczył
utrzymanie
Na
jeton ,,11_iuzyc~y-wygł.. p. Karol Strowynie
ta
suma
Ponieważ
lirów.
100.000
rriledzvnarodowy.
Koncer~
29.20
meJtger.
obecnego
Transmisja z Budapes~tu do Wa~s~awy, starcza, przeto towarżvstwa teatralne
Wiednia, Berlin~. Pragi.• Za~!z.ebi~ 1 Bel- _'zobowiązały si·ę, dla powieksienia · fo~o
MóWIĄ
1gr;!du 22.00 r ehe ton „O ks1azce. -wy- .funduszu, płacić rocznie określaną sumę,
1
p_o wie J~łjusz Kaden-Bandrowski. 22„15 zaś dramaturgowie przyrzekli nrzezna„Ostatnia fala"-w~gt o. r_ed. Jan PIO- czyć an ten sam cel pewien procent ·o d
·
tr!>~ski. „ 22.25 Muzyka taneczna z swych tantjem aktorskich.
•
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To o czem

"tylko mówi!!!

MANOLESCU
·Dżentelmen Włamy\VaGz

-

rewelacyj ny film
NAZWISKA

sezonu.
ZA SIEBIE - ·

Iwan-· Mozżl1chin
Brygida 'Hełm
Dita- Parto·
Henryk George
wkrótce. ·

I

„

Powrót bolszewickiego reżysera
do Canossy„.

Tl:AR MTEJSKI.
· Dziś ~ o god'z. 7.30 wiecz.
Wójak ·Siweik_".

Słynny reżyser moskiewskich teatrów Aleksander Gronowski. który w
swoim czasie uciekł z Rosji pod pretekTĘATR KĄMĘRAtNY
stem gościnnych występów w Berlinie,
_
. ·. - . Traugutta 1.
' ··Dziś, we .wtorek, środe i czwartek . będąc zaś już zagranic.i.. oświadczył,'że
1 \~rybQma k.omedja f .edora Dr. Julja Sza- już nigdy więcej nie powróci do „piekła
·bo. We .' wtorek„ środę .i czwartetc <;eny 1 bolszewickiego" - o~łosił obecnie w ino
ł skiew~kich gazetach list do swvch przy_· . ·
najniższe: ·.
Jµ~iół, w którym zapewnia. że nie miał
.. TĘA,TR POPULARNY .
. ,
r· wcale zamiaru pozostać na state w Euro
. . . _·(~grodowa ' l8). ·
.
:: Pziś~_we · w,totek ·i śr~de . barvin_e we- pie, lecz po-zalat\vieniu swvch sDraw o.
srłe' ,,SkalrnJerzanki"- prżviet.e entuzia- sc.bistych wraca do lVloskwv. .
..\ wil'>c - -powrót do C anossv.:.
. d''C7.ttie prr.ez prase i rmbliczno~ć .

„Dzielny
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~ I W rolach al6w•ych: Werner Krauas I Alb~rl B.asser111a11n
Scenaqusz genialnego Abla Gancea
.~ J Reżyseria znakomitego Lupu Pick
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Arcydzieło

I1=a ' Początek

to wstało stworzone płg. n'a\nowszych doku!llentów historycznych dotyczących epilogu dziejów Napoleona.

niedziele ~~oit
m~ejsc wpodsoboty.
południu. - - Ceny wszystkichOrk1edra
nie<iziele i święta od 12-ej
poł.. w .·sohotv.
dvr.
.
.
.
·.
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seansów o godz." 4 po
od 12-ei do 3-ei 1.--
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Na szczęście przył~czyl , się do niePorucznik Eilson bawił w rnieście1
Dzli I dni nasłęatnych ł
Nome na Alasce. · znan·em z tego, że g-o dru g-i lotnik ze swoim aeroplanem i
oczekiwane arcydziełoi "F O X A"
Da\ll'nO
prz~z całą jes!eń i ~imę zazwyczaj jest tak obaj ocalili narazie 6 osób,: ktore
Na!potężnie sza epC"pea miłośc dmatczynej
.
?dc1ete od świata. kiedy dowiedział się, .przewieźli na Alaskę.
Nai~iękni eisza svmfooia serc.
Jednakże te podróże porucznika Eilze u brzegów SyberjLzamarzł w lodach
Najok.ru•.oiiejszy dramat luzkości
stat~k motorowy, na którym znaJdowa sona skończyły się traiicznie. Przy oslo su~ czterech mężczyzn i jedna dz iew- tatniem bowiem swem przymusowem
. . ·.
czyna, a prócz tego ładunek futtr warto ładowaniu samolot rozbił się. Eskimosi
: znaleźli szczątki samolotu, ale· co się sta
ś.ci miljona dolarów.
Tych pięcioro Judzi czekała niechy·- l ło z bohaterskim lotnikiem i jego mecha Tr•gedia wytszei ponad wszystko miłośc .
i
matczvnei.
·
bna śmierć. wobec czego porucznik Eil- 11tikiem narazic nie wiadomo. Prawie pe
REWJA GWIAZD:
son wsiadł an swój samolot i pospieszyi wne j~st, że zitinaf. -jeżeli nie od upadku
Margareta Mann, June Collyer,
popr~z pusty.nne, zamarznięte, prze- to z zimna i głodu na lodowe} pustyni.
CJlarles Morton, James Hall
strzenie morza do miejsca katastrofy.
ilustracia muzvczoa orkiestry
Wspaniała
~-----~~
I
!
załogi
z
jednego
rzwf rócil, wioząc
pod dvr. A. Czudoowskiego
symfooiczi;i~i
uter ~ zapowiedział, że odbywać
czę
·
będzie loty dopóty, aż uratuje wszystPocz. seansów o g„ 4 pp, w sob. i 1uedz
~-•• 4 -.- „ -e
· ·,
kich. .
o g, 12 w poł ostatniego o g. 10 wiecz.
.._._-::.•- -.1
Ceny miefsc na pierwszv seans od 1 zł.
Jednakie w ciągu swoich oltów Ei!w sob. i niedz. od godz, 12-ei do 3-ei
son stwi.erdzit•. że ~ tamtych m~iej wię
WSZV$tkie mieisca po 50 ~r. j 1 7ł.
Cej. OkOlrCaCh Jest Jeszcze drugi Okręt,
który utk wu w lodach, postanown więc
e
· etwam:
...............
ł tamtą załogę otocz:vć swoją ooieką.
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Dziś I codziennie od godz. 9 ran·o „ do 8

wg~howawczu
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Wejście zł. t .-. uczniowie, dzieci oraz woiskowi niższych rani! po 50 gr.
Sf. ZjednO«:ZODQ.C:ła
W
caJe prrawodawstwo St. Zjednoczo-, tu w szkole dziecko am.erykańskie 'skłarzucać papierów w miejscach ~zy ogro- manie tego słowa. •To tei żądając za.·
.IJYCb oj>arte jest· ną przysiędze; dowód dać musi taką przysięgę:
wczasu przysięgi od swych dzieci, St.
„Przysięgam: nie niszczyć ani ·drzew dach f>Ublicznych".
prawdy przeprowadza isę również barZwyczaj wymagania od dziecka zo- Zjednoczone składają tern dowód zaufaa~i kwiatów, otaczać opie~ą małe . ptasz
dzo częs_to dzlękl. przys!ęd.z~. Nic t~ż
wnego, ~e ~ takim kraJU' JUZ od dz1e.cka k!, szanowa.ć cu~zą wfasnoś~. , aby ·s~; bowiazania honorowego rozwiia w nim nia do nich.
Metodę taką należy uważać za na!wszczepia się w obywatela wartość 1 po nowano moJą, uzywać stale wyrazen bezwarunkowo poczucie honoru. Dziec1
ł przyzwoitych, nigdy nie pluć w tram- ko, wiedząc, że mu ufają na słowo, że lepszą, gdy .chodzi o wychowanie dzie·
waire tej przysięgi.
·1
starać "Się 0°·dotrzy- ci -w zdrowych zasadach.
. będzi'e
m,ie$iącach_ poby4 waju, w klasie czy na tdlcy, nigdy nie„ •"mu wierzą; ,;.
,! . Jµż w Pi.erw~zych
~· .
.
.
~·
••-.IDNtMl•----~„·-~---1111!'!1--~~~~!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!ll!!~~!I'
__>ai_it.....a.i
' . „............:.•. •liill!illllillliimi
-·-.- .- -.
L.
~,
~
..
- Gotowe„.
Karat powiedział mi to bez osłonek...
•
·
· „
- Sam wydał na siebie wvrok śmier
, Mam.wrażenie, że w tamtvm nokoju od·
by'Y~ się teraz narada, co·do naszego Io- ci... - odezwar się przvciszonvm gło·i •
sem Karat.-Moglibyśmy go bez szko,su... ..
Rozmowę 'ich przerwało lekkie skrzy dy dla siebie oszczedzić...
1'
· ·
~ ~
tt
Kryspin zroztimiat już iaka śmierć
'- pniecie szklanych drzwi. Do 1?'abinetu
. ....
.
wszedł mętczyzna w czarnvch rogo- przygotowali dlań zbrodniarze. Pojął, że
~rych okularach.Bez słowa zbliżvłsię do nie może spodziewać sie iuż z nikąd rai nałożył ,Kryspinowi na 1?'łowę me tunku i poddał się losowi z 1?'łuchą ·refotelu
- 110 WI SZA 'I" All &ODZI
... ·.
1
fałowy hetm, od 'kt6rego szłv druty aż zygnacją. Miał ·wraieme. że miast móaza szklane drzWi. Zbadał miedziane ob- gu. tkwi w jego czaszce jakiś cieżki kaPOWIEŚĆ KRYMINALNA Z ŻYCIA ŁÓDZKIEGO
ręcze na rękach, poczem podszedł do Łu- mień, który wypychał mu oczv z orbit.
STAR
JAn
NAPISAŁ DLA „EXPRESSU"
Język zesztywniał mu w ustach, jakb~
bv.
Jedź pan... - mruknał nienawist- zamienił się w kołek nieheblowanego
drzewa.
nie.
24)
W tym momencie śmiertelnesrn prze- Dokąd? - zapytał Walerek z nierażenia usłyszał nagle tak bardzo znajozwykłym spokojem.
O'krzyk bezsilnego · orotestu zamarł mi szklanemi drzwiami.
__: Tam...-pokazał na szklane drzwi. my sobie głos, który przedarł sie nrzez o- Czego siedzisz jak mumia w tym
. na ustach Walerka~ zroznmiał. że wpadł
Ale Łuba, który rozluźnił 1eszcze taczający go pancerz głuche1ro zoooJęt.w zasadzkę. Z niemym wvrzutem spoj- fotelu? - zwrócił się z~rvźliwie Łtiba
·"rzał na swego przyjaciela. którv siedział do Kryspina, gdy zostali sami w ~abine- przedtem rzemyki u nó~. zerwał się na- nienia i słabym echem wdarł sie w jei'O
gle ze Swego wózka i skoczvł na kark przytłumioną świadomość:
fotelu i przypatrvwał się cie. ·
spokojnie
- Karol!
mężczyźnie w okularach. Zwarli się w
_ .
- A ty?
, wszystkiemu z oburzają.cą bezczynnoDetekryw poruszył kilkakrotnie posilnym uścisku i runęli na oodlo1?'ę.
Walerkowi zrobiło się orzv~ro.
. .. . .
·,scią. ,
Krótko szamotali się z soba. bo nagle wiekami, jakby usiłując sobie orzypom~ .Karat oparł ·się ramionami o sctanę · - lim... Siedzisz tak, jakbv orzybili
, drzwi otworzyły się szeroko i do gabi- nieć, skąd zna ten głos. z ust ie1!'o wy•
.i 'triumfującym: · wzrokiem obserwował cię gwoździami.
dPbył się przyciszony okrzvk zdumieMiast odpowiedzi, Krvst>in wskazał netu wtargnęli dwaj mężczvźni.
Łube. starającego . się nieznacznemi ruJeden z nich rzucił sie na waiczących ma:
Chami ręki ·rozluźnić. rzemvki; któremi o(..zami na mosiężne'. obrecze. ooastijące
·-Jadzia...
i poderwał ku górze ręce detektvwa, dm
..
jt;go ręce i nogi.
, miał sk.rępowarie. no2'i..
- Aaha... Teraz już rozumiem... I co gi zaś, t~zymaj~c . w . ręku sznrvckę do I St~rara ~ię wyrwać z rak trzymają. . ...:,_ Daj_pansp·okój - odezwał się Kacych Ją męzczyzn, ale bezskutecznie :
. rat, machną.w:sz}t. lekceważl't.CO ręką. - z tego będzie? Mam .wrażenie. że oni nie zastrzykow, wbił mu · 1~łe w kark.
- . Puśćcie mnie, puśćcie ...-syczała.
Z ust Łuby wymknął sie svk bólu i po
·
_'' Re cze, ż.e. .to się· na.nic nie zda... Od c]lwi wypuszczą nas tak na ~ładko...
chwili przodownik leżał już . sookojnie - Nie pozwolę go zabić... Przvrzekli.
·li, &dy· ptzestą.pił pan próg.naszego skła- · - I ja tak są.dze.:.
ście.„ łotry.„
- Więc co? Damy sie. zarżnać pokor m podłodze.
du•. wzięto p_ańską głowe na muszkę re. Urwała w środku zdania : zastrzyk
Kryspin, za którego olecami odbywa
~;olweru, wobe.c cz.ego zalecam większą nie, jak baranki? Trzeba bvłobv pomyla się walka, nic naturalnie nie widzial, otezwładniającej truciznv zrobił swoje.
.
·
śleć o jakimś ratunku.;.
.
ostrożność...
Po niejakim czasie zapanowała w ga- Zapewniam cię, że nic nie· wymy- ze spokoju. jednak, jaki·zapanowar w gaŁ.uba zmierzył przeciwnika pełnem
binecie śmiertelna cisza. Lamna. stojcipogardy spojrzeniem i wzruszvł lekce- lisz... Łotry urządzili sie bardzo ·spryt- binecie, domyślił się porażki ko{egi.
W tern rozległ się gteboki bas Karata. ca na biurku, zgasła.:: ·
nie i przewidzieli wszvstkie możliwowaźąco ramionami.
Dwaj członkowie· szajki wvszli tylPanie Maltus ... Niech oan wobec
·słyż'e
·
przekotiaitv.
nawet
Jestem
...
ści
szklaW tej chwili uchylily sie lekko
nrmi drzwiami na podwórze. ~dzie czene drzwi, znajdujące się w głebi gabine- sza dokładnie wszystko, co teraz mó- kgo nałoży i temu hełm na ~łowę„.
Drugiego helmu jeszcze niema. ale po kalo na nich auto. Umieścili w niem nie·.
tu i w szparze ukazała sie meska ręka z wimy...
- Cholera! - zaklaf.tuba .i zapadł rndzę sobie inaczej„. - odnarl mężczyz przytomną dzie\vezynę i sami zaięli miej
dużym sygnetem na serdecznvm oalcu.
sca. Samoc_hód wyjechał na ulicę i po.
Był to widocznie jakiś norozumie ... w milczen_iu. Gł~bokie zmarszczki, i{t~re · nt\ w rogowych okul~rach..
Wyszedł z gabmetu 1 oowróc1ł po mlP1~ ł w dot Piotrkowskiej. Tvmczasem
wawczy znak szajki, gdyż Karat udał ukazały się na Jego czole wskazywały,
chwili z rolką gru?e~o drutu i:niedziane- VI i:na!ym kurytarzyku Karat i Maltus
się natychmiast w strone drzwi. Zamie- że mózg p~acuje intensv~~nie.
. :-- .No, .1 o c~em mysJ1~z?-przerwał l go w ręce. NachY.llł s1.ę nad lez~cvm bez stah się przy tablicy z kontaktami eleknil szeptem kilka słów z mężczvzną, stozmysłów Walerkiem 1 worawme omotał trycznemi.
.
Jącym ciągle za progiem, ooczem zwró- Kryspm milczeme.
- Gotowe?
- . O tern, że .gdyby. udało Się nam gn metalowym drutem.
cił . się do swych więźniów z ostrzeże- Gotowe„.
Wyglądał jak pająk, zacieśniający
wydostać z rąk tych opryszków:. z(ldąliniem:
Rozległ się .mchy trzask właczone!)'o
mordercze nitki dokoła wolatanei w sie·
_ Proszę zachowywać sie sookojnie, byśmy im tego bobu„. -· .
Krysp~n uśmiec~nął sie oobłażli~ie. ci muc~y. K?ń~e dru.tu. poła·czvł z_ kon- hebla elektrycznego. Dwai meiczyź~i
bo najmniejsza próba sprzeciwu może
--;- Om o tern w1~dza d.. o~~onale 1 dla- .taktam1, znaJdu1ącem1 s1e w onarcm fo- wyszli szybko na podwórze.
się skończyć dla panów bardzo tragicztego wl;tśnie tłCzynii\. w~z.vstlco. 'co mo- .telu, poczem z dzikim wvrazem twarzy
'
.
nie...
1
(Dalszy ciąg nastaoi).
Powiedziawszy to, zniknał za owe- gą byśmy już $tąd nie. wv~zli .... ~.res~tą, zwrócił się do swych spólników:
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Parę dni temu. późnvm wieczorem, strażaków próbowało odoedlić zająca w

gościńcu

UO

pod Utrechtem jechał cykli- \ V kierunku przeciwnym, aie skutek byt z.oo do Wam:a\\TY. Skartvska. L~
sta, który miał u swego roweru jaskra- t.)•;Iw taki, że obie grupy śc1gaj.:i1.:vch zde 4-.45 1>óśpiesztiy do Warszawy.
wo świecącą latarkę acetylenową.
rzyły się ze sobą. nie s<.h\"• vta\l. szy za- 6..(0 do Koluszek (poł~czel!fe z ~esznym
Nagle w pasie światła, którv ta !atar iaca. który dał o~romne~o susa i wpadł
do Warszaw:v).
1'0śt1leszn:v do WarszaWY·
ka rzuca ła na drogę, wynurzvł się zając. do kanaru spławnego, przecinającego 7.45
s.~ do KolU11zek (w niedziele 1 śwfeta).
a zobaczywszy zbliżającego sie do mego miasto.
IO.OS do Gałkówka. Tomaszowa. Skariyska.
rowerzystę, próbował uciec. Jednakże
Cyklista jednak tak był iuż zacietrze to.SO do Koluszek.
na swoje niesz~zęście nie uciekał na bok, v:iony, ie nie dał za wy~rana i głową 12.05 do t<oluszek (1'ołtczenłe do Wamawy
tylko w przestrzeń, którą widział. a wll.(c r•aprzód, ze swojego roweru. rzucił się
Katowic).
wzdłuż pasa świetlnego, czvli w tvm sa u zającem do kanału. Udało mu się rzc- 14.20 do warsz:a"''l' i Katowic.
mym kierunku, w jakim jechał cvklista. r:zywiście pochwycić zbie~a za słuchy. 15.40 do Koluszek.
Zając jasno oświetlony, od~: ił całą
Ale kiedy wyszedł z wodv i oodniósł 16.15 do Gałkówka, Toi'l1astC1\Va, Ostrowta.
siłą ku miastu, a za nim cvklistr„ który z triumfem do góry zająca, czekała go 116.35 do Warszawy, Ka.tnw!c.
spostrzegłszy ucieczkę głuP1eirn Z\i. ie- uiemila niespodzianka.
17.35 do Koluszek.
rzęcia, poczuł w sobie żvłke mv'liwską
Policjanci, którzy brali udział w polo- 18.30 do Koluszek foolacz:enie do Warszawy).
i pedałował coraz to silniej, cornz t•) pr~ waniu, zapytali go czy ma kartę my- 19.05 do Warszawy.
dzej, ażeby je dopędzić i oochwvdć.
śliwską, a ponieważ cyklista iei natura!- 20.31 do Koluszek, Bielska.
W ten sposób, zwierzvm.1 i myśliw~'. nie nie miał, więc skonfiskowali mu upo- 21.0S do Warsu.wy.
wpadli w szalonym pędzie na uti,;e mia- lowaną zwierzynę.
Za.t5 do WarszaWY. Kato~.c. L'M:>WL
~ta, gdzie było jeszcze tłunmo 01! pruZająca zabrano do najbliiszezo komiPRlVJAZD·
chodniów. Wrażenie było olhr:rvmie, o- sarjatu policyjnego, gdzie mu urządzono
t.30
z
Warszawy.
gromny tłum przyłączył sie do vo: dgu, · wygodne siedlisko w koszvku. To jednak
z Warszawy.
nie wyjmując policjantów, suotvkanvch ze nie rozstrzygnęło prawne!{o pytania: S.05
6.52 z Koluszek,
po drodze.
·
do kogo należy zając?
7.28 a Koluszek.
Kiedy całe to zaimprowizowane toPolicja prawdopodobnie rozwiąże je 8.42 f: Koluszek
9.45 z Koh.szek·
wan:ystwo myśliwskie orzemyknfo
ten sposób, że da zającowi oaszport 11.12
z Warszawy.
przed gmachem straży o~nimvej, idku 1 na powrót do pól i lasów.
12.17 a Koluszek.

2.~

3.02
6.37
7.30

7.50

tsinieJe do

O przywiązaniu an!1;lików nawet do
najdziwaczniej.szych tradycji świadczy
ceremonja złożenia królowi angielskiemu, w osobie sędzieg-o trybunatu londyń
skiego, osobliwe .~o czynszu, która odby
ła się w tych dniach w gmachu sądo
wym stolicy Ang-Iji.
Oto miasto zapłaciło koronie za dwa
place miejskie czynsz, ustanowiony pod

dziś dnia w A.ndlll
postacia dwu pęków chrós tl!, siekiery,
noża oi;rodniczego, sześc! ; 1 podków i
sześćdziecięciu jeden gwoździ od nich.
Podkowy i gwoździe składa miasto
corocznie koronie za plac, będący obecnie jego wlasnościa . a który w 1235 roku otrzymaf kowal Walter Le Brun, aby mógł wystawić sobie w tern miejsCJi
kuźnię, jako nagrodę za dostarczane na

KINO

p LO

8.55 do Koluszek.

19.30 do Ostrowia Wlkl).).

Z0.12 do Lwowa przez SkariYsko.

20.35 do Gdańska f GdV!li przez Ale.ksandrów.
21.55 do Poz.nanla i Zbaszvnla.
22.t5 do Katowie I Krakowa.

33.06

I

---- - -- - WIELKA PBEMJERA!

1>0ś1>!eszn:v

do Poznania l Zbaseynia.

•

PRZV.IAZD·
UO z Warszawv.
·

2.46

z Ostrowia

(Wlkv.).

6.28 pośpies~ny z Poznania ł
7.12 z Poznania i Zbasz:vnia..,
7.14 z Kat<>Wie i Krakowa. ·

·

Zbas~nłl'.

7.28 z Kutna.

8.0S z Qdynl, Odaliska i Kutna.
8.45 z Ostrowia (Wikp.).
9.26 ze Lwowa (przez Skar!ysko)

10.06 oośp!eszny & WarszaWY·
IZ.34 z Warszawy.

13.15 z Poznania.
1a.2S z Pomanla l Zbaszynia.
18.23 z Poznania.
18.50 z Koluszek.
19.16 z Łowicza.
20.02 z Odartska. Qdynl I Kutna.
21.40 z Warszawy.
%3.01 z Aleksandrowa.
21.SS l'M1'1eszn:v z Warsn.WY•

12-47 z Gałkówka.
l"-07 z WarszaWY.
M.04 a Koluszek.
16.25 z Warszawy.
17.47 z Warsuwy.
19.25 z Gałkówka.

20.23 z Warszawy.
20.4? 1'0t1'ieszny " Warszan.

Z3.38 z Poznania.

:?2.52 z Warszawy.

I

turnieje królewskie podkowv.
Dwa zaś pęki chrustu, nót rn?rodniczy i siekierę - za plac, ktory jego wta
ściciel pierwotny otrzymał przed wieka
mi za czynsz powrtszy.
Co zaś w tem wszystkiem jest najza

bawniejsze, to okolłczność, że korona
nie zachowuje owych podków, ~woźdzl
siekiery i noża, lecz po ceremonji zwra
ca je miastu, które nast~one~o roku
znów płaci niemi swdJ czynsz osobliwy.

1

••·••widet Lwa TobloJa

Mi ość Kozaka .Pt:;;g;;~~

11· „ o Listo pada 16.

DZlś

arcydzieło

I Wlelkle

DWORZEC lODt.KAUSKA·
ODJAZD·
do Kutna (ool•czenłe do GdaJ1ska I Qdyał)
do Po1nanla.
do WarszaWY.
'POŚPfeuny do WarszaWY.
do WarszaWY.
do Poznania.

9.33 do Kutna. Po~nanfa, Gdatiska
12.40 do Kutna. Gdańska.
12.50 do Po.znania.
13.20 do Warsz:awY.
13.39 do WarszawY.
15.15 do Kutna. Poznania. OdaAska.
tS.25 do Poznania I ZbasZYUia.
l.S.50 do Kutna I Poznania.
1841 do Łowicza.
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PtOTRKOW!iKA 46
Wielki wybór wszelkich poń·
czoch„ skarpetek. rękawic:Hk
reform. combinaisons. apaszek.
swetrów, pullcwerów garconek
i t. p.

~--

_

P ORA D tł I A

Spec:tallsta cho
rób skórnych
i wener,cznych
Elektroterapia.
Leczenie lampą

poza własnościami leczniczcmi (anemJa, gruźlica, choroby żotad-

I
ka, nerek. rekonwa!es.:encja). dla osób zdrowych potywny i sma·
czny naoói na drugie śniadanie i podwieczorek. TeJ!e firmy :ma·
I
komfta śm!etanke sterylizowana i bomorenizowana ootec.:a :edyI
ny W Łodzi
kwarcową.
I
ZAKł.AD
narutoWlcza 8
przvi~uie od ~odi KEFIROWY
,
.
M tet. 1. 411-40
8-2 5-9 vnec:z I

I

0
ft br. Um8ad.ł[l

Ce9lenłan• 43

1.

Dr.

„ •.

~;z~::::FJ,:~;r:.:.v .L~~~Wsg . W.1811.l"I
I\

Tel. 18·44

l'el. 16·44
Otwarł~ od lfodz. ? r. do 7 w.

()
PRZ\' O RNYM RYNKU.

i inne, suknie tńkotinowe i t. p.
przyimuie do reperacii.

ul. &•go Sierpnia 76, ll1 piętro
Tanio. bo w iir.wahlem mieszkaniu.

111ed.

D1.

S. ·Kantor
spec!ai1sta chorób

Przvtmu1ą

w

t_rzv

g:: ~~i:ci!k~

1

wewnętnne)

od 5-8 w.
(cb"or.
• Dla pań odd:ielua Dr. Mision
•
•
Poczekalnia od 3-5 Dr. Relterowski (chor. płuc)
_ _ _ _ _ _ Dr. Knicbowiecki
(chor. dzieci
1
D któl'
Dr. Woźniakówna J, "
"
Piotrowska.

l!J)ectalista chorób

Od ft~~~ ;~3 p~~m~le ~k~=k~bieta ~~~łi t~ 0':!;1Zi~~
9 2
w niedzi~~~::!ę~bo~b ;- pp.
Piotrk'J':!1.ka70
Wenerycznych, moczopłclowlłch
(rólf Trauitutta)

Renta:ena.
PIOTRKOWSKA IU. ROO !WANG&
LICKlf.I.
Weł§cłe f!waaaellckl 2. Telefon 29-41.

01

~~~~~·~--~~---

Por~~yt~e~~~:i~ =~:n::;,,c.-·•t

liczna dla
.

clłor6b sk6m:vch

17cznych
S KOT&

i

l.Hianer
81hern21

wene- ~ •
gU
Monrunld 1ł.

L2[101(8
. . Sl~llll'i

U

telefoD 63-22.
Choroby •kónae

Tel. 128-98.

f

ig-s dla nlezamoinJcll

··

Doktór

ceny lecznic

p Kl,. ngelr, ..:t.~~a:.'ii~=~~:u
w;:.
~-cl. .iO 011eJUYa
s.
I fil Alf ft
z
Doktór

t dL d 10-1

D-ra

•

KAnTORA

dla le zeDia chor6b sk6myeb
weaetT~cuych i mocsopłciowych

a.

J'

•

,
POr da 3 z ote

2

teL 179-89
Cho"*• •k6rne przyjm. do 10 rano
weae17czne I
i od 4-8
Moczopłciowe clla pal\ spec. od 4 • S
w niedz, od 11·2 pp.

we:;.:;,j„elek· Od 8-10

Prrfłaufe od s-10
i od 5 - 8 wieca•

HElabER

Ddelna9. nawrot

ł

b

Chor. skórne
l weneryczne

PIOTRKOISU l9

skórnych.
!eL 181-83
C'hOrobJ wenervczne. 5"6rne I włosd•j
•
Badanle krwi i wydzielin na syfilis i tryper Przv1mufe od 8.3o
ANDRZEJA
TEL 32-ZB.
ul. Zlelo•a Mt 8
.
I
1
g·
do
10,30
rano,
od
1
T
Ił
Konsu •.cie. z n.e uro o:.:1em 1. uro o 1em do 2.
lamoa kwarcowa. anaJlzJ 1
•
el ełotl 45-49.
30 PP. , od · 6• Leczenie
Gabinet sw1atło-lecz01czy
d0 8 30
ltrwt t wvdz:ielln przy1mule oodziellDle POCO śpicie na słomie, srdy cd 5 zł. 1 Chor, a116nle Tel. 144•92
Kosmetyka lekarska
. • . w„ .w lłld
od 11-11 od 6-8 w. w niedziele i 1
tygodniowo moina dostać matera<(e, o- 1 wenerycmne. Przyimuie cudziu1
Oddzielna poczekalnia łdla kobiet.
dnelę
~ Oddzielna
święt~ 0 >iWiota
~ ·
od 10 dO 1"
Oddzielna "oe&etcxman",
letankl •• krzesła u P""'im·
od 12-2 nie od 2-6 i 1-9
10-1•e1o
"'
„
, ta"'czany,
„
·-1
!l
poc:.elcalniadła pań ka1n1a dla oad.
lta,ptcera P. Wajsa. tódt. ut. Sienkle- i 71/,-8 11, .... '
I
wlecz.
u
•
Od 1-2 111 l.e.:znJcv (Pk>trkowska 62) wlcza JS
23
w nłedZtele Uwięta
- - - -- - -- - - - - --·
od 10-2
1

wenerycznych. st6r

nych. włosów l moczol>łc-iowvch. Lecz:enie lampa kwarcowa i orom!entalllł

lpowr6ciła
z~kreSte. ws:i:ystkich
Piotrlłowska 294. teL 22·89 Sienkiewicza 95" PrzyJmuJe od S-Z I od 5-8 w. Dla pa6
spec1alnośc1:
(
t k t
bJ 1l ki h)
oddzielna ooczekaln!a.
!Specjalista chorób" 1or. Bro1111cowski (cbor uszu, nosa i itardła)
or:.s ~~ ~ ramwd 1>a7 a{ ; . c pnvimuie w cboro·
.skórnych weneryc:v1Dr.Dobrowolski(chor.sk6rnei weneryczn > zynna
t rano o -e
ecr·1 bach skórnych
Dr. med. ·
DR. MED.
'aycb 1' moczopłcio-'Dr.Jasiński
(char.kobiece i ak -i'> w niedziele ł śwfeta do 3-eJ 1'0 Po·, i wen~znycb
usz.„1a Wszystkie soecialnoścł I dentYStpka. od 2 do ( I 7 - 8
wycb. Naświetlanie Dr. Probst
•
•
•
a fele g letłne lamoa llwarcowa
b
.i....
lampą kwarcową. Dr. Jastrzębski {chor. oczu)
el~tryzac:. RÓeatien. ueaeoienla: tylko ko iety i ._eci
I Przvlmuje od
Dr. Kolhislci
„ "
naJlzy (moczu. kału. krwt, ~wocrrt.j
D __ „
chor. skórne
g.8 do i Q rano Dr. Kali!z . (chot. chirurgiczne)
wydzielin itd.). Ooerade. oCNltrallkL I
r. •--..
i weneryczne
Tel. 141-32.

li

8

ktloia dla pd

l.EC:ZNI~

oddzielna poaek.'

•

I uL Andrzeta 5
I
T 1 59 40
P:zyjm~ic od s-11
I i i od 5-9.
II IOdd:i•'-w m~~z~li lwi•ta
, ••
„. ma ......
r--

•I

wniedz. i święta 9--1 •
Dla pań od 5 -6
•••••••••••••••••••••••

LeKarzy-specjallstów

Za wa dZn.a

i moczopłciowych

K SIGALINA

l

wenerologiczna. ta~UODOW!,.I g~b~~':;ń~;~~~~~c:::;w~wi.!~syd=~~:~
ł.l'

11 ' ~\

K E F IR

DR.

DalYllU

UROLOG
choroby ner~k p.cherza i dróg mocz:owyc b.
Plramowlc:ztt 2,
(daw. Ol«ińska)
teL 148-95.
Goddnv przyjęć oł
9-10 i od 6-8

.,;.
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Turyści . pozostają

w Lidze

leeiia-'luruicl J.:J (1:0) i W orszo
·w1an:ka-Ro€łl

Stan tabeli

2:2 (2:1)

rozgrywek ligowych
Sytuacja w lidze na~al nle

wyfaś·

Turyści

uratowali się przed spad
kiem, ale nie wiadomo kto spadnie wraz
z I. f. C„ Czarni, czy Rucłl. DecyzJa
ostateczna zapadnie w ostatnim tygo·
dniu rozgrywek na meczu Garbarnia nlona.

uuns.

n.

Turyści w tegoroczneJ ·kampanJI 11· 1Kaban, Weliszek, Hinc. Michalski
ka minut boisko. w mintlk DÓŹniej ZiełO}vej sprawili wratenle złego ucznia, Swiętostawski,
Kulawiak. Stolarski, mian ordynarnie fauluje Michalskiego.
W rękach Oarbarni, tak jak to prze
ktoi'y cały rok prótnuje, odkładając ' f rnnkus.
.·
·
Gra przyjmuje niezwykle brutalny cha- widywaliśmy w poprzedni.;h num~rach
tszystko na ostatnią chwilę I bierze sfo I Wbrew ogólnym ' przewidvwaniom rakter.
leży obecnie los Czarnych i Ruchu. W
49 Pracy dopiero wtedy, gdy ~tozi . zi· Turyściz miejsca atkują daśćo energicz·
1:1.
obecnej chwili tabela rozgrywek przed·
Iłowanie na drugi rok, łnnemi słowy nie i już ·w· trzeciej minucie zdobywają
W 30 minucie Hinc -wysuwa pięknie stawia się następująco:
·
„klar-a".
.
rzut z rogu - niewy.korzvstanv.
Stolarskiemu, ten strzela ostro do btam- l. Garbarnia
23 32 62=4Z
Dokladny prżebłeg trzy~ol'.lzinnej e·
Kulawiak z kilkunastu kroków strze- ki, lecz: Skwarczyński chwvta. W ttm 2. Warta
·
24 31 56:35
tW_ocji na bt>isku Legji przedstawiał _ s!ę la pięknie w róg, lecz piłka odbiła się o momencie nadbiega Jednak Swietosfa1V- 3., Wisła
24 30 62 :46
tta$JępttJ~co: · .
.
.
slupek.
Jski ·i Skwarczyński pragnąc 20 miniiąć 4. Legja
24 30 '45:34
. Przed rozpoczec1em gry zarząd Wąr
f'ioleto\Vf nadal nie \Vypuszczają ini- wypuszcza piłkę z rąk. świetosław~ki 5. Ł. K. S.
24
29 41 :41
$!4._\via_nki składa ż~c~enia dw~rp jUbiia: cjatywy z rąk. żle obmvŚJane ataki Le- w mig się orjentuje strzela oo raz drugi, 6) Cracovia
24 28 60:35
t~m, Lux~mb~rgów1 i Jungow.1. l<_rót_k1 gji kończą się przew,.flżnie na oomocy Tu · IE cz i tym razem Skwarczvński odbija 7. Polonia
24 20 46 :57
g-wtZ<lek sędziego p. Nawrock1e;;o 1pit- rystów. W czternastej minucie Mich~l- piłkę. Ie~z tak ~ief~rtunnie. ~e Kulawiak 8. Warsza\vi nr:'.:l
24
20
36:54
ka rozpóc~yna z~vykły taniec. Juz w ski ładnie wypuszcza „ S,w~etoslawsk1e- pakuJe Ją do siatki, wpadaJac orzytem 9. PogoI1
24 19 43.53
$f t.ecleJ rtl!tl~ pr_zer:Vwa sł~ Luxemburg, go, ten podciąga do linii bramkowefi cen ua bramkarza, który poważnie skontu- 10. Turyści
24 19 . 33:53
M~~te~o sUt'lą c~ntrę O<ibtia ~~am~a!z tmje. Centrę jego btyskawi~znie chwy-1 zjowany zostaje zniesionv z boiska. 11. Czarni
24 18 59:63
R.Uohu tta nogę H~sselbusc~~w1 . ' V:'srod ta frankus na nogę, strzt!la ostro, lecz Wszystko to stało się tak błvskawicz 12. l. f. C.
24
17 .33:51
]:1utt~ 9kJask~~ pił~~ .grzęzme w siatce. Skwarczyński broni robinzonada. Gra j nie, że publiczność nawet sie nie zorjen- 13. Ruch
23 17 42-53
ąbtóna ~~ćfi~ Je~~ w .Ptet~~zYcli -mln~~ staje się coraz cie~awsza. t1ilka znaidu- towataj że tJadł wyrównuJacv puttkt.
tiicb gtY ółtottmie hlepew-n~. Nie bphr- je się to przy jednej, to prz\r drugiej Gdy rozległ się gwizdek sedzie~o zerwa kilka mlput., a ~arszawi~~a inóu: bramce, mimo, to ataki fioletowych są I wala się ogromna burza oklasków. To
-!
w~kor~y_stttJ~ ąogo~t1!\. sy-tu~cj~ l~~zez groźniejsze. Dopiero na 10 min. przed zwolennicy Ttirystów wiwatowali na
Lachowicza ' preWadzi
kc·ńcem pierwszej potowv łodzianie o- . cześć drużyny łódzkiej.
Z" . . . 2 =0 \
.
.
. _ p<.dają na silach i Legja wiecei atakuje.
~,owsta_ł ogromny entuzjazm. WiękRewanżowe spotkanie w zawódiach o
k <J ari_o~Ó się
wyso oc~:ową0bo7~z., Niezwykle słabo grający Karasiak nie- : szosc ·łodzian zaopatrzona w balony ko· wejście <lo Ligi przyniosło wysoko - cyf1e s ątÓ w,bylc~,asem za w y j ?Z·~ potrzebnie wysuwa się naorzód. przez j loru fioletowego z radości ouściła je w rowe zwycięstwo drużynie śląskiej, któ-d:i~: p:o~~a~i! ~cl~~!~
,~cYąż co stwarza kilka groźnych svtuacji pod : powie}rze, podrzu~ając .orzyte~ .do góry ra przewyższała przeciwnjka 0 klasę.
aktualniejsza. Jednakże w da.tszy~Jl mi- wJasną bramką.
czapki, ~a~e~usze 1 Jaski. Mu~10 IZ gra to- Bramk_i zdobyli dla Nap:z:odu: Michalak
nutach gry okazaJo się, ie sukces WarLegja prowadił 1 :O.
7zyła się J.uz w dalszym c1a~rn: entuz- 3 Zug t Kaczma.rek po 2 ~ Jedna samob6J·
szawlanki był tylko dziełem prz:yp:idku,
W 40-ej minucie WypJJew5ki mJJa Jnm na boisk_u nie ustawał. Doomgowa- cz~, a dla Ogmska Dudzko i Asplg. Sę~
dYi od CłltWili zdob~c!a clrugiej bram- I<arasiaka i centruje do Lamkl. który zde no tera~ lodz~an, by_ za wszelka cenę u- dz~ował p. Hoffbauer.
•
J W
·
· k o,,cn
-' · ·, rza s i ę z K.ub'k"
A' · Obnł
ż r bzymah wynik rem1sowv.
·
l, ro a
arszawian_
1· ~tę
1 iem ~~
ąi gracze 1.e ą
Drużyna tódzka gra na czas, byleby
„
1
Ruch całkowicie op_anowUJe wt~ gry._J~~ ;przez ~hwdę na i;i~m1, Pf~Ycze~l piłkę I tylko utrzymać wynlk remisow:v, a tYJl\I
posu~ .
wypus~zaląc~ Jut_ m,icja~ywy . Z"nłł<"'
~cstflfit~Jdek- ktlirt· fekkim mozahvym samym uratować się pried spadkiem. W
~
d l"
k<?ńea meciu. To co t>O}azala .Wa~~Ji :llo obrony strzałem ~ysku,~ 1!~~~n,ą 1m)edzyczasie Martyna pizechod~ <lo, a- ·-· . . . · ~rzq. u igl
. .
Wlanka w da.Iszym cią~u gry absol
bramkę dla ~gJi.
.
. ftalrn i Legja za wszelką cenę dąży do
Jak się dow1aduJemy odbęcfz1e stę w
nlł P!iypominalo. ząwod?w ligowrc .: , Tymcżąsem~plerw~ze mmutv ~rug1ej zdobycia zwycięskiej bramki. Turyści dniu jutrzejszym w Warszawie posiedzeWię\<.,.zfść. grac~f truzyny. sto~~zneJ połowy zawódow nie wróża me do- I bronią się jednak wspaniale, przechodiząc nie Zarządu Ligi na którem rozpatrywadowlocho. ze zas ugu,.., co naJWY 1 na brego. .
_ , . - . , . , . nawet często do ataku. Już na pięć mi- ne będą p·rotesty klubów ligowych, które
klase A.
Leg1a -pf2Jepr.owadza b. grotne ataki, nut ·przed końcem meczu słychać było nie-zadow.olone z wyroków Wydziału
Z:l!
podczas gdy druty.na 1'urystdw g~a zna„ okrzyki: „panie sędzio czas", odgwizdać Gier i Dyscypliny apelowały do wyższej
W 15 min. obrofica Warszawianki wy cznie słabiej, aniżeli w o1erwszeJ poło- zawody" i t. d. To zwolennicy Turystów instancH. Między innemi rozpatrywany
suw.i 11ię~nie TJlłkq dD no!d SolJocie, któ- wie. Piękny st.Fzał Łańki z 40 trltr. broni nie mogli doczekać się koń-ca meczu, pra będzie protest Warty przeciwko przegra..
ry striela do t>usteJ bramki obok wybie· przytomnie Michalski. Le~Ja ma w tym g-nąc uslyszeć wreszcie końcowy gwizdek nemµ meczowi z 1 urystami, który Jak
g~jącego Domańskiego.
okresie kilka b. dogodnych -s vtuacji pod- . Nareszcie wśród niebywałego napie- wiadomo zostal odrzucony przez Wy.
Ruch atakuje coraz ener~lcznłej,. War bramkowych.
j cła dr. Niedzwirski zerknął na zegarek dział Gier i Dyscypliny. Odwołanie War·
siawi:..nka brq nJ się chaot~c~nihe 1 bezW 18 min. Martyna iderza sie ze Sto i zakończył niezwykle denerwujące zawo ty d!O wyższej instancji nie ma najmnief„
I>1anO\v:.o. 3: ca1Y. szereg gro~nyc. pozy. Jarskim i skontuzjowany opuszcza na kil i dy.
·
szych szans pnwodzenia.
c;U wy1aśma doskonały Domański. k
wm~un;ww:Mw.wwwwa•
UMW!t'M'
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k1~~oe t.T.S.O. '.dąź;ł dol główn!e w rę~a<ch f:.T.S.G.

.

ata~~w poważnie ~agra~aJących

. ·
nyd1
Juz w 2 mm. Wmsche 1;1Z~slmJe dru- bramce !111-~J~cowych ~?staJe um~stwlo-
gą bram~ę 1~la Ł.T.s.q., <lz1ęk1. błędnem1! nych dz1ęk1 mterwenq1 Pałkowskiego.
1:1st~włe!uu się ~achow1cza. B.alo czami
Ostatnie minuty upływają pod znanacieraJą bez J?rzerwy~ ale szereg <logod- kiem obustronnych zmagań się obu zes-nych pozyicyJ. zostaJe .zmarnowanych połów.
Ruchu. którego nieiwvkle ·ambitna, ·acz cały c~s gry był pane~ włoż~nia 1 P?'" pr~ s~abo graJ~ceg~ Wiins.c~·ego. Goś- · W diruiyinie lwowian naog6t dość sła
.::haotyezna ira zash.nrnJe je<(na~ na, u- prostu tru~o byto lf\VI~rz.yć, ~ LechJa cie gram br~tałme, m~ zwazaJąc na czę- bej jedynym graczem posiadającym dużą
znanie. Obrnńcy Warszawian.kl wraz z yr ubi~głym tygądntu pok<mała w tak st~ napomn!enia sędziego. W rezultacie wartość byt Pająk. żadna z d1rużyn exw
nfeudolnYtllł skrajuYmi r>omocntkam.i l>f~ wys?kim stos.unkµ fod,ztan. ~sp6.l Iwo~ Milde zostaJe tak !Il?'cno. sfauJ~wany, ~e klasowych nie mogłaby się powstydzić
nfą się jak mogą, lecz wyrównanie wisi wsln. miał duzo . sfabyeh punktow 1 gd.Y· J•est zmus:;ony opusc1~ ~01sko 1 i::_r.S.G: podobnego gracza. Zato pozostali zaw~
w oowtetrzu.
by me doskonała gra PaJą}ca na obronie, kontynuuJe grę w dz.1es1ątkę. MHi1scow1 dni-cy nie WYch-0dzą ponad prz.edętny
JedYJtym graczem, którY stawlał opó!' goście opuś~iliby boisko z o wiele wYższą nie prz.esta~~ jedna.~ zagi:ażać. w dalszym zesp6ł A·klasowy. \V ataku naogót slahurasranowym at~kom drutynv $.;'Órn,o- przegraną. ·
.
cia.f{~ LechJI. ~tóra Jedyme ~z.1ęki kancer- bym lepsza była lewa strona. Pomoc
śląskiej był nfeirównany
Wfelgisiak. · Jui pierwsze minuty gry zap<?wiadają toweJ grze PaJaka '~yc~odzt Jako tako Q.. niewidoczna, a bramkarz chwilami b. słaktórY pracował r6wJ1ież za swyeh }col~ ciekawy mecz. Zaczyna grę LeehJa i ~· br·Onl_lą ręką. Z7społ IJiałocz!lmych \\'.'Y- by.
1
g6'W.
raz w pierwszej minucie U-zyiskuJe wolne- ~azuJe co:az w1ęks~e ~g:ame,. pracu!ąc
Le.chja wvstąp-iła w następującym
2:21
go, zamięnfoIJego przez ' Pająka na róg. mtensywnie wszys!kiem1 hnja!111. Lech1a sktad·zie: Lachowicz, Pająk, Oracz, BoW ~S młnucie Petrek mUa Wielgu- W następnej chwili wyjaśnia obrona ł~ skonfund•owana me dochodz.i wcale do gusz, Kada, Jachura, Malecki, RU1szeckt
siaka ł nięlmym striałem z ~5 mtr. pa. T.T.S. sytuację i przenosi grę na pofowę głosu.
C.mdiziak, Kruk, Domiczek.
kule piłke do siatki. PubUe3ność dopin· ,gości. Podanie ·Królika chwyta Milde i O·
W 25 minucie Ł.T.S.G. osią~a nowY
Ł.T.S.G.: Falkowski, Wildner, Mik~
gUle Ruch lecz mimo u~il!lych ataków strym strzatem uzyskuje pierwszego go- suikoes, i:;dy He;erbstreich po dwukrotnym lajczyk, Wolfang-el, Pogodziński, Wyp.
wynik nie ule~a jut zmianie.
ala.
strzelaniu do bramki Lechii ustala wynik, pych, BerR1t1an, Wilrtsche, Królik, HerbWarto Podkreślir, że Warszawianka . Zachęceni .biatoczarnl grają .pewniej, z.dobywając trzecią bramkę dla swoich stretch i Milde. ~
miała również ki!ka
stuprocer:itowyc;:h nadając grze lnicJa.tjrwę. ~h.ia od czasu •barw. Lechja oszotomiona broni się tylU łod.zlan b. dobry był Falkowski, ale
sytuacji podbramlmwych, lecz nieudolni. do czasu zagraża bra.tn~e Ł.t.S.G., , ale! ko nie usitując zdobyć nawet honorowego chwilami niepotrz.ebnde wYbiegał z brarnnapastnfcy n,f.e trafiali nawet do .rusteJ Inic konkretnego uzysk.a~ nie może. Gra goala, g-dy tymczasem .ątak łodzian sta- ki. O. brońcy pa przerwie grali dobrze.
bramki.
·
., staje się mato ciekawa, a chwilami nudna. cza wcia.ż zacięte boje z nieuR'iętym Pa- Pomoc doskonała w defem::yW!e, ale ma~.•
,> -; Dopi·e-r-o Pod trnniec pierwszej pofowy t. jąklem. W 36 rn.
ma Ł.T.S.G. okazję to pomagająca atakowi. Wyppych zupefLetdą: Skwarc~yń$kl. Martvna Zie.- 1T.S.O. OŻ:YW11~ it•re. trarau:cając szybkie 1
oodwvż~wć
wynik
z wol'f'leg-o, łdórego nle dobrze wywiązywał się re swoje1
mian, Nowakowski, C~bulak. $zall~r• .jempo i energi'!znie .przeprowadzaJric l JednaK WUdner przenosi. Nieoczekiwanie go zadania na po.zvcj1i pomocnika. W aitaWypijeWski, Nawrot, tańko. Kotkowsk,i, :s ieer·eg ataków.
,
·
Lechia znrwa się i prz.eurowadz:iwszv fa- ku naj).eoszy, byt łforbstreich, naj~łabsz:vi
Ra.idek.
· -·
.
I . Po p~uz:i·e gra wzybiera tempo b. · dną kombinacię uz:vslrnje swój jedyny Wiinsche.
I~
Turyści: Michalski, Karasiak. Kubij{, szybkie; przyczem inicjatywa spoczywa punkt prz·ez Rnszeckiego. Kilka nastePSędziowal dobrze kpt. Baran.
Seg• .

f>.fzłw-d.ł Rucffłt ł Warszawian~a- ~rehab~litowama s1ę .za wszelką cel_lę. pru
szczęśłiwie u.trzymtd·e zwycięski WYnik_ zyna :łodzka grata z dawno Jti
. ew1d_z1aną
do pauzy. mimo iż miala również kilka ambicją,~ pe'Yne .z~any w skła~zie rirzy
d.ogodn:vch sytuacji POdbramkoWYch.
czyniły się rown1ez 4o podnj•es1en1a poDruga Q()fowa naleiv całkowicie . do ~iomu gry zespołu. Ł.T.S.O. przez pr.awie
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Z Moskwy donoszą:
Centralny urząd G.P.U. ogłosił listę
„kontrrewolucjonistów", straconych w
ciągu miesiąca „terom kułackiego", t. j.
od 15 października do 15 listopada rb.
'J ak wynika z tej statystyki, czrezwyczajka sowiecka rozstrzelała w tym
czasie na terenie całego vaństwa 410f
osób. Przeciętnie ginie więc w Sowietach 136 ludzi dziennie.
Największy odsetek wśród rozstrzelanych stanowią t. zw. „podżegacze so~
wieckich gospodarstw rolnych",. proW'adzący agitację przeciwko wydawaniu
plonów władzom sowieckim.
Podobnego żniwa śmierci, uprawia.
nego z całym cynizmem szczerości, Europa Jeszcze nie widziała.

·

Z lewej strony ku prawef: t) GERTRUDA ALDERMAN, 5·1etnie dziecko,

· Kapitały

amerykańsk_ie w

Rosji

Paryż,

25 listooada.·
donosi
Mosk"wy, że amerykańska firma Mac Donald :Engineering Co" w Chicago zą.warta •
układ z rządem sowieckim, na mocy którego przystąpi do budowy na terytorjum
Z.S.S.R. elewatorów zbożowych, składów
zboża i innych budowli na ogólną sumę
110 miljonów dolarów,

, ~.New York Herold"

z

Katastrofa

pod~•as

·za„ •

mordowane 9-go listopada r. b.: 2) ELŻBIETA DOERRRIER, 2~ lata. umordo•,
wana ·12 paidziernika r. b.: łl RUDOLf SCHEER, SS·letni mec'lianłk. zamordowany 10-go lutego r.· b; ~) MAR.JA LAPPf, 23-letnia stenoyPtłśtka. zamońfówa·
na 7-go sierpnia 1928 r.: S) RÓŻA OHLIOER, 6-Jetnle dziecko, zamordow•ne
8·20 lutego 1929 roku.
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Londyn, 25 listooada . ..
1
Podczas manewrów floty an~ielskiej
w kanale La Manche zestal trafiony torpedą bojową statek angielski „Iron Dures"'". Okręt uległ częściowemu zniszczeniu. Strat w ludziach· niema. Katastrofa
powstała wskutek nieuwag-i oersonelu
obsługującego łódź podwodna.
.

Koci mór w Anglji
7 ajemnicza choroba zabiia
koty angielskie

tysiącami

Londyn, 25 listooada. .

W ostatnich czasach panuje w .Angljl.

„koci mróz". Wśród kotów 2rasuje cho„
rcba, przypominająca 1HvnP u ludzi, które niszczy tysiące kotów.
·
.Choroba rozpowszechnia sie bardzo
szvbko. Zwierzeta zdychają orzeważnie.
w 24 godziny po zachorowaniu.
Symptomat~· tej chorobv orzypomir.afo również pod pewnemi względami
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. . . . . . · ··· · · · ·
· ·
·-, wo<Jta· rosyjskiego, ·które~o ·· talent - strłW KaUfornJI, na lipjł Pącłfic„Ę~nress banda · zbrt>dnląrz.y przepiłowała szvny, Po· tegtczny" zaważył ciężko na losach 't· .
0
wodując wykolejenie się pocią211. Natychmiast po k~tastrofle bandY~i zrewldo·
wali podróżnych, zableraiac· Im pienią d,ze oraz. kosztowności, poczeDJ zbie1n
czyzny naszej w okresie rozbiorów.
bezkarnie. Na szczęście . obesZło sie bez ofiar w lmtztacb. Na: zdjęciu: wvkóleJ~~Y ........- .
uocląg Paelli ' • E~pres~u. ·
·
·

:wścieklizne.

:Weterynarze londyiiscv twierd7!> . że
epidemia jest skutkiem zbyt 2wałtow- .
nych zmian temoeraturv.
Epidemja zaczeła się w oółnocnej cz-ę
ścł Londynu i szybko rozszerzvła sie 1>0
c~ tym kraju.
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Wybuch
w laboratorjum
4 student6w

ciężko

rannych

'

Bukareszt, 25 listooada~ ·
,W uniwersytecie w Jassach w czasie doświadczeń, dokonywanvch przez
8 studentów w laboratodum fakultetu
medycznego, nastąpU wvbuch. Czterech·.
studentów odniosło ranv.

Klęska szarańczy

w Marokko
Pary!, 25 listooada.
Casablanca, główny port francuski
kolonji · Marokko, nawiedziona · została
prze~ · plagę szarańczy o rozmiarach
.wręcz nieprawdopodobnych. Cała okolica miasta i ono·samo jest zupełnie po kry
te grubą warstwą tych żarłocznvch owa
dów. ·
• ·
·
Okazuje się, źe szaraflcze zaieły prze
strzeń 38' klm. kw. Szkody nie dadzą się
jeszcze w tej chwili ustalić.

Córka jednego z trzech slynnvch clown6.:w .J>aTY.s.kich, Atber.ta fratelliniego,
wyszła w tycli dniach zamaż za znanego właściciela ·cyrku ·Carre: Obrządek
ślubny wYWołał w Paryżu wielką sensację, bowiem w pochodzie do kościoła
wzięło udział leiłkaset ·artystów· cyrkowy~h · i kaba.retowych; Na ·zdieciu; młoda·
·
· · , oara Ila cte le pochodu.
·
·· ·

Za WYdawnictwo ·„Reimbllka" sp. z orr.• oclJ>t)\ll•..Wtad;vsl.a.w

-.

P..olak.

.W drukarni ,.Re publiki" s11. z

o~. od~ ..

Piotrkowska 49 f 64.'

KARA CHAN.
_
tymczasowy komisarz bolszewicki ina
spraw zagranicznych, odwiedził Czicze• kt ·
rina, . ory ~rze~y:W~ na kur~cj! w Wies•
bąde~ue. 'Y~z~cłe teJ przyp1smą znacze·
·· · me polityczne.
Redaktor odpow. Jan Grobelniak.

