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Zamach na premjera Japonii. 
Premjer zmarł wskutek odniesionych ran.-Również na bank 

państwa w Tokio rzucono 5 bomb. 
. Londyn, 16 mafa. mieszkaniem prywatnym premjera i ws Londyn 16 maja. I Wiadomość o zamachach w-yWofała 

• Z Tokio donoszą, że wczoraj przed chwili gdy ten wyjrzał przez okno, od- ! Późnym wieczorem ogło;zono w To- wielkie wrażenie .wśród ludności, która 
wieczorem dokonano dał do niego kilka strzałów rewolwero- kio urzędowy komunikat, iż premJer Ja· tłumnie zeb~ała się , na ulicach, wmo-
ZAMACHU REW OL WERO WEGO NA wych. ponji zmarł wskutek otrzymanych ran. sząc okrzyki na czesć cesarza. 

PREMJERA JAPOŃSKIEGO. 

'Y tym samym czasie dokonano rów· p b d . t cer k·1 Uleż zamachu na bank Japonji. Niezna- ogrze -zam or ... owaneJ an 
ny sprawca rzucił 5 bomb, które uszko- -
dziły częściowo gmach banku, · 

1 osóa zosTAŁo RANNYCH. odbył się wczoraj po pe iudniu.-Kowalski jeszcze 
Są to przeważnie wyżsi urzędnicy pań- ni·.e Odzyskał przut·omnos' Cl·. 
stwowł. Sprawcą zamachu na premjera ł ~ 
Japonji jest marynarz. Szczegóły do·ko- , , . . . . · 
nanego zbrodniczego czynu są następu- . Łodz, 16 maJa. l StaruiszJka me ,~ ~ida 3eid1nalk tak -cLI'u- tyich. Kwota ta wysfarczyła n!a: ~~ 
jące. Zamachowiec czatował przed (<llg) Donro·smśmy jrtllŻ o przyjeźd!z.ile ·go powstawać w :l•Z!i. W Tufowic<l!ch, cie kCYs1z:tów pogirz.ebu. 
I!!!!!~~~!!!~~~!!!!!!!!!!', dlO Łodizi matlki z.a:nordowa:nie.j tancerkii gd1Zi1e z.ami•esvk:u:j., poziosilawi~a maile Już onegdaj w god!z·ina1c:h p()J)otuld'ni!lo- • 
- Aruny P.rzydwors.k:iiej. Sta:rl!S.z1ka. k{)lbie- d:zi1eci bez żm:l!nej opii·eki. M.uis.iafa więc jak wych odipieczętowa:no ipokój, który zaJ-

ta bard'zo uboga, nie mia.ta pi1e1niięd!zy na najwcz.e.śni1ej powrócić clio diomu. Niie mia- mowafa zaibita. w -domu piny ut Sieinkie
Ko Ie jar z pod kołami P·Ok!"Y'Ci1e kosztów pogrz,ebu. Gdiyby po- ra rów:nbeż pi1enięd1zy na pobyt w Łod1z:i. wicza Nr. 29. Wyjęto garderobę zmairtej, 

lokomotywy. · g·rziebem zają1 sLę wyd'zia.t op1iłelk'i spo- Artyiśd, wystę1 ·jący w nocny1ch Io- poczem poliicja mów op:1oczętowafa lokall. 
łiecme:j ma1gis.tratu, smu1na ta uroczy- :ka:lach l·ód:zildch, zorgani•zowali Zlbfórkę 

Łódź, 16 mafa. stość odlbylaiby się najwczie·śnii1ej w c.llniiiu i1a pogrreb zar:nord·owaniej kolieżaniki - Pi0gr7.ieb wyZ'nacwno na godiziinę 3-ciĄ 
(dg) Wczoraj około godz. 2 ... e1· po pot. jufrziejsz1~m. · U<la1f,o im sioę veibrać s1o k!•Nrnd1zi•e-s!ąt z:f.o- po poł. Juiż 0 godz. 2 pirz,ed gmachem 

prosiroctorjum przy u11. Łąkowe.i 
n~ dworcu Łódź-Fabryczna wydarzył · , 
się tragiczny wypadek. Ko-lejarz franci- zebrały się tłu.my ludzi. 

szek Wegner, przechodząc przez tor Obron· ca o·orgonowe1· wnies1·.e 1·u1ro -Wśiród zgromad"Z>cmyich z;naj'CllowaJl:f s:fę 
kolejowy, dostał sie pod koło manewru- l memal wszyscy aiktorzy i a!ktorkl, wy-
jącej lokomotywy: Wydobyt~ go z pod . skargę kasacyj·ftą · .do Sądu rta1·wyższego. stępujący w ~ó\!.zkich nocnoy1ch lokalach. - . 
parowoza oc1eka1,ącego ~rw1~. Zaalar-1 , Punktualnie 0 godiz. 3-ej zia}ooh'aił 
~o~~ne pogotow1.e • ątw1 erdz.1ło bard.za Lwów, 16 ma.ja. · jiest 1p11J1nie strzerona. Prżyjęfa -ona wyrdk iprz.e·d proseikt{)lrjium karawa11. Gdiy wy-
cięzk1e uszkodzema c1.elesne ,1 przew10- Sprawa Gorg;onoweJ w da'1szym cią· . sp•okoJrulie, lecz w-Mać byi!.o po n:ilej walikę nosz.or..o zwłoki ui.'llH)rd·owanej, z uist mait 
zło ~egne.ra do SZP1!a!a sw. Józefa. I gu nie pirze·staje być te.matem rozmów. I wewnętrz.ną.. . , . kii wydarł się stra:szHwy okrzyk. 
Stan Jego Jest beznadzieJny. I Gorgooowa natychmia'St P0 rozmirawi'e Jak na:s mf·OłrtnUJą {)lbronca sikaza:neJ St , n. d ~· .~n-t· 

· • • • • 'ł' d olk t <li A. · • -cl" • dl · · · „ arwsz•l\ę WY1Prowa1 1z~1 z piros'CU\. or-

•
•••••••••••••••z•o•~•a•h~p•n•e•w•'•~•r•oo•a•d•o•M~ę.~~e~n~~~' jg~d~~~~~ a .~.xu~w nru z:w~-:~na~~~~w~~ kt~ra~ szym wme·s.ue kasaqę.. Sp1rawa QfPlrze J „ ·, h ·t di Ł d'z·i ' d' · +~, 

11 • . • , I się o Sa;d Najwyższy• a w WY\padlku za- z ni~ przy1~c ~· .0 0 , oraz wre wi'Th-

no \Vy rekord S\Vl'1towy We1ssowny tw&e1rd'z1e:nda wYrnku skazującego wniie- C·Ctriln. przy1ac1t6tk1 zaimordcwanej, 
, U . • si1ona zCYstaini:e prośha o 1~ita~kawiieniie dJo . Stairu.sz'ka p-r~.z .ca~ą dim~ zalewala 

Fenomenoln- zo-odn---k- a: ~ I tPrezyd1enta Rz,eczvipos1pohteJ. s~ę łzami. Ró~~ez I .t~nce1rka, które naid! 
- _ ..... B ... ~ - ..,o-o O nią cvuwały. ciągle oc1eraly łzy. 

uzgsholo w dn•~ w~zoro1szrgm rzui Po pQlgrzie!bi1e, w którym uict1zLa~ wzd:ęty 
40,:14 • poi «:m. Dwa samobójstwa t1fumy lu<l!Zi, staruszka wraz ze SwYII11 

f eą~tąenałna lekkoatletka Sokoła 140,34 i 1/2, PoPrawłaJąc swój wynik · z w Ł.o cl z i szwagrem wYj1echaa1ł na wieś. 
pabjan1ck1ego Weissówna, która zaled- li ubiegłego tygodnia o. 58 i t/2 centyme- Dziś iraino {)ldlbyliśmy rozmowę z jeiill-
wie prz~d tygodn~em zdptała pobić re- tra. Wynik ten czyni z Weissówny za-. Lódź, 16 maja. nym z lekairzy szp·itala św. Józefa, w któ-
kord światowy ustanowiony przez Ko-' wodniczkę fenomenalną i bezkonkuren- (dg) Dwa z~~achy s~mobój~z,e zano- ry'im :ma·jd1uJe s!ię Kowalski. 
n~packą na Olimpjaązie w A_msterda- , cyjną na świecie. Warto zazaczyć, .że to~alo pogotowie w ciągu dma wczo- Oświa·diczono nam że stan KJOwatslk~ 
m~e startowała w dniu wczoraJszym na uzyskanie wczorajszego rekordu śwta- raJszego„ . . . 0 w <lalszym cią, 'jest ba.rdz.o groźrJJY1. 
m1strzostwach lekkoatletycznych pań- · towego odbyło się w myśl obowiązują. I W mieszkaniu przy ul. ZieloneJ 14, gK . .n "1. „i gu „,,..,,,. : 

· · „ ' · ·ł · · k · ·1 , · k I l uaa u~l\Wl~a mu w czas"'"" ·1 
ok~ęgu łod.zk1ego, b1Jąc znów rekoTd . cych w lekkiej atletyce przepisów. nap1 s.1 ę w1ę szeJ 1 osc1 wasu s~ nego . . . 
światowy 1 swój własny w rzucie dY· j Szczegóły fenomenalnego rzutu Weis- 25.-letni Władysław Zakrzewsk~ •. za- lekarze do .te1 pory m~ mogli dokonać 
skiem. sówny przyniesie jutrzejsza Repu- mieszkały przy ul. Dąbrnwsk1e1 71. operac1z. 

Wełsówna u~yskała w dniu wczoraJ-lblika". " Przyczyny zamachu. samobójczeg9 nie g9'Yż byitaib~ ona połączona z wi1eIDkiienn 
szym wprost nieprawdopodobny wymk ustaJono. Za~rz~wsk1ego 'o/ groznym n:ebez;p11eczenstwem. 

• • • • • • • stanie przewieziono do szp~tala w ~a- Kowalski do tej pory nde odlzysilrnit 

~en mrn w norn ine1 Ili e~lle 11 ~I ort owe1. ~~~;::.~~:lć~t~·t~~ i~u~ii J~'~d:r~ ~ąr.~~zc~~1:i~~"i~1~: ~ dals= 
W bramie domu przy ul. Lindlera 1 ~led'Ztwo pol!icyjne me przy.moslo żaidl-

B~1r1ińska d;m·ży1na U:n:i•on Obe~scho-1 PqL&~A - ttOLA~DJA. 4 :L targnęła się na życie 30-1,etnia Włady~ ny.eh nowych szczegółów: 
ruewe1hd1e. rozie.g-ra~a w d:ndiu wczoraJ~zym . W ~11ieic1'ZUie'lę w osta;tmm dm1iu spotka- stawa Jaskólska, bezrobotna służąca. ~~~~~~~~~~~!!~~~ 
~otkan!~ z ~·gJą warszaws'ką, osrąga- 1 ma tenis<?wego ttola·nd:Ja - _Polska o pu- ! Jaskólska od kilku tygodni włóczyła się 
jąc wyn~k rem1.s~owy 1 :1 (1 :1). . . ba~ D~vrsa polacy -wy'lg'rai1i dailsze gry bez zajęcia i nie mogąc znaleźć żadnej Na pad na 20-letn·ią 
. Gośc:ie berlm~cy r~pr~ventov:ah. s1ę poJoeid'Yńc~e. . . pracy, w najwyższej rozpaczy napita 1 ~ 
)~ko c!Jobry ~01l'sik1 ~~·sp(}f li~owy i m1".110 Og-OJme wi.ę.c wymik mecz~ _PCYlsika. - się kwasu solnego. Zajęto się nią pogo- dziewczynę. 
1z ustęp~a'h LeigJI, techmczirne byil! ~ lfoland.Ja ~r:im1 4:1 na korzysc Pol·sk1. towie. Łódz', 16 ik:la51ę lepsi pocL wz1ględ1em startu dio ip1:tk'1 Ttoczynski p·akonaił tluighana łatwo w 1 • maja, 
i szyb.foości w grze. trwch setach 6 :3, 6 :4. 6 :2, zaś Maks (dg) Na ul. Zgierskiej dokonano 

Branllkę dlla Legj:i uzyskał Naw;rot. Stofarow - Timmera w 1P1ię.ciru s·etach W ~L~ Yi CYRKU ~PORTO~M. wczoraj napadu na 26-letnją Irenę Pint-
dUa Union.u - środlkowy na'Pa·stntk. 6:4, 6:2, 5:7, 4:6, 6:4. . D.Ohveira-Kolef nierozstrzygn~ęta._ czak. zam. przy ul. Zgierskiej 118. Jakiś 

Dziś girają berlińczyicy z Polonją war- Trbermont pokonał w czwarteJ mi-

1

. mężczyzna, którego do tej pory nie uję-
szawS'ką, a w środę z Twrystami w Ło- MECZE LIGOWE W .K'RAJU. nucte Gomolę. to, zadał jej klika ciosów. Ranną zajęli 
dzi. W dinJu wczorajszyim rozegrane zo- Torno walczyl bez rezultatu z Holu- się przechodnie, którzy wezwali do niej 

Plł'JKA NOŻNA w ŁODZI. staiły w kraju dwa spotikaruia li•gowe. - , banem. . . . pogotowie. 
Wcwrajsze spCYtkan!:e piilka1rskie o mi- W Krnkowie Garbarnia, mlmD przewagi Ortow pokonał w 18 mmucie Samt Przed domem przy ul. Mochnackie-

strwstwo klasy „A" przyniosły następu- p\}kon!a z tirndem W airtę w stosunku 4 :3 Marsa. . go 24 dokonano napadu na 32-letnją 
jące wynuki : T'll·ryści - ŁTSG 1 :1 (1 :1). (3 :3). I . , W: reszcie Krauser pokonał Szczer- ·1 Zofję Milińską, która również doznała 

ŁTSO wvrównafo .z. rzutu karne.go. Bramki dfa Garbarni U'ZY'S'ka~ Smo- btnskiego„ . . . ciężkich uszkodzeń cielesnych. 
WKS - Orka·n 4:2, ŁKS Ib-Widzew 

1 

czelk, dla Warty - Knioła (2) i Nowac-j W dniu dzis1eJszym walczą następu- W · k . 1 s· k' · 
2:1. Spo.tkaniie o mistrzostwo 'klasy „B" ki. We Lwowie Pogoń zwyciężyła 22 p.p. jące pary: Martyn9ff-Kawan, Torno- 1 mie~z amu pr~y u· t~n tewicza 
Maiklrnbi - Zjednoc.z;one zakończy1ło się · w stosll'nlku 3 :O (1 :O). Przez cały czas Kolef, Krauser-Sa1nt Mars, oraz decy- Nr. 30 pobito 30-letmego Stan1siawa Ja .. 
zwy1c!-ęstwem Zjeic1noczoinyich w stosu'll-1 gry wtrzyimywafa sJ~ .przewaga Pogoni. ' dują~e . Szczerbiński - Tibermont i błońskiego. 
ku 1 :O. · \D'Ohve1ra - Orlow. i 
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Hu: orystyczny epizod 
podc~os odiGlont~do POfJl

niflo !Heetftoveno Tr giczna śm·erć .Doumera 
uratowała życie, skazanego na gilotynę, mordercy. 
Niez ykły wypadek w dziejach sądownictwa 

(lu) Dnia 12 sierpnia 1845 ro~u. w 
mieście, w którem przyszedł na swiat 
znakomity · Beethoven, miało nastąpić 
uroczyste odsłonięcie jego pomnika. W 
ostatniej chwili na uroczystość tę przy
były dwie znakomite osobistości, bawią-

(y) Tragiczna śmierć prezydenta W momencie tym do gmachu wię- : opuścił mury więzienne. . ce podówczas w Niemczech: królov.:a an-
Prancji, która żałobnem echem odbita ziennego przybył funkcjonarjusz mini-I Tłumnie zebranej ~ublicznośc1, któr.a giels.ka Wiktoria oraz ce~arz pruski Fry: 
się na ca tem świecie, zadecydowała w sterstwa sprawiedliwości, który natych oczekiwała rozpoczęcia krwawego w1- deryk Wilhelm IV. Komitet obywatelski 
niezwykty sposób o losach skazanego miast zwrócił się do dyrektora więzie- dowiska, adwokat Henriquet w~jaśnit, urządzający tę uroczystość, nie spodzie
na giiotynę wielokrotnego mordercy. nia. Urzędnik ministerialny wręczył mu iż w myśl ustawy 1::nezydentoV1_1 przy- wał s'ię tej zaszczytnej wizyty i z tego 
W dniu 7 b. m. skazaniec znajdował się list, poczem dyrektor co tchu pośpie· sługuje prawo łaski nawet wowczas, względu nie przygotował odpowiednich 
już pod O'ilotyną, oczekując egzekucji, szył na dziedziniec więzienny, gdzie la- gdy odrzucił już raz prośbę o uła~kawie miejsc dla znakomitych gości i ich świty. 
wyrok jednak na skutek śmierci preZY· r da chwila miała się odbyć egzekucja. nie. Akt łaski może nastąpić nawet w Ostatecznie znaleziono dla nich miejsce 
denta nie mógł zostać wykonany. Wj Odbyła się krótka rozmowa między ostatnim momencie pod szubie~ic~. P?- w dornu hrabiego Fuerstemberga i przy
ł.en sposób zbrbodniarz zawdzięcza swe nim a prokuratorem republiki, w rezul· nieważ prezydent Doumer znaiduJe się stąpiono do uroczystości. 
życie strasznej tragedii, która pogrąży. tacie której delikwenta znowu odpro- obecnie na łożu śmierci, nie będz.ie .on Zabrzmiały dźwięki poważnego mar
ła w żałobie cały krai. wadzono do celi, gdyż egzekucja zosta- mógł skorzystać z tego uprawniema 1 z sza, wszyscy odkryli głowy, burmistrz 

Eugeniusz Boyer, oraz jego brat ła odro~zona na czas nieograniczon~. tego wz~;lędu egzekucja musi być odro- pociągnął sznur, by zedrzeć zasłonę, otu
Ałeksander, skazani zostali przez parys W chwilę potem odma~zerowało. WOJ~ czona az do wyboru nowego prezy- lającą wspaniały pomnik i płachta opa-
ki sąd przysięgłych na karę śmierci. sko, kat wraz ze swymi pomocmkam1 denta. dła, lecz w tej s_amej chwili rozległ się 
Bracia Boyer napadli na przedmieściu M "MM* muo+ !M33!!1!@1 *d* A •• 

44 &M•M· głośny śmiech cesarza Fryderyka„. 
Paryża na rfodzinę, sktacfającą się z Przyczyna tego śmiechu stanie się 
trzech osób. po zamordowaniu cafej ro- 'W Ami.rAPDOI• aJ• tl;!.~61!'.! &I•&.. '-J•04ilP6?..l'fli'' zrozumiała, jeżeli dodamy, że dostojny 
dziny, dokonali rabunku i podpalili dom. J'l.'USJ'l-'-1 "'-" ~.1ai'tl.lli „U UAJ l.a-6'"4..łl gość ws.kutek niefortunnie wyznaczonego 
Po ogtoszeniu wyroku obrońcy skaza- j „ s:..o~ ~oo f m-- - mu miejsca ujrzał --owiero tl!rl!!fl:ft •.'illl' Ula~ lrODllRlOW zam1'ast tw

1

arzy Beethovena. cos' wręcz nych zwrócili się do prezydenta z proś- A:# """"'t! • , 
bą o ułaskawienie. Po dłuższej naradzie (lu) Zanim Napoleon wyruszył na pod-1 jak wielką, wartość posiada ta skromna przeciwnego„. 
z przedstawicielami minister~twa spra- bój Rosji w roku 1812-ym, zawezwał bi.bljoteczka w gabinecie Lavaletta. Dzię· Wśród zebranych powstała zrozumia-
wiedliwości prezydent Doumer ułaska· swego zaufanego przyjaciela Lavaletta, 

1 
ki tej kombinacji, Lavalette mógł zwró- 1

1
. ło konsternacja. Nastała trwożna cisza, 

wił Aleksandrn Boyer'a, zamieniając wręczył mu czek na 1.000.000 franków, cić całą sumę cesarzowi po jego powro- przerywana tylko niepohamowany~ 
karę śmierci na bezterminowe więzie- kazał czek ten zrealizować i co do zu· cie z Moskwy. · l śmiechem cesarza„. Pierwszy opamiętał 
nie, wyrok, skazujący jego brata, ZO· żytkowania tej sumy, czekać na dalsze - Wiedz-Lałem, że na panu nie zawio· 

1 
się Aleksander von Humboldt, należący 

stał przez prezydenta zatwierdzony. rozkazy. dę się nigdy - odrzekł Napoleon. - · do komitetu obywatelskiego, zbliżył się 
Podanie zostało odrzucone i w ten spo- Spełnienie tego rozkazu nie przedsta-. Pieniądze w pańskich rękach są pew- do dostojnego gościa i rzekł: 
sób wyrok śmierci na Eugeniusza Boy- wiało początkowo żadnych trudności, I niejsze i dlatego zechce pan nadal zostać - Bardzo przepraszamy Jego Cesar
er'a sial się prawomocny. Jednocześnie jednakże potem, gdy Napoleon poniósł 1 opiekunem mego majątku. Czasy są bar- . ską Mość, ale wiadomo przecież, że Beet 
dyrekcja więzienia otrzymata odnośne klęskę nad Berezyną, co skłoniło go do~ dz·o niespokojne, muszę znowu wyruszyć i hoven był wprawdzie znakomitym kom
instrukcje celem poczynienia przygoto- odwrotu, i we Francji głosy oburzenia I w daleką drogę i nie wiem kiedy wróc_:ę. I pozytorem, ale jednocześnie wielkim gru· 
wań do egzekucji, polecono również w przeciwko cesarzowi stawały się coraz I Nie było innej rady. Lavalette musiał I bjaninem„. Jego Cesarska Mość ma moż· 
ciągu najbliższych dni zawiadomić ska- częstsze, Lavalette musiał ukryć pienią- z.ostać prywat~ym minis.trem ska;bu ~a-

1 
ność przeko~ani·~ się, że pozostał nim 

zanego o odrzuceniu prośby o łaskę i po dze cesarza tak, aby poleona. W międzyczasie nastąpiły w1a· nawet po śm1erc1.„ 
uptywie dwucłL godzin po tern zawiado- nikt się otem nie dov.iedział. dome z historji wypadki dalszych niefor- 1114t!V" •WEW i . t• 
mieniu przystąpić do wykonania wyro- Nie spał całemi nocami, kombinując, tunnych wypraw, a wreszcie powrotu' • " 
ku. w jaki S'Posóh ukryć te pieniądze, wresz· Napoleona w roku 1815 z wyspy Elby. {lu) Wytwprnta ,.Paramount przy-

DyrekcJa więzienia postanowiła, ja-l cie wpadł na pomysł sporząqzenia ma- Lavalette nie z.awiódł nadziei cesa- 1 gotowuje film Ern~sta Schoe.dsacka p. t. 
ko termin egzekucji, wyznaczyć dzień łych skrzynek, imitujących grube księgi, . rza i po tylu latach w.ręczył mu swe, I „Życie bengalskiego lansJera" oraz 
7 maja. Jak wiadomo, stracenia we jakie leżą z.azwyc::""'tj na. półkach w kan- sprytnie wyk-ombinowane książki, zawie- ! „R. U. R." Capeka. 
l"'rancji odbywają się publicznie i w za.: celarjach i biurach. rające 1.600.000 franków. I (lu) Douglas Fairbanks powrócił z 
leżności od wolnych miejsc, każdy ma Lavalette zrobił 50 takich skrzynek i Dzięki tej pomdcy finansowej, Napo- i Tahi1i, gdzie hak'fęcał sensacyjny f:lm 
prawo wstępu. W dniu egzekucji już od do każdej z nich włożył po 33.000 fran- 1 leon jesz0cz,e raz 11 doszedł do głosu", lecz ·, p. t, „TropFkalnę noce''. Jest to film w 
samego rana setki osób zaległy okolice ków, a następnie zmieszał te skrzynki z nie na długo.„ j rodzaju awanturniczych przygód nowo„ 
wiQzienia „Sante". Prokurator republi- innemi księgami, ułożonemi na półkaph ' czesnego Robinsona Kruzoe. 
ki Udał się iJ.1 towarzystv1ie adwokata '*ł'!RM'iem+*&1'*'d*rl CTil*l•ts EHM5&*'' „ ±±MM$flił#l@4WJW!ł# H 
ttenriquet, który w swoim czasie bronił 

ft6~;nj:i:t~t~~~f~~~ d~o ce~~z~i~~~~~i ,,Czer ony Bill'' - postrach Londynu przez dozorców. Prokurator zakomuni· I 
~ował mu o odrzuceniu przez prezy. 

~re~~~epr~~~~z~o::~~ę.i ~::~c~i:!1 k~p~: Jak pisarzowi anglelskiPmu udało się naciągnąć groźnego 
zmatycznym płaczem. Jednocześnie za- bandyta na udzielenie pożvczki komunikowano mu, Iż może wyrazić ~ I 
ostatnie życzenle, gdyż za godzinę sta- (I.u) Jes,zcze w połowie ubiegłego stu- nego cz,asu. Proszę natychmiast vrypró.t- jednak z kieszeni kilka· monet i wręczył 
nie pod gilotyną. Skazaniec ogolił się, leci.a krwawe napady bandyckie na uli- nić wszystkie kieszenie, abym się prze- pieniądze szczęśliwemu pisarzowi W tej 
otrzymał, zgodnie ze swem życzeniem, cach Londynu był tak częste, jak dziś w konał, że pan rzeczywiście niema przy chwili nadjechało kilku konnych poli-
obiite śniadanie ~ wypa.lił \yiększą ilośćl słynąc.em z rozbojów miefoie amerykań- sobie pieniędzy! c.jantów. 
cygar. Następme odwiedził go ducho-1 skiem Chkago. Szczególnie w porze noc Foote chętnie wykonał to polecenie, . .. - !u on jest!. - zawołał jeden ~. f!.o
~ny; z którym. rozmow~ trwała koto nej &pacer po. ciemnych ulicvkach stolicy które prze~onało ostatecznie zbrodnia-1 liciantow. - To .ie~t ,„Czerwony f3ill! ": 
,, mmut. W międzyczasie przybyf kat I a.ngielskiej należał do czynów bohater- rza, że p~sarz był człowiekiem prawdo~ I Bandyta . rzucił 1ak1;ś pr~eklen~t:wo ~ 
ze swoimi trzema pomocnikami, którzy skich. mównym. Widząc, że napad nie da mu ! czmychną~ czem~rędzeJ,. zan.i~ poh.cian~1 

' przyst~pili. ~o ostatl~ich przy~otowań W owych czasach zdarzył się zabaw- żadnych zysków zamierzał już skryć się zeskoczyli z kom. Pomewaz o ściga.mu 
clo i::iaJąceJ się za chwilę odbyc egze- ny wypadek z pewnym pisarzem i dra· w mrokach noc~, lecz Foote powstrzy· zbrodni.arza w kręt~ch, mrocznych ulic~
kucJI. maturgiem angielskim, który nazywał mał go, mówiąc: k.ach. me mogło hyc mowy, p~zet~ poh-

Przed gilotyną, zgodnie z tradycją, się Samuel foote. - Człowiek ten _Bardzo przepraszam, że muszę pa· cianc1 zwa~tem. ~oł7m otoc.z~h pisarz~, 
ustawit się specjalnie przydzielony od- mniej był może znany jako pisarz, więcej na powstrzymać jeszcze na chwileczkę. c!1cąc dowiedz1ec się od me„o szczego-
dział żotnierzy. Prokurator republiki natomiast jako niewypłacalny dłużnik. A Ch'Ci.ałem panu powiedzieć tylko kilka łow napadu. , , . 
zjawił się po :az .drugi w więzieniu.} długów m!ał .b~rd:zo. wiele!... słów. Pan sobie nie wyobraża jak bardzo . - Zrabował rn1 wszystK~, ~o miałe~ 
kazał ,dwum zolmerzom wyprowadz1c Pewn71 dżdżY:ste1. nocy ~amuel Foote krytycroa jest moja sytuacja finansowa. biadał Foote. --: Zebrałem J~z w~eszcie 
skazanca. wracał ciemnemi uhczl~amt Lo.ndynu do Na każdym rogu ulicy czeka na mnie ja· I P?trzeb~ą ~otow~ę na zwroceme d.łu-

•tE* RG AA swe~o d?rn? .J?o huczne1 ~aba~i7 z kole- kiś wierzyciel z policjantem i chce mnie ~ow moi~ wierzyc1elom, lecz traf chci~ł, 
gami w .iak1e1s podrzędn~J ~na1p1e. Nagle wpakować do aresztu dla dłużników. z ze stał się ten okropny wypadek.. Chciał Ciekawa statystyka zagrodz1ł mu drogę rzez1m1eszek w mas· biciem serca wracam teraz do domu al- bym prosić panów, aby panowie przynaj
c~ n.a twarzy, trzymając w ręku groźny I bowiem ostatnie grosze prz,epiłem z' ko- mniej potwierdzili moje słowa, gdyż tyl-

6erf;ńsfiiej poradni 
pr~edśfu6nł!j 

(y) Pewna berlińska poradnia ślubna 
ogłasza następującą statystykę, dotyczą· 
cą wieku zgłaszających się po poradę 
osób. Ogółem zgłosiło się 276 kandyda· 
tów do ślubu. W wieku qo lat 20, zamel· 
dowało się 12 osób, od 20 do 30 lat 130, 
od 30 do 40 lat 96, od 40 do 50 lat 28, 
od 50 do 60 lat 4, od 60 do 70 lat 5 osób 
i od 70 do 90 lat 1 osoba. Jak wynika z 
powyższej statystyki, kwestją małżeńską 
najbardziej interesują się osobnicy w 
wieku od lat 20 do 30. 

Nieście pomoc 
najbiedniejszym 

pistolet. . . . 
1 

• I legami w knajpce„. ko w ten sposób uniknę bliższego kon-
- Dawa1 pan p1e01ądze. - .tabrzmiałl D b 1 •. t , b h d '? taktu z aresztem dla dłużników.„ Prośbie 

stanowszy głos bandyty. - 0 rze, .a e coz 0 mme 0 ~ 0 zi jego stało się zadość. Następnego dnia 
- Sir ~ odparł grzecznie pisa.rz -

1 

o~pa1'ł ~brodmarz s:irowo -: t:Jic panu cały Londyn wi.edział już o . bezczelnym 
dotknął pan największej bolączki mego me zabieram, zmykai. pan.' poktś c~ły... napadzie na znanego pisarza i wierzy
życia. Jestem goły ja.k święty turecki„. -. Bardzo panu dzięku1ę ,, ale to Je~z- ciele jego powstrzymali się od wszczęcia 

- Nie zatrzymuj mnie pan bo będę cze me wszystko.„ Bandyta iest przecież kroków sądowych, nie chcąc narażać się 
strzelał! ' też człowiekiem, też ma żywe serce.„ na zarzut braku współczucia ze strony 

- Pozwoli pan przedewszystkiem, że Mogę się ~a!oż)'.ć•. że pan z.na się na opinji publicznej, która stała po stronie 
się przedstawię„. Jestem Samuel Foote. swem rzem10~le i ze z tego. powodu ma „napadniętego", 

Zbrodniarz zawahał się na przeciąg pan przy sobie grubszą gotowkę.„ „Czerwony Bill", będący wówczas po· 
jednej chwili i opuścił nieco uzbrojoną - W każdym razie nie chodzę bez strach2m Londynu, ukrywał się przez 
rękę. - Foote? ... To pan jest tym pisa- grosz.a, jak pan„. - odparł zbrodniarz, dłuższy czas w zaułkach stolicy angiel
rzem?„. Widziałem pańskie sztuki w te· czując się mile połechtanym pochleb· skiej, uprawiając nadal bezkarnie swój 
alrze ... Nędzne sztuczydła.„ stwami napadniętego. zbrodniczy zawód. Wkońcu wpadł jednak 

- Proszę tylko bez osobistych wycie- - Właśnie„. Niech-że więc pan hę· w ręce polkji i został skazany na śmierć. 
czek - przerwał mu pisarz. - Ja panu dzie tak dobry i pożyczy mi kilka gro-1 Przed egzekucją zeznał całą prawdę 
róvmież nie czynię .wyrzut~w za. pański! szy„: Daję. panu najświętsze słov.:o hono: o napa~zie na F?ota, stwi~rdzając, .że pi
sposób zarobkowania, drogi pame ban- j ru, ze wrocę panu ten dług z pierwsze) l sarzowi udało się na.wet 1ego naciągnąć 
dytol l otrzymanej gaży. na pożyczkę ..• 

- Trac~ p_rzy P,anu z.byt wiele cen· Bandyta roześmiał się głośno, wyjął 
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29} l Skoro posługacz kostnicy ściągnął z l dowany został przez swych towarzy- f Pręd~o też uw:'!laJ się pomocni:k gra-

STRESZCZENIE. twarzy zabitego prześcieradle, Kazia i szy, którzy zdołali widocznie wyśledzić barza; tam w domku. przycmentarnym 
Na seans spirvtvstvczny, urzndzonv Steński krzyknęli jednogtośnie. że wszedł on w jakieś konszachty ze p. 1 czekała go mfod.a dziewucha i flacha 

przez mistrza. m?gii. t~iemnei orof. Stonel· l _ Tak. to on! Steńskim. gorzały. Poco więc ciaćkać się z um-
lei::o, przvhvh rowniez: urocza hlondvnka , I( . ó ·t · d St • ł I W tt k' • • · d · · 1· · l' · · ? 
Mar:v w towarzystwie ~trvia s•wel!o Steń I om1sarz zwr ~1 się . o ams awa. a so.n po ~wat z. powagą_ g~ow~. irzykam1, g. y n~ec1erp 1wte wo a ~yc e 
skieirn i elegancki mtodv arichitekt Stani - A zatem panska hipoteza spraw- - Potęzna, mebezp1eczna, sw1etme Pospiesznie zasypał zmarz.l:emi. gru-
slaw ~arsld .. Podczas seansu ukazała ~ie . dzita się: zabity był cz!onkiem Z wiąz- zorganizowana jest ta banda. ctkami płytkd grób i odszedł nie ogląda-
taien;i,nicza ~Jawa. ~zencąc: - „Marv. Ma ; ku Niewidzialnego Płomienia a zamor- · · t 
rv!... Wkrotce potem uslvszano szamota ' Jąc się nawe. 
nie tak. iż .zde.ne_rwowanY tern Stanislaw· . • A śnieg padar dalej na samoitną mo-
nagle zapahl sw1atto elektryczne. Krzesl< Rozdz·1ał czterdziesty p·1ąty •.1 • • b' ł d ·b 
na którem siedziala Mary, stalo ouste. g!.11ę apasza, z.asypuJąc Ją iia ym O ro-
obok czernila sie. orzvkrYta czarnvm pfa tI1wym calunem. 
~zezem. post~ć profesora .. Miody ar~hitek ,..., All'lrH,O .:::p1111111m1,te.O ~ nn1·q~e_U Lecz gdyby ktoś nazajutrz zabłą-
1ednYm skokiem znalazl s1e kolo nie11:0 Jl.-..utlll!V '::I ta. V..UllBIYI' .,.llSI ..,,, ·. ' . j 
I potrci<nąl nim mocno. Trup człowieka w · dzlf w tę oaludiną stronę cmentarza, u -
czarnym pła~zczu runął bez.wladnie na zie- 112,· ~16Bni ~ ~.- 411 'ln ... „o a1orn1· ~ns 611 rza.łby ze zdziwien'em na Ś\\rlieżyt? śnie 
mle. Ma.ry me był.~ w poko1u! Jl. ~8Uil/&UN .all ~- Jl fL, łllłUll gu przy grobie An.tlmwym głębokie śla-

Kom1sarz noliCJ\ krvm1nalnel Wattson 
7 d k 1 k ś kt 'doc nie b r<lzo 

prżybvwszy na miei5ce .zbrodni ścia_gnąt że Związek Niewidzialnego Płomle-1 Pogrzeb z.abHego apasz.a odbyt s~ę .f 0 an ?go • 0 w~ z, a 
z twa~zv. trupa pt~szcz i przekona! się ~ nia był rzeczvwiście wszystko wiedzą- i więcej n'.ż skromn e. d ugo klęczał obo.k.„ . ' 

lecz agent, delegowany przez policię na cy, na to Jeszcze tego samego ia z10- . o rwaw1cme Jegio l,;!a1:0 w10Ziono u-O a „ . . ·k tn przerazeniem, że n,1e byt to prof. Ston·elh. I . · dn' •· I p k . · -~ • , . ..1 N sameJ· moo-1tce Je:iaif W'lelki buklet 

seans. żył nowe dowody. n1eheł>lowa.nej trumny i c!!Chaczem wy- 1 pąsowyc~ 1róż, obw .ntęty sz arn ą 
vyre~zc!e str~! zaginionej Ste~skl otr~y- Steński, widząc zdenerwowanie Ka- , wiieziono na cmentairz, gdzie pochowa-I wstążką. · 

m~ie. ltst podpisa.ny. !?rzez „Zwi~zek Nie- zi którą fatalnie nastroił pobyt w pro- '. no je na samym skraju pod murem. Na olśniewającej bieli śniegu .prze-
w1dz1alnego Plom1en1a z ża.danieem. aże- I 'k . l'ł . . ó", d k' I p ł . ' . . 1 d . ł . . . r . ó. 
by ów iako okup za Mary do załączone! I se tonum, pozwo 1 JeJ P JSC o ma, ada p erwszy śmcg. panowa,o · z1wnym p om1.e111cm Jarzy Y s1ę r ze: 
kasetki. wtrJżyt sumę 150 tysięcy i. zdepo·l sam zaś wstąpił ze Stanistav.:em .i kom~- przel1li1kliwe z"imIJ.O. v.:1ęc funkcjonarju-

1 

alb~wiem gorzało w ni~h wielkie ko
nował 1ą pote~1 w dolnvm wylocie rnny sarzem Wattsonem do kaw1arm na h- sz.e lmstnjcy uwinęli si1ę szybko„ ażeby chaJące serce CzerwoneJ liaTllkf. 
deszczowei w 1ego domu od strony ogrodu. 1· · I · 1 k' · · · · · · · ·, · 

Komisarz Watson i detektyw Pctroń, do izan cę czar~eJ mo { 1 1 Jeszcze czarmeJ l Jak:namrę.dzeJ wróc1c do 01eptego domu. 
który.:h szantażowany zwróci! sie o PO· szą medytacJę. · 
moc, postanawiają wciąi.;na.ć bandytów w Po godzinie p~ż~gnali ~ię. i każdy z Rozdz·1ał czterdz·1e.::.ty szo' sty 
zasad?.~ę. . . trzech panów wroc1l do s1eb1e. l ~ 

Wtozvwszy kasetkę z pleniędzm1 w omó- w· tt d t · d ego biura t . (z 1 • 
wiane miejsce, czekają zacnjeni przez całą . a son u a Sl~ . ~- ~w . . ~lil»rmno 6> rr)l4łł> 1· &. • ł on-'O 1,7.0 
noc na wysłanników związku Niewidzial- 1 l wertował tu akty Jak1eJs mteresuJąceJ . ·~ . 111111 . n~ 'I Ailiv.,, u IO e iHll p ~ 
nego Płomienia. Gdy rano pragnęli pienia.- afery, gdy nagle zawezwano -go do te-! · · ' . 
dze wyiać z rynny, okazało się. że znikły lefonu I Tak się cLz!iwni1e zfoży.f.o, że w tieJ sa- p-rawdy zasikoc'zony two~m ip\rz:em.f!ym 
onwe wk ta!e:nniczy sKposób.„ k j Ko~isarz podniósłszy stuchawkę mej kwiaciarni zietk:ne!y się dwie kob.le- romiw-tyzniem, :które~o po oi.Klir1ym. okre--

na1p1e POD ometą cze a czerwona • , . ' ty· C· tl _,,, · b I · · , t • · · fT„,,ko ~~~· 
Hanka na sweS?:o kochanka Antka. i poznał zmieniony głos szybko mow1ące . ·, . 7,e1nv;ona aull\.a ·l aronowa rma s11e nairzecz,ens wa -aaJesz mi •.Y'.1 La.Q 

Antek nie dhigo popasał Pod Kometa.. i go Steńskiego. · . ! dJe St171rm. . rz,a1diko okmszy:ny. 
Ma!y krePY. 111i;żc;zy~ną Rowia~ar_nia go, że i _ Panie komisarzu, nieszq;ęście ! 1 W11ema ~ain~a ~e'szita. d10 slklepu, ~1ze- Irma wsunę.fa mu diloń ·pod ramię. 
Związek N1e~1dz1a1neg~ f>tom1enia wzywa J , b d . . kor staJ'ąc z tego I by za ostatrne p1emąidize 1 z.a smnkę Jaką - Jesteś gf.L~pi1utki ! „. Nrie było ta 
go na ze!irame. Zebranie trJ odbywa się w acys z ro ma!.ze, ZY„ ' t ·l d . i· .' :, , 1 • . k _ · d · · ~ ś · · · ..1,,,.., 

małym domku na pizedmieściu. ; że wraz ze stuzącą wyszhsmy z domu, , o. :zyim~, a za. sprne -~ny p ei1 sc.oneil\., u zai .ne z moJ>ej surony po w1ęc·eme, za.0.1....,. 
z poza gestei kotary przemówił wre- ! zakradli się do mego mieszkania i roz- PłC bwlt11et róz na grob swe-go zampr<l.o- romantyizm. Pop ro.stu zbyt d~ugo nie wi

szcie niewidzialny ,.prezes" dziekuiac swv~ bili biurko, ażeby zrabować znajdujące l v.:anege> koch.a:nka, I mrn. za~ wyb11er~la dizfafam dę a, za tęs1k1]lwS.zy za toibą, 
podw!ad~Ym za dotychc~asowa d.ziatalnośc się tam 50 tysięcy złotych! b1:a1łe konrw.a11Je .na prz.yw-utame wraca.Ją- chcia.fa-m cię jalknaj.prędziej z.ooaczyć! 

i ug~d!k1l~cw lmP~i~ńvc~0~nzb:cWk~~1. wniosku.! Dziesięć .minut potem był komisarz oeig10o bz:e wks.1b.męza· . • 11.· De Stu.rm spojrzał na nią uszc:z;ęśl:t-
że skrzynka z pieniędzmi, zfoiona w ryn- na miejscu przestępstwa. te ·Ci ~1ety S'POJ1rz-a.1y siou~e w oczy: wionyi-
nie. ~os.ta_la wyłowiona z dachu, przy porno-' Obejrni.! biurko rozbite siekierą, po- . ~od. po":1e1karm1 Irmy z.amaiaiczy:la 'YI - Na1prawd:ę, 1lajd1r;-0żc;oza? tęskn1Haś? 
cy Imk1 1 .magnesu. em zakl ł ZJa 3a.bogos baird:zo da•J.ek11ego, z.u1pełme Irma przy!gnę:ta ·do ni1ego cak.m cia-

Gdy więc po raz wtóry ,.Związek Nie- cz p' ·. ak. 1 z t b nii·ez.atrnrbego wspomnienia dio któreigo ?·em, spogląd•ając mu prosto w oc-::y. 
widzialnego płomienia" domaga się od Steń- - <;ta rew. .a em zra owano pa- · h· · • , , „ · k 1 T k · l b d t l 
skicgo złożenia okupu w tern samem miel- nu piećdziesiąt tysięcy? A dlaczego, .mec c1.a1a powracac - ! p1.ę 1.1·a .p~·c rną- - Cl! ' a Ja1< afl 'Z·O o ieun ,pO\\tie!111 

scu, Petroń zaczaia się wraz z komisarzem otrzvmawszv już raz nauczkę trzymał ca s~y~rem ba:ono"Ya .ob1~óc1fa SH~ po- cI w domu„. 'P'OCat1u1nkarmi ! 
Wattsonem na dachu. ·t k . · . b' ' . ga:ridlJtiw1e od uhcz.nieJ d!z.11ewczyny, Baironowi 'Uidier.z.y?a 'krew do gilciwy. 

Nagle ukazała się na krawędzl tajemni- pan. a znaczną sumę u sie ie w miesz- Krzywiąc usta 1,wróciła sDę szeptem Pa-rę tyig,odmi ro7;łąki i ·d1tugt-e n.iew.bd!Zie.nię 
cza post?.ć. która na widok zasad7.ki rzuca kamu? -'·- ł ś · ·,~tk · 1kf d . · t ·• · "'~"ty 
się do ucieczki. Rozpoczyna się drama tycz- Steński rzucił się z niechecią. uiu w a ,.._c6

1~ 1 '""t 1 za ka·b~1 ·t zony zaos rz~11Y w rnm ZID.t.S • 
ny pościg. J 

1 
? C . . 

1 
.
1 

. - . v z o za i0 tie a ~a·czyna pr.zy- Począł na.gie szaloną żąd17ę vorwaooa 
A tymczasem nieznani sprawcy napadli - .a do· zvz m.e P~ eci mi pan chodził teraiz _dlO wa:szego Siklepu? jęj ghbikiiego cia1f.a w swe.je rnnikma. W 

na Steńskiego, obezwładnili go i rozbili S'.1m, .azebym apasz?w.1 ktory przyp~o- Szefowa nspirawiied:liwiaJa sij,ę wśród usta.eh pocmtl sma;k otowlu czy ;.;'orzkk:h 
fego ka~ę. wadzi Mary wypłacił ządane przez me- s.tfilalczych :nodJryigów mi·gda~·ÓW„. Piiersl r<Yz.s·wrz.yi! rnu zmy-

PoJ~zas po~ci"tt po dachach ranJor,y zo· · 'd · · t t · • t h t F ' 

staie k~ia. komis~rza Antek. RannegrJ·: któ· ~o ptęc ziesią ysięcy Zt? yc z em, - To wyjąt-Ok:, las.kawa pani baronio- słowy n:iepOikój„. 
ry · u~zedł pościgu opatrzy! samarytanin ze gdy potem agent przytrzyma P.tasz: wo! ·Po dawnemu odwiiedtza na·s najle.p- - Jedź 'J)rQdzzj! - 1-.:rzyilmął na szo-
zaufków dr. Roll~nso~. a. Makslo .ulr..~owa! ka na sch~dach, suma ta zostame m1 li sza 'k!fje:nteila!.„ A co się tyczy tej dizlew- fora, 
w d?~rze .ukrvte1 ,01'"'.mc:y stare.i _P1Jaczk1 zwrócona. czyny to doprawdy sama i·,estem zasko- Wó.z ze Z'd1Woi()]1ą <.'Z·y<hk:ością .pom-
.Mac1e1owei. Tu znaidu)e ~lę równiez Marv. K . ś 'f • i r ' . . - . , . . ~ . 
A t k dl d · b' 1 d - omisarz opu ci g1 owę przyzna · cwna · przv0chod!Z'1 taka 1mz,erota i ku1"'U"' I knąt naiprzod at,e1oy "'" k\"ad1rai11s11e z.a-

n e , przysze szy o s1e 1e, spog ą a PO· A · l l'ś · · · ' · "' · ' P'-' ' 

żądliwie na piękną pannę. - I zatem przerac 10wa I my Się je róż za. całe J?Lę6dzi·~S·iąt zfotych·„ trzymać się p:rzied pafacyik}em die Stur-
Pewnej nocy rzucił się na śpiącą. Mary znowu.„. Ale skąd wydostał pan tak j - W1d10Czrne mus.mła k.ogoś okraść! mów. 

zdotatn się .iednak obr~n:ć. zn2.czn~ k.wotę? . . Ja na p<l'ni mi•ejscu dalabvm Zlllać na µ~ Irma intwi'cyjn~e wy.cz.uta nastrój, jail\lł 
.w czasie szamrJtania zsunęły. się ban- Stensk1 odparł z metaioną goryczą: llicję, - powied!ziiaJa Irma QIPIUISZCzając ogarnął jej mat'żonka. 

<laze z dawnyc..h ran Ant~a. tak. z.e trzeba _ Bytem zmuszony sprzedać znów _,,,1 J p · · t 1 ł 1-~~1-1 ••. it 
byto sp~owadz1ć dr. Rolhsona, ktory opa- . · . . . . ~ ł!P. O JeJ warzy iprzem1<TI.ą '='t<.•I\ u!;)-

trzyl chorego. Jedną z na~zych kamienic. Część i:1emę- Wprost z kwiaicfarnl ucdaitia się baro- miiech tryumfu, ·że jedi1mk, co'kolwrefk 
Wresz~!e ziawil s!ę w piwnicy zamas~o- dzy ulokowałe~ . w ba~ku, a częs~ za- now.a na dworzec, ażeby przywita.ć po-I między merrnl zasZito, w każ.!.~i 0h \vMi mo

"'.any mę,zczyZna, ktory wyprowadzll uwię- trzymatem u s1eb1e w bmrku na w1ado- wracająceg.o ze wsi męża. ż.e mieć z.noWlll u swokh stóp teg,o chtod-
zio~~v~:z~k01Ni~~~idzialnego Płomienia jest mą panu wypłatę. . . Na widl()lk żony, czekającej z bu1kf!e- nego zazwyczaj ł WYilliosk1go ary~to-
zais.koczony, ponieważ nie wie, kim by! ten Wattson nadrabiał rnmą. tern p!8!łej konwalH na peronie. baron die krntę. 
niewaJ~my. - Nle przeczę, że strata jest dotkli- Sturm rosły szladlet.niie i diystynigowa.nY Zaprnwa!UlZi·ta ~o d'o S'W~go. bUJc!.'tl'am. 

Stanisław I .Mary po powro~le z Za~o· wa niemniej niech się pan zbvtnio tern mAŻCzt~;ma rnzcz.uili~ si"' W teJ' sa.me1· chwiV gd~r •m"O"'e ,.„ta 
panego ma!a. się zareczyć. Al!ści godzinę . ' . . . . · " r • "'' . .„ '• ' i ,-3 ·; ~ 
przed uroczystością zostaie Steńska por- me przeJmHJę Ma.m meom:ylne prze- Z wdZ'lęczinośclą caitował jeJ ręce, Irmy paid~y na wairgl me-ża, bt1•; 1et 1e-
wana Po raz wtóry. czucie, że o<lnalez enie i ustalenie toż- podczas gdy aiuto wiicnto kh do domu. sz.cz.e ba.rdiziej pąs.owych rM, p;:u.:ony rę-
~anny w rękę. Antek rości s.obie do samości osoby zamordowanego przy ul. - Wiiesz Irma, zrnbitaś mi wielką j ką wierne! Iianlki, p<l!d1t na sa111otn.3. mo-

Związ~u pretensi.e. 0 odszkodowanie. . Leśne1· apasza b"dzie ważnem ocrn.iwem mUą b8!rd1w ni-espod!zia1111k:e- Nie P.TZ"'"'U- gitkę apasza farm pod p.>otem wielk~t~j-
Atoll przemawia1ący przez kotarę taie- ' ; . "'" ł . ' . J'V • 

1 ·J11uoe 
mniczy prezes odnrnwia mu wszelkiej Dfl· w pr~yszfym tan cuchu dow<;»d'Owym szcza. em .ze :zie.chcesz na ta.In mróz fa- sk1ego cmentarza .•• 
mocy. Antek proponuje więc Steńskiemu . że p.rzec1wko z,hrodnńczemu zwi·ązkow1. tygować się na dJworziec!... Jestem d'()-
za 50 .0~o. zł. wyd.a uwiezio~ą. lecz tej samej Wychodzę, ażeby wydać polecenie na
nocy ginie z reki skrytobóicy. 't · t b t 1'1' 

Aaronowa Irma de Sturn. grając niefor. SZY1'.1 naJ. ę~szym agen om, Y US a I' Rozdział czterdziesty siódmy 

~odejr~~nio 6arona tunne w ruletkę, sfatszowala na wekslu okoliicznosct, towarzyszące mord.erstwu. 
p~pis sweg? męża Baron_. wyJ.cżdżaJąc na 1 Wykrywaiąc sprawców zbrod11ń., wpa
w1eś zostawił. le~komdlne1 malzon<:e 25.0001 dziemy jednocześnie na trop tych, któ 
zł. na wykupienie weksla. !' · t · h k h . · · · · · , • tw' · 6 ~ h : 

I tym razem lrma przegrała te sume. rzy porwa 11 1 rzymaJą w swyc rę ac Afjnętc k1·lka dlni i rn•c me z.mąciło ia ·1~ma mn SL~v.o ważnyc t!'teresów 
W salonie gry przedstawi! się lekkomyślnej Mary. mafreflskiej rdylli baironostwa. Zresztą tak, ze przez cale J)()potu'<inia u:e byito go 
~obiecie ~iei~~i Umański i zaproponował Jakoż rzeczywiście kom'sarz posta- mimo najszczers·zjnch chęc! de Stwrm nie . W domu. 1 

się koclianką ni-eznaiomego z którym wtó- \\ J•. na nogi ca ą ryga ę s e cz4, a Ję- mia1 czasu a e y w zwpe,nosc1 posw1ę~ (D I , . ze przyłdz1e iei z pom-:icą. Ba:ronowa stała ··t . · ł b d ') <l · · • ż b t ' • ' • I 
czy się odtąd po wszystkkh salonach gry. dno cześniie wydaJ rcozkaz p-ochowan~ I cić si.ę swej pięknej żon.ie. Przesiedziaw- a szy ciąg J ro). 
· Antka. sey czas jaildś na wsi, mia! teraz do za-
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Po krótkich i ciężkich cierpieniach rozstała się z tym światem moja ukochana żona, nasza droga matka, siostra, bratowa i ciotka 

B. P. 

~yprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi dziś, w poniedziałek, dnia 16 maja 1932 r. o godz. 3-ej po poł. z O-Omu przedpogrzebowego o czem za
wiadanua pozOstała w głębokim smutku 

Stroskana Rodzina 

LUNA-PARK CZYN. NY codzi·enni·e ?d &odz. 5-ej dog= 12-ej w nocy. w soboty 
1 święta od g. 12-eJ w poł. do 12 w nocy. 

Koleika·Aludodrom, djobelski mlgn. 

róg Sienkiewicza i Traugutta 
Karuzele-teatr pcheł. Sciana śmierci oraz mnóstwo niespodzianek 

i . światowych atrakcji. ~0-1 O 

Już w czwartek ciągnienie 1 klasy 25-ej Ioterji. 30-2 llll•••B•rlllllll••&lll 
..Jl-:11 - , Tu·- ·;J. 1 
· 11 tlJ)_(J' • u. •uW.J·cT ••• Wszyscy śpieszą po los SAMUEL WEINBERCi·" -

do szczęśliwej kolektury „ . 111 nnłni·n ,1·1·1• ldrowi·!I da· 
1
·n c1~K"lnnJ1 

wł. S. WEINBERG i S. KASSMArt, Piotrkowska 58. rti Il ~ . U u U li LL U HUO 

Zwracamy uwagę na adres, gdvz filJI nie posiadamy. Główna wvl(rana 1,000.000 zł. p L u TO S 
Wiele miljonów wypłaciliśmy naszym P. G. Graczem. 

PROGRAM ROZGtOŚNI LóDZKlfJ 
„POLSKIEGO RADJA'', 

PONIEDZIALEK, dnia 16.go maja, 
10.00-11.45: Tr.ammjisfa Naibooeń&twla ;z; K.r.a1-

k-0wa 

W dniu 1-ym maja r. b, padła u nas największa wygrana 12,000 dol. na Nr. 612,935. ,„. 

!-!.~;;TI,:.;, '.!~~.ew !~~!!!!: ' RiZftii~r 
Sąsiedztwie SS-ów Miillera koło kolei • Dzielna Ng 9, 

" k . d b Ć I J NARUTOWICZA moze az y na y p ace na ąuctowę do- tel. 128•98 
mów po cenach b. przystępnych, Specjalista chorób 

Wiadomość: Zielona 42, m 20 tel, 189-47: Zawadzka 35, m, 12, skórnych, 
4-35 tel. 236-28 lub Piotrkowska 33, m. 10. tel, 206~54, wenery[lllYtb 

- . ł. ·. h 

Ho L"Ubicz o··s. Kantor~~~::~:1~:~ 
Spec. chor6b skórnych, wene- Choroby skórne, wen e

rycznych I moczopłciowych ryczne i moczopłciowe·----

Cegielniana N2 7 Ewangielicka 2, tel.129-45 Dr. med. 

telefon 141-32 Przyjmuje od 8-2 i 6-8 so••ER 
Przyjmuje od g 8-10 12-2, 5-8 w Dla pań od 5-6 1'11'1 

niedziele i święta od 9-11 Ó "ł 
--------·- . Dr. powr c1 • 

DOKTólJ W BA[l.CKAol. 6-go ~iernnia 1 

H W łk k
• 1 

telefon 220-26. 

O D\Vys I • Chor. skórne, dróg 

• ul. Piotrkowska 200 ]~~~~~:~ct·0b7e~~~-
Ceg ie I n i a n a N,o 4 róg Pustel Przyjm. od 9 do 12 

- ' Nr. tel. 194-03. i od 5 do 9 w. 

telefon 216-90. 
choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe. 
Przyjmuje od godz. 8-2 i od 5-9 

w niedzielę i święta od g. 9-1. 

Choroby skórne i weneryczne W niedziele i świę-
przyjmuje wyłącznie kobiety i dzieci ta od 10-12. 

od 1 do 3 i od 7 do 8-el Oddzielna poczekał 

Dr. . HELLER •... ~~.;:~~.~~mpa 
PORADrłlA choroby skórne, ';"Gneryczne 

nr ~ łł ~ ft n l n r. ł [. l H n N a w;;;;c2op::1::: 179-89 :gi=~~!:On~c;::~ 
łJ L L U U U H przyjmuje do 10 rano i od 4-8 ppol. la rutynowana nau-

Lekarzy • specjalistów . dla. pa~ spec. od 4 - 5-ej, czyc!elka, przy!eż· 
medz. 1 św1eta od 11 do 2 po poi. dza1ąca z Łodzi. 

ZAWADZKA 1" lllHl:llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Ła~k. zgłoszenia: 
tel. 205·38. -- -- - --- - - Pani D-rowa Szen-

czynna od 8 rano do 9 wieczór. I ker, ul, Rocha 5 
Ąll-1 ) przyjmuje I od 2-3 P·P• 

2-3 ) kobieta-lekarz Rozmaite • ·• 
w niedzielę I święta od 9-2 pp. Et · 

leczenie chorób 

WENERYCZNYCH i SKÓRNYCH. WYPOŻYCZAM suknie ślubne oraz ba UDZIELAM 

Porada s zł. !owe po cenie niskiej Piotrkowska 294 bardzo łatwą meto-
-------------lprawa oficyna III piętro. dą francuskiego 

Dr. Med. I angielskiego 

L NITECKI 10 DO 20-tu złotych zarobić mogą iak również ~ore
chętni do pracy zredukowani urzęd- spond~ncj1 han 

• nicy, oficerowie rezerwy, uczniowie i dlowe1. oraz ste-

chorobu skórne, weneruczne uczenice Instytut Graficzny. Piotr- nografJI. Naruto-
:! " k k 103 wicza 16, m. 6 
1 moczopłciowe ows a · Telef, 162-99 

rfAWROT 32. Tel, 213-18 WIOSNA! Parbujcie wszelkie obuwie, 20-1 29-V 

przyjmuje od 8-10 rano i od 4-8 torebki, kurtki sk6rzan,e w i.nechanicz· ••• 
wieczór, w niedz. i święta od 9-12 11;ej farbiarni „Jedyna '. Piotrkowska 

w poi. Nr. 106. · ~ 

• I - : • • - O t ·~ ·- '. : I 

„ .. · -. . ' ~ ' ~ „. -. . 

.-=; -·-··- . ;.. . 
prenumerata: z kosztami przesvlki pocztowej zł. 3 gr, 50 miesieczme 

ltl I. E C Z N A. 

!Jlj]ll!lj]ljlliJl!]!i]lm][łj~[j)fi) 

~r. m~~. J ~ l [ f 8 [ ~ l I H 
Choroby ko~iece i położnictwo 

przeprowadził się 

na . ul. Karola 8, tel. 224-52. 

Godziny przyj~ć: od 5-7. 
30-2. 

LOS KOLEKTURY ' -· 

. B. WEINBERG 
Piotrkowska· 1'2 
Piotrkowska t6J 

- to -

W ostatnim cią!1nieniu 5-ej kl. padła 
u nas wielka premia 

Zł. 100.000. - na nr. 89~~u 
oraz wie{e wygranych 

po zł. 500.000.-, 25.000.-, 
20.000,-, 15.000,- i t. d. 

Spiesz skorzystać z okazji 
Czas nagm Ciągnienie. już 19 majaf 

11.58-12.15: S)"gnał criruru z W<ll!1SZJa•wy, hej.llJ!llł 
rz W~eży Ma.rj1wck~1ej w Krail<.oowiie, odcz.yti14l!je 
!Pr<>'gNlJIIIU na <lzioeń bieżący i k.omunil~ait me
rlieo1r>oI0·1r:1oziny z W a.l'ISZawy. 

12.15-14.00: PQl11M1ek Syunl·ooi.iiozny z f.iJ!haJ1'1lloo6'i 
W.a.rs·z:aw~jei. Wy>koJLa1Wcy: Onkjes-tra fiJlhllJI". 
mo111Jnc.z.na po<l dyr, Mwrj.ru!lla NeUJtenc1ha, teuicet 
wDlkafoy ocaiz Lldi;a K.IDJiJti01wa (5ikirz.) 1) C. M 
Weber: Uwertura eto oip. „Woilny stir~eJec". 
2) C. Swiat1-Saen-s: K-01DJcent .slkr.zypc·O'W)' 
h-mCllLI. 3) P:1e&rui. 4) Riimsk.ijj • IfuooaJk.ow: 
Kaipry-s MS1Z1pański. 

14.l}0- 15 Oo: P·rzerwa.. 
1\5.00-15.55: Mru:zyka z Warszaiwy, 
15.55-1620: P~o·grrurn cliła d.zjeci. 1) . Djad01g c1łla 

diz."ed sfar>S1Zy•ch, pr>o,f. Strun. StJJmi.ńsik.iieg-0 z 
. O)"r eiktorem ża1Meookilm na t=~ ,, Co sły
ch•ać noweg·o w Woaorsz Og·P01d.zoiie ZooJ.o,g"a • 
!:L1'1Ill". 2) Tl1a.nsmj•sia ze Lworwa, p01gaid.a.nJci 
p. t. ,,O mio.do.śc1 Ludkjlka v. Be.eth:iveaw/'. 

16.W-16.40: Płyty g·ramo.fo1DJ01we. 
16.4-0-16 55: „Cudowne i dja1be1skiiie <>1powioeści 

R1llml\lnów" - wygł. red. Ce:ziairy J eL1 • 
Tr. z Wrumz,awy. 

16.55- 17.10: Odczyt ze Lw<llW'a !l. t „Kcysizitai!oo
we groity w Kr.zywcZJU na P'Cldo~u - wy~. 
dir. W.ilk·tou- Ncchay. 

17.10-17.25: Wila,,domoś.c'h pl"zyjeome i. pooyiłecz-

l ne. Tr z Wars.zawy, 
17 .25-18.00: T ram."11!l~s ja sip<>tkanjia. łlemm·j-aoiwego 

o puhair Davi:s.a Po.leka - HoJ.an1dqa. 
18.00-.19.00: Ko1DJcert Ork1•estry P.o•l;iicfi Państw. 

i J1ll!j.us.z HoHmaJD (lemior}. Tir. z W-wy 
19.00-19.25: R·0o2:omaifo&ci. 
19.25-19.4•5: O.dczyron1:1e programu n·a diz.i.e!i na

stępny, ka1le111darzy fj•Lm•o•wy, rep.e!'Lurur o ,pły
ty g rrumofolllo. 

19.45-2-0 15: Słuch-01Wi.siko po.dJł11J.1! Kamms'kiiego 
p. -t. ,;Kom;m:i.aorz i Młynainz". Tr. z W-wy. 

20.15-22.15: O,p~re:tka ze s.t1J1cLja „CnioitL!iwia. Zu
IZ!ai!l:ll·a" - oiperetka w 3-ch alk.<tax:h J. Gfil_ 
berta Tr. z W•ar>&z.a1wy. 

22.16-22.3(): Feiljefon p. t. , .,Djaibły i sbr>aichy ipod
skioe" - wygł•ooh p. Wjfold Buai~kiJe.wjcz. Tr. 
z War.szawy. 

22.J0-22 45: Ko.munńlkait meiteor>ofo·~ilcmy i ma,. 
d•omośc1 s.p0<l't01We z W0amS1Z1a.wy. 

22.45-24: Muzyka ta.nec= z Wanmarwy. 

AUDYCJE ZAGRANICZNE. 
19.10. Wiedeń „f rnsqutlita'· - oip:e~et!ka 

Lełl.rura. 

_„LOS OD PASSIERWAllA 

- pewna wvcirana'' 
Nolaklura lolarJi paiislwowaJ 

S. PASll R AM, 
RZGOWSKA S. 60-2 

Ciągnienie pierwszej klasy w środę czwartek • 

• 
I Ogłoszenia• W tekście 50 gr. za wiersz milimetrowy (na stronie 4 szpalty); 

• oekrolo1i:i 40 g:r. za wiersz milim. Drobne: za słowo 15 groszy, 
najmniejsze zł. 1.50. Poszuki1Vanie pracy: za slowo 10 groszy. najmmejsze zł. LZO. 

Redakcia 1 Admintstracia: Ló.~:t. Plotrko1Vska 49. Tel. Administracli: 122-14. Konto P. K. O. Wydawnictwo Republika" Nr. 68148 
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