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Zwyrodniały
wciągnął

!-4r.

NUMER POJEI)VNCZY 10 GROSZY.

II

280

subjekt fryzjerski

w sieci grzesznej

Zlękła się jego gróźb

pojedyńczego

i słała się

miłości tS-letnią dziewczynę.
powolnym narzędziem w jego ręku.

ŁóD2:, %3 $O'udnia.
wyrafinowanemu donżuanowi
Ale dzi,e wczyn.ka mim,o młodego wie
W jednym z pierwszorzędnych zakla iaki.m był ów subjekt P.
ku nie była zbyt ła.tWQwlcfll{l., W tet nie
dów fryzjerskich przy ulicy PiotrkOWa
Począł się do niej weea~,
które zU'Pełn4e '
sklej, należącym do P. S., pracował przez
częstował ją często łakociami
niedwuznaczne prOpo-zycje P.
dłu.ższy czas w charakten·e subiekta nie j starał 'się zdobyć zaufanie młodziutkiej ''spotykały slę z jej obu.rzeniem. iaki P.
dziewczYny.
Wiedząc że tym sposobem jego nie-

cne zenUary nie dadzą się uneczywil$t,
nić, P. ptl6tanQwił cbiałat przy ~~

grótb,
PoczaJ jej grozić wydal~esn.
Janina na samą myśl o tern, te pozo.
stać może bez pracy, drtała ze m-aehu.

B0~i~~~ć~t~~k~~~~a_~!_~!_~~!_!_~_~!_~;~~~~~.~.~~8!M~~~~~~~~~!e~' ~ęMW~~~~~~~~

Nie cieszył się zbytnią sympatją wśród
#woich kolegÓw i znafomych z powodu
swe~o srorSltkiego usposobienia i skr)"l.e
go charakteru.
Mial pozałem ustal'oną opi:nję
"donżuaoo" najticbszego gatunkll.
Wsrzyscy opowiadali $ob:e szeptem
.() wybrykach erotycznych,
W których P. odgrywał rolę niez,byt za-

=

eroniła bobltteTsk.o swego
bouora i czd.

Me pe-wnego dnia
stać musiało:

brutaJnetn1l

Zdusiła w ~
tD1'1czała.

Niczego fedaak

moba

.,.

donWII rodzScom . . . .csyay.

Przychodzę z towarzystwa DiesleP. S. chętnie się na to zgodu1 i ad nia -pomocy
- Przepraszam ten
wypuszczonym na wolność
, tego dnia mloda panienka poczęła praco WięZnolotn.. CZ'V ma paD dla nich iakiaś dobryf.•.
wać w jego zakładz.ie fryzfe-rskim.
prs:\np na puys7!cśf 7
Pa.n.na D. z młodzieńczym ~ałem
- O-w ~lem... Dwa

"zięła się do pracy, która w przyszłości
miała się stać środkiem jet egzystencji.
Gorliwie w'Y'konywała wt.ożone na nią
oIbowłąz.ki ku ogólnemu zadowoleniu

- Zupełnie · tak
banki i jeden hoteJ które kupiłem_

węglowy

Konkurs

pieniądz

samo

Jest

aje-

jak to jajko,

"Expressu".

--:0:--

~:~tr.=~~~:l! ła~;.

Składajcie

koperty z kuponami!

la
Jasne 1>1000 włosy i niebi.eskie
wesoł,
W dzisiejszym numerze ...L-xpressu"
R
ł
'
oczęta ?:WTacały na liebie ogó tlą uwagę. umieszczony jest ostatni kupon rezerNic teł dz.iwnego. że przypadł.. ona wowy. ważny __ miast każdego brakudo gustu tak
·
Jącego kuponu. _ W ten sposób - konkurs węglowy ..Expressu" jest zam- '
knlęty.
.
Zgodnie z .,moraml konk1usu do
skrzynk,1 .l!xprepu". maJduJ2łcej się

podwónu domu przy al

w

węglowy

Nie'ZWłoemie

.wiaOr •

o . .,A,

kiem policję
która wdroZyta śledztwo.
J-eszcz.e tego samego dtJia zwyrodnia
ty tu'bjekt został &re«lJłO'wa.ny. Pn:yprowa<hPno 10 do miesrLkuia rodzieów

dziewczęciem
Janki.

gd'Ziie

Cieszcie

Pierwsza Jsta szczę§llwych ...zodbyw

Płotrkows",j có~' węgla. ogłoszona będzie w ~war~

..Expressu .

pOIlUf1I prawdę.

pock:r.M ~ s
•
Bożego NaroULO
rl_ ni
j. w J. .•••• '21.[, S,-,, ·
przyznat się do wszysddefo.
(I t.
bot .. J niedzielę kc p:!rt wrzucać nie 0,0P. ~ O$8!Chony 'W 'a:rearr.cie śłed.
in~ gdyż w tych dniach administracja czym,.
nasza jest zamkni~ta.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
W środę dnia 30 grudnia rozpocznie
s:<i ~~sowa!lie 814 ptcmJi przez specjał
się, radjoamatorzy
ny komitet.

Load:,a. 132 gnaihrła. 49, należy wrzucać koperty z 12 kapo. tel4 dnła 31 ,rudnia.
W Jiopałntacb węg1a w Bircheowood nami. Koperta winna być zaadr~owa- zostanłe ISO kopert.
na: ..Konkurs

m..atka 'W'lJięła córkę na
,~ytki" i wreszcie wydobyła od niej
Z1'OZp8.CZODa

,dR

chlebodawcy i klijent6w. których .tara-

wydanyła się wczoraj straszliwa eksplo

li"

kiem. ZnaletJd Jię ludzie, którzy o ~

pra'ktykę.

W ęgI8.

ogrom Die~ I

stkieęl

i prosiła , pana S. by przyjął ddęw~ę

w kopalni

bela ..

pn,ed t;.iekawem okiem i "Uebf:m ludi,.

1S-letnią Janiną,

Katastrofa

co tię
....,

ohJdD, ,.......

Prz.ed kilku miesiącami do właścicie
la wyiej wspomnianego zakładu przys:da żona robotnika fa,brycz.ne.go Helena
D. wra1: ze swą

na

to,

subiektowi.

Przejęta ~ w.t}deaa
~ komulrołwi«k

szczytną.

córą

lIł.ało się

Słaba ~WC%J!l&

W

Wylosowanych

nał'l..l1~szych ~·~niaćb ogłom

,.ex
. _

Radjo zostanie udo·

skonalone.
Demo

SzwaJeantłe. 22 crudnJa.

Zfa. J01kunastu robotników pracQJącycb
Koperty motna wrzucać w dniacłI:
"JUUL
•
W tym tygodniu odbyło. w Bruk.
w ~ wstało zasypanych. W caP ś;oda 33. czwartek U, poni~la1ek 2S l--. i!SS nowy wielkl- konkurs premJ{)w ~. seM pOSiedzenie rady mi~ynarodoweU ~ trwala akcja ratunkowa. jed.. l wtorek 30 ~a.
_
~wracamy uwagę naszych Szanownych go ~Uu radjc)wego. Na posiedzeniu
oak.te dotychczas udało się Jed~ wYZwracamy uwagę, t! podczas Iwh1t ,-,zytelnik(>w na jutrzejSZY nuc.::::r.
tern rozpatrywaqo plan oowego sysłe-

(lobyć trup jednego robQtmka..
------'"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 mu pnesyłania fal pomiędzy stacjami
eoropejsldemi. Nowy tal l7lłem odecra
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REZERWOWY KUPON WĘGLOWY

100,000 osób
... pogrzebie tw6rcy HcJan.mu
bl.zpa6.klego.

W-"---,

tDl.st

J(aUqo JmaJlujAcego kUpoD.
"S

:==::U"się~~~

certów radJowycb.
- -........
-.

•
~

Paryt, 2Z gruch'"

z Barcelony d.onoszą:

Wczoraj odbył się pogrzeb nestora
socjalist6w hiszpańskich Pablo Igle Sjasa, który przekształcił się w wielką manifestację przeciwko dyktatorskim rzą
dom Primo de Rlvery. W pogrzebre brato udWtł okolo 100.000 osób, oraz generałowie, którzy w swoim czasie zostali . '
uw.ięz1eni

przez dyktatora.

'

Imię i nazwisko -....-------~----r------

Adres

streJkowała•••
żandarmerja.

W Ulsterze

a

Sh

F v. r ., ,. ,.,

Ołacz

go C1.!czerln

podróżuJe po EuroPIe.

,~

•.

•

.'1

(.> ""

v

·r,rv

ł

Ił;'

'.'

.J'

lo,

•

r

l
CHCE WPłUJWIUJZ!Ć UJ ŻYCIf.

Na :ewo:

j ........, • ,-.,
d .'li "",. ...""*'
.. "1 ,"' ~1)
,." a li ra ~;'.f ,-;
oloi",

nowe wytyczne poUtyki
sowieckiej.

.......

S$')!"hA J':)':/łf.1;'! G·····IC ":
-t , .. ..,. .. ' . "
0'''':... ' 6" "', C",-!..
~
StH~H .. ;; ~.J

pod u:n .,Pahu,u

Li -, •
SporlvwTo:~o·.

.,f_ "ł.H ewa

mOl-

. to C ~. jJ .,.n 'JJe
na
u.<:na~z;one są lU....

merami.

Porozumienie
z
na

państwami

zacllodniemi

podsławacc'l1 ąospodar

e:::i! ...~d~
Dyplomacja sowiecka pr<.lcuje, jat\'
wiadomo, ostatnio bardzo intensywnie j
umłelętuje rozdzi!ela między sobą rple
00 odegrania.
fJeżeli naprzyklad komisarz do spraw
zagranicznych wygłosi jakąś mowę 1'-:'kojową, to nazajutrz odzywa się ró,,'
nież kmoisarz wojny, który prZYPOlT·,q
że armja sowiecka jest doskonale V!yszkolona i zaopatrzona oraz znajduje S1C
zawsze w pogotowiu wojennym.
Tak samo dzieje się również teraz.
Komisarz do spraw zagranicznych Czi ..
czerin podróżuje po Europie i ZapeWll',"
ws'zystkich o dobre) woli Rosił sowlec~
Ue! i pokojowycb tendencJach polityki rid5li'Jiii!Ii&iW_mhli6ffll\Q....~_!J
IOwłecldeł zaś pn;ewodnłCZ<\cy rady ko
misarzy ludowych wygłasza. movvy,
skłerowane pnedwto I'Ol'OZłIJIIłeatu z
D~stwaml z:aehodnłemL

'A
6ów,

więc rzuca gromy na LIR narona porozumien~ loc.arneńslde ł w

lto6czu twierdzi" te tylko dwa paftstwa
W ł!uropie prowadzą samodzielna. politykę, a
noWicle AnIlJa I Rosła.
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Tragiczny koniec dyktatora

...

Zaciekła Aieprzyja-

• ł
·
h·
ż·
I ~
c~ółka
karykatury.
kt Órego wynlos
a na powlerzc
Ulę yCla rewo uCJa, J
•
ł
tk
trwająca od godziny 9 wieczorem do wpół do 2-ej est nu\ ~ ynna a~tvs a
w nocy.
Comedle fran~alse.
'7
J
d
d
d awn.ych dji Panna
Cecylja Sorel, artystka kom(
~glnq .ZamOl' owany prZQZ ;tl nt1go Z
francuskiej w Paryżu, jest słynną z
wielkiego talentu, z bajecznych toalet,
rywali polItycznych.
krociowych kapeluszy. wielkiego nosa

Przemówienie Rykowa nie mote być
rozwoju połłltyJd zagranł
c;zneJ sowtetów, albowiem było 0ft0
W ten sposób Demarez został gene- gorącej nienawiści do karykatur, powa~
rzeznaC%One dla uspokojenła radykalneW hotelu Negresco w Nicei zginął
nego wieku, oraz wielkiej popularności.
10 odłamu komuniStów, którzy sprzeci- przed kilku dntami z ręki nlewyśledwne raJissimusem annji republikańskiej. No- jaką się cieszy niemal u wszystkich
wskdnikłem

włają s:!ę wszetklint kompromisom z pań go mordercy August Demarez, zamoi- wy prezydent został oficjalnie uznanv szansen1erów ,biorących ją na języki w
ttwamł kapitałistyc%neml

Politycy sowieccy zda,taJą obecnie
talrtycznłe do porozumienia z wielklłetm
moearstwamł ettrOPCjskiem'ł, albowiem
Q'W'arde traktatu Iocarneńskłego wzmoeufło znakom!de ~lro AngłJł w
europie t temsamem osłabiło stanowi-

. , sowtet6w.
Mimo

to dypłomada SO'IlItecka.

tIice się zrzec swych planów opanowa-

AzJ, co jest największą przeszkodą
i10 por<n-umłenła artgielsko-sowłecklego.

Dla

Dyplomacja państw zachodnkh rów
tl!d doskQ-we ocenia wytworzoną symację w Europie f stara się o ustalenie
modus -wvendi z Rosją sowiecka" co
wPłYwa w wysokim stopniu na powodzenie kroków Cz;iczeri:na.
Trzeba Jednak stwi'erdzić, że pororumienie pa6stw zachodnich z sowieWnł oparte bc,-.d~e tyłko nad podstawach
gospodarczych, alboWilem Wielka Brymnja nigdy n:iIe zgodzi się na hegemonję
sowIetÓw w Azji.
iJest to zresztą bardzo mądry krok
te strony dyplomacji angielskiej, albowiem w ten sposób mimowoli zmniejszą
~ię tarcia polityczne angi,elsko-sowiecKie.

Trudno oczywrście obecnie przewidz.ieć, jak wog6le rozwinie się sytuacja
w Europie i w Azji, ale w.ysil1ci Anglji
: Rosji wskazują na to, że dwa najpo~ężniejsze mocarstwa europejski,e przechodzą obecnie do polityki konstrukcyj-1ej z jasnymi i określonymi planami.
tiasło podporządkowania spraw politycznych sprawom gospodarczym zyskuje coraz większą popularność w Eu;-opie i mimowoli tworzy się nowy okres
polityczny, opierający się na porozumieniu wszystkich państw na podstawach g'ospodarczych.
- S. -

CZYTAJCIE

..JU~!lOWana Re~u~łi~f.

ny rentier, o typowo mIeszczańskim wy przez państwa europejskIe, a Francja swych piosenkach satyrycznych.
gla,dzfe, w którym nikby si,ę nie domy- nadała mu godność komandora Legji ho
W jednym z kabaretów paryskich,
norowej i przysłala w podarunku bate- dotąd jest przcchowllną jej karykatur"
śUI operetkowego dyktatora.
z wielkim nosem. Wystawiona przed
Tak~ bowiem godność sprawował rię dział polowych.
wojną w salonie humorystów, tak roz·
Demarez przez kilkanaście dni w jedKIedy transport nadszedł do miejsca gniewała wówczas artystkę. że ta pa·
DeJ z republik podrównikowych Amery- przeznaczenia, naznaczono wielki prze- rasolką rozbila szkło i tylko dzięki in·
Id Południowej, lat temu bUsko trzy- gląd wojska, na połu ćwiczeń na wzgó- terwencji publlczności me zdołała zni
szczyC samego kontreiektu .
dzieśd.
rzu, o kil~a kilometrów za stolicą. JedPrzed kilku dniami długo tajona nieDemarez pr~ył tam lako młody nym z punktów programu uroczystości nawiść p. Sord dla karykatury przeja·
człowiek, szukający przygód i... fortu- miało być strzelanie z nowych armat.
wiła się ral}townie pod'czas odczytu dany. Po krótklim stosunkowo czasie, wy_
Sk'i1erowano działa na stolicę i roz- wnej aktorki, panli. Ccliny Chaumont.
pełnionym czyszczeniem butów prze- pocz~to strzelać.
Na odczycie jeden z rysowników szkli
cował prelegentkę dla kilku' pism. Sic
chodniom I pomywaniem naczyń kuchen
Po pierwszych strzałach Demarez dząca obok p. Cecylja Sorel poprosiła o
nych w restauracji, szukający przygód
zbladł.
Poznał, że zamiast ślepych ła szkicownik. Ujrzawszy karykaturę p.
młodzfenrec zOstał pomocnikiem nauczy
dunków,
strzelano szrapnelami. Nigdy Chaumont, przedarła rysunek i odezwaorela szermierki.
ła się ku l1Jiemał.cmu źdz.iwieniu obec·
potem nie mógł się dowi'Cdzieć, czy by- nych i samego artysty.
Złota młodzież stolicy uczęszczała la to omyłka, czy dzieło zbrodniczej
"Pani Chaumont jest osobą wi'ekowl\
tłumnie na lekcje szpady i floretu, a kie ręki.
i należy ją szanować. Jeśli już konieczdy dyrektor szkoły pewnej noc,,;' znaleSld!na,ł na adiutanta i zbielalemi war nie chcecie karykatur, to weźcie się do
ziony został ze sztyletem w pl: ,;c.h na
.
nas "młodych".
gami wyszeptał:
progu swego mieszkania, Demarez z.oNerwowy ten gest głośnej artystki
- Co teraz będzie?
stal jego następcą.
poszedł w obieg po Paryżu, a szansonje
- Niema innej rady, jak strzelać da rzy będą mieli znowu temat do swych
Po niedl.ugljm czasie Demarez zauwa
lej. Inaczej my zostaniemy rozstrzela'1 .. piosenek.
żył, że jego uczniowie zaczęli nosić peA może o to chodzilo pannie Cecylji
leryny speCjalnego koloru, m1ją ponure
Ludność stolicy zrozumiała, że jest ISoreI?
- miny, a pewnego dnia posłyszał, jak to nowa rewolucja'. Po kilku strzałach
uprzątnęła trupy i przybrała flagami
przy przywitan:iu wymieniaj~ 11asło:
- Patria y liberad! Mueram Josty- pomniki.
Prezydent Santander nie czekał i po
•
l'andos!

I Ubóstwo

- Niema co, pomyślał
dzi~:lj h,~dzie r:,wr/~lcja.

D(!marez, lada

śpiesznie opuścił pałac.

angte

królowej
I k"
S·

2el.
Ol

W ten sposób Demarez został miano
Zmarfa n~edawno angielska kr6Iowz
wany, jako naczelny wódz, dyktatorem. Alel<sandra, wdowa po .Edwardz;e VIL
Wl'lIiespełna tydzień potem odbyta
w stanie smutnym zostawiła swe finanse
się istotnie rewolUCja. Prezydent rcpu. Wkrótce po.tem ?:marez musiał uPo śmierci małżonka f1dziedziczyła
hliki zemknął, zosta\viając miejsce jcd- UCIekać, ustęPUjąc mIejSCa nowemu preogromny maj~tek, a oprócz tego pobie·
nemu ze spiskowców, uczniowi Ocm;l- zydentowi, którego obwołała nowa re- rała z kasy państwa 70.000 fun~Ć)w szteI
reza, o szumnem nazwisku don Jose I wo!ucja.
Ungów rocznej pensji.
Z majątku odaledzicaonego po mt;'żiT
Sautander y Zorillo y Camera. Rewoll.1-1
Ten, ni'emal operetkowy epizod, tak
cja trwała od godziny 9 wieczorem do częsty w historji republik połudnj,owo nie pozostało jej n;c, rozdała wszystkn
wpół do Z-ej w no.::y.
j' środkowo - amerykańskich.
poszedł na dobroczynne cele. a chcąc dogodzić
wszystkim hiednym, którzy zwracali się
Nazajutrz Demarez zostal wezwany wkrótce VI zapomnienie. Dopiero obec- do ni.ej o pomoc, zastawiała nieraz w
do pałacu llowego prezydenta, który mu nie przypomniała go prasa po zamordo- banku swą WdO\V1ią pensję.
.
oświadczył na wstępie:
waniu Demareza.
Drugą pasją zmarłej królowej był"
- Kochany panie Demarez, mianuję
Przypuszczają, że jest to zemsta na hodowla rasowych psów.
W l'obliżu swego pałacu w Sandrigpana naczelnym wodzem armji. Proszę tle politycznem, dokonana przez kogoś
ham
posiadała fermę, gdzie znajdował»
zamówi1ć sobi\! dzisiaj mundur u mojego z bliskich przyjaciół Santalldera, który
się najurodziwsze okazy psiej rasy. Cokrawca, a jutro ~tawić się u mnie na żyje dotąd w Ameryce.
dziennie spędzała tam królowa po kilka
audjencji, celem otrzymania nominacji.
godzin, bawiąc się z swymi ulubieńcami.

_
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Były

to

małoletnie dziewczęta 1 ł{tóre stał\' się

mi

zwvrodniałeg-o

S'kich dziennikach uka!.y'łlały się ogł-o
swnia, zawier.ające whd.l)mość, że pewien gentleman zamieszkały na wsi poszuku1je młodej dziewczyny uimu;ącej po
wier:zchowności.
jako towal'zysz.k.i dla
tony, albo też guwernantki dla dzńeci.
Zaz.nacz·on,o przy1em. że zgraszać się mo

kondyd,ttki

niże;

I

~

Londflll. 19 1!,rudnia.
~en.s-.lcyj?~ proces :rzVffid.iącv w nlipr,?zentu optnJę szerokIch sfer ro'zpoczął
się w Londynie prze:d sądem przyslcg
łych. Bohaterem tej sensacyjne; afery jes.t
'11eslydw.nie brp,aty w~aścicl<:1
ze.mk'1
t-Jal'ey Morw, który pCl0staie p.'}d (.skadc'11em
uw~edz.enia 3'~ maloJeimch
dziewcząt 7v1 :'':'Iis dziewcLęta ~e uprowa::J~::.! a ... olem wlęzH \V ~WOlm 'l, ~.rnk ..l
Jak I~ już wspominaliśmy swego cza
$U przy
1ek
wyjawił. że w w3p:lUia~
łym 1/amlm Pipinkford od'bywają się o,rgje. Zamek t~l1 znajduje sie w hrabstwie
Suss-ex i iest własności~ 38:1etnie~0 Mon
ri.sa Zamek ten zbydowany
na skale.
należy do najpjęknieiszy~h i najsŁamżyt
nkijszych zamków. Jestto prawdziwie sta
ra pańska r,ezydencja,
średniowieczne
~a,mc:z;ysko z wieżycami,
zwodzonymi
mas-tami i strzelnicami.
Zamek jest oddaIony od najbli;i;Slzej
wsi o 8 klm. Tutai to w tem zamczysku
starożytnem zamieszkał Mords, o którym ludność tyłko tyle wiedziała, Że był
kiedyś kupcem i w czasie wojny dorobił się ?gTomnego majątku. Nowy pan
z3.mlw p~o\,;'a.dzjl życie samotne i dlatŁe
go uchochU za dziwaka i mi!-antropa.
I oto pewnego dnia okazalo się, że
$amOl1nik urządził sob-ie w swoim zamku
formalny harem. Mls>da rosjanka, jego
rze,koma sCJkretarka, miala powierz.one
&obie zadailie przywo.bhnia młodych
dzi.ewcz~~t pod różnymi pozorami. RosI'an
,-Ka
ta zorganizowaia form,tlne biuro,za
pośre,dll'ictwem którego dostarczała coraz to nowe odaliski do haremu tego an
gie1s1delło paszy. Co jakiś czas w loudyń

gą

pana zamku.

faworyłeł(

Ja.t 20. Na

ot5łoszerd-a

te z~łaStZały się set·ki kandydatek, a rOsjanka wybierała z pośród nich najuirOdxiwsz.e.
Według zeman Mordsu,
wi-ęk S7J0'Ś 6

francuzów z drllzami.

I
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tych dziewcząt pnyjmowab, bez źd~!wic
nia w~adomość ~e pan, ~a~kll Pipinkford me potrzebuje WI:lSCIW,~ ani 11u'.ver
nantki do dzieci. ani pań do (owarzY- I'
S!wa dla żony. Wiele z nich godzih się
odrazu ze swoją nową rolą, nic,kt&re je·
dnak wz.br,~niały się 'lIce ~)')t1U M.orris?-,
wi i te więziono całemi tygodrlhmi na
zamka. Jednej z tych dziewcząt udało
się uciec i po ;'6żnych przy~odach ['d'cta!
la się dostać do pobliskiej wsi. Rodzice
porwanej zrobili doniesi.cnie do policii i
w ten sposób wykryto harem zamkowy.
Moms i iego sekretarka zostali aresztowani, ale potem 7:1 kaucją wYPuslczeni
na wolną s-t'opę. \VI międzyczasie Morns
ożenił się z rosjanką, kUn'a obecnie ra.zem z njm zasiada na iawie oskarżonych
Akt oskarżenia stwierdza. że pan ,.
zamku uprowadzil i więz.il 36 dziewcząt
Ist10tna cyf.ra faworytek Morri~a była je-I

I

dnak o wiele większ.a, ponieważ wl·eIe z

tych dziewcząt które przepędziły kilka!
•
tygodni VI zamku, ze zif"ozumialych po- :;tob~u)~,.l' g!"o ·od hv!erd'1!~ N~9brJ~/n! ht.ór~ OfHllntH,It'i',,,t,· r~ nr· v;.:, l "
wodów wolało zachować in cognito. 0wasr.-:e v.lO s~a 1l'l<,?j'H;:~i5~'C.
skarżenie odnosi się zresztą do wypad- ~~!!!~~.~~.~LI.J~~~~~<~~.
~·~~~.'~~if~~~:l!."!!~f~!!~~~~~~~~~~~·~!!~
ków, ~dzie chodzi o małoletnie. Obroń
cy Morrisa powołują się na to , że dziewczęta przybywające do zamku dohr:re
były poinformowane o roli. jaką tam ma
il.1 odgrywać i że wobec .tego niema mowy o uprowadzeniu czy uwięzieniu, W
ciągu rozprawy przedefiluje przed sądem
Dawne księinlcZ'ki k'1"w1 szczyciły się tetu paryskiego na. zas.:lr.ic r<no--" y.
36 dalI , haremu Morl"isa.
tem, iż są dohremi kucharl- a,;}i. Angiel- "Kuchnia dla chorych".
'
lamllJt.i=_____m.mn:m ska królowa Wilktorja kontrolowała nieAutorka opTarowała kulinarne pnc·
~
raz kucharzy czy pl'zyprawi,:,:;ą potrewy pisy dla cieT'piących na anemię, gruźlicę
REFORMf-tCK~E
wedle jej woli,
katar kisze/k, ka.tar żołądka. cukrzycę.
PigułiIi x m ZAKONNIK
Od:qd jedllak kobieta z.ac:zę-ła pt'z.e- dla ludzi wymagających silnego odiY" la
Apteki
myśliwać o emancypacji, porzuciła 1'001- nia i dla 'tłuściochów, pragnących SCCt.IRARmWSK:· ruSlYHS:<!
dle i garnki. uważCI·jąc t() zajęcie za nie- dnąć.
Kuchnia panny Drumont jest ró:i:.no.
'f/arszawa. Trębacka 4.
p;rzy;st'oj.ne i mało odpowiadające jej
rodna,
smaczna i przystosowana do rb'ł:
Wznl()s!e>j duszy.
ne>go r~aiu organilmlów.
Sz:tuka kulinarna poszła więc w po
żołądek. chronia, od reumatyzmu cierpień wątro·
ruewierkę ku wielkiej S7JkodzJe z<kowia
b", artretyzmu. bemoroirodzin.
1 d6w i uderzeń krwi do
Przyrządzenie bowIem jedzenia jest
glowy.
sztuką wymagającą wielkiej wiedzy i in
Żc.dać ty lko z Zakoonikicm
teligeucii.
Dowód te.go złożyta p. Klara Dru-

,

DO~ltorijł

za.

Itsiążkę kuchar~~~~~e

Sensacvina rozpra\va' paryianld.

Czytajc"e

mont, które
~,

~

'll'tYskała
-,

doktorat uniwe:rsy

~~

EE~2§,,[X'R[~~ WI[[l~~li! t'

I
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Mówił jakby do siebie. Podal Jance Józek. o którym

!

mówił ""tadek. Czy

S\V4 s.uch~ kościst 11 dłoń na powitanie. tak ostro pannę trzyma? ...
Dziewczyna zmieszała się bardzo. Nie
Nie odpowredzłała. Dwie łzy bfY3~
było jej to na rękę, że ktoś ją tu znał. nęły jej w oczach.
W jednej chwili straciła cały humor i
Spuściła głowę, chcąc je ukryć.
pewność siebie. Nic usuo to uwagi AnAntoś chwycił jej ręce i śdsmtl moctos~a, któryodezwal się opryskliwile no w swoich sinych dłoniach.
Góralskiego.
- Nie bój go się panna - nic n~~

co

CY/'l.f GltJJol2tarniezo-erotgeZJ2!J,

oJI2(.J{y na Ue

zoarzedyaraHJozim!ii6

Weszli do małego schludnego pokoik--u
Rozległ ~1ę charakt:~rystyczny chrzęst
- Siadaj sobie panna przy tym sto- slQmy i z za siennika uniosła się rozle - zapraszał Antoś, podając Jance czochrana straszliwie gZowa.
krzesełko.
- Hę? - zapytał leniwym głosem
Usiadła i poczęła c~ekawie rozglądać wyrwany ze snu mężczyzna.
się po pokoju.
Antoś śmiał s<ilę szczerze.
Ładne kwiatki rzekła po chwil!,
- A też wyglądasz jak maszkara wskaZUjąc
oczami, na rząd doniczek,
no,
no! Chodź-no, brachu, i przedstaw
stojących na oknie.
- To nie moje - odparł Antoś -- się naszej nowej znajomej ... Żywiej, żyto \Vladka ... Bardzo je lubi l pielęgnuje. wiej...
Góralski paslusznie podniosł się z
- A kto to taki - ten Władek?
- Mówilem już pani - mój przy- siennika, strzepnął z ubrania odłamki
jacIel. Góralski... Spi teraz jak zawsze ... stomy i zbHży! się do stotu. Był to odrażająco brzydki mężczyzna o twarzy.
Ot. tu ...
SpOjrzała w stronę, gdzie Antoś poccnŁkowanej śladamiI ospy. Pudawc
wzrok swój skierował i ujrzała leżąc-ą szczecinowate włosy wyrastały 1::ezładna S'i-enniku w najciemniejszym kąCIe po nie tuż nad samym czołem, naclajqc C<l.tej postaci \Vładka ponury wygląd. Na
koju skuloną postać mężczyzny.
- Ten Władek - objaśniał Krysp!n jednym oku nosił czarną przepaskę, kt6
- to tak c~ły dzieli Ciągle śpi... Ledwo ra zas!anLala mu jednocześnie brew i
'lię pobudZi - znów się spać kladzie ... niemal p6! czoła. Mógł mieć lat około
Łatwo mu z tern spaniem idzie, bo czterdziestu.
Łypnąt swym zdrowym okiem na
ma, biedak, tylko jedllo oko.
Jankę
D rzekł głosem monotonnym, bezZaśmial się do siebi'e z konceptu i
nagle huknął nZl. cały glos:
barwnym.
-- Znam ją_o To dziewuc:'a Józka
- Te, \Vradek, wstawaj!... "Vtadt~k!
~'~cia mamy!._
Rutczaka-.

_ Czegoś stanął, jak gapa? _. Rt1SZ zrobi. Palec tytko zakrzywi się stary i daj nam wódki i zagrychy! z nim rozprawię ...
Z
Janka
g

I

niezw-yklą zręcznc,'§cią, zupełnie

to się

wybuchnęła nagłe ~raltow-

ni'elicującą z jego skarłowocIałą postacłą nym płaczem.
zakrzątm\ł stę Władek Koło stołu. Po
- Nie..• nIe_ nie chcę ... Daj j}atl
chwiU stala już tu flaszka gorzałki, ta..: kój .. jut Mę.

SPO

lerz z kiclbasą i chleb.

Antoś zerwał się z miejsca. Chwilę
niezdecydowany, wreszcie skoczył
- Będziesz pil z nami, czy wolisz
ku Jance iI począł obsypywać jej ręce
sp~ , ?
- zapytal Antoś Góralskiego.
pocałunkami.
Poznać było odrazu, że wolałby. a- Aha, to tak, - mówił szybko by V·/tadek wyhral to drugie.
to ja j.uż wszystko rozumiem ... Nanewstał

-E, pójdę spać ... - machnął ręką no bije także - łotr bezwstydny ... Jut
Góralski, który l)yl nie w ciemiJę bity ja się z nim policzę, jui, już ...
i zrozumiał. o co idzie jego przyjacie- Daj pan spokój, - prosiła Jank: .
lowi. Powlóki si<;- z powrotem na swój zar.OSZC:IC się od płacz:! - PO co to pasiennik i po chwili spfll już, jak zabity. nu ... To bandyta, rozbójnIk ...
A!1toś do Ja l lJ':i - al~ taki dziwny i nie- Nie boję si~ g:o - o1p?ld h:.1rdo
- DO')fY chlop z niego, - szepnal/ Antoś - a p:ll1ny dotkn[lć nie p')zwn]o;,
sympatyczny. Trzeba się z nim zżyć, że bo to grzech ...
by go polubić.
LubasiówllJ. clJwycila llagle (lłc(l ';'1\
Nal~l wódki do lJeliszk6\\',
tos,j.a i nim się ten zdoł::! Z()rhlltOY, (\
- Za zdro 'lic panny!..
wyciąsnęła na niej gor~cy poc .. lul1ck.
Dziękuję.
Stał przez chwilę, bk skmnicnir I\'.
WychYlili d l%:kiem i przckqsili kicłKryspina j2kby piol' 111 trza(~ł.
b aStl.
l - D ziękujQ ZJ. dobre serce
C
o też p~l:ma l<1k rapllem POST .ut··! ncln J(!nka.
niała? - za;) ,rhl t~nto:~. pa~rz,w z wiej
Miast odpowiedzi. chwvc.it .;:1 w :'ll{ą tkli,voścb \v modre oczy Janki.
! mionu i przycY'snąi z c~J ki I 10'.::' cl)
Zam;c!:iznla siQ ZllOWU i odparta, aby sicbi,c.
zbyć.
- Kochasz panna?
Eee.e
nic takiego ... Zdaje się
- Jak :vłasną dus~ę ...
panu...
Usta ich ~topity ~ie w (UlW; '"':.1, '<nci- Wiem. c.o pąnnk dolega - ten nyro vocalunku.
(d. I'~ li,)
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DZis, i dni

następnych!

Dziś

następnych!

i dni

Dramat salonowo-erotyczny w S-lu alitach

•

lerw z
PŁONĄCE)
Trzy serca p'&oD,Acet.
"'t

(TRZY SERCA
Trzy S·erca

plonące

-

to tragedia kobiety kochaIllcel. lecz nie kochanej...

Trzy serca Pł.·ooAce""ł

to miłot~ pięknef kobiety
ku mętowi swej siostry ... "-

~o tnge~ja męż.czyzn, kochalącego SIOstrę swej tony".

Claren"'e Drown'a
g

Wspaniała wystawa,
doskonała
reiyserja'

:a~~~j.

'4bJ

laurJ la, ~UBlI oraz ~~nlinJ fR{~[RI[K sta;;::id;i~~~:~%jnt~~~est
Orkiestra symfoniczna pod dyr. L. KANTORA.

POQlłtek

Sala dobrze ognana.

o godz. 6-e).

Dr.

C~olf'oblł

ostatni.

śW1atlem I Lam?,
KwarcOWa}

kob;ety

"Luksusowe Kobiety"
" . . . . *'-dl,. -

DrMUot . , . . "

Z pjękną

PrsepJdI",...." i rewjl JlljnoYlZJdl mód

-

lit.... -

Występy

~wiat IHuiniollY
w

·iMiłjWWif

W

~ wy.tepJ t-.cerkl o 'wIltO,,", Ifni..-

~

DZIECI...

tIOboa. I .Iedzle.e o a-el oatatnl s.ana o 10-.J.
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Sala dobrze ognan..
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Telefon NI". 25-38 - - - - - PrzYlmuje od 9-2
t od 5-8
,
Dla paf! od 4-5
Dla pań oddZielna --~--poczekaima.
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nczytem produkcji filmowej iti

t5l

wyr.l\pwanI P• ~l

-
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Nawet ślepiec zdolny byłby określił
wartośĆ tego obrazu, słuchając tylko
okrzyków zadowolenIa ł westchnień
publiczności.
Jest to

Isłny

cud techaikl
graficznej I

foło

Jeden z najbardziej zdumiewających
obrazów, jaldt' dOły' hczas widziano.

tycie przedhistoryczne.

Już należy , ,
stosować jedyny i
bowany środek na

przedpotopowe na City
w LondynIe.

w Pary tu w
miesięcy

cł~~u

5-iu
~~~

wypró-

"

odmro-

••

Znany łódzlli kupiec.

który obecnie mieszka w Ber-

Hni e, obejmuje

zarządy

.
iądaf IV aptmch i skł. apI.
._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _......_!
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Dr. med

Domy w Berlinie.

Narutowicza' 3, II p. front

poleca nowości demi-s2zonow2.

I

Warszawie.

[bapeaox

lestawlam komplet uczenie w moJem

od 12-215-8

.

Ni>

5f

Jesł

podWYłszone.

Właścicielka

Atelier ArtilfiQue

FILM SEZONU!!!

Tysll\C razy przewvtsza to, co wyobrainia mote podsunąć.

Wyłwłetlany

tenle

ł1rU~lut~ili
~
F. JL I)h:
42.

l.awa.uzka

Conan Doyle'a.

'HAJWIĘKSZY
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Tanło, bo

~ "\lnfiW~łr'l

Dr. med.

.M~ ~

BOLCIO KAMI"SKI :U;O::;'ertn::

POSZUKUJĘ

----Dr, med.

i,lO{lI~ena

Heleny Bekefi
u.ata-..
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od 8.,- 12
i od 5 do 8.

oromlenialTi

b. lDosluewaJdef
............ Col. . . . . w Loadlał.. -

~ o.łta6czy , . . .RlpeodJę

12 m. 14
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Lampa Kwarcowa
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roli gł6wnej.
Artystyczne
Bad program

LEE PARRY

N, 23

Si.f.órne
tele!. 4\)-2b.
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p~dzącym PoclągiBm~
Kola lokomoty'wv rozszarpały mu clalo.

pod

LÓDŹ, 23 ({rudnia.
że zbyt późno. Nieszczę śHwy osobnik
W dniu wczorajszym na linji kol,=,- wydawał z siebi.e ciche jęki. Dokoła ojowej Łódź - Koluszki wydarzył się fiary wypadku stroczyli się przeraż~nl
straszny wypadek, który pociągnał za pasażerowie i służba kolejo\va.
sobą śmIerć jakiegoś n~eznanego męż
ZnajdUjący się w pociągu felczer cczyzny.
patrzył c.iężko rannego, którego tym sa
Dzialo się to w nocy.
mym pociągi'em odwiezrono do Łodzi.
Mówca: Towarzysze!... Czy chceci'e
.
Na torze ukazata się ciemna sylwetzostać a.ntypcrystaltycznymi, parama-I
.
Po drodze nieznany osobnik Zak0l1gnetycznymi, tontynowymi proletarjuł.
J t hl f
ka mężczyz.ny, który chciał wrdocznie czyI życie.
szami?..
AKuszern.a: es c op ecl_
przejść przez szyny.
Zwłoki pozostawiono w wagonie ba0108: Towarzyszu, zamiast gadać,
Profesor: Dobrze!. .. Niech zaczeka
Nagle
jednak
rozległ si,ę loskot zhli- gażowym.
rozwiązujcie lepi.ej krzvżówki!...
w korytarzu ...
żającej się lokomotywy. Pociąg najePoliCja wszczęła w sprawie tej ślerlz
&i.idi~~~W~biiMi~S~łiEii1łłtłkJił~4M.iiiti!!II&&SICi
chał w największ:\. . m pędzie na mężczy two, która stwierdzić ma, czy w danym
znę. Kola lokomotywy wpiły się w ciało wypadku mialo milejsce
samoh6jstwH.
Maszynista zatrzymał pociąg, jednak czy tet wypadek.

I

Strzelanina na ul.

Bednar~kiej.

Dzielny policjant ścigał trzech opryszków, których
zmusił do porzucenia skradzionej garderoby.
LÓD~ 23

II'UdoIa.

W anta wczorajszym przechodnie
ulicy Bednarskiej przestraszeni zostali
strz.elaniną.

Posterunkowy W. Malinowski podczas służby przechodziJ obok domu numer 14 przy ulicy Bednarskiej, z:auważył trzech podctrzanych osobl1!ikpw. któ
rzy niosąc na plecach worki. podążali
szybko w kierunku Szosy Pabjanickiej.
Gdy osobnicy ci spostrz.egli policjanta, natychmiast zmien;ili kierun('k i szyb
kim krokiem skręcili na pole, przylegające do ulicy Bednarskiej.
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nem, a ojcem panowały bardzo naptęte i pobU go tak dotkliwie, te ten udał się
stosunk!i~
.
do komlsar}atu ł zameldował o PQbiciu.
. Syn zarabull ~ć duto. ale całe ~
W młęd.%ycu.słe syn. dOWiedziawszy
mądze tracf.ł m1 w~ę.
. sfę o tem, dostał ataku histerycznego f
/ Z tego te! powodu, między ojcem, a znalazłszy w szafie botelkę jodyny wy_
synem dochodziło do powatnych kłótni, chylilł ją do dna.
'
.
w których syn, jako silniejszy, zwykle
Zawezwany lekarz pogotowia udzte.
brał górę.
lil mu pierwszej pomocy.

sąsiadów.
trupa tkacaa,

i ustami spalonemi
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trucizną.
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54 cxł dłut
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cusu zamiesz.klwał 42-1etni Władysław
Wspólnym
wysitklem wywa.tono
Kute, z zawodu tkac~
drzwi i tu oczom obecnych przedstaWl!ł
Zwykle widywali go sąstledzt, lak się
wczesnym rankiem wyruszał do pracy,
widok. śclnaJąC}" krew w łyłacb.
a o zmierzchu powracał do domu.
Na podłodze z Z1lclAnlętą pętlą na szył
Zaw~ze do kO&'~ ws~ptl, z kl~ po
Ietal wn.lały trup Kuteeo.
pwę<:b:il, zanim udawał się na spoczyUsta były 'fi straszliwy sposób po-

D"w osbttnłcb

aniach rrlkt go}ednak

ułe PaJo~ na stoliku stala pr6tna butelecs

widywał. Przyt>uszczano początkowo,
te gdzieś wyjechał, ale przypuszczen~
ta było bezpodstawne, gdy! Kute .ue
miał prawie tadnych krewnych, ani td
nigdy nie m6wit o wYjetdz:iJe.
Zantepokojenl tak dług~ meohecooścIĄ Kutego sąsiedzi, ]lOStanoW'111 spraw
dzić, czy faktycznie nie ma go w domu.

ka. w której widoczne były ślady ja.k;i.ejj
trucizny.
Przeratenf sąsiedzi zawe%walł lekarza pogotowia, który stwierdził zgon.
Trupa zabezpieczono na miejscu, aż
do zejścia władz sądowo-policyjnych.
Wyjaśnieniem tej tragicznej zagadki
zajęły si..; władze śledcze•
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W pewnej cb~ ldedy SYll został
Od dłutszego jut czasu między sy- nagie spoliczkowany. nucił się na ojca

W jeCfnOfZbowem mieszkanku prą Jdrzwi jego mieszkania.
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widząc,
te od1egł~ć potnłędzy mlłl, a uciekaJł\cym.t, nie zmmeJSA się. strzeUl do nich z rewolweru.
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Syn

Straszne odkrycie

ROdtl>OC%~ się wścIekła goaitwa.

Wuyscy trzej odPOwltdZ!łleli

Ciłąbińsl(ich.
Qjca, poczem targnął się na s\ve tycie.
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Tragedja rodziny

DzIelny policjant, nie bacząc Da niebezpieczeństwo, zbUżal się powoli do
oprysz.ków.
kr k
k ki
CI jed n ak cof a It .,.,a..,.
~'"
o za roem,
ostr~~Hwuj~~ ~ uparcie. - W pewnej
chwtli rzuclh SIę znów do ucieczki.
Poltcjant podąiył za nimi, jednakte
ole zdol~t ich już dogonić I trzej ztodz.ic:;je skryH się w jednej z prz.yleglych ultczek.
PC?sterunkowy zrewidował wówcus
workI, w których znalazł wIększa, llość
garderoby.
Urz~d ~ledczy wszczął energiczne
poszuklwama opryszków.

Trzej mę!czyinl poczęli natomiast
Udekać, powstawiajtĄc worki Da pastwę

losu.
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Tragiczny wypadek

a!t

pierścionki

biednej kobiety
okazalJ

814lł be~wartoścłowem'

«ak ~o!.ia.-:X~
W
Gdańskiej.
6wiecldełkaml.
wca.l.e pra~
LóDŹ, 23 grudnia..
.
Belka IIpadła na 11-lełnlego chłopca, przyprawiając go o kalectwo
Do mieszkania p. Stanisława JaworDo IN.fei izdebki pny ul. Andne;a
Nr. 54 za~:rura st1'aJttUwa nędza. U~a
ł.óDź, 23 grudnia.
pobliżu ll-Ietnlego chłopca Władysla- sldego zgłosiła sj,ę przed kilku dniami.
samotna pra.oz.ka nie śmiała prosić cillro
W (tomu przy ulicy Gdańskiej nr. 77 wa Przybylskiego.
jakaś starsza ~obileta, która z płaczem
go o wsparcie. M. wre.ncie wpadła na dnia 6 li!pca rb. zepsuła się studnia.
Uderzenie było tak silne, że spowo- skarzyć się poczęła na swój los.
dobry pomysoł. Postanowiła ~ąć ko- . Roboty nad naprawą oddane zostały dowało zwichnlęde kręgosłupa przez ca
- Nie mam z czego żyć, okradli

domu przy ulicy

awś ,kąt"

I
w swym ma.}yo:t mi~śand.cu. przedsiębiorstwu pomplarskfemu Jak6Pned tytooniem 74łosr!a się do niej ba Jachowsklego, który ze swej strony
pe-wna rucwiuta., która oświadczyła jej
i! przyjechała z Krak>O'Wa i chętnieby u polecił ich wykonanie bratu swemu Ber
niej z.amieszikała.
kowi. \Vydal mu niebędne narzędz.ia, a
Wiktoria Jailczak za skromnem wy_ między innemi znajdowała się winda
fl.agrodlz,eni~ pozwoliła jej z.amiesz:.kać blokowa na trójnogu.
w swym mieszkaniu.
Na podwórze wspomnianego domu
.
Wczoraj gdy J. powróci ta po kilkugo I spr.owadzono uarzędzia i zabrano się do
dz:inne; nieobecn·ości do domu, zastała . pracy.
dnwi od mieszkania o1warte.
Trzech robotników: Władysław JuW skromnym
mieszkaniu nie zna l stynowski, franciszek Lupas i Jan Botuła ani jednego sprzętu, z.niknęła rów-' gunows1<i na zlecenie swego kicrowllinież cała jej bieltma!
ka poczęli ustawiać windę.
Uboga prac7ka zal.ewając się 1Jzami
Pomimo iż podwórze byto wybcŁoVlvhiegla na podw6rze
.'
,.
.
I nowane w1l1dę blokową w podworzu I1!C
. - NIe. mam J'UZ me t e1"a z, wszystko zabezpieczono i jeszcze tego samego
mI z,abnh! - wołała zrozpac~ona.
·
d
~
.
lI d.,1lua przys t<1Plono
O pracy.
J"k S.1Ii~ okaza.ło lokatm:b. Ja~czaków l
Ale zaraz następującego dnia zdarzył
ny, Cecvha Maglcra, w c~a \Su kilku go- · . •
,
lzin zdo/ ala wynidć wszystkie rzeczy z Slę tr?~!czny w~pad~K.
.
"· ;e$zkani.a i ulotnić się.
I \Vmda zawahta SI!.;, przyczem Jedna
f)ryszu·kujc ią obecnie p·alkj.a.
belka trójnoga upadła na stoj'1cego w
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chłopiec uległ sparaliżowanIu
kończyn.
O

dolnych mnie, nikt

się

rą kobietą P

ni,e chce

zlitować

nad sta

lamentowała przybyła.

ględzf-ny trójnoga usta1iył, że jedna
. Jaworki przyniósł jej wówczas p~
z belek t. zw. dyszel w górnej części zostałe z obiadu resztki, jednakże sta
zmuszała, umocowania dwiema nadgni- TUszka nie chciala jeść i w dalszym cią
lemi deseczkami.
gu narzekała.
Sprawę powyższą rozważał w dniu
- To jest jedyny mój sb.rb -- 0wczorajszym sędzia Zaborowski w try·· świadczyła, pokazując p. Jaworskiemu
bie postępowanb U!1roszczonego.
dwie obącz1d - zdecydowałam się na
Przedstawiciel oskarżenia puhliczne-' wszystko. Sprzedam panu.
go prpkur?tor Zalicki, co do Jakóba JaP. Jaworski zlitował się l1~·d nią i dp)
rochowskier.:o zrzekł się oskarżenia, co jej 30 złotych za dwa picrŚcio111łi.
Z;;!.ś do Berka Jarochowskiego popiera
Gdy pokazał je jcdnal< n8.Znjlltrz j~.
akt oskarżenia w całej rozciadości.
dncmll z swych zJ13jomych okazało się,
Sędzia po zbadaniu świadków, usta- iż pierścionki te. hyly zrohi'one z pozto·
rających winę Berka JarochQ\vskie~o eon eg-o żelaza. P. Jaworski nie mór:
skazał go na dwa mies·ią ce aresztu.
llig-dzie odl1L1lcźć pOl'rystowE" Z1c(ł1~1k
Brodek zCl.rr:·l'ie~2.wezy zmieniono I1d
'liV tych dnb(:h równid la s.ama tn> ··
poreczenie w sumie 1000 7łofych, zaś bieta w pochhnvch ok< ~·C?r~cbd·
do chwili zIożcn'n tej kwoty osadzollo sprzcdab pierścio:lki jego l..arrei",fI~ ~.t)
sImranego w areszcie,
3S.
strze.
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\""ottczas, gCly oplnją publiczną w kHjenta osobiście, arystokracJą -- uasza
lVUodzież wkracza w te szranki zbroj
Niechaj będzJc zuchwała i pogodna:
Łodzi wstrząsają bolesne zagadnienia inteligencja, lubująca się VI tytułach i na w górne hU.sła i szcytne ideały, lecz
Niech wyrobi w sobie zasób optynajczęściej bez duchowego i fizycznego mizmu, który jej starczy do schyłku
nc;dzy i bezroboda, gdy na porządku godnościach.
dziennym stoi przedewszystkiem kweArystckra!yczne są llasze obyczaje, hartu.
życia!
stjn zdobycia utrzymania -- niemniej ak · w kt6rych przesadna gtzeczność oapoNic więc dziwnego, że tak łatwo ima
A co najważniejsza - nhx.' ~~ ufa
tualną sprawą

jest nai'-imutnłejsze zjawisko w naszem niev,resotem życiu a
r:1fanowicie - samobóJstwa wśród mlodz18i:y.
(
Jest to kwestja godna uwagi przede<vszystkiem ze wzgJęduna jej przyczyny i charakter, sięgaja,cy głębiej w podwaiiny bytu narodowego niż to się wyd&}e pOWierzchownym obserwatorom

wiada często zbytniej wyniosłości.
Aryst s!~ ratyczne nasze Rosposie, 0toczone licznym sztahem służby i gustujące w życiu nad stan.
Arystokratyczna jest nasza mlodziei
nawet w tych odtamach, które hołdują prądom skrajnie Ic\vicowym.
Uwydatnia się to w jej pQstawqe życiowej najdobittliej.
Młodzież nasza wskutek bg6lnej stag
nacji bardzo skąpo wyposażona w środ ki materjalne, niewielkie równIeż ujaw
nla cnoty bojowe w realnej watce o byt.
Surowa rzeczywistość powołuje ją w
szranki od wczeSTlych lat i doświadcza
- trzeba przyznać ~ sroglemi cio~
sami.

nas~~ego życia społecznego.

Jako praźródło tego zj~wiska uwal2my w pierwszym rzędzie głęboko
Nśród nas zakorzeniony arystokr,a tyzm
nletylko tla szczytach, lecz nawet na
~boczach i nizinach.
Arystokratami są nasi kupcy. itwatający za ujmę dla siebłle obsługiwanie

się naszej młodzieży znieehęcenie rezysobię niezłomnie, niech wierzy. nietylko
~r!aeja i rozpacz.
" inteligencję i talent, ale w równej
Nic też dziwnego, że tak często i tak

W gabinecie pe\\rnego przemysłowca
Pa.n Oancegat szef firmy "Oancegal, w Chicago, wyczytać moina: następują
Oancpomadei S-ka" si'edzl w swym ga- ce napisy, rzucające się w oczy wchobinecie i pali grube cygaro, prze~;Iądając dzącemu.
ostatnee rachunki.
- "Interesanci!· Bądźcie lapidami,
Pukanie do drzwi
czas mój jest kosztowny! Z góry więc
~ Proszę.... Można._
odpowiem już na niektóre pytania wasze
- Czy mam się dobrze?
Drz'wi słę otwierają i wcbod~ star>- Dziękuję.
$zy buchalter.
~ Jaka jest pogoda?
- Prosze pana szefa, ja ośmielę słę
Nie interesuje mnie lo.
orzypomnieć pokornie, że dziś wlaśnie
Czy cieplo jest, czy z.imno?
obchodzę jubfleusz-_
Nie
chcę słysz.eć o teIlL
- Jaki jubfleun?_
- Czy czytałem gazetę?
' - Pracuję w J)al1skłeJ :fiirmIe łrzydm
Czytuję tylko kursy giełdowe.
~ci lat...
Czy rodzina mota mlewa się doA na to Oa~cegal sPOkojnie:
brze?
- I co pan mów! do tej mojej clerpfi...
- Jestem kawalerem.
wośoi?_
.
Dowrozenia I Dowidzenm t_
1lmes is mooey!, Cus to JlienłIldz.!
I-

lo-

lo-

'':

Tnnpora lnut:anturl
Stagnacja na katdym krom
w sklepach pus10 I głucho. Nnrt mema pi1end'ędzy. Lud. giną z głodu.
Ntc wiec dziwnego. te na drzwiach
,tednego ~ magazynów łódz.kich wldnieje następujący napis:
- "Z powodu, te sklep za.mknięty
"/ faściciel umarl.

...•

W aptece. Wchod1A jeden z tych, któ

tzy ni'eźle sylabilzując. czytają już Szopenhauera. Weiningera i Platora.

-

Przepraszam bardzo... Czy mogę

o coś zapytać?

-- Proszę .... słucham pana... ,,,:iada uprzejmie aptekarz.
- Chodzi o to, proszę pana,
lestem bardzo nerwowy I lekarz
mi brombl'ać. ale ja nie wiem jak
t1 r0mbra :...

odpoże ja
Imzal
to się

--

wldzema

[orteu

w filmie

H1\ ,LII H
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y~t~W

najbardzIej odporne
z---Wasnie pozostaną obojętne

bowiem

aroganta.
Sąd skazal go 'na 30 złotych kary i
oplacenle kosztów sądowych.

'j

spędzać

będą

senne noce,

dług i e,

marząc

wyświetlany

świadczeń. jeżeli dążą na targ do najlbliż
ue,go . miasbczka.
Tyl1ko personel t,echnicxny JaJhoTaLaboxatorj.a angielskie wynalazły 0- torów zna skład chemiczny nowych ga5lt,atni,emi cz.asy dwa nowe gazy tt"uiące: 'L&W, a o po.stęp.a.ch prac w laboratoriach
jeden z nich wywołuje utrartę prrzytom- nrM nie otrzymuje infO!mlacji.

bez-

o n: m..•
Film "ARENA ZMYSŁÓW·

Jurłs.

teIną, szerzą<:ą się niazmiernie szybko.
Podcz<lJS doświa<lczeń z IllO'Wemi ga_
zami w'SZ)"stkie drogi, wiodące 00 labora
torjów, są zamknięte przez ż'ołnicrzy,
talk, że włościanie okoliczni zmuszeni są
okrążać o kilk.a mil an'!!. miej.sca dJo-.
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noŚ>ci, cb-ugizaś stanowi truciznę śmier-
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będZie

"CASIN1E"
Ponadto

PIerwszy raz po powrOCle z
tournee po ztilchodn1ej Euwpie
wystąpią w na!nowszych kreaCiach rhoreClgrl:lllc~ych które
. obudZiły zachwyt na całym
ŚWleC1e

Hina PaWIi~l[l~W~

i feHK~

~arneU

CASINO

,,~.r&~~~mmraa~

HK~ł.A PHlYuOTOWAYHlA

CZYTAJCIE

r'ilA~'U~ WES O ł.\"'kÓWNY

d7 iewczyf1lri od lat 7
I gruntl)W, przy!lposabla do szl,61 średnich
Przy szkole ZalI/ad fr~~blowski dla dzieci
od llłt 4.
:505
Zapisv. in!' rl'narl<' o ' H r. óó t po pol.
_ _~-lH!lIJfGJI1IZl~Bi~!lt~~
rrzyjmu'e ,hlopców

koltować!...

-

Bol:!!lk1.

Riur~o

I

bruku.
Razu pewnego pan Cięgielslti miał za
miar wskoczyć do tramwaju, tecz nie- l
stety elektrowóz zapchany byt szczelnie
i nawet na stopnliach stali ludzie. Pan
Cięgielski chciał wskoczyć mimo to do
tramwaju, lecz stojący na stopniu jegomość zepchnął go na zieInirę. Pan Cię
gielski zaoponował:
Nńe pchaj się pan. do cholery!
- .Nie właź, ps,i:akrew, zaraz przyjdzie mny tramwaj! '
Ale - times is money! Pan C. nie
milał czasu czekać i trzepnął w twarz

Tajemnicze. a wielce kosztowne doświadczenia w la.boratorjach wojskowych.

VI okreS/le przcdkarnawalowym,
Pan P. spotyka na ulicy pamą X.
Po hr6tkiem przywitaniu pan P. zadaje stereotypowe pytanie:
- Co to pani jakoś nie widać'r ..•
A na to zawstydzona pani X.
- Bo... mąż nie pozwala ml się dezebrał

o tern r6wnież pan PL'Otr I
amerykanina na łódzk!im

Oi·ęgielskl, typ

się

Strzet":le

111

Anglja' fabrykuje gazy trujące.·

Wedłu·g "Wemnd:nfier G~", badania na<! wojną chemiczną, Pl'(}WWone są w la.bora~..orja.o h chemic.znych armji
a,ngie1skiej w najgłębs,zej tałcmni<:y z
gorliwością zdwojoną. W ciągu ootatnroh
dwunllJS'tu miesięcy wydelegowano clio
te;j pracy zg6rą pięciuset oficerów i s,z e
regowców l wydattlki za!Ś na. ten cel sięgwją 150,000 funt. szterI. rocZnie.

mięśni!
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Rozrzucit a potem

Wiedział

swoich

Ego.

money·.
,

silę

. I niechaj ' z nich korzysta w walce
o byt!
A gdy już każdy student polski., wzorem skautów, potrafi w razie potrzeby
imać slę topora i w życiu, jak w dż.un
gli, wyrąbywać drogi bez oglądania się
na niczyją pomoc ~ będziemy spokojni
nietyllco o losy młodzieży, ale i o przyszłość naszego kraju!.
Będzie to jedna z Najlepszych pod.,
wali'tl utrwalenia bytu ńarodowego.

I

is~

w

m:crze -

tragicznie załamuje się ona w zaraniu
życia, kiedy młode pokolenie narodów
zachodnich bez troski, pogodnie święci
gody życia.
Nawołujemy społeczeństwo do pomocy pod hasłem, które powinno traf!ć
do wszystkich serc:
-- Walczmy o dmeokratyztcję mJodzieży! Ratujmy naszą młodzieżl
Nietylko jednak pieniędzmi.
Ratujmy j~ hartem i odwagą.
Nauczmy ja zawczasu brać się za bary
z tru.dnościami i patrzeć w przyszłość
okiem nieulęklem
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Siatkówka w
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Łodzi. Nowa afera w Budapeszcie.
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Popularyzacj.a tego pięknego sportu zatacza coraz
większe koła, przysparza ;ąc mu z każdym dnienl
licznych

zwołennj~ów

i sympatyków.
--,~-

Pisząc

przed dwoma tygodniami na
tern miejscu, że piłka siatkowa, jest
sportem naszy"111, sportem łódzkim, twier
dzeniem tern nie odbiegliśmy ani ód
prawdy, ani od rzeczywistości. Bo oto
potwierdzenie naszych wywod6w przy
nosi nam coraz większe zainteresowanie
sIę tym pięknym sportem; przynosi nam
~o, z zapałem uprawiająca siatkówkę
młodzież szkolna i nauczyciele wycho-

wania fizycznego',
Już n:e wystarczy naszej młodzieży
bogaty program sobotni; obo\V1iązkowycb rozgrywek o mistrzostwo! Nasza
młodzież szkolna; jak i nauczyciele wychowan.ia fizyczn.ego dla treningu i godziwej rozrywld w wolnych chwilach
urządzają turnieje spotkań towarzYsktich, na których rojno, gwarno I wesoło. Młodzież gra i bawi się, jak równleż bawi~ się w najleosze zapełniające
salę młodzi wi'clze. A ~e bawią sie oni
lepiej i pożyt~czniej. aniżeli na zapchanych i rozpychających się, naszych pro
menadach. o tern chyba flikt nie wątpi.
W ni,edzielę, dnia 20 b. m., o godz.
16 (4 PP.). w sali gimnastycznej sżkoły
powszechnej im. J. Piłsudskie~o przy
ul. Zagajnikowej nr. 34 odbył się turniej
spotkań towarzyskich w piłkę siatkową

MIejskie semln. naucz. (żeńskie)
Glmnazjum p. Prysłewfcz
15:1, 15:14 = 30:1.
U "Seminarzystek" lepsza technika.
Operują więcej "szczupakami". Natomiast drużyna p. Prysiewlcz, zechwycala widzów umi.ejętną obroną, zwłasz
cza w drugiej ·partji gry.
Drugi mecz rozegrały I i II drużyna
Miejskiego sem. nauczycielskiego (żeń
skie) z wyn1ikiem 15:8. 15:9 = 30:17 na
korzyść pierwszej,
I1-ga drużyna "Seminarzystek" słabsza technicznie, jednak broniąc się brawurowo, uzyskala aż 17 punktów. Rezultat ten dla niej dość zadawolniający.
jeżeli weźmiemy pod uwagę, że był to
jej pierwszy wog61e występ publiczny.
l-sZa drużyną wykazała duże . braki
w serwowaniu.
Y.M.C.A. "PrzyJaciele'" - Y•.M.C.A.
••Polonia 13:15. 4:15 = 17:30.
Porażkę .•Przyjacieli" należy przepisać pr~atrzymywanitt pi1k!:"co w dodatku leple~ zgranej .,POIOn]I dopomogło
do Zwyclęstwa.
Sekcja nauczycłeU szkÓł powszecbnych - O~mnazjum p. Brauna
15:3, 15:14 = 30:17.
Najdekawszy mecz; słlne i vrękne
•.szczupaki" obu drużyn, przez cały czas
gry trzymały uwagę widza w ustawicznem napięciu.

oorniędzy następującemi drużynami,.
-:0:--

Batling Siki

żYle!

Jego rzekome zabójstwo było zręcznym "trickiem"

reklamowym.

Cały zarząd wę~łerskiego

.

Z.P.N.

,

podał się

.

do dymisJi,

Piątkowe posiedumie zarządu wę- AtJtOrytri i sam-ocłzielność włiadz sp-ortt()o
gieukie'gG ZPN. już na począł.ku prryię- wych prz.ez nar'Lu<:en.ie im dwuch k-omi.
to przez nikogo nieoczekiwany obrót, ~r, zy z. ~en.ia ma.gisb'atu.
Bo oto zanim pt"zystąpion10 do por:zą,dku
VI postan<twien±u magis.tratu, wł~

ct.z.ie~ne~o, przewodniczący odlcZytał p.i;s s.portowe dopatn.yły się tła poHtycz.nego
mo budapcsz'teńsldego magisŁra:Łu,
w!drnt0k c'Lego zacznie się tam walka na
pisane p1"Zez samego prezydenta. dr. Si- śmi'erć i tycie, walka właściwa tempen
poca.
mootowi węgrów.
Treść pisma ostra i be:zwzględn:a,
ZdDiwie-nie opanował caty węgierski
wkracza w aUłonOJllię' ZPN., \ któtyna świat sportowy, z' powodu milczenia pań

poo-

skutek tego demonstracyjnle złoty! JD83?
daty,
P1"%eW'odnic1two obł!lł _
stItrszeti·
stW4, dr. Langfelder. ~. ~
czyło się u~hwalen1em wniosku, dr. FadOra na nl'Ota.nie nadzwyczajnego w~nego zgroma.dunia, na cWeń 9 styCznia
1926 r. - Walne z.gromadzecle ma obmy
ś1eć środki' zmierzające do · Opanowania.
~worumej rytuaą.
A .ytua~ ta jat naprawdę

-ttwowe; r~y , wycho~ania &ycm.e~,
jest n[t;lwy~ pnełofuną wła.dzą
s-~orto~ a której. obowi~m ~ me
oopuhCUm~ cło tak ostrego konfT'i.t.ktu i
do .zepch:n:ięda sPortu oz: widowni tycia
narodowo - sp-'ołeC'tlll~o, Lecz rada. ml1czy, potwierduj~ triej&ko swem nW.C!'JJe
' niem to, co pr:t.oo kilku taJy pnew:idział
i prorokow.a.t, znany potM:ł Da aejm wę~i. Stelan F tiedrieh.

kim

_1fadk.o
Poser Friedrich,..., ~ ~
wa. Cały naród, jak i wszc!lkie W'ła.4u oz.a.s na ~ ratrU\du węgtefsldego Z.
państwowe i komunalne umając.port P. N., prx_ co wta;.emniaył si,ę dokta~
za wf!asność i sławę narodu szły mu pod dnie, do czego zdolne ,są władze komukaż.dym wzg1ędem Da rękę. Nie mniej to na.l.ne, zbyt gorliwie opiek u.jące się, .o.ie
spooadta w klU'ba<:h i związlka.ch. kon;. sporlem, l.ecz pl)rnącemi un do kał matt'olowana % Mmienia władz,
Ictoca. to gistra.ockich docltoda.m:i. Wyrzekł on wte
kontrola po1egata racrej na w7.8.tenmem dy te prorocze słowa: "Najprzód rabieza.mam.u, Zaufanie to, prz.ekreśla p1mlO lU się wam pien1ąd:r..e i obedr7.e do naga
rre-zydenta miasta Buda.~, zapowia ł a po tem nastąpi zamach na wasą auto
dając niezmierne zaostNenie godzące w nomję". - W~o się spełniło.
- - :·0 : - -

Mistrzostwo b.okserskie.

Cały śW1iat obiegła przed dWOma!prZ(;C:WkO temu zaprotestowaĆ.
dniami sensacyjna wiadomość o awanAmeryka, kraj nadzwyczajno~cI, sen
turniczej śmi'erci słynnego boksera - sacji i reklamy wykorzystała ten błahy.
ią-e' mistrza Francji po lO rundaeh wa1lki
New YOrk, 22 grudnia.
murzyna Siki. który będąc w stanie pod wypadek w życiu Sikiego. aby imię je'
Mistrzostwo świata w boksie wagi na punkty.
niecenia alkoholowego wywolał na uli- go znowu czytały oczy mi1jonów osób piórkowej zdobył ponownie dotychcza~
cacb Nowego Jorku awanturę, w na- z nowem zainteresowaniem. Najniewąt sowy m-j,sbrz Kid Kapłan bijąc Bane HaT
New York. 22 .g ruania.
stępstwie czego został zakłuty nożami pliwiel projektowany jest w niedalekiej mana na punkty po 15 rondowej uporBokser cleż'kiej wagi Georg C Gock,
przeciwników. WIele pism zagranicz- przyszłości jakiŚ sensacyjny mecz, w czywej walce.
pogromca mistrz,ów niemieckich Breiten
nych i krajowych poświęciło szczegó- którym Siki ma wziąć udział, a chodzi
stTetera i Samsona Koe rnera zwycięża.
lo we opisy z ostatnich chwil, śwlatowe- o dobrą kasę.
.
.
Paryż, 22 grudnia.
a:mcryka.ński ego champj·ona boks '.! King
go bo~sera w t:n0menofe. )c7Yfycznym.
Battling Siki ' zostal więc poraz drugi ł
Mistrzostwo ,~, \vadze średniej (E~- Sał-omona po lS-,t u rundach walki U8
NaJ,nowsza Jednak wl~domość, prze- zamordowany" przez reklamę.
ropy) Z'dobył beJgl)czyk Rene Devos hl- punkty.
słano Iskrowo z AmerykI, zaprzecza w"
.
sposób lakoniczny poprzedniej, z któręj !IWa "M#Mil~tiiMlIiili.iiiIl~~~~llIli!Bi1'-foS("~~m&~~~~
wynika, że Battling Siki już zmartwych
wstał, chociaż był istqtnie .,trupem" po
całon OCli ej lihac.ii. Jak widać z powyż
szego Battling Siki jest wrogi'e m .. proItibicjf" a lkoholowej w Ameryce i uważał za stosowne w odpowiedni sposób

Sporły

zilnowe W

ile.łni.

MHL22& W#&&

Fata~ne skutki

profe-

sjonalizmu.
Praga, 22 ~dnia.
Czeskie kluby pibkarskie są podobnie
aU!SŁri a C'ki e , zrujnowane profesjo'n alizmem. Obecnie prieprowad~ono zn9.CZ
oą redukcję gaż poszczególnych graczy,
Nielkrtórzy, mający dotąd 2.000 kOTon
cZ0Jkich miesięczhie, podpisali teraz
kontrakt na 700 kOT'on, co odpowiada 0kO'Jlo 150 złoItych, I chodz.i tu o najleuszych, M niej znani otrzymują odpowj~
:Inio ni~sze pensje.
W' Budapesz,eie nie zapomn:an·o jesz
' cze o wielkiej aferze łapówkowej w kilku klubach drugie; klasy gdy znów
kryt'O próby przekupienia pewnego flmk
cj.ona.rjusza
klubu
trzecioklas·owe go
przez pie,rwszo.kI.asowy Kis pesti, Chodzi
to tu o machinacje przy kaperowaniu
graczy drobnych klubów, Jeszcze jeden
c10wód fatalnych skutków iawnego czv
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"Organizacja"

miała

25 miljonów
40 okrętów.
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Występy

Niny Pawliszczewej.

Pierwsze występy w Warszawie Pa

kapitału j posiadała wliszczewej i Parne!la po powrocie z za

~ranicy wywołały zupełnie zrozumiałe

Dolar w Lodzi.
Dz.iś przed południem na prywatnym
rynku picnidnym w Łodzi w zwluku
z nadchodzącemi świętami. nie dokollYwano prawie wcale tranzakcji. Bal!k
Polski kUPUJe i sprzedaje dolary po 8.60.
Po tej samej cenie nabywano I sprzeda.
wallO dolary w obrotach prywatnyc~u
Tendeucja w dalszym ci~ Ul4.

zainteresowanie. Wszystkim było pilno
Kapitał ~kładowy przedsięMorstwa ujrzeć czem zdołali sobie Pawliszczewa
Nowy Ton. 22 grudnia.
I Pamell zdobyć na świecie tak wielkie kowa.
Pomcta DOWo,orska wrkryła olbrzy- wynosi! 25 miljonów dolarów.
Banda
szmuglerów
miała
na
usłu,
g
ach
powo~z~nie,
któr.ego echa dochodziły
nią organizację szmuglerska, która prze
.,.
.
mycała d>() Ameryki alkohol. Organizacja 9woich 40 okrętów. Odbiorcami alkoho- nas U1oJednokrotme.
Plerwsz,e spostrzeieme, }akI'e ł1?-0z~a I PRZEDGIELDA WARSZAWSKA,.
La przewyz.suła swą wielkością wszy- lu były największe resta\1lI'acje i kababyłe;> uczymć, polega na stwlerdze,mu. ze
stkie dotychc%ll4I wykryle przez policię rety nowoyorskie.
Londyn 43.54
Jak Motano stwierdzić przemycanie kaPI!ał artystyczny, k~óry I:'a:vl.ls~cze
Na czele b.andy azmuglenlue; sŁał znany
N. Jork 8.98
olbrzymiej
ilości
alkoholu
było
nwtJiwe
wa
l
Parneli
posI~da.ll
WYJezdzaJąc
z
milioner ameryk4Óski, DroyeJ", którego
Szwajcaria 173.32
tego względu iż banda "rzeku,pi Wa~szaw~ udało SIę I~ zagranicą zna~
wraz z 30 innymi, znanymi w Nowym tylko
ł
urz~k
.
In
'h
•
CZOle
powH~k8zyć:
zarowno
w
kom
pozy
y Olku o90bUl;l~ ~wano.
a
ow ce ye.
cji, jak i wykonaniu znać postęp niemały
D PRZEDGIELDA WARSZAWSKA.
--~:CN
wyrażający się przedewStystkiem "fi In
Dolar 8.60
teligentnem I subtelnem traktowaniu te..
matu oraz w precyzji techniczne!.
Wszystkie produkcje stały na bard~o m PRZEDGIEł.DA WAR8ZA WSKA.
wysokim poziomie artystycznym-prze
Dolar 6.55 do 8.50
dewszystkiem ,;Groteska Parisien.... DaTendencja słaba..
Rząd grozi złodziejom mienia publicznego karą śmierci. wno już nloe widzieliśmy tak idealnej pre
cyzji, tak nieskazitelnie czystej hnli POGIEŁDA ODA~Sf{A.
Ateay. 22 grudnia. malwersacjI. Chodzi o to, Iż upoważnie.. sągowości póz, nie mówiąc już o zupe',.
Rząd Pangalosa wpadł na ślady ol- ni do zarządzania majątkiem państwo nie niedoŚCignionej doskonałości techniZloty 59.25
brzymich nadużyć, które popełnione zo- wym, kupowali drogie I złego gatunku cznej. Takim tańcem istotnie nietrudno
Warszawa 58.25
st:::.ły za czasów byłego rządu. Chodzi amerykańskie zasiewy, podczas gdy pro świat podbić.
Dolar 5.24
Równiet nadzwyczajny
tu o olbrzymie posiadłości ziemskie w ponowano im znacznie tańsze I lepsze za był taniec .. Palak i Mucha" do muzyki
Przeka~ na Warszawe 8.50 do 8.75..
okolicach Salonik, które ententa pozosta siewy rumuńskie. Rząd Pangalosa posta Musorgskiego. Jedyny właściwie, w któ
\v'ita Grecji. Posiadłości tę wstały sprze nowił ukarać winowajców, dotychczas rym były reminiscencje klasycyzmU, na
dane za bezcen.
jeszcze nie wykrytych, niezwykle suro- ogół przez Pawllszczewe I Parnella staOJELDA LONOYlQSKA.
W sprawie tej wdrożono energiczne wo. Pangalos grozi malwersantom karą rannie wrikanego, czego im zresztą nie
LOłl~ "D 22 grudn'a
śledztwo, które wykryło szereg Ionych śmiercL
motna brać za złe, gdyż dają wzam!an
N.
Jork
4.84
31/32
coś noweato, własnego, stwarzając nowe
Holandja 12.06 518
walory artystyczne.
Francja 132.25
Najwi~cej tych Inowacji dostrzegliś
Belgja 107
my w przemiłym "Loriatan". obfituJącem
Wiochy 120.15
'fi nJezwylde efektowne. nieznane dotąd
Niemcy 20.37
..pas".
gmachu województwa warszawskiego.
Szwajcarja 25.13
Warunki ze.wnetrzne l zamiłowanie
Szwecja 18.06
Z Warszawy donoszą nam:
Hle traatc czasu, przodownik przesa Pawliszczewej i Parnella zdaja się klero
Norwegja 23.87
wać
ich
na
drogę
konstruktywizmu.
Przodownik IX komłsarjatu, p. Pa- d.złl ogrodzenie,. wdrapal się po muru I
Helsingfors 192.50
Istotnie sa do tego pod każdym wzglę
procki, przechodząc wczoraj w nocy śmiało ws~n~l SIę w otwór po szybie.
Praga 163.68
dem
predystynowani
powinni
więc
aleją Szucha, uslysuł podejrzane szmeNast~P'lło spotkanie. z dwoma włamy
ry w gmachu wojewód1.twa warszaw- waczann. W ciemnOŚCI zawrzała walka. być posłuszni naturalnej inklinaCji.
Do powodzenia występu (a było ono
GIELDA PA RYSKA.
skiego (Al. Ujazdowskie 3).
Jeden ~ rabusiów zdobł wyskoczyć
przez okno, drugi pozostał w ramionach bardzo duże)~ przyczyniło się niemało
Paryt, 22 grudnia
wnikliwe I wielce umiejętne prowadze.Rozejrzawszy się, spostrzegł. te w d~jelnego funkcjonarjusza policji.
Londyn 132.30
jedne m z ok\.en jest wybita szyba.
Po zapaleniu światła, p. Paprockł za nie orkiestry przez BronilSława Szulca.
N. Jork 27.32
UóskL
alarmował telefoniczllie komisariat, skąd
Belgja 123.65
niezwłocznie wyjechał na miejsce przeHiszpanja 386.1/4
stępstwa kierownik agentury śledczej.
\Vlochy 11 0.1 5
Kielce
dają bezrobotnym
Aresztowany opryszek okuat się
Szwajcarja 528
pracę!
znanym włamywaczem Władysławem
Holandia 1097.50
Brozisem..
Norwegja 553.50
Kielce. 22 grod,.1'a
Przed dwoma tygodniami wypuszczo
Praga 80.70
Rada
mlejska
na
dzisiejszem
pO'3ieRym z więzienja. Znale7Jiono przy nim
komplet angielsldch wytrych6w i t. zw. dzenlu odrzuciła wniosek o przyznnGIELDA NOWOJORSKA.
..sza ber" do wywatania szuflad.
we 10 tysięcy złotych na cele zapomoNowy Jork. 22 iTudnła.
!Gm był drugi - narade Die __- ItOwe dla bezrobotnych, natomiast alono.
Londyn za Jeden funt szterL 4.85, ten
chwalIła wniosek o wyasygnowanie IS dencją zmIenna.
Prawdziwą mespodz.iankł\ dla policji
Dzłł p ... mJeral
Za 100 jednostek monetarnych:
bl l<> odkrycie pod oknami gmachu w0- tysięcy złotych na zatrudnlewe be~ro
~ ... pt. . . . . . &.odId I
Paryż 3.65
jewództwa
wielkiego
drąga, opatrrone- botnych.
•
Bruksela 4.53 j pół
go
w
haki
i
klamry.
Jest
to,
jak
się roaje
Swiąteczoy program
Rzym 4.03 3/4
przyrząd do wdxierania się po murach.
peł_ ......0"' I '.lecIa...
Sztokholm 26.86
On,g ma ct:rugośoci przeszło 10 $De- Podporucznik w roli cara.
Oslo 20.30
trów, sięga do 2 piętra.
Ryga. za grudnIa.
Kopenhaga 24.83
G. p U. w Odesie wpadło na trop
Ponieważ ole mógł się zmieścić w lo
Praga 2.961/4
katlu komisarjatu, złotono go tymczasem nowego sprzysiężenia. które rczsiewaBerlin 23.80
A'cyweMI . . . . . . .
w bramie. Nasuwa się pytanie - w Jaki lo wśród ludności pogłoski. że syn Miko
try ....... a.aaao....
Wiedeń j, Budapeszt 0.0141/8
łpOeÓb rabusie przedągnęli tak wiei!ką faja II .. Aleksy. i jego córka Tatiana ży
BillI . . . . . . .
Londyn za weksle 6O-dniowe 4.80
ją I znajdują się w Odesie. Jak wykaZ'ł
IlWlchinę aż do alei Szucha.
Londyn weksle na oka~iela 4.84 9/16
Nie
ulega
wątpliwości,
te
włamanie
lo
śledztwo
na
czele
sprzysiężenia
I\ł-al
~
W ROLl OI.Ótnatr
Montreal 4.85 7/16
mialło na celu z.dobycie blankietów do b. oficer carski, podporu\..i.ł1i!t Kozł'e'" }
i niejaka Helena Szczerbakowa. 1~ ·1ę
zagranicinych pa.&porŁ.ów.
NOTOWANIA BA WEŁNY.
T Jtjany odgrywała urzędlliczka ;:. bitlr l
statystycznego .:>owleckiego. Anna Ig- 'a
Nowy Jork.
Jrrudnia
tjcwa, rolę Aleksego.
wychowaniec
Dowóz bawełny do portów AtlantyZYGOTTO - RIDOLI"I:
Czytajcie
SzczerbtIkowej.
ku i Golfu 71, tys ... wewnątrz kraju 36
Wiadomości
o
dzieciach
cara
wyWQ"LARRY SEM
LIv wielkie poruszenie wśród lud/1o~ ',. tys .. wywóz do AngIj! 16 tys., na kon~
G. p, U. I.lrcszt()w~rO 15 czronków - on~a tynent 7 tys.
Loco 19.15, styczeń 18.35 - 18.37,
nizacji.
marzec 18.66 - 18.70, kwiecień 18.51,
frak za-niast rubachv. maj 18,39 ~ 18.40. lipiec 18.00 ...- 1S.01,
Dr.
Pierwszy w Europie speCjalny Zakład prawdzlwego
Moskwa, 22 grudnia. sierpień 17.78 - 17.82, wrzeSIileń 17.S0.
~.lnmirnnrilrl
Rząd so.wiecki w specjalnym okólni październik 17.64.
~ r; VI nU BW v ku zwróciI llwage swych dypl<O<IDatów
New Orlean, 22 2fudnia
na konieczność używa~ia odpowiedniego.
nagrodLony 33 aljwy2szemi nagrodami (ostato a na Zjeźdz e
Loco
18.77.
styczeń 18.48. marzec
Choroby skór- sŁr,olu we wszystkich ich wystąpieniach
Lekaf%Y i Przyrodników Polskich Vi WarszawIe ' 1925 r)
1S,lS.
maj
17,81,
lipiec 17.63, paździer
ne weneryczne oficjalnych. Jako na!trycie głOWy. okóInik 17.11
i włosów.
nik przepisuje cylinder.
Dla futrkci'onarrju,szów komisariatu lu
Liverpool, 22 2rudnła.
HOostan. n~wska 12. doY/ego spraw zagranicznych w Mos- Otwarcie giełdy. Styczeń 9,49. maAnemJ8, chotoby tołądka, nerek, dróg oddeLhowych
rekonwalescencja.
Przyómuie od CI-t k,,:,ie. opraoowywany
jest
specjalny rzec 9.53, maj 9.56, lipiec 9,54.
i od 1i-8 Dla pań I ub!6r ~:dO'Wy.
Noszone
dotychczas
Ul. naruło*lcza (Dzielna) He 6. Tel. 46-40.
osobna pocukalnia,' przez dygnitarzy sowieckich "rubachy"
Brema, 22 ~rudllill
Dostawa kefiru do domu.
PP. Lekarzom u"tęO<;lWO
~.,
~a i 1~;; 10wslrie ,bluzy szamerowane. mają
Bawełna amerykańska 20,78 centów
&:o::m::z::s=._______IIIIIJ. ._ _ _ _ _ _IaBil
~,'.
/Jt!'
byc złożone w muzeum rewolucYJ1lem. dolarowvch za lbs.
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