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, Trz(cia litazdobywcó
uśmiechnęła się

Wczoraj

fortuna następnym stu Czytelni... ·
..k
, o.m " Ex,p re.ssu "·..
otrzyma premie, ił wśród nich radioaparat. złoty·

.'

Jesżcze gaD

Czytelników
zagarek. orilz większe i mniejsze premie

w.dniu wczorajszym. w

dę,Jszym clą

PO 10 'HillU

gU rozlosowano iOO bet~atnycb pretnii
żywuościoWych

KORCY

,.rcrpadło

WIObĄ
przy uL Koper-

. PO I KOlCu \V,G.ft~ ··,
.

Zaiąc~ko'V+'sld' wincęttty, Abnimowsldego '

AJtmanówna Dora, Al.

Gałek Karoł. _Zgi.prz. "Lęc~ycka •

A4am'~1;k

franciszek. FYbna lS
Helena. Zachodnia 51

Hatter Bolesław, Pańską 85
Karv i ł1sf·ci f'. '"h'~.fl(fer. : Kilińskiego .'156'
Maśpinek StełanJa. Nowo-Sikawska 36

KacłU1arek Władysław. J\UińSkie~o 160
Cząpltcka ' WtadYsława, Zamenhofa 6

Beker Artur. PJotriwwska 118

Oiblti Stquisław. Kltińsktego 144 '
GoJćlw3sSer6wtia' Rózia. Cegielniana 46

. Oba1$~a Lucyna, Rokiclńsk-a 10 '
ffcmdemOtto, Pomorska 43
Opoc;tJ'ńska Jadwiga Bazarna l
Milherger J., Piotrkowska 88
l(opelowicz lzak, Otfań:ska 4
Baumgarten 'Bernard. Szkolna 28

KJusl,a Włtłdysław, Sienkiewicza. 21
Czernik W~(';'~'IY" Siedlecka 12
Darnikowski Stanisław, Kunitzera 3S
Sokołowsłfa Natalia, Przedzałniana 21

PO 2 KILO CUKRU.
zdobyli pp.:
StoJmwski Konstanty. Aleksandr. 32
jabłoński ,l,. Napórkowskiego 45
Tomaszewski .Józef.Spacerowa7 (Bat'
Zbawłel1ski Antoni, 'Vłodzłmierska 8

I
ł

ZaJf Jan, Pomorskal57
Majewski Józef, Piwna 12

Zamco-

łUbO MĄKI.

otrzyma. p. HEL.JVUSCHHAUS OTTON
Sicnklewcza 40

uL

św.

Piotra
IBogackI PeUks, Radogoszcz, f'reOl1berga 23

Wolnłcki

frmtcls;ek, Suwalska ,
Bemdt Olga, Grabowa 25
Ostrowskl Stanisław, ZacbodnIa 11
U!nlJdskt Zdzłsław. Kłlldskleg() 116
KaUr1( " ~'. -" t.",..~. C ......ł<>l-' ... ,..~ U6
Skotnicki Kazhnten, Piotrkowska 1':"')
Oskólski HenrYk, i\'Hedziana 2~
Zielonka Bolesław, Częstocbowska 14
Tomczak Walentyna. KlUńskłe~o 162
Trębacz BOfltcb. Piotrkowska 58

_

Woźniak Francłszek, Chłodna '13
Lłbiszewski KaroJ, Ruda Pabfanlcka~

Oębctyń!~a R~iuą, Szara ts
. Sałata Marian. Szosa Pab;anlcka 44
Libłcb Leonard, ChoilW. P(1)ueczna 3
Er1łcflman Cbaim, Rzgowska II

25

Kościus~ki

I

Wysoka 24

Cegi~h11ana. ·gż

T<"sm"siew;"'zówna
Eug.en!"3,
..
...
~ofa IW

179

27
Orosberżanka B., NowomieJska' :U
RadzieJewski Wincenty, ' Roklcińska 1~
KukuIska Władysława, Tunelowa 3
Skonłeczca franciszka. Baluty. Zlewna
MarllckJ Szczepan. ' NOWi) • Krótka 12
Fornalczyk Marja, Rokioidska 'U '
Kuc,barska :tanłsława 'Przędułnłana li
Ilo/l!Uer Wiktor, Pomorska 6
r~ryska Kazimierz, Zubardi. Modra 3
. Kunt Felicia, Rzgows';':a 39
Okzakówna Janina. Wodny Ryn&k "I
Kowaleswkl Jan. Nowo-Zarzewska 14
Czermińska Helena, SłowłaJiska 9
".. oma gała .Jan. KiJińsldego 142
Gabryjanczyk J., Przędzaltdana .9
Pisarek Hipolit, Prze!aŻd 84
KarpińskI Ignac~', Zawiszy 32
PerJicjusz Ste·fanja, Targowa 27

19

1

16

PO 5 KllaO 'CUKRU.

. Le.win . Motek~ Cegielniana 71

Ogińsk~

RokJclńsdka

otrzymali pp.:

Olejniczak Tomasz, Zawiszy 19. ,

.Lel"ll,'lld.

Mazowiecka 6

Kłos Henryk, f'rmcłszkadska 51
Sr{'lczyńska Aniela, Wólc~ńska

nr. U9.

'~()tke

Szymański Stanisław~

otrzymali pł).:
Szczygielska CecyGa,

~~~~\

KowalItiski Antoni, Nowo-lattewska IZ
Jakubowski Gustaw ~ AIeksandrc. wska

Met,elęld MJ~c~ysław,

Dabiacki R., Pańska U
Rzeszewski Binem. Pomorska 11

\

1r.. 14

Cicborl~ Nata.Ha•.Kaliska

Wy pych feliks, Karolewska tS .
Kuhlfik Zofia. Dąbrowska 43

PO 10 KlhD CUKRU.

BAŁUT.

m

ulka ·nr. 43.
(łtrz};maU pp.:

żywnoŚciowB.

Jakuhowicz B., Pomorska 5
:(l1charska RozaUa" Przędzalnl~na 11
Raw~kt Samuel, Rzgowska 7
Żyli:ł!owskl A., Cegielniana SZ

WAMPIRY

w uliliale p. KA lARZYNlf

BOB~ zamJeśZkałej

MĄKI

otrzym~n pp.:
Kriegeer Alfred, Kiliskiego 153
f'a!st St~fa". Br~egjńska 31

dla Czytelników ,$Ex..

oJ"e$$u"

10

premji.

'/
d' J . '
...Jedną ręką C.hWVCl go ~a .f,on

J

drugą zaś wymierzył potęzny

WBJO,

"..

CIOS

któ' t
.
l l\1.acieiewsld Józef, Marysltlska 26
reI rzymai rewo - Rózga Józef, Myśliwska 29
między oczy...
Mucha Melanja, KUlńsklego ,253
":

,i~"'fiiłCł4~jIi!!f41!MD'.iml'J~łl'.I.iIIiiWł6DłJij azmmqa

Gowórek Wiktorja, Skwerowa 8
Procharsld Oskar. Zglerska 5
Grulak Władysław, Wodna 11'4
Banszkiewiczówna 1\-1., Ałeksu.adr. ·Hi
Rozen!eld Cela, Zachodnia 30

'

PO 3 KUlO

l

~iĄKł

otrl:nm~li pp,~

Wolski .józef, Miedziana 20
SzaBer Józef. Pabjanice
'
Wilczlmws!1i H., Ogrodpwa 20

.

.
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WYDRWRHUl 'RBPllI.
W numerze Jutrzejszym t. J. ponł-edziałkowym "Expressu" ogłoszony bę.
"złe sposóu wydawania premjl zarówno poprzednich, Jak j ogłoszonych powv':;'e~
, o!J~.

'Wczoraj ukończQne zostało wydawa

unpńn n",,,,,_Il,,,,~ , ,';' '::~;/ ie~.\..,~t'ii.,o~ ltiOwo ... do~aroweoo nie premji wę~lowych I konkursu. Prew
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c, ~
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::I
tuje te nadal me będą wydawane, zgod
r.om~
strl"ł>..
n8C~{1
3
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.
. nie z po....rz.ednią zapowiedzil-..
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Skandal prasowy
w Danii •

"MORDERSTWO!.. "

..tYlkO to slowo krzyknął do szolera spóźniony przechodzień la,Dziennikarz w swem

"nabrał" kró ...
drukując
piśmie

----·:O~--

dwukolumnowy wywiad.

Trzynastoletni bandyta ł jago dwunaslo1Btnia kochanka.
Morderca

zadusił swą ofiarą

Przed kilku dniami w ciemnej uliczce !la przedmieściu paryskim, Pantin,
~ostało zatrzymane auto pewnego wielkiego przemysłowca.
jakiś spóźniony przechodzień, w niebie
skiej bluzie robotniczej - krzyknął w
kierunku szofera tylko jedno słowo:
- Morderstwo!!!
Auto zatrzymało się. Przechodzień
przystąpił do szofera i starając się ukryć
zdenerwowanie, wskazał ręką na pobli'ki płot.
- Tam - rzekł - za płotem Jeży
trup młodego człowieka, sądzę, że zamordowano go kilka minut temu.
Ody szofer zapytał go o nazwisko,
~złowiek ów, nie odpowiadając, szybko
uciekł.

Auto zawróciło ao miasta, i po trzech
minutach - zatrzymało się przed komisarjatem policji.
Przemysłowiec opowiedział urzędni

kowi policji kryminalnej o historji, której był świadkiem.
Komisarz przypuszczał, że chodzi tu
o fantazję pijaka, ale poszedł sprawdzić.
v.,' miejscu wskazanym przez przemysłowca,

poliCja

znalazła

trupa

młodzieńca

Nieszczęśliiwy mógł mieć

lat 14 do

1S-to.
Dokoła

szYi miał zacIągnIęty szal
Tym szalem morderca zadusił swą o '
flarę. Ze znalezionych przy nim papierów i notatek okazało się, że
był on kasjerem u rzeźnika p. ·Menu
Zatelefonowano do sklepu i dowiedziano się od zrozpaczonego rzeźriika, że za
bity chłopi,ec, jest jego bratem. Dzielny
i pracowity chłopak pomagał mu w mla
rę możności i inkasował pieniądze od
klljentów rzeźnika, który nie podejrzewał nawet nikogo o czyn zbrodniczy.
Zamordowany chłopiec nie mJ,ał żad
ttych znajomych.
Następnego dnia '0.0 policji zgłosiła
się pewna szwaczka,
która widzłała godzInę przed moroerstwem, małego Maksyma Menu w towarzystwie trzech chłopaków.
Potrafiła ona dokładnie opisać trzech
towarzyszy zamordowanego. MomentaJ
nie zawiadomiono władze okolicznych
miasteczek o morderstwie, podano rysopis chłopców ł zaczęto ich szukać.
Sprawnie działa aparat polIcji franeuskiej, po kilku godzinach z Meaux najesz fa. depesza, że
•
tnel mordercy są luz pod kluczem.
Według wykazów urzędu. statystycz
nego zamordowano w. Paryzu podcz~s
ostatniego roku 120 osob; to znaczy, ze
• "
•
•
•
co frzecl dZlen gime ktos w stolicy f'ran
'
eJ'i podcIosem
z bro d'
mczei ręk'l.
Lecz morderstwo popełnione na o o
,~
ł d
Nil
't
bl'
•.
nIe mlo ego ·lenu Jes oso IWOSCla.
•

'

Czternastoletm Maksym został bowiem
1;amordowany przez trzynastoletniego

szalllm dla

plątnastu

Iranków.

stosunek z pewną dwunastoletnią dzie- dem. Niedawno poznał młodego Menu i
wczynką.
dowiedział się, że chłopiec jest kasjerem
Elegancki kawaler chciał podarować i po dziennym obchodzie klijentów, ma
swej kocahnce parę kolczyków, które przy sobie
mała chciała koniecznie posiadać. Błyswiększą sumę pieniędzy.
kotka kosztowała aż ... 25 franków. Brat
Zwabił go więc pod jakimś pozorem
Luciena, który był już od dłuższego cza na pusty plac, gdzie go już oczekiwali
su bez pracy, nie mógł pożyczyć mu żą- dwaj towarzysze. Podczas gdy oni rzu
danej sumy. Janny
cili Maksyma na ziemię i
postanowił wówczas kogokolwiek obzakneblowali mu usta
rabować.
on zadusił swą ofiarę szalem.
Przed niedawnym czasem widział w
Przy opisywaniu swego czynu
kinie obraz, którego bohater, bandyta.
chłopiec nie okazywał najmniejszej
zwabił w nocy na opuszczoną uliczkę
skruchy.
milionera,
Mi-twi go tylko że jego towarzysze
f tam zamordował go
zabrali prawie całą zawartość portmoz pomocą dwuch kompanów.
netki małego Menu. Z 250 franków 0Ten dramat był dla niego przykła- trzymał tylko pfętnaści:e
J. K.

I

Kopenhaga. 21 stycznia.
Niebywały skandal
ptasowy, osią
którego jest król duilSki Krystjan X, rózegral się przed kilkoma dniami VI Kópenahdze.
\V ubiegłym tygodniu przYjęty byt u
króla na audjencji dziennikarz amerykań
ski Hayden Dolbót. z zastrzeżeniem. ii:
z rozmowy z królem nie zrobi jakiegoś
użytku.

Dziennikarz amerykański nietyłko sIc,
wa swego nie dotrzymał, ale swa szeciominutową rozmowę z królem upięk
szył tak dobrze. że zrobił z niej dwukolumnowy artykuł. pod tytułem: "ROzmowa z królem Danji''-.
Jedno z pism duńskich przedrukowa
to ten artykuł w całości.
Jakież bylo następnego dnia zdumienie króla i dworu, ~dy przeczytali ten
artykuł, w którym Dolbot włożył w usta królowi to. co mu się tylko podobało.

ee

Kobieław palistwie sowieckiem
jest jedyną krzewicielką kultury.
r

,

Bardzo wiele kobiet i kochanek obecnych urzędni
ków sowieckich, było ongiś żonami i kochankami
ówczesnych "czynowników".
.
P.oltiJtycy i psycholodzy łamią sobie
obecnie głowę nad przY'szłością Rosji, w
zależności od nowych zmian w poHtY'ce
rząoo sowieckiego.
Przytem zapominają oni
o jednym z najważniejszych czynnik.>'W
świata - o kobiecie,
Fratncuz.i wynaleźli śliczne zdanie
"c':lerchez le femme" i wiedzą chyba
dlaczego, Ale kto zna Rosję i otwademi
oczyma patrzy za kulisy je.j życia polityczneg:>, nie wątpi chy.ba, że to powied:z;enie da się zastosować do Rosji jeszcze lepiej, mż do Francji.
Mimo p.apierowych praw czasów car
skic.h, które ograniczały całkowicie polityCZ11le i osOiooste prawa ko,biety,
w żadnym chyba kraju kobiety nie odgrywały w rzeczywistości takiej ważnej
rzyskiem, jak w Rosji,
roJi w życiu politycznem i w życiu towa
l('obieta ros)"jska nic zamyka się w
ciasnym kółku gospodarstwa domowego
,.
'Olla szerszy zakres dzia,l ania i chce
na wszystko wywierać swój wp'ływ. Wy
kSLlałoona, o ruchliwym umyś4e, p osia.dajaca wiele talentów i zrozumienia
dla· sZ1tuki, samodzielna _ chce we
w" ySiUkich dzie.dzinach życia
~l o ~o·
.
. ..... ' ;~ al ·0
" ' : : c.: rO'wnac mez" ..yzn... , e o
.. ...;,Cl·fi • •
.,
n
pr
~~
6
ąC.
D' ki t
tk'
l t
k
t.
J ZJę
. ~m. wsz)"S 1m, z,a e Oitll.,
,J. d om rosyJSlklm uda.łio
SIę opanowac
,
.
II' :.lCZy:z.ll po,d każdym
praWIe względ' W R '. k b' ,
h'
b'
e••• '.
°dSj)lt · '0' lde'~y .J":.:~c oWUJą sO' te
rnęyczyzn' . a' ego '0 \LL·lS
.
'e 'a• u-11a k o b'::et 1.'•:~zwykl e uprze)mi,
f"obiety rosYlskie cechuje, właściwy
wszystkim r.osjanom głód życia i użycia,
który uj,n'l'nia się w coraz to więks.zym
j)r:Gepychu i nk'zwykł 'c h c-ks.Łrawagan-

.0:

?aś zostala ta sama i prz.etrwała wielkil U'l'zędnik6w sowiecki.ch wkroczyrt luk.
przewrót bolszewIcki.
sus w całej pełni.
Copra wda bolszewizm . OObkną.ł najZony małych" komisarzy starają ~i~
ba;rdziej szeTlZycieli &wiaŁowych form ty:\ naśladować żony "dużych" komisarzy,
cif. coprawda obyczaje zdziczały, ma- w ten sposób modeluje nowe towaxz'y.
tel1jalizm, n.a.jgorszego gaJtunku z.a:pano- " stwc na sta,rą modl-ę.
wal dokota, i
W niektórycb warstwach społe<::znych
w Rosji, żyje się obecnie bardz.o debrze
zgniótł prawie całe piękno i poezję ży·
ib{!zwątpienia to dobre życie stało się
cia
dla nich cenne i dl"o.gie. i niechętn~eby
ale jwż daie się odczuwać powrót do się z nim rozstali.
pn: '.:;~:zlości.
To, czego chciał uniJknąć
Nie będą chcieli, bez bardzo wa~nych
bol&zewizm, pr1Jedwko czemu waLczył z
powodów, rezygnować niedawnQ woby
całą siłą, dO'konywa się stale, powoli,
tych cudów i dobrodziejstw żyda. Zgię
G'~ ~ n.epowsŁrzymanie, ponieważ życie
iy bowiem łu'k la,two pęka, do wO)ny zaś
t :'l si1ni.ejsze. niż wszystkie teorje: za- i niepo~oiów ca!rkiem rue st'()Sllją się ba·
równo na wsi, jak i w mieście twony się IrJwe toaI.e:ty i dobrze skrojone fratki.·
nowa bUrluazja, nowy stan średni, nowe
Do chęci życia i użycia z,aś przycxy.
drcTInomiesz;cz.aństwo, i nowa warstwa
niają się w pierwszym rzędzie kOlbiety,
"yższ.a szczęśliwców - wy-i;.szych u-rzę
Historja powtarza się: niegdyś kobi'cly
druków sowieckich.
pozbawiły męstwa wojaków Hannńhaila,
Dawni panowie ("baJt"iny") znilknęri!, tat!{, że zwyciężyli ich rzymianie, a ohe.
ale ich przykład unosi się jeszcz.e przed crue dzieje się to samo z dz:i.a'la:czam1
oczyma ogółu, i kto w
jaki
spo- bolszewiCkiemi, u boku ich ź,on i kocha
SÓ'b umie i może stara się i-ch nasiado- ne k .
wać, Częs,to:kroć z najniż,szego ludu po. !*!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!!=!!!-!!!!!A
-;l;cdzący ~omisa.rze, talk samo lekkomyś1rue piją z kielicha uciech, jak i da.
wr.i panowie, wyrzucają pieniądze z taką ~,aroą rozrzutnością, choć nie z tazabiła w tych dniach .
kim wd.riękiem, i żyją zwykle pOillad

Bomba z przed 200 lat
kanoniera.

S'LaJl.

I

Najlepszym świadectwem tego są clą

g E;

r:ocesy o łapownictwo

Przy wbijan:u gwo~dzia
piła eksplozla.

n2lst~.

malwersa"';e,
-,
\V starodawnych lJastjonath twier.
wyta'ozane większym i mnierszym komi- dzy Belfortu, pami·ętającym jeszcze czachłopca
Sn..fZOffi s·owieckiro,
sy słynnego budowniczego fortec, \ , au" lego d wuch t owarzyszy,
t
ś'
we d lUg
'CI'Je utożoneRo planu. Mordercą jest trzyNad wszystkiem z.aś unosi SIę kobie- bana (1633-1707), zacbowało się riflżo
kul· i bomb z owych czasów.
ta, Wiele kohiet i kochanek obecnych
'la"toJetni Lucien Janny, ierota, zamicW tych dniach jeden 'l. kalhmier6\
'z!',uj,tCY li S\\ e~o brata, malarza pokourzędników sowieckich, bYlo kiedyś żo artylerji fortecznej Bclfortu, Ilil.jtlk l OuiOWC~O, Dwaj n.ozostali, szesnastoletni
num: i kochankam.i ówczesnych panów, don, chcąc wyprostować Pogl1łcclOny
(. h~()pc}', byli tyl"o narzędziem w ręk ach
i do wego obe·cnego życia przynioSlły 0- hełm, użył za formo Jeunej z ty·c..h ' odwieczlIych bomb. Pcnie )·;al zaś okl.c~la
il,!odocial1e~o przcslępc r, Z niczw~ k- CI;',lCr.
ne z sobą dawne przyzwycz.1jenia i ży" bomba nie chcic:.ła ustać :la ml~j~.::;u, ,usil} m cynizmem.
Ta kullm<:.., o której w&chodnioeuro- Cllen'a,
!ował unierucholl1ić ją przez v/hicie WlCJ
rrzypominającvm ameryl{aliskiego loro pt jcąC] nie mieli wcgóle pojęcia, wy\Y./ tym duchu staraią się 1...,ięc one l<.:it:go gwoździa do jej zapałn.
Nie przypuszcza.! icdnak ~jdo~zl1je,
dl1iarza Loew'~~
wE.rta dziwne piętno 1J.:l życiu rosyjskim, i '';'j.'iynąć nil. swych obecnych przyjaciół
że w bombie znajduj~ SIę Jeszcze l~roc.h
opowiedział Lucien .1anny komjs~rzo\\'i W ::>lc:v. S'zym za:; rzędzie
. mężów . I {ak chyba całkiem zro:z,lL"Ilia z przed lat conajmniej <lwustu. A j::!Jnak
O j)rzygotow~niacl! do zbr tiu: i O prze· r f1 1.pniciclkami tej kultu.)' są kobiety !, źe slarania ich uwieńcz.ają pomyślne tak było i totnie, wbijaB,e zaś gwoŻUZia
Hcc<u morder:hva.
'
\Xf oj!1J., ŚW1.a-tówa, ze wszystkiemi r~zu1tatr.
w zapal musiało \vywcłać iskr<:. IidStą
Lacle'! Jarmy. trzynast\llcttf parys~, ! ' .....'cmi .• ut1mmi . zmhnami, wptyn~ła t
N:rrodowi demokraci poka,zują się w pit bowiem wyhuch, który rozsadził
bombę, zabijając przytr:m kanomera na
, "''I, 1l!rr.ym:;wat od kilku mi~si('cv -- t"En n[l formy hcb rosyjsk:~goł trf'ŚĆ I ~lawn8j ~z.aClp.. ale do Życia domcwego 111 i,ejsc u,
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Straszna frage la bezrobotnego.

Stracił zmysły, gdy ostatnra deska ratunku usunqJa SI(! z pod rąk.
-- :O:~ -

rnes~cz~sn~ żona straciwszy zarobek chciała odebrać

bse zyde ~ a~e pows'łrzymała ją m iłość ku dzieciom.
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Łódź, 23 stY'cz.nia
- Dla czego t ak długo ni.e przycho..
Skromne,
małe
mieszkanko
przy
ulidziła?
- spytał ją.
J .
cy Zawiszy 2 by!'o wczoraj niemym
Ka linowska mi!czał,a.
ś·'.tiad!kiem straszliwej tragedji,
DopieTo po pewnym czasie ' opowie.
.,
'l.
W mieszkaniu tem od dłuższe'go już działa mu pła'cząc
cza;su zamie:szkuje p. Henryk KalinowtrzgL=zoo dziei~ sW)"ch ostatnich 'dn.l
· . ' .'
.'
sIei z rodziną, skf.a"dającą się z ośmiu
:\ . " .~ Dlaczego pannie 'przyprowadził z
ols ób,
Strasz1i:wa wiadomcść c strade pO'sa
dy
prz,e,z żonę podz.iałala na pana Kali·
sobą tego v:ieprza~ któremu miałem ' -Ue ma 'lat twoja nowa siostrzyczka',)
Kryz,ys go.sp<odarC'zy, .j-~-'; prz. e'Żywa
,.!lrz;eprow;Jd;Z;IĆ anahze krwi?
. '
•
•
.•
ji:UU
nowskie,go
w niezwY'kly sposób,
-, - Przepraszam, D~mie weterynarzu:
- Nie wIem Jeszcze o Ulie), gdyż bo- obecnie dotkliwie cale nasze miasto, po
Po,dniósł się bowiem z kr~esta i ponu
zupełiliie ,o !lim J:~iJomniałem. Przy po m- Jdan przyniósł ią dODiero przedwczoraj. grąjył ro-clzinę tę w straszliwą nędzę,
· n!ąłem sobIe dopiero wtedy, gdy pana
Pan Kalinowski, s.ia.t'lSzy już mężczy- ro spog1ądając na żonę, nie mówiąc ··.nic
dC' niej, począł
.
rHr7.Sl'łem....
. , .
d
t
ił
f b
~~!
·~~~~-~
'
~
~~A~~~~,~~~
.
~~~~
.
~~~~!
.
~.
~
.
~~
~~
'
~·
~
~!
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'
·!A~~~~~~~~!!~~~
a~~y
sr
.pn~w
aryce,cie
1K
krążyć
nerwowym
krQkiem
po
mieszka.
~
m0i'tJ JUŻ znaleźć mriego zajęcia, Ciężar

, J.a. ką
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W pok'o ju zapanowała śmiertelna' ci-

Pani KaIin'owska poszła na służ.bę l z sza,
KalinowsIka spoglądała w ostllP~U
otrzymywanej skromnej pensyfki
,
na swego męża: z ktÓrym dz.iać się, p~
od
swego
częły dziwne tz e czy,
Zatrzymał się bowiem nagle pr-zed
Kilka dni jedn~k 't-emu pani KaIin'O'Wnią" W ocza<ch zablY'sły mu ognie olhłędu
ska pokłódła się z siostrą swej chlehoNa usfa.ch ukaz,ata mu się biała piana..
d~w~z~i i na skutek te~ wydalono ją
J(aI1incwski
ze sllWby.
pC:: :':"~: krzyczeć,

'.,:;~,Nie.·· ~hcę .'żony piękne;', bo miałbym ją dla
~;Iinnycłł" ' ~ .odpowiada 27-letni .konduktor ratowała
',

na jego

śm:ric~~;~wej

mę

J

Ni.eszczęśllwą kobietę Og~m.

"

."

ro;z-

Z
asf , 'jegO! wym~ały; się stow81
powsze<:hne · . Nie 'wi'em, jakiego kto zdania, a'le na palcz.
ż e rue
. poto
Wiedząc, iż w domu oczekutą l"ą Ao_ bez żadneg,o związku.
a. I Ieleen pa.nął sobie w łeb bo -go n~~żczyzna ciężko pracuje rua utrzymaI
K'
W p-ewnej chwili pochwycił 1tT~ł<o
~na zdra~z!ł~. ,Ale co tam gadaĆ, kiedy me, ~ często z,drowi-em . przypł,aca, Żlelby dne' dzieci, Kalbwwslka postaruowiła nie
i
cisnął
nim w żonę. Gdy ta wolać pCk
, wla:19'IDO, ~-ę. - .' .
mu S1ę .
wra'cać ' cLo md,e,sz:kania
t'zęła o pomoc, KaIin·owski rrucił się na
kobieta tak podle odwdzięczała.
Cz,tery dni bł~a;ł,a się po ulkIach Ło
, przystojna k<?bieta. nie da się ' utrzYJMć
nią i począł ją bić cięż:k.i-emi przedmiota.
przy .mężu duszą' i ciałem,
Jak lrt:6ra kohieta chce z innYmi flirty dzi nie m-ająlC nic w usbch, .
mi,
h ćb
. '
prowadzić, to niech idzie
Jak obłą<kana krą'żula od rogu do roc. o ,y nawe1t te,n mąż był cie wiem ja. za utrzymankę, a nie żonę.
p
KTzyk nie.sz,częŚ'liwej k'()IblJety ' usły«
kl. KIedy tylKO mny sp,odo'b a się kOlb ieJ~ szczerze powiadam: nie chcę żO- gu, błędnym wzrokiem przygl8tdając się
szeli
lokatorzy domu, którzy po dłuższei
· Ci,Eo, a jcik trafi iesz~ze ,,-na wytrawne dO ny pIęknej, bo miałbym ją dla innych, a 7Y'ciu miejskiemu,
walce
% oszalałym ;Kalinowskim,
~
!'G-wela,s a i "pożeracza g,eTc", to -:- p1"'~e uroda takż,e nie jest wieczna i na nij:
NJe wi,edziała co począć z sobą, Chwi
,~.padłol
.
.
ł' k
'
władniii
go.
C
'.
S4ę czowle OWl nie przydaje,
larni myślała
o
'
. zasem
J.a k b ę d ę mógł'lent'ć SIę
. , t 'o pOSZU:Kam
. _~Do
t
d d nawet wsżvsc'
{ y wiedza., że
pOpełnieniu samobó,'stwa
, ~. z 'r a za. a m~-rcg'acz, 'ani się do- sobie ko,b iely uczciwej, któn uczciwa i
pobitej niemiłosiernie kobiety
, W'Ysla.
po śIubie zos1a.nie. lona to pnecteż lesł
MH'ość ku dzieciom zwyciężyła w
zawezwano pog'oŁowie, które udzie1iło
przyjacie-l najlepszy, a co to za przy- niej wreszcie wszystko
jej
pomocy na miejscu
jaźń , w której ukrywa się rorada'l
Po c2'Jterech dniach tułaczJki, po czteMoże wielu się ze mną nie z.gcdzi.
h b
h
' Dzieci :ziębną!
ale ja chcę z'a nie wierzyć, a piln, ować 1'ec
,ez-sennyc nocach spędz.onych na
lei ani myślę, posterunku przy niej nie ulicy, Kalinowska
Pamrqtalcle O waszych p'osrt.a wię,
zdecj - ..; ';\' ""ta się wreszcie powrócić do
Nie
jestem
jeszcze
starym
kaw,
a
ledomu.
n/~szcz€lśllwych braCIach rem. mam dopiero dwadzieścia siedem
W nledzłel~, dnia 24 b. m.
W
.
o godz, H-ej wiecz,
lat.
a
w:ilę.
c
szukać
mam
ieszcze
duż,o
mieiS'
Z
'kaniu
przy
uUcy
Zawi-s:zy
2
1 s iostrach!
.
cza,su.
przywitał ją mąż, który niepokoił się już
, ~a:nujący od kijku tygodni mróz daKonduktor tramwajowy. tek drugą nieob-e<:nośdą małż,onki.
Je' ,S:.tę coraz si-lni,ei we maki.
Zima nie
•
.
F1lU-!!-!!FWb&~~6!_~
'z.ar....,ł. Uj.e
,I M'
rozny wlatr
wszy-:stkim do.ku- :..- - . . . . . ..-!!~!!!!!~~=~!!~!!!!!!~!!~~~!!!!'!!!!!~!~~!!!~!!!!!!!!!&
,..- - _!MU
"fiI!!l!W'
_~'.rsm
wygłosi odczyt
· cu ..-a ~wł:=tsz,cza tym, którym . skrorp,ne
O
war·unk1 nie pozwalają na nabycie dep:łyqn" o.kr;yć I'ub tuter...
. . .'
i
" ·J~~ż,e óOII:eśni'e o;dczuwają te smmne zabrała najpierw swemu pracodawcy pieniądze, a p6fniej
. o~{\?h~zności te 1łąjhi,ę-dniejsze
z biedułożyła się po cichu ...
·nyc~.: >~a~e .,~l,qdpe dzieci p'ols~~e, naj~
crę;ze., . dos'Wladcz.aIJ.eprzez ' klęs'kę ohec.i.
ohecnie nic już nie ma i tyl!ko moteOibŁOD2. 22 stycznia.
BERNARDA SHAWA.
tJ~go : bezrohodal :'
.
jąć znów posadę,
Po odczycie Odbędzie się dyskusja' ,.
Ło,dzŁa.nlka' Ma'l"janna Z. wyjechała do
P. 'W. chcąc sprawę cicho załatwić
'.
~akżę " cz~sto, widzi si~ na ulica'ch dra
Btlety w cenie zł. l i 1,50
.
· b.z,1E., ' skulon~, p,?stade, ,zdążaiąc.e .1 do W.arszą\\:,y {znalaZła miejs'ce służąoej u pe>rozumiał się ze swą służącą do "wszy
przy we j ściu
' stkiego" i jakoś doszło między nim:i do
s:ztlmł p'owsze'c hnych w wiatrem podszy- p:ań;s'twa : Wajdorf (NowoHpie . 63),
b.
t~ch pale,t kach i , dziurawych
butach,
Po pewnym ' czasie Z. ulotniła się, a porozumienia,
P::~'Us,sZl~ol~:ypęc4ije do s~koły. Jecz p. W" :zgłJ)si,ł do urzędu
śledczego, że
';:o~ warta n.aUka, połączona z ciągłym służąca uk'l"a.dla mu biżuterję i pieniądze
, ,?1~ ~ez,l'ię<r.zeń~!'Yem_ za~iębien:i,a, ,zapa- razem na sumę 15 tys. zł.
'
-1ęnJa "ptuc.> g'r}lzhcy,;"
..'
.
Z.tym.czasem
wyjechała do Łodzi,
D.o wa's, mt,O'cfżięży poIska, do was,
lecz sprowadzono ją do Warszawy. Tam
Ci
chł<'!pcy- ' i· dzi.ewczę~ zwraca1l1y ' się
tłu,ma'C'zyła, ż· e , p. W. zmusi łją do ule·g aprzed:ewszYstkie.m.. . ,
JEDEN GRABSKI NAM ZEPSU t MATERJALNY BYT~
nia swym zachdankol!l1 a następnie speJeśli J.o~·łasltiawy pozwoli wam za:ocjalnie wyprawiał z domu żonę i dzieci.
DRUGI
GRABSKI NAM PSUJE SZTUKĘ I OśWIATĘ.
patrzyć się ~ ciep,te ubranie: jeśli d-osta
PIERWSZY GRABSKI JUl ODSZEDŁ WSZELKIEJ SŁAWY SYT• .
a cna musiała być. mu powolną w obawie ł
!rt~o ' 0d:2:ia~ ':r?~ko:s~~iec:i~ si~ ' śHzgawką II tracenia p,osady,
.
DRUGI GRABSKI TKWI JESZCZE, SZKODZĄC CIĄGLE ZATEM
l InDenu prZYle.mnosC·t aml .. z1my _
paJEDEN GRABSKI POCZĄ TEK WSZYSTKICH NASZYCH KLĘSK,
Gdy
jednak
rola
ta'
jej
sięznudlzJta
.~~ta,.jci~~ ".że la, zima ' nie· dla wszystkich
DRUGI GRABSKI PRóBUJE NAS Z UPEŁNIE DOBIć.
'z.::..brała swemu chlebodawcy pieniądze.
feanako ' l's.s1: łaskay/a!
GDY PRZYJDZIE TRZECI GRABSKI - BĘDZIE WRESZCIE KRES
Nie zi'l'p omjnajde o waszych , bied- gdyż uwalŻata, ze jej się wyttag'1'o<d:2')enie
należy,
.
'niejszych braciach ' i siosił:rach.
I CZWARTY JUl NIC WIĘCEJ NIE BĘDZIE MóGŁ ZROBIć,
AS-PIK.
Z pieniędzmi wyje'chała do Łodzi, a
. . Wszak .~ ka~dym dcmu zmjdzie się
, ~
P.ł~CO starej odzleży lub zużyte.go obu~ta, z czego mbżecie już nie korzy stać,
zaakcep,tow3Jny pr~e'z Cziczerin<;t.
a 'c o chętnte oHaruj-e-cie biedniejszvm.
, , Prz,eślij.cie to do Czerwonego Krzyta Mh';dzieżyl
.
. Niechaj tell s.ni.eg, naw prosi , waszych
ponętne
o'kien Idący przyp'o mni wam tychktó!·'fY,. ~. :wtęslkni~ni.em oczekują deplejszej
iod~,e<zy ~u,b b:ehzny, w'a m niezbyt po•/
trzebnei. ~;l1Jt> ,ri~w~t zbędnej zupełnie!
. l pamIętajCIe leSZcze: dwa razy daje
czynią z niej królowę ekranu
kto szybko ·daje . .
w filmie
, Mróz i chorbbynie czekają I
nHrabia Monł:e-Chrisło".
.
Cz,erwciny Krzyż ' Młodzież
Piotrkowska 96.

, Rozpusta

j . z,epsucie

mó' f 'ozum ·t
·
d'
kmne.sz.cz,ęśliwił
N d , y I już. _n. iei.e. dneg.o cz·'owie~
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Dzieie uczciwej dziewczyny, którą straszne warunld życiowe zepchnęły na dno występku
Pod opieką siostry_ ~ ie mogła pogodzić się ze szwagrem. - Koleżanki namawiały do kupczenia własnym ciałem . .-, Bezradna na
łódzki
bruku.-Pierwszy napad na pustej ulicy.
,w
dzi

tycli tlnłacli aresztowano w to-

osiemnastoletnią

dziewczynę,

Któregoś

dn1'a

przysz(a

pófno w

Ma- nocy.

rjannę Skrobulską, bezdomną t pozbawioną pracy. Areesztowano ją za . kUka
napadów ~znycb w celach rabunko-

Szwagier nie chciał jej wpuścić do
mieszkania; obrzucając stekiem najohy
dniejszych wyzwisk i obelg,
W dziewczynie zawrzała krew.
Uważając, iż niesłusznie ją skrzywdzono, Marjanna uderzyła w twarz
~wego szwagra, krzycząc, iż
zamęczył Jej siostrę
i teraz chciałby się je! pozbyć za wszcl

wych.
W najbHższym ezasie młoCla Cizlewczyna, pochodząca ze sfer Inteligentnych, znajdzie się na lawie oskarżonych
skąd niechybnie powędruje do wiezienia.
Bęozie to tragiczny epilog smutnei ką cenę.
historji młodej, przystojnej t niedoświad
Marjanna już nie płakała.
czonej dziewczyny, którą straszt:wy
Ciężkie warunki życiowe zaf1artosplot wypadków życiowych' pchnął na wały osiemnastoletnią dziewczyne, kt6·
drogę występku.
ł'a mimo nieprzychylnych warunków,
Marjanna Skrooulska urodziła' się w odznaczała się
Póznaniu. Mając kilka lat 'zaledwre stra
nłęzwykłą siłą fizyczną.
:::iła ojca i! matkę. Wychowaniem leJ
Gdy szwagier wskazał jej urzw: _.
zajęł siC; siostra, kt6.r..:at ldIka lat temu nie prosiła, by jej nie pOllJawial dachu
wyszła za mąż.
nad głową. Była zbyt dumna.

I

łłBfI10WY "PRZYJI\CIÓłaEK'~.

,118 POłtIEWIBRCE.
Dziewczynką,

która

.uczęszczała już

i10 szkoły, zaopiekował się małżonek
starszej siostry.
Marjanna nie lubiła swego nowesto
opiekuna.
Nie był nigay wyrozumiały lila lej
dziecięcych
wybryków, a przy na~
błahszych przewi!nieniach dziewczynki
wYkazywał nawet okrucieństwo.
Dziewczynka tulIła się wówczas (to
~iostry f, łkając na jej kolanach, ~ama
się na swą okrutną dolę, która pozbawiła ją rodziców.
Październik
ubiegłego roKu przy"fósł jej nowy cios.
Zachorowała siostra f mimo p()mOC~T
lekarsldej zakończyła życie.
Marianna pozostała sama na świecie.
Szwagier ni'e troszczył się o ni:\.

BEZ DACHU nRD

GraDUJą·

Dziewczyna, pozbawiona zupełnie o
l>i'eki starszych,
włóczyła _
po mIeście.
:ł nienawidząc cł>mu swego szwagra,
coraz rzadziej przebywała w domu.
w

r bi

I oto osiemnastoletnia Clziewczyr.a
znalazła się na bruku ulicznym, pozba
wiona pieniędzy i jakiejtolw:ek pracy.
Miała przed sobą jedno tylko :\'YJście: kupczenia swym cialem.
Do tego namawiały ic\, zresztą, liczne jej koleżanki, które starały się ją
przekonać, iż w ten sposób, nie pracuj~c
będzie' miała na stroje i na zhvtl,;t nawet.
Nie usłuchała ieh.
Zbyt głęboko bowiem m~ara zakorzenione w sobie zasady etY';Z!le. Marjanna Skrobulska postariowfła OPuś;::ić
rodz.inny Poznań, który tak był t!'a
niej okrutny.
Za pożyczone oCl, koleżanek plem,\dze wyjechała do Łodzi, przypuszczając, iż tutaj dzięki kilku zlIajowyru, uzy
ska jakąkolwiek pracę.

WBRRPlRCH ł łłA DWORCACH łaDDZI.

rzystając

lmi przestrachu na
jej torebkę i pieniLl.-

osłupienia

dze. Zbiegła.
Poszkodowana p. Teofila Zielińska
zameldowała o powyższem w policit
pieniądze
zapewniły
Skradzione
Skrobulskiej kilkudniowe utrzymanie.
Nie widząc dla siebie innych
możlwości zarobkowania
dr-icwczyna postanowUa kontynuowa~
nowoobrany zawód.
I oto znów dwie nięwiastly zamel·
dowały w policji (, napadzie dziew·
czyny.
Jedna z napadniętych, p. Magaciń·
ska Aniela, ugodzona została kami,~
ni.ęm w głowę. Uderzenfe było tak sil·
ne, iż pozbaw!ló ją przytomności.
Również p. Ann'a Dener zawiacW'
mila policję o napadzie.
Młodociana Skrobulska stała się nte-

kąś pracę.

bezpieczną.

Zdarzało srę to nader rzadko.

\"'1 godzinach wieczornych. na ciem·
Naog61 bowiem
nych ulicach. gdy zamierał ruch,
spoglądauo na n;ą ? "b·(~'lOŚcia.
cz]' hała na samotnIc wracające 1cobiet)'
przypuszczając, Iż jest :złodziejką. Dzie Chodziło jej nIe tylko ó pieniądze, 'ect
wczyna rozumiała to.
również o zemstę, o zemstę nad niezna- A więc będę złodzIejka. bandyto neml jej kobietaflii, które mają picnią
ką będę! - pomyślata~
dze i kogoś, kto się o nie troszczy, pod
czas gdy ona pozbawiona została przez
łłRPRD BIUłDYCKI.
los wszystkiego.
Jej nienawiść da ludzi, a do kobiet
I oto kilka tygodni temu. gdY pew..
nego dnia nic mIała aż do wieczora nic specjalnie, graniczyć już poczęła z obJędem.
'
w ustach, zdecydowała się.
W tych dniach areszto'\vała ją po.
Działo się to na ulicy 6 Sierpnia kolicja.
to nr. 98 w godzinach wieczornych.
Marjanna Skrobulska stanie przeć
Dokoła było pusto.
sądem.
f -,.
Dziewczyna rzuciła się z tyłu na ~a

a

Subtelny
mieli

u.

N

Pączki

węch

złodzieje,

którzy

z nieapod ziankami

okradli p. Kona.

'r!mia Karnawałował

się skład

Dziś
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-
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w

w ~atdym 10· tym plłc:dcą uhywc:,. %uą.jdĄ
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~ab.rah z so~ą tylko naiprze melSZC ~

I

roby zagramczne.
.
Pan ~on zameldował 6 p~v.-yzs~crn
\v urzędzIe śledczym. który wszcz~r natychm~ast . e~ergiczne. qoch?d~eme \V
spraw!'e tej mez\\,ykłel kradznezy.
'

sztuki kinematografIczneJ!
techniki 1 re~yserJil
fotogenicznOŚCI!
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padniętej wyrwała

Przy ulicy SienkieWlicza 29, mieści
apteczny, należący do p. Wła
dysIa wa Kona.
Wczoraj rano p. Kon, jak zWykle,
Ale i Łódź nie przyniosła Je) szczęścia.
przybył do sklepu z zamiarem otwarcia.
Wydawało mu się. iż wszystko bylo
w porządku. Gdy podniósł jednak żalu
zje. znajdujące się na zewnątrz drzwi
wejściowych, stwierdził z niematem
zdziwieniem, aż drzwi były otwarte.
Pan Kan pamiętał dokładnie, że drzwi
zamknął na klucz i wobec tego, tknięty
przeczuciem, natychmiast zajął się badaniem nagromadzonych w składzie me
dykament6w oraz perfumerji.
Przeczucia go ni'e omyliły.
Przy wstępne m już badaniu zauważył bowiem brak m:ijlepszycb perfum,
pudrów i środków kosmatycznych.
Og6Ia wartość skradzionych rzeczy
wYnosi 3000 zł.
Jak się okazuje. złodzieie byli wytrawnymi znawcami perfumerp. gdyż

onte

idącą kobietę, uderzyła Ją t

motni'e

Skrobulska nie miała pieniędzy na
mieszkanka. Znajomi jej
przyjęli ją bardzo chłodno
i nikt jej nie obiecał nawet żadnej posady.
Znalazła się więc na bruku w ohcem, nieznanem jej mieście.
Dziewczynę ogarnęła rozpacz.
Jedynem, jak uważała, wyjściem t
tragicznej sytuacji było pogrążenie się
w odmęty rozpusty.
Nie chciała się na to jednak decydować w żaden sposób.
Krążyła więc głodna, zzlębn!ętea po
pulsujących żYciem ulicach \vlclkir:go
miasta nie wiedząc, co począć z sob:\.
Noce spędzała w wnękach niczna·
nych jej bliżej domów, lub C~l:l.Scm na
dworcach kolejowych.
Ludzie się niekiedy nad nią l:'to"'-ali.
Od niektórych otrzYn1Y',,-ała wsparcie-. inni oftarowywaJi jej przygorlne, ja..

wynajęcie

jakie kiedykolwiek świat wic1~ial!
które ZI sk<lło naJwlęks~y rozgłos
na świecIe!
dla ktorego otworzono pOdWOje
WIelkiej OpelY Peryslciejl
premIerę.
któ' ego
~aS~l'?!ycił
swoją obecnOŚCI" Prezydent
Rzectypospolilel PIsneuskiej

ilków"
{
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ł~roszek

!{redv....
cudownem
iekarstwem przeciw zaz ęb.en.u

Sprytny oszust kilka godzin stał po ł{olana w wodzie,
reklamując w ten soosób swe pigułki.
'

Nie oba \\fiał się przeziębienia, albowiem
miał

w

PA "'"EL CASSJRER,
berliuski handlarz dziełami sztuki
Dopełnfł przed kBku dr.iami samobó~-st wo
i zmarł po cI~żkich cierpIeniach w szpi.
talu.
~tlany

............oe&8&~ee..........

Bogaci ind janie.
tałdy

z nich . ",a po 1S,200 do ..
. larów
•

Najb.ogatszvm z pewno§clą s~c~eDem
indyjskim tlą osagowie, m1eszkaj'ący na
wydzielonym im tervtcrjum w staaie
OkJahamv, na terytorjum tem DOWIem
znaleziono bogate źródła nafty.
Według danych urzędowych.
rząd
!;tanów Zjednoczonych wypłacił ~zcz~
pQwi osag6w za naftę wvdoby-\\tan~ na
ich tervtorja,ch ogromną sumę 29";23.000
dolarów, co czyni na każdego z czlJnk6w tego szczepu okolo 13.200 Jolarów.
A źródła nafty fla tervtorjum osa~ów
wciąt są bardzo wydajne. zapt. wniając
jeszcze na długo tym indjanom clochód
roczny do pozazdrosz.:.zenia.

Śmierć chirurga cesar..

skiego
.kr6tce po dokonaniu operacil.
Według ,.British (Jmted Press", byiy
eesarz Wilhelm U poddał .>Ie w tycn
dnIach w Dooru lekkiej -:mcracji u~ha.
Operacja powiodła się ZUpeh110 . spro
wad:oy z Berlina do iej d0konama prot
von tIelmert zaproszony byt przez; b.
cesarza na obiad. Wkró c no obiedzie
f.lrofesor zasłabł nagle izmart V·,l kilKa
godzin później, przewieziony do szpitala

Utrec~cie.
2._._

w

rezulłade władze

sztuczne nogH.
poUcyjne spisa!y mu prołokuł.

Powodzie. które w ostatmch ty~()d- l pozwala na wystawanie w wodzie po
.
11iach nawiedziły liczne kraje eur~pei kolana.
skic, dały się sZlCz.e~ólllie datlk li wi@ .1P0 pewny-=h wzdr_a~aniacb Dubus
(.·zuć w Belgii.
ZWIerzał się, ii ma
Miastem,
cudowne pigułki przeciw zaziębleD11J
które najwięCej ucierpiato, było Leod- i to w takiej ilości. iż mo,że przetrwać
nie kil~a dni, ale całe tygodnie powodzi
jum.
Prawie zawS'ze zwracano się doń z
Całe dzielnice jego były pod wodą a prośbą o odstąpienie bodaj kUku p~gu
straty wywołane powod:dą w tern le- lek. które też Dubus odstępował
dnem tylko mieście, dochodzą o,!brzvza bardzo wysoką cenę
mich sum
j"lIm
produkt
zagranic~y, bard~(l drogi.
Wśród ogólnej
katastrofy, pochla..
W przedągu ktlku dni Dubus robił
nfii·jącej mief1.ie
tysięcy ludzi, roze~rał
się w Leodium
doskonałe interesa.
groteskowy epizod,
ł{~dy ~ nabywców ~obowią.~ąl
kt6Tego b"hałerem był Andrzej DUibu,s, się do dochowania tajemnicy o cudo..
trzydziestoletni człowiełk " bez okreśJ.o wnych pigułkach, gdy! jako telkarstwo
•
nago Mjęcia". W chwili, kiedy wszyscy zugranic~ne
nie
byłO
ono
do~woloae
w Belgji
tn.cUi, a wielu popadło w ruinę i nędzę,
Dubus postaJlowV1 zrobić maia->Łc'k n.a po.- i Dubus mógllby z tego powodu mieó je$zczę nieprzyremności ~ władumi.
wodzi.
Przyczyniał,o się to iednak właśnie
MiesZlkańcy dJz,ielnic zalanych widytecn
więce1 do reklamowania Jek.vstwa.
wali przez kUka dni cdowieka. który
t."llk tak przypus~C'Zał Dubus.
natspokojniei
Sława cudownych pi~ułek Dubu,sa
brnął po kolana w wodzi~
pr~edw pr~ziębieniu w:erosla w ciągu
kilku dni do tego stopnia, że pewien lepukaią~ kQlejno do każdego domu.
Niektóre z nich były opuszcrone w karz
poddał je analizie.
wl;lu j.ednak mieszkartcy powstali, ;PO'd.z.~ewaią<: się, że woda wyżej już nie się
Cudowne pigułki akaW'y się najzwy
gUle,
czajniejszvm .
Kiedy na progu ukazywał się ktoś z
proszkiem kredy.
mieszkańców, Dubus rozpOC~al po~a
Wtedy zwrooono ba<:~iej 1,twagę na
wędkę, udzielając najświetszych wiadoDu.busa i z kolei odkryto jegQ ta1emrucę
mości o stMJ.le wody, wypytl,ii,ą,c z kollet
Nie mógł on wogóle przeziębić się,
o zdrowie odwntnycb lokatorów, którzy stcjac nawet cały dzień w wodzie po ko
nie baJli się pO~t}stać,
liUl/l.,
Po kilku roaniaeh po$ł.r~egano, te gdyŻ miał obydwiI! nOgi sztuczne, jako
pnez całf czas gość stoi po kolana w
inwalida wojenny
wodzie.
W ędróWlka po
wodzie
mogła.
00--.. Niechte pan wejdzie na chwilę. nil;wyż,ej uszkodzić apM"a1ty sztucmych
Przeci.eź pan może się prz-ez.iębić śmier
nóg, ale Dubus zapO'bje~ał temu
teinie, 1!ie mówiąc o pewny01 kaif.a.rze. ... , . . ownem czyszczeniem i smarowa- "Ja" nie mam potrzeby obawiać
niem CO wieczór,
SIę kaJtaru, ani pr:eeziebierua - od!powi~
W rezultacie władze pol$cy.ne spisa.
dał tajemniczo Dubus.
łv proiokót, ate na tem się prawdopodo..
Oczywiście zapytywano .
bnie skończy i sprytny inwalUb. nie hę
co zabe~piecza go przed chorobą
aToie więcej niepokojony,

Lenczarka, który dotythczas nie odkaretka
pogotowia do szpitala.
Przystąpiono natychmiast do rewi'zj;
cel, która dała nadspoozięwane wyniki,
Cela numer 13, w której sied~iell dwaj
wyżej wvmi;enieni przestepcy, była pusta, kraty przepiłowane, a okno otwarte.
Z okna zwisal nazewnątrz sznur, przy
012J o/VJCl/'Jturr;ieZo-erotgczt:J.!I.
pomocy którego przestępcy wydostali
ty r;a
Zoar.'Ler.iY;raHJoz/UJ.!Ieló
się z gmachu więziennego.
Zostali widocznie na ulicy zatrzym:t~
32)
ni przez wartownika, z kt6rym-rozpra. \fi poszukiwaniu mordercy. dwaj aresztanci, osadzen~ w celi nr. 13: wili się w nieludzkl sposób. Znaleziono
gO bowiem w budce wartQwniczej, skrę
..,.-,Nic z tego wszystkiego nie rozu- Antoni Kryspi-n i Józef Rutczak.
Pienvszy z ruch miał niebawem sta pawanego Ias~em. Pętla była tak silnIe
miem - rzekł nazajutrz Rutczak do Annąc przed sądem doraźnym za dokona- zactągnięta wokół szyi, że zastano go
tosia. kładąc na stół "Express".
nilC morderstwa rabunkowego na osobie już niemal w agonji. I on również za....".. Co tam nowu zaszło?
'Józek miast odpowiedZi pokazał mu iahrykanta Sarneckiego, drugi, noto rycz stał odwieziony do szpital~, gdzie dony przestępca zostal osadzony w wif;zie tych czas lli:e odzyskał przytomności.
oc~ami na gazetę.
Cala ta sprawa jest spowita w gęste
- Czytaj, - rzekł ~ to si'ę dowiesz niu za wielką kradzi,cż z włamaniem.
O okoliczności tej niezwyklej owia- mtokd tajemnicy, w którą rzucą nicco
.cJekawych rzeczy.
Wziął "Express" do ręki i rzucił wzro ną mglą tajemnicy ucieczki przedstawia świitla zeznania dozorcy i wartowni'<a.
Za uciekin.iera~l zarza,dzono e~ergkz~y
Idem na tytuł: "Tajemnicza ucieczka .~ się następująco:
•
_
pościg, ktory lak dotychczas me dal Jeawóch więżniów! Zagadko"'e zajście na J
kurytarzu wi'ęziennym! W budce war- .• O ~odx.lme S-e.! w nocy miara nastą szcze żadnego rezultatu.
W miarę czytania, potęgowało się
townIczej znaleziono skrępowanel.;o las- PI~ ~mlana dozorców na kurytarzach
wIęziennych.
zdumienie
Antosia, które doszło do ze-c;em wartownika."
Gdy
dozorca,
Jan
Kowalek,
który
nitu.
- Hm? - zdziwil się K7SPin, prze
_ Co to wszystko znaczy? - zaezyt3wszy te tytuły - Więc to niby o miał zastąpić swego kolegę na drugim
pIętrze, udał ~ię na kurytarz, ?czom je- pytał, spoglądając na Rutczaka szeroko
nas tak piszą?
roztwartemi ze zdziwienia oczami
- CzYtaj, czytaj, to ci włosy dęba go przedstawił się okropny WIdok.
Na
podłodze
leżał
nierucpomo
dozor
Józek wzruszył ramionami.
stąną.
ca
Władysław
Lenczarek,
dający
słabe
Wierz mi - odparł - sam nie
Antoś począł c~yiać p6tg~osem:
oznaki
żyeia.
Kowalek,
który
dO!nyśmlwiem,
co o tern wszystkiem myśleć. Od
~ W dniu wczorajszym około godzisię,
że
zaszło
coś
poważnego
wszczal
razu
się
d~i:wiłem, dlaczego ten wartow
ny 5..ej w nocy uciekli w niezwykle ta..
aJann.
nik
nie
Tuszył
się z mJejsc~ kiedyśmy
iemnłezy spOSÓb z tutejszego więzlenla
zyskał przytomności, odwiozła

tle

I

JACQUES DELCROZE
znall"młty profesor muzyki w gene~;f·
~kiem konserwatorjum. założyciel I klcrowniłl szkoły muzycznej oraz tańców
I")tmiczQych w Hellerau - został zaszczycony tytułem honorowego obY\Jatela Genewy.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SOGG.

Przeciw bandytom
w New-Jorku.
.,New York WorId" podaje. w jakl
spos6b chcą ochronić się przed napadem
bandytów na ulicach nowojorskich Jam ' z bogatych kół towarzyskich.
Tak na przykład pani France Alda,
śpiewaczka operetkowa a żona Gil!l:a
Gatti - Casazzy, króla towarzystwa ;\ e
tropoIitan Opera postanowiła od dzisiaj
jeździć w metalowym aucie. którego n'e
moJtą przedziurawić strzały re oIwero
we, opatrzone m również w szkło tychże amych własności. Auto wy~l[\da j:\
zwykły luksusowy wóz, srdy jeJnak ban
dyta wskoczy na stopień, nie będz;e
stanie otworzyć drzwiczek WOZlI. aro
w żaden s·posób nic złego uczynić z.cdzącym wewnątrz pasażerom.

Wozu tego uŻyWać będzie pani Ald
tylko w Nowym Jorku. Jest ona wpraw
dzie na turpe do krajów zachodllich. ale
czuje się pono tam na tym "dzikim
wschodzie", jak sama przyznaje, o wiele bezpi'eczniej niż w samym Nowym
Jorku.
ucDekaJi ... Domyślam się tylko, że go unieszkodliwił ten sam gość, który nam
cisnął sznury do cel L
- Hm. hm - mruknął Kryspin, ni~
mogąc ochłonąć z wielkiego wrażenia.
Rlltczak podn1.6st się nagle z miejsca.
- Suchaj, Antoś - rzekł szeptem jedno wiem tylko: musimy stąd umykać
Policja zarządzi z' pewnością liczne obławy. a .,ciocię" znają już tam dobrze.
Mogą jeszcze nas nakryć.
- Rozumiem - odrzekł Krysp.in musimy sobie poszuka nowego pom:eszczenia.
- Tak jest - chodźmy...
Pożegnali" się czule z "ciocią" i wY"
szU na ulicę.
Było już zupełnie ciemno. Gęsta mg~:l
unosBta się nad miastem. Szli przez dłut
szy czas w milczeniu.
Nagle drgnęli obaj i stanęU w micjscu jak wryd.
- Stać! - rozległ się tuż za niml
jakiś

głos.

Obejrzeli się machinalnie. Przed nl·
mi sŁal poliCjant, trzymając w ręce brat.:
ning.
- Stać! - powtórzył groźnie·-I.
- Dokumenty!
Józek zorientował się szybko w Sy4
tuacH.
- Zmykaj! -- zawmat do Ant~sia.
sam zaś skoczył' do policjanta.
Jedną ręką ChVlycił go za dlo·li. w
której trzYmał rewolwer i ścisnat z ca·
tej mocy, drugą zaś wymierzył cios 111i ...
dzy oczy~
(d. c.n.).

- Str. 6, . .
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.I Spór

Protest 'Kar'achana -wschodnią

z powodu zatargu o

kolej

chińslu\.

I

,-"

m~ędzy Rosją sowiecką a
zaostrza się coraz bardziej.

Londyn. 2Z stycznia.
Svecjalna sfużba telegraf. "Expressu",
Spór między Rosją sowiecką a ChillLlmi
na tle przewozu 'wojsk chillsk ..:.h
nych zarządzeR, jakie mają być podjęte.
Nnkoniec nota podkreśla powagę svtu- koleją wschodnio-chiflską zaostrza S!ę
acji i czyni Cł1iny odpowiedzialnemi za coraz bardziej,
\vszelkie szkody spowodowane ubl'ża
i~kich dopuszczaJą się żołnierzy chińscy jącem zachowaniem się żołnierzy chiń
oraz przywrócenia porządku. Sowiet y- skich.
(iś\"jadcza nota zrezygnowały z 0--:0:--

Pekin. 22 stycznia.
PrzedstawIciel sowietów, Karachan,
zlożył w rnillistcrstwie spraw zagranicz
rrych ellcrgiczny protest w związku z za
targiem o wschodnią kolej chińską. Nota
protestująca, złożona przez Karachana.
domaga się położenia kresu zniewagom.

chrony tej kolei w nadziei, że chińczycy
ocenią ten krok. Sowiety gotowe są do
podjęcia dyskusji w sprawie niezbęd

Chinami

I

Ambasador sowiecki w Pekitiłe. KarGl,chan. oświa~czył w n~cle. do ~inis!.ra
spraw zilgramcznych Ch m, ze o Ile b~z
pieczeń~hvo na kolejach chińskich nie
IJstan:e przywrócone, rząd sowiecki
.:IJ\vyc: s'ę środków gwałtownych.

Dr.

Dyrekcja Kinoteatru

ponieśli

Chorobv,skórne
I weneryczne.
Przyjmuje od 11-2

Zmniejszenie ciężarów
podatkowych we francji

Zwycięstwo francu~
zów W Marokku.

Riffeni

w por6wnaniu z r.

znaczne

i

1914-~m.

OlU

Paryż,

On

~o[hał ~1~

oto

TOg

12 m. 14

tawadzkiel

; zaproteguJe'

, Manufakture. " 1::1

lRIUllUnmO nA~U~OWnl[lWI

polegający

. Gatante·r·ię. " ~
firanki,

($

ChustKi.

d
~

Kapy.,

NAWRQrl~.

C ,a'rlie Ch Pl'i
Na;trafnlejszym naśladowcom główna dyrekcJa oraz
przyjaciel Chaplloa p. "erris wyznaczyli 3 nagrody:

LU HI/FI

fascynująca łreśf

Nagroda

"

zł.

150.
" 100.
" . 50.

I
II

IiI

(~gleh\lł .. n:ai.' 43

Tel. 41-32.

Cbornn, f1I0rne. we

ler,unB mOtlDDłttGWa
....ecl.enlt' SZIUCL-

Ilym
.

Do Jury powołani będą przedstawIciele
prasy oraz dyrekcja.

sląńc.~in ~w y.

ivnowem ·
Przyjmuie o,d,

od g. 9 do 11
i od 5-8.

Dziś i dni
następnych I

~i~

CHŁOPCACH,

szmince, tańcu, sz~m- '
panie i nocnych spelunkach '

w

filmu p. 1.:

e

r

tragedja ojca, który żył przeszłością, zapominając o teraźniejszości.
Rodzice!' Wam się zdaje, że znacie tajemnice ·waszych córek - zobaczcie film "Handlarz z Am- '
sterdamu", a przekonacie się, że to kłamstwo!
W rolach głównych- najwybitniejszy aktor filmowy doby spółczesnej

r
Część

ausS

Artystyczna:

Ostatńie

i

najpiękniejsza

artystka tragiczna

2 dni

ar

•

ac

•

I

gościnnych wyst~pów leaomeualnejparylmtm!.

lNY PA W ISZCZEWEJ i fELIKSA PARNELLA'
ponADTO:
· K. ozł 9WS k atr,UtlOWOŚclwWarsz.1 Ludwik Sempo1-'
J aOJna
Ins k·l ~odewlllsta
ży.er ·
b. wodewilistka tea- •

I "'eoperetk. .

PROGRAM WY~TĘPÓW:
1) Rapsodj'a Liszta (Na og6lne żądanie Szan.Publicz~ości)wwyk. niny Pawliszczewej i Feliksa Parn~ena
Ostatni sz;}a\tier "Perskiego Oka" Janin
11.4'0·0
2) Pod su ll·;enką
~II
~~arszawie duet w wy onaniu
li n.
Z.. Wsk-lej. I~ L u d W. S empo .-.
Ins k-lego
3) Ona ma COŚn.- ...· aktualna piosenka, którą śpiewa cała stolica w wyk. Ludw. Sempolińskiego
4) Aczkolwiek •• cze u nie? dowcipny "kawałek" w wyk. Ludw. Sempolińskiego.
5) Lesmatelołs (Na og61ne żąd. S~. Publ.) w wyk. Niny Pawliszczewej i Feliksa Parnella .
. ()rkiestra symfoniczna'pod L. KANTORA.
Przy fotepianie M. SZYMKIEWICZ.
Początek o godz. 2-ej.
Sala dobrze ogrzewana.
•

••
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Op godziny 2-ej
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,Białe tOW.1ry. E
",KREDYT'~

na imitowaniu ruthów,
i ogólnego wyglądu

następnych.
książkach, skrzypcach,
figurach i obrazkach.

Pańska

swoich znajo;nych

Kino-Tea r C
w

kobIety" ,

Kto raz kupi.
"

a

i dni

od 3-6 Iylko

najJewąo

16

·Z a
S
Dziś

we wtorek, dn 26 b. m. dotychczas nie wprowadzony w Polsce

urządza

21 stycznia
Polska Agencja Telegraficzna.
straty.
"ExceIs1ior" ogłasza tablicę porówParyż, 22 stycznia.
nawczą cięiJarów fiskalnych, jakie dźwi
Z Marokka donoszą o nowych zwv- ~ają vbywateIe francuscy, z której wyni
'łęstwach francuskich.
kat że cięŻ3.ry te wynoszą na glowę 900
Atak na Mutinc udał się w zupełno fr. rocznie, .podczas' gdy w 1914 roku
<ci. Zajętą została również Pauerka. naj- wynosiły one 110 franków,
\\aż l:CjSZY punkt operacyjny riffenów,
-::gdyż znajdowało się tutaj rozgałęzlon:e
~aśc·i!l':ów. telegraficznych linji i sieci teWystawa klejnotów b.' cara
Idonicznej.
Straty francusIiie są znikome. Nato- war~'~ jest 175 millon6w dolar6w.
miast riffeni ponieśli straty' bardzo poWalIJe.
Moskwa, 21 stycznia
Zaznacza się coraz wyraźniej, że
POIska Agencja Telegraficzna.
dućh W armji Abd-el-Krima podupadł.
, VI d·omu ZWiązków zawodowych o-I
'
'
,
raz w dawnym budynku mennicy wy~~~J.1~~.-\1~~~..A ~~ stawiono -na pokaz klejnoty b. cara.
••• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .et. . . . numy public.zności oglądają te klejnoty,
obO'k których wystawiono również szaty
Konstanfynowsba
koronacyjne. WarLość klejnotów oce, .
'
1\
niono na 175 miljonów dolarów. O sprze
daży na razie niema mowy, ponieważ je
dyny kupiec Vam Dam, holenderski juhi
, lt>rodjechał do Holandii nie młatwiw·
W. k " szy interesu kupna z powodu braku dopołą~zolla z KOn[ertem UrklestrJ DiS OWej. sta1ecz.nej ,ilości pieniędzy.

APOLLO

W. Balirka

,

4-'ej, ,na seans kinematograficzny cena wszystkich miejsc
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Wghnnazjum im. Kopernika uczniowie od klasy w bagni~ profesjona·
. 'CWICZą
"41
• t
· k ny
In
ensywnle t en plę
. hzmu .
5 - 8 Wł ącznle
dc.mOŚCi.ą
dysk~aIifi~acji działaczy
ł poz vteczny sport
fil
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Szczęść,. Boże, ludziom, którzy rozpowszechn;ają szermierkę, uzna ...
ną przez ustawodawców za "iednostronną'~ a posiadającą tak
wspaniałą· tradycję.
Szerm.ierka, posiadająca w historji
narodu truk świetne tra-dycje,
zeszła, obecnie, wobec obojętności ogótu społ-eąeń,stwa, głównie zaś na'suj
!ń'łodzieży sportowej, do roli kopciuszka spor~owego, a wdzięczne pole tej pię
knei i nader pożytecznej sportowej prans~go·

r;y, leży odłogiem.

A przecież materj.a!u świetnego ~:i.m
Ilie brak!
Posiadamy również doskonatę i' dość
llczne siły p eda.gogi·c z-oe , dotąd nie wy~SJkane.

Są między

niemi sta;'!e i wyrohione
rui!' klingi, które w chwili, gdy na zachoclz:ie sale szermiercze rozbr:ul"liewają
.szczękiem br-o ni ćwiczącęj się mł'o·~ziety i SiŁaTszej genera,cji szermierczej,

dóbr:ze znany, wygasł"by zupełnie w na- zowieddego, który nietylko z polecenia
l'odzie,
dyrektora tegoż gimnatjum, p, Pieka<rA p;rzecież niema ni-c "\Vzmoślejs'zego skieg'O, lecz z oso;biSJtego zamiłowania,
a zarazem łatw'ierszego, jak budowanie i oddaną swej opiece młodzież inłensy
wszczepianie tego kultu w rozczytaną w wnie w sroce szermierczej lia.prawia, 0dziełach Si,enkicw1cza. kształcącą się Ilcgdaj ' udaliśmy się do wymienionego
qlł-o,drież, I o ile dotychczas . wszystkie gimnaZ'jum.
,j,emru, prócz hipprki, ekipy spodowe,
W sali gimnastycznej mimo późnej
na spotkania międzynarodowe i między pory (18 grud111a) zasŁa:jemy ki:lkunaSltu
państwowe obsadzamy siłami zaledwie ltczni6w z p. Surowiedci.m na czele,
średniemi, me posiadając p,rawd:zivrych uzbrojonych w szable, maski i rękawice
talentów, t,o nie'zawodnie potężny wyszermiercze,
tom w tej "żasadzie", która naszych ćwiczących paTami i całemi ze·spałami,
;yrzeciwników nie zmusza do liczenia się to znów poj-edyńcz-o z nauczycielem tak
z nami, mogłaby zrobić właśnie szermier l.czne w szermierce Hgury i postawy,
ka.
We wszczętej na temat szermler·ki
Na szczęście
rozmowie z p, SUTowie'ckim dowiedzieli
tak źle jeszcze nie jest
smy się, iż VI gimnazjum im. Kopernika
Bo ola są jeszcze lu-dzie, którzy choć w biorą w niej u<lział
malej mate części pojmują, co to jes.:o:a
uczniGwie od 5 - 8 klasy w łącznie
. Rał i jakim do pracy bodźcem może być
Fre'kwencja jest tak liczna, Że aż rakuJot i cześć dla o.piewanych b ohate.rów , d0 ,J Ć serce L-ozpiera. To Łc'ż można być
' jęli się serdecznie do pracy,
pewnym. że z takim zespołem i faJCho·
Dowieqziawszy się; że w .g imnazjum I waścią prowadzona praca, wy<ta ruehapań.sŁwowem im. Kopernika, sport szer- wem cbHtte owoce.
mierczy cieszy się s:pzcj,alną opieką nauS":'cześć Bożel
czyciela. wychowania fizycznego, p. SaFr. ROma~k.

I

~ _.'1""1
;;. n~ych rutynowanych pediagogów .rdzewieją bezczynnie
P'OiŁę:tne nasze ośrodki sportowe z
niemniej potężnymi klubami spo·rŁowymi, wolą kł6tnie, a w nailep-szym razie
l.abawy taneczne i inne w okre'sie zbnowytn,' zamiast wyzyskania tego martwego w sporcie okresl' Da UlpTawiarue spor
tu tak pięknego i pożyte'cznego, łakim ~ii&• •llmmnl.'lifjłBel~~'fitl,-łi!łilU,łii1i&%='_=_
i·es! bezsprzlC-czn:ie sz.~rniierka,
Przyczyny ta'k słabego zain.te,re·sowa

nia ogółu sportem szermier-czym, dopatrywać się należy chyba w tern, iż sze·rmieTka, będąc ćwi<cz(miem trudniejszego
rzędu, wymaga, pró.cz stale-go wysiłku
ttzycznego, także

W

zwIązku

z

Lwów. 21 stycznia:
pdaną przez nas WliJ-

o
!WOWSklCh za poplerame ukrytego zaW9dowstwa w piłce nożnej, dowiadujemy się, że pewien klub lwowski pos,ada
dówody. jakoby jeden z klubów krakow
skich usiłował nakłonić do powrotu jednego z graczy za cenę 200 złotych mlesjęcznej gaży. Prawdopodobnie chodzi
tutaj o Wisłę względnie ·Wawel.

Konferencja piłkarska
w Brukseli.
Bruksela, 22 stycznia.,

piłkarska związków pil~
stojących na płaszczyżitie czy-

Konferencja

l(a.rsk!ch

stego amatorstwa w piłce nożnej odbę
dzie sie w Brukseli w dniu 14 lutego b. r.
1.l chwaly powzięte na tej konferencji bę·
da. miarodajnymi wskaźnikami dla bngrc!'u f1fA, który ma się odbyć w maju
r. b, w Rzymie.
.

Zmierzch sportu
piłkarskiego w CzechosłowacjBe
Praga, 22 stycznia.
Ze sp:cawozdania roczm:gc czrdH)słowackiego związku pUki nożnej daje
sir; zau\vażyć znaczny odpływ sportow\,;(,w p;~karskich do innych sportów..l. tak 7. \v; ązek czechoslov:acki, kt('n'
rczył \v roku ubiegłym ntespełm 41111:10
larejeSt! owanych graczy liotuje, że) (·kolo 6000 graczy opuśDiło szeregi pił karsl\::e , ubytek ten nie zostat Sk,))tLP(':'~")
wany żadnym nowym przypływem nowych zwolenników sportu kopanego.

Naiwięksże

imprezy

sportowe w latach
na jbliższych.,
Paryż. 22 stycznia.
Najw'c;ksze imprezy sportowe. jakie
się odbędą w latach najbEższych są nastcpuJ4ce: mIędzynarodowe zawody akademickie :\ll Rzymie w roku 1926, mię
dzynarod0we zawody robotnicze (OlirUpjaua robotnicza) w \Viedniu w r. 1926.
miQdzynarodowe zawody sportowe w
I i1adelHi. z racji 300 letniego istnienia
tego miasta w roku 1926, olimpjada afrŚT
kaliska VI Aleksandrji w roku 1927 i IX
oIimpJa.da w Amsterdamie w 1928 roku .

s~jalt!'ycb właściwości i zal~f psycbicznYcJi.
)1... będąc jednócześnre ' ćwkt;endem 1'0llbewionem jaSkrawych a tanich efekt.Ów, jest dla wię-k<sz,ości, . zwłaszcza inte-

,
" .'"

lcktu'811lle na niższym poziomie s:bającej,
tbytf Ucia;6Hwą i maI-o' popularną
. Tak p'r"zec1s-tawiar.się sta.n sp·orŁu sz,er
~ierczego w kluhach, które w ostaJtnim
cz.asie ciężkiego p-ot-ożenia finap.sowe-go,
OOJprawdę nie mogą sobie chwilowo pozwolić na wi,ele pożytecznych ne-czy
wymagających pieniędzy i jeszcze raz pie

f
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.r ....
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'.

Raid samochodowy
polsko-czechosłowacki.
Warszawa, 21 stycznia.
Na ostatniem posjedzenlu komisjj
sportowej automobilklubu Polski ustalono trasę i kilometraż raidu na terenie
Polski. Ogól'cm raid polsko-czechosło
wacki po stronie polskiej pokryje przestrzeli od ~ranicy polsko-czecboslowac
kiej do Kalisza 469 klm., od 1\alisza do
Gdyni 486 !,;]m. i od Gdyni do vVarsza,
wy 470 klm. f<azent 1<121 1<:'1'r..

uięru:y,

Nies;t~ty, sport szermierczy n.ie spo:t!lai -się z naletytem zrozumieniem i p-o-

parciem w naszy-ct.· sf-era·ch rządzących.
Bo oto t. zw. państwowa rada wychowa
ni.a fizycznego, której :uudaniem byfo
wypracowani.e u:sbwy o WychO\4;'anlll fi!:vcznem naifodu,
szennierke. uznała 1.a ćwiaenie jednostronne (! 1!. ..)

Mecz tennisowy
Z, Lenglen contra H. Wills.

! nie zaliczyła j-ej do ohGwiązujacych, ani w szik·()!le, ani też w przyspos<o.b ieniu
W"()ijSlkowem ćwiczeń cielesnych.
Dzięki tak bezdennej tępocie kuJot
Wol,odyjowskiego i wielu innych CLCz,o-1
nycb nawet przez ruJ..Szych nie'zbyt ttkry-!
W.ruiBic"ych się wrogów, któryru ,.der kIci.]
ne RiHer" z powieści S1i~rikiewicza je'sL!

I

Paryż, 22 stycznia.
Ziwkomira :lmerykańska tennisistkiJ.
i mistrzyni vm olimpjady przybyła z Ameryki l po krótkim wypoczynku w Paryżu udaje się do Callnes, gdzie ma się
odbyć
~.potkanie
tej amerykańskiej
gwiazdy tennisowej ~ .,boską" Zuzanną,
Z2.PQwiedi tego spotkania budzi nicsły,
•
lllan::j se!1sac.ję między z\volcnnikami tePo ktlklllctłlllC1U tOitrllf. Pi) Ai7!'-?1'yce, ../ " ;~cn d.} liamlwrga cyrk Sarrasa.lłlcg .1. , , ) sportu w Paryżu i całej francji. fotograf ja Wlsza flfzedtitawj~ ~'CCjHl frr:,.; ) ~ndow~/ r>,::mia żyw y ..: ~I martwych ob· I :JiI.!o. ter. zuecyduje w tytule mistrzyni
icIHGV; ~jT!.wwydl 1.. ol(t-~~tu lla pociąg.
świata w tenniSlie.
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Cłnlach

pr6by bewwocnvch,

Ody łuż słanał prtY unędz:je.

-Pan poticłant krzyczy: .:lr~eelai
.luż pr~Jęty nikt ule będzie 1"

A2dv, wtiToczył już o wios~le
DQ lokalu władzy - bladł!
Pisan ryknal nań dOJ:lośn..ie ;

,.,Odziet metryka, babkI. ~Iada1"
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v. ' "

~=
';O
mlulll 'p lerwuv pokój.W
al QPlli, m~ trudności
I '. oWsik ko~(Zy sprąwe:

..,.Brak' świadectwa , morala~cI-"

Pierwsza po dwu1las,tu latach

Wyprzedaż

..... .dal_

trillotbsow" ; to ,

prQlmuie do reperacJI.
, aL ' ........"Dla 16, Ul piętro
Ta"lo. bo ,. prywatnem !11ieuk
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