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Druga lista' ·zd

GZWartBgo ttżywnościowo-dołaroweg

NUMEh'

y

POJł:DYNCZ"

15

I

a[łOSlY

62

Nr

I.

có v premji

" bezpłatn~go konkursu "Expressu".

Wczoraj zdobyli: Szynk.e Reinhołd(6 Sie~pnia t8)~5 doiarówel< (\vartość 25 dolarów); Kazulska Basia (Zródłana 7) - 5.0 'kilo mąki; Tenenbaum Jerzy
(Wólczańska 4) 50 kilo cukru; Leżańsłtj Teodor, (Szosa Pabjanicł<Ll 23) ~
10 korcy węgla; Pieczyński Stefan (Rybna 1.5)--10 korcy węg;all
'W dniu wczorajsZYm odbyłO sie drugie ci~ienle czwartego ..żywnościowo
'dolarowego" bezpłatnego konkursu prenUowego .,.expressu".
Wylosowano 100 kopert.
Zdobyli:

5 dolarówek.
,L Szynke

Rełnhold,

(; sierpnia 18.

50 kilo cukru.
.,

36.
37.
38.
.39.

J?ytkowska Alojza, Zgłerska 71,
Majkowskł Roman. Słowiańska 6.
Langner Krysia, Sikawska 1, Baluty.
Laczkowska Hanka, Szosa Rokiemska 13, Widzew~
Zagórewicz franciszka, Przędzalnia
Ila~ 49.
Dziegelewski Stanisław 6 sierpnia 33
Szmalec Marian, Wodna 35.
Manda Zofja, S,;kolna 27.
!~c~e Gertruda, Krótko-Drewnow-

40.

Antonina, Wegnera 3, Chojny.

31.
32.
33.
34.

35.

-

BUś

41. lakomska Maria, Lagiewnicka 39.
O
,u.
Kł~k franciszka, Rokicińska 111.
~
a. Letadskl Teodor, Szosa Pabianicka 23
'
Widzew.
~ DI--..:;.&..... St....... Dw.bua 15.
43. WłodarczYk Stefan, W1znera H.
a-_".UONU
'Iii......, ..'V
44. Rucldski Jakub. Sporna 7. ,
45. Augustynlak Helena, Kunlcera 4.
4~ Mrowińska Józefa. Ciemna tsS.
faJfer Salek, RrzeJazd 30.
6. Bucla.. BoJesław9 f'raudszhiiska 57.

10 BOrty w-g a.

5 korcy węgla"

s.

50 kilo

Kazałsb

,.

4.7. Sokołowska Czesława, Słowiańska
nr. 25.
48. Oertner Władysława, ul. 28 p. S. K.
nr. 49.
49. Kuńdeł Kazimierz, Pograniczna 16.
,
\Vidzew.
50. Oałińska Anna, Piotrkowska 291.
51. Ławniczek JÓŁcf, Żytnia 14.
52. Smardzewski Czesław, Brzeska 10.
53. Kowalczyk JuUanna Wólczańska 148

Po S kilo

59.
60.
61.
62.
63~

64.
65.
66.
67.

mąki.

' nr. 109.

6S~ Waleńczak Konsta:lt~'f ~lcjar' i~n3

54. V(lłb\lrżanka nęgina, Andrzeja 4ń.
55. labłodowska Rachela, Zawadzka 39
56. Olek Kazimierz, Wólczańska 68.
57. Lewandowski Antoni, Marszałkowski 23, Choiny.
58. Kwiatkowski Edward, ul. 28 pułku
str~ilców kan. 26.

69. Jabłońska

71

•
72.
73.
74.
75.
76.

mąki .

77.
78.
79.
80.
81.
82.
S3.

Po 10 kilo cukru.
8. MapacId Edward, I(racza 28.
9. StramJłłQ Katarzna, Piastowskie«o
111'•• 9ZegUn OlIw. Wodna lO.

.0.
n.

Lan&e AIlna.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

mąkt

KlJhłsldego 116

U. Wr6blewslca Janłna, Roklcl6ska 145
13. MJgdal Jan. PrzeJazd 76.

Po I korcu wegla.
14. Błaszczyk KazImierz, ĄndrzeJa 17.
U. Lab Gucia. PiotrkoWSka 6.
15. Lewenbaupt Uli, Wtznera 1.
17.
18.
19.
30.

2ł.
22.

t:t
24.
25.
26.

Cbojnacka Irena, Piotrkowska 231.
Grzelak Tadeusz. Przędzalniana 82.
Arendt JÓZef, Miedziana H.
Krześn1ak Józef. Poprzeczna 10,
Chojnv.
Chwalba Oryzetdą, Brzeska 25. - I
WataszczYk franciszek, Mazowiecka t8, Widzew •
Dzięgłelewskł Stanisław, (j sierplJia
nr. 33.
Fiksówna Jadwiga, KlUńsktego 153.
Gutowska Helena, Kazłmierza 7.
Pawłowski Bolesław, Chłodna t4, '

Balutv.

27.
2A..
19.
30.

Chntłelecka Jadwłga, Płocka 33. -

ł'-lathes AtJcJa. Cl"lt1era 5.
l(unawska Wiktotia, Radwa!iska .17 ,
Triotta StWeryn, SkładOwa 37.

,.

3
Fchmia, ul. ZR p. ~. K. 49.

70. WoJclcchows!ci AJ Lonl Tu

Basta, tr6dlaaa 1.

Po lO klio

Czapliński Franciszek, Krucza ,~3.
Kulesza Józef. 6 sierpnin ;:;7.
Jobs Artur, Kijows!ca 4. Wiu!ew.
Bartnik Marta NOWOeKatna-t,
'Karolew.
CzekaIski Jan, Nowo~Kąt!1a' J.
Karnlcw.
Zielińska Marja. Sienldę";icza 4łi.
Oórynówna Lo!a, Nawrot fif
Ciechowicz .Julja. Pomorska 107.
Gruszczyńska Helena, Sienld1!,'ic.:t~~"

'1.:

Ji';;,ka .!.'S

ClJójl1)

J k b

ki H
k M' d . l
a u ows
e~ry ł 10 {)~ ~ ".,
Rog?wski Stftfilsław. Mar)'smska .,.~)
K~lblcka .Jó~efa, Alelisandrow~ka ~ ...
Richter .luhusz, Częstochowska ;:l.
Rakowski Salomon, POlUQrska 6.
Niewiadomska Maria, Obywatelska
nr. 49.
Kłosiński Piotr. Patisk1l ~t
Do!na Marja. Chłodl1a- 8, Batuty.
Galecki Anatalju:!z, "Rokkiliska .H.
RogowskI Bolesław, Krzywa ry.
Kukuła Piotr, Marysińska JO.
Szydłowskl Bolesław Pomorska 121
Witkowski WładYGław. Koustantl~"
Ilowska 138.
Marganiec Rozalia, SeSB(P.va ('i.
Kąpietskl Jerzyk, Gćma :?
Tomaszek Antoni, Grab'y,va .il .
Iż:vkowski Stefun. Głó1vna ,';{i.
Gotlieb Jakub. Jeroz{jlims~ia (l.
Masse Kuba, Odariskńa 20.
Dziewczakowskl hma-;:y, Ck fl1 lUl 'ł,
Chajmowiczówna Lucyna. Plotrlw,
wska 47.
Ulatowska Alfreda, N3wrot l>\ t.
Sznalberżanka I"brvłka. Gd<lłiska 1'j
,

\ 92.
93.
!H. J(!o~kowski
95. Cedrowska

Jilll,

i(~roiD 7)(

B-Cilh3łil,\ya.

!Jw:li"s\a ?

96. KozIo . 'k<l 1'1;m nda, Nowa~\. ł ;:;.
97. F·tks Bronisł::rw, W(dcl.·:u~!'1!~(ł, 1\17.

-Czy tY' wiesz. że pocałunek znaczy więce!, nIż całe tomy!
- W takim razie. mama powinna mieć ~ui obszerną bib!~ut(;:I~_~",

-----

98,

S::!nał!:ówna łI!3fena, bo,~~ki-';;B'·ctf>w!'J~\a

nr. 45.
99. Strzf)k:r,y~ S~~fP.iI', T(H" :.::1 n. wa l O.

HiO. ~kems!ul. Stęf<'!H;a. N.~lątz~nv!"Lia 10

Termin \yyda\v:mia prcl11.ii ,.J:\press"
oglosi 2 m<Jfca.

•

\\i dlliu dzisicis&vP1 zccllcc\ sit' laskn7CtO<\; d:) 7~t1l1j!list~ac.i; ,.E.\rrcssu"
(PltJtrh.owsLa 4'\ z fr(J!; LI;) w godzinach
cd 7' do ;j i JJót \i'ieci:oreln zdObywcy
premji li: 1i>sty Hr. 13.

I wic

Miljon dolarów w płomi,eniach.

Czel'wony dyplomata we fraku
i bialych l'ąkawiczkach.
--::-

Jry~tokrata

rewoln[ji"

,

Konstanty Rakowski
iesł

typem nowoczesnego polityka.
---:0:-----

W

żyłach

jego płynie krew
wiecznego IIbuntownikau,
świata

dla

maskę

,
i •

przywdziewa iednak
pokoju i rozwagi.

I
Walentego Marcu pod tytu
I
'. ARTUR SCHULZE,
,l
łem "Cień historji tS-tu postaci euro,współoskarżony w procesie
fałszerz)1
pejskich, wydane w Berlinie nakładem
! 10()l)Afrankówek, był ..rzeczoznawca"
Hofmana, rzuca światło na takie posta;
podrobionych banknotów.
cie jak:Baudelaire, Trocki, HeUeńch.
/\natol France i Liebknech. Jedną z naj
t
ciekawszych postaci tej galerji
jest
Konstanty Rakowski - "czuwony dyplomata". Człowiek ten zjawił się pewnego razu w rewolucjonistyczny!D klu
W pobliżu St. Paulo wybuchł ogrom ny pożar, który zniszczył doszczętnie
bie rozpraw - przyrównanym
przez zakłady fabryczne przedsiębiorstwa olejowego. Wskutek eksplozji sześć oSób
Renana do fantastycmych zgromadzeń poniosło śmierć na miejscu. Straty wynos%ą około miliona dolarów.
Aparaty
pierwszych chrześc:ijan - gdzie fascyW
płyta gramonował słuchaczy mo..., pe~ zapału.
Dziełko

Ua~ Urli~lOne ie!t biuro
'. ~ I nieI oW! ~ ie.

Rakowski pocbocl.zi z bUDtowJdczef
rodziny bałk.a6skiei.

'Jego przodkowie walczy1i
jako

bem

z salta-

"komitadżowieU.

Rakowski posiadł rozległe maiąda w
Dobnadty tam osiadł i pnyjJ&łnmu6akie
poddwtwo.
W roku 1907 MSW po
rewolcie
chłopskiej wvdalony I kraju zaj • 1912
tryumfalnie dmi powrocił. ":fi czasach
.-ygr~ zasłynął Da wszystkich mię"or.ynarodowych kongresach jako m6w_ _ L ____ ......!..u.......
Gdy
w R-- . .
_
0IXJlW. -JCWl. .... , czn...5
...o
=unft wybuchła wojna. RaIrowwId pozo
ataWał W' rękach rąd1l Jako zaIdadaik.
Pojechał p6ł.Diej do Rosji do swego

--c.ciefa
~~,..

'l'--U_

u~o.

Obydwa: nie byli bolsze.ikami sta! li
. uwa.tani
t:ego pokroju, by raczeJ
za arystokratóW

rewohacfi,

fako komuniści - inteligenci. Obydwa;
spędzili czas wygnania zagrani~, gdzie
owionęło ich tchnienie zaebodaie; kultur. za bodni . t 6 ości Gdy T
ki ~~A c d k eJ w rez • •
• roc
~
y tatorem WOJeanym, Jego
przyjaciel poczęI reprezea.toW8Ć sowie
ty we wszystkich układach między....

ł

rodowych.

Był on mistrzem c eremOl'1;i ,
W1iekiem o dobrych obyczajach.

czło-

fotograficzne
obr,azie,
fonowa w rzekome.i aptecz·
'.
ce 'd aktyloskopja w b'orn~
pięćdziesięcioletnia gwiazda kabaretowa o temperabonierce.
'
mencie i wyglądzie dwudziestoletniej subretki
Szpiegostwo wojskowe nic ,ustanie

Mistinguette

t

-est boz·yszczem Paryz· a.'

J

Paryż,

w marcu.

'Jedną z ciekawych atrakcji paryt'

skilch j

t li'

t t '

,

,es mew~ ~ WIe os a ma rewJa w

..Moubn Rouge u z okrzyczaną i ubóstwianą przez paryżan Mistinguett.

Wracając nieiednokrotni~e późno wieczorem, gdy b.....asną zwołna śnr!'atla
"Mo...
ulin Rouge'u" i widząc przed nim zaw$Ze tłum ubogo ubranych mężczyzn i kó
blet, oczekujących cierpli,Wie, az 1'0 , ukoilczonym spektaklu ukaże' s1e na chwt
.
,
.' •
lę WSJada)ąc~ do s,:,eg~ auta Mlsdng~'7
ett, ~tanawlalem s>u~ meraz nad tą dZl~ Jedyną w swoim rodzaju miłośc;(\,
Jaką wszystkie warstwy paryżan, zwlaszcza zaś warstwy n~ższe obdarza]'" tę
'" ,
, J e <, .
wlaś~, sJlllewac~kę:
,
"
,MiStinguett me Jest am uderzająco
PIękna, bez przesady możnaby o niej powi'edDeć, że jest zaledwie przystojna,
"
'd"..
,
am me pO~Ja a ~uz, d~s, tak . !>l~knych
kształtów, lak dzresJątkl l setki lej wspót
zawo~zek, o bardzo zaś dojrzałym
fej wreku kttrstrią wśród samych paryżan. najdalcj posunilęte plotki i przypuszcźenda ,

Miał wprawdzie zgóry pnepisaae po
I mimo to, wystarczy, by na afiszu
fecenia, ale w działaniu swo;em doko- lub scenłe któregoś z musie-hallów tikanywał majstersztyków kunsztu dyplo- ~ła silę Misthtguett, by music-hall ten
matycznego.
Gdy po śmietc:i Leaiua . ' natychmiast w swe ręce berło sezonastąpił ,k ryzys palltJ'i bo1szewicki~
lUl na długie, długiie miesl""ee Próbowa_".
ą •
Zinowiew nie mógł pozostawić przyja- no mI to tJumaezyć swoistym "ch arciclowi Trockiego wielkiej części Rosji. me'em" i iścite paryskim "espr~t'em" tej
. ,
śpiewaczki, tak trudno uchwytnym dla
Rakowski został ~~~as wysiany nas cudzoZliemców, a tak blilskirn i dmdo Londynu
w ważneJ mtSJ1 dyplomaty ""m sercu paryz'an'na P
. rfd'
h6'
1.
rzypuszczam,
czneJ, 6 Z1e uznano go za
nowocze Ż • t
t
'
sur>óo czerwon o
rt ka" B'
,
e Jes ,w em ~eco przesady,
f'
'I
h eg d ~ l Y "
togr:UJe
MOJem zdanIem zdumiewająca mi_~oszczego ~y~
Y!' o~atow s~wlec- tość, jaką c1eszy s'ię p.Misthlguett wśród
konucmo- najniższyeh warstw Paryża, zawdzięldch pr~YPlmtna hlstOlle
3,Wantum1cze,
cza ona swemu ludowemu pochodzeniu
Nie kończyli oni po większej części (ni/p m:łm tll na mvśll kOll,i ecznie 1)()('ho-

.,1:'

-h

r a::k polityc7.nych na uniwersytetach, a dz
R~kov!ski nie uczył się ich nawet w Ro re
~ii. Żyli j::yO' pr7\M vódcy rewolucJ' Onlsty
-;'
n.i,
[;>;"i na wygnaniu i we wszystkich stoł~~:lch Et!fOPY

czuli się jak u siehie w
domu. Urzędnicy rosyjskich komisarjaŁów ludowych dla spraw zagranicznych
są dop.rawdy znawcami stosunków mię
dzynarodowych. Szkołą ich była szkoła
ugody i niedostatku. Któreż państwo po
siada tak osobliwy personel dyplomatyczny?

da

sp

'n~
dz

ne
cz

~r~
Ile
ty

"

tak długo, jak długo tn>,'a(: będą wojny
Niedawno pOjawilo się dzieło,
, ",.
,opisujące obszernie dzieje szpi'egostwa
słdch "litls , creszy Slę, gdy bodaJ raz znanego pułkownika sztabu generalnego
pokaża, mu z tej sceny kawałek jego rO-I austrjackiego Redla. Redl - jak donosidzimej paryskiej utk.y, w czem mu Shę ly o tern ,obszerni,e swego cz~su pisn~a
zresztą najzupelniej nie dziwię,
- popełml w konc~ s~mobój~two, N1c
chcemy tu przypom:mac przebIegu spra' 'W 'ostatn,iej rewji ' "Moullin Rougc'u", wy, podamy ,ty!ko opis jego biura, które
wystawionej pod nazwą toRevue Mistln było ~rawdzr\l.:le wzo!,O\l,'c:
pett", miałem
znów sposobnośc"
" I'dz'e'
'np, ka.zdcgo r1J.czna)?m~go
,
' : ..
',," l
J.c by,Tak_
sza lOtograrow3no
z profIlu q en 1J!zylaCe.
jedną z tych kreaCjI "ludowych , p, Ml~ jednak tal). że fotografov.'any nic o' tCl11
stinguett na tle feerycznych dekoracji nic ,~·ied,zlał. czego dokonywa1lo ": tell
pałąc~go się lasu ~ obserwować sposób, sposob, z~ '~ ~wucb, obrazach WISZąw jaki reagowała ' na nią rozcntuziazmo cych na -~ClaUle wy c1 ę!e były otwory
'
",
.
.
dla obiekhrwu fotografIcznego i 'fQtogra
w~na , ~:id,owma, P?dkr~lająca gorącym fowania d.okonywano z pokoju sąsiedcho~em zado.wol~ma ka~y, ullczn~ gest nl~? ' _
,
"
,
swej ulu~jemcy w banalnej ' zresztą i ma
] ak samo zde)mowallo mcspostrze~c
to pomysłowej kreacji apaszki, . której nie odciski palcowe, 9ficer telefonował
nawet ·feeryczne tło palących się \ z lo- na'przy~ład, drugą .zas .r~ką p~dawal od
,

.'

i armje.

,.

wJedza]ącemu papI,erOSlllcę albo bombo

J,

skotem waląc~~h na ZIemIę dr~cw I1JC l1ierkę, P?kryt~ pokostem ,tak, ~~ palce
mo lał ~adać PIętna . oryg:inalno~cl. Jedy- pozosta'Ylał,Y s~ady wyrazne. ] al< sa.ną moze zaletą apaszkii-Mistingue:tt jest, "'!? pOP'lelniczkl" a ~awet obsadk,i dCl
że nie należy ona do 'rodziny ;"apaszek plor b~ły odP?wted,11Io sprep~ro.wallc"
tyr
h" k '
o Ile odwledza)acv odmowlt WZIC(s ,.1zowan y c , -t~re tuznnaml (jglądac oia ,Papiersó:" albo, cukicr],ów, w t;,klil11
mozna w~ ws~ystklch szantanach Euro- ~aZle ur~ęduH\.cy ofIcer odchodzit z poko
py, lecz Jest apaszką najzupełniej reali- JU niby ,t~ od\~'ołany i, jeżel~ gość J11ial
sty~zną, w rozdeptanych ' trzev.ikach, sklo~n?SCl sZPIegowskIe, w<?wczas z pe
d~urawych pońcZochach i obszarpanej wnOSCllą zaglądnąt \~' akt. lezący 1l~ stospódnicy która nie u""';'e 'ed k- t_le, , z~,opatr.zony \~ldo,CZl~ym 11aplsem:
•
'
..u: , J
na li rzy "taJne, RozumlC S1ę. ze l ten dokument
mać sroę na granicy 'zdrowego realizmu, pokryty byt proszkiem jedwabnym.
wpadając co chWlila w przykry naturaW skrzynce zawieszonej na ścianie,
!izm.
' k t ó r a uważa~ można. było za apteczkę
Inne kreacje p, Mistinguett w tej re- d0!D0wą, .rnajdował SIę aparat do podsłu
wii bądź nie wykraczają poza uśw~ćocbiwania,
a nawet
płytka gramofonowa
.....
która rozmowę
uwieczniała.
ny przez wszystkie musre-halle typ koKażdą tajną książkę lub każdy akt,
bidy-manekina, którego 'jedynym celem moża było w dągu kilku sekund rozcjest zademonstrownie tej a tej sukni (re- brać, przyszpilić do ściany i odfotogra-.
wja "Suknłe Z piór", "Chustki kfszpań- f~wać" a P?tem zupełnilC, njesPosltl'zeż~~.
skie", "Amazonka" ;• l'n,), bądz' pole'.laJ'a,
me ZV.'lązac z powrotem l odestac, P('s'l-1
~
dano \v biurze albumv'oj !cal·totet-I' 7. 'I' e t ()
od"
....:... t ' l b
'
..',
t'I.
_, .
'
na
spIewalC~u ej li ·~nl1ej pi<>snki \Y grar)alm, rękoPJsarn: I jJi'óbk?1l1i p,sma
odpowi'ednio efektownym
kostjumie J11aszynow~go wszeI1{lich podejrzanych
("Valencia"), przyczem zaznaczyć l\ale- o szpiegostwo osób v.- Europi'e,
ży, że głOSik - wbrew zlośl.hvym chro9to tak' wvglądało biuro sła\VlIe~(}
nologom piękna kobiecego, ma p, Mistin szpLcga Redla,
guett leS7C7f' 711n."Jn·;.... ".~jt ••
14
bI_m~
I,

,

'

,

I

J

,

'

.',

! ;,:-

irIs i pr~erek!amo,,'anym silnie I,ami •.
iem francuskiego filmu Biscotcm. n'bem ruio , była w stanie przyciągnąć do
eb~c
".-rdza,
Przyszła , Mistinguett, ujęla "" swe
:ce kiermvuictwo ~ na nowo scena "Mo'
in Rooge'u", jak za dawnych, lepszych
': asów, zajaśniała przepychem i bla:tern niew,idzianych strojów, kurtyn i
'koracji.' Aby dać leklcie wyobrażenie
przepychu ostatniej rewji, wystarczy
sponmieć, że kurtyna do "rewji luter"
:,biOl1a oyla cala z orawdziwych grostajów..
'N. N.

-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _=.:.:~r. ,-

Strzały wśród nocy.
~olicjant zranił dwóch uciekają
cych osobników,
którzy naipierw wyleczą się w szpitalu, a potem

przed

staną

•

Łódi, S marca
.
'
.
.
"
.
'
Npcy'
onegdajszej
mieszkańcy
śródI' NA "'KONCeRCIE.
- Musi~z w~iąć pO,d uwagę, ze wła- mieścia zaalarrhowani zostali hukiem
- Poco . róbi~z:: supełek na chu- śclwie jestem' dwulicowa, we mnłe . ,wystrzałów rewolwerowych, rozlegają
steczce?
.,'.:.,/"~
.
tkwią dwie 'njęwi~stY!..
,cych:się na ulicy.
.
- Chcę sobie z<f,p.aim1ę.tac· tę me- . - Aha! •• Teraz roz'umiem ..dlaczego '." Odważniejsi wyskocZYli z . łóżek i
·,s'i
! ".~"". .
, '. i,\;,;.
JodJę...
wydaJęsz tyle pieniędzy ·tia st!,oje_
przez, OKno ujrzeli następujący obraz:
... •
;.
!fI1Z'1e'
' ::' . 2
'j

•

,

.

-

•

i;.>

.~

Trzej osobnicy uciekali środkiem li'
cy, a za nimi pędził policjant z rewolv .
rem w dłoni, strz~ając w stronę uciel"
jących.
W pewnej chwili dwaj z uciekaj.
cyc h oparli się o mur i nie mogąc utrz ·.
mać się na nogach, padli na ziemię.
Trzeci - znikł w ciemnościach 11',
1

~.

L, (.' . ·c' .

'"

I K10Z ZBAPA l:,.06JKĘ· kpBJECĄ 'f/}.
: '.'

sądem.

" .. . ,,,...........,.;.:0:
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Okazało się, że posterunkowy P. J "
Józef Kułak, pełniąc nocną służbę r

"

ulI~Y!k ~auwhl~ył tr~ch ro?ejrz~nych

.:.'

l

'IJełniła . lama[~
,
~
amnui~j~~~,
l
·,
~
~~[jt·
J
i!:
.
D
i,
:
tUuwleku,
~t.~:'~~~~!:.~!~~:~~~'
~
. · , .' k h
d
. tk
któ
. ry· la u oc ał pODa
'.

.

o.

wszys
.
"

I

·-:0:

.: odprowadzał
~zani oso~nicy wrciągnęłi

ich do komisanatu, pode)
z kIeszeni rc .' wolwery l poczęh strzelać w stronę po
sterunkowego, który cudem unikn8 i

'

".

l.ragl/ars,! .· na, czwartakIl .t!omu przy .ul J(()ttsta.iltynow~ki(li ,· 1:5.'
kułJ.e bacząc tUl niebe~leczeństwo po.
. ,
. iódt. ' 5~·.marca
c;ć z sobą! ' Będ;ie;ż mi~ł z~a'rtwi~- ' N~ podłodze ' wit~ ~~:się'··~ b61ach p. ~:r~ ~~c:~z~ęs;z~~~~~~:c u~~~~~e;
l

Na czwartaku w domu p~~Y·ul. Kón-· nie!
sta.ntvno'\vskie-i -'lS ,""?':amieszkftjc- · n.iejaka
Tego rodzaju rozmowy, 'powtarzały
M.arja Kosińska wra~ z' Józefem:' .Mi-ne- się kilkakrotnie.
cińskim.
. :'Mineciński pr~ec'Z.uwał. · iż któregoś
Pani Józefa jest' utonma.
dnia spotka się z str.aszliwą, nie,s podzian
Straszliwe kalectwo wycisnęło na ka.
{cj "psychice specyiiczne lJ iętqo.
'< >.
o I staro się wcz~Jaj · ran().
·'·
. t z'l OS'l'rwą,· $,w.aul'
, '. .'
.'
· . ta t a ~es
N
. IeWIaS
Leżąc jeszcze w lóżku, usłyszał na,Wą i .skorą dq ~pp;eGzeko Iąajró~piejszc gle straszliwe krzyki. . To wot.ata o 'p oblahostk~.
. " ' o..
': .'.
,... moc·, jego połowica, 'spoezywając , w ką.rycerzemswego serca ZyJe na \\:la cie poko~. .
,
fę;
" . . . ' .... "'; \ . . ;. ,"
Wyskoczył z łóżka.'
.~
' POŻYCIe tcb me mO~Jla nazv:'ac szcz\ę
...
, " . . '.
.
~liweni. ' ' :
'. " .
.
.
, Oc~om J~gO przedstaWIł się· straszh. Pan Mittecill"ki . c.,dm1:'iek o ·ł,a-ó-od- "f/rIywldok. .

.z

.

~
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'~" " "

" • . iW

l:em uSP.oSObleUIU." _P:1'1"r::t0 ~ ~el . l~ł,o~:n.~~Cl
!l~czneJ; obdat~~ }ągiJ1'ąćym: Uc;~Clem

'r· .'. . , ; .

. .. .

\

uciekających

Marja.

jej dojrzał złOWieszczy błysk:

- ZrQbiłąm :" swoie ,; '" ioczala .....,ą
.~łoŚć..
:.' .j" .', .. ", . . ' .' "
Miriecil1skizrotumial WŚZYStko.

Zaa,l.armował ' fl~fychmiast sąsiadów.

mIody i
p'rzvstojny, nie l110gącztlaleźć obecnie
iad~ej pracy, zająŁ się kolportarZeł'ł1 ga

,zet.

T

.. ,
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. '

.1"

'J'

'

•
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do
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' Teatr~Swietlny;:u .:
i - .• "

OVrOSCl
,
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wsi N;,

. Autob~ jechał z górki w dość szyb
kl?rz:e:~u ulicy Ozorkowskiej i Sze
rokiej kierowca

jakąś starus~kę,

ujrzał
kt6ra

nagle przed

sobą

......

l

" ' Tylko 4 dni . 5,

I

~,

przez szofera skręcd w lewo, lecz potru
mo tego tył autobusu udarzył ową SltaruSzkę. .
• o,
.
• Kobi~~ P&?,ła na Z1etnlę, ~rocząc sil
Ole 'krwią ł, WS1'6d strasznych Jęk6w
po kilku minutach skonała.
Jak się następnie okazało była to że
b~aczka 72-letnia A~a Kowalska. SekcJa zwłok wykazała, ze
5taruszka ...ia~. połamanych kilka teber
k\6re ~!lll11e pos,zupał,. płuca, powo
dując krwotok wewnętrzny.
Epilog "tego tragicznego wypadku ro.
zegrał się ' wcz'oraj w łódzkim sądzie okręgowym, gdzie na ławie ~kari;lonycb
zasiadł szofer Feliks GórskI•.
Sprawę , ro:ą>!lt~ał sęd'Z1a Zaborow
ski w trybie postępowania uproszczone

I "

I

na

.

I . hł
k
dł d k tł
'
wodą
pomimo sygnałów ostrzegawczych
rzy etnl C opczy wpa, . O O a z wrzącą, słarała się. przejść przez jezdnię.
. gdzie zn.' alazł .. straszną śmiert,~.,. ',.,',':,. ..:' .SamQChód
, NasŁąptł straszny moment.
'.
gwa~ownie zahamowan~
J

•

Górski .~.,riechał z górki

'Kaliszu. .!:;~::.~T~~~.zk"';.e

'.
' ' .' 'o
. " "
,,' Lecz l, w tym zawodZle POWOdZIło
. Kałlsz, 4 marca.
Niejaka Gros$kopfowa. , z zawodu
mu się niezbyt dobrze,
',
Onegdaj zdarzy{ się w Kaliszu tra- praczka, ' zajęta była praniem, bielizny
Co raz rzadziej przynosił do domu gicz:ny wypadek, który pociągnął za ' so' w 49mu .sier?t. ~ , poP,iew<l:,i~ , nik~go w
pieniądze i na tern tle dochodzi'lo d-o ' 0- bą życ~e 4-1~tniego ~ziecka.
mieszk;;tmu me m1fifa, 1l1us.ara więc zastrych <:cysji
.',
W JedneJ ze szkol freblowskIch od- braĆ swego trzyletniego synka ze sobą.
V...
,.. I
~o., · byto się amatorskie przedstaWienie dzie "1 W' pewnej chwili -p'ostawiła na pod- Ż yC :rzcb~. P!eHlęGzy daJ ml.. - , ci, w którem między' innemi braI udział logę w,ielki kocior z' wr.zątkiem, a . obok
wolal.a P~~l ~ar:a, .'.
"
. . l4-1etni wychowanek freblówki, Stasio kotła pos~dzila syn~~ by r02;grzal. sO." MmecmskLml1czal, lak grab . .. ' .', Baumann.
','
' ..'
bie zZlębmęte rączkI l wyszła z kuchnj.
: · \V~edżiał . b?~i~m, .. i~' je~o , pol.owi 7;a , . :. W p~wnej chwili . ch~pczyk. ~~~jąCY ••Chłopiec ch~iat t>~awd<?podob:M d~
gdy wpada w IurJę, Jest meoezPleczna. roJę JasIa. ~pa.lił zg~dm~ z ws~a.z?wka , SląSĆ na przY!rrY,"'"Ce". ~drz wp
;;
.
:.
.
'.
. mI ' nauCZYCIelkI rakIetę '1 rZUCIł Ją do kotła. .
.
, .. ' .
.
': ' . NJeldedy Jędna~, g~y me.- .m,0gl Sl ę .góry.
.
...
o :'" Gdy. matka wroclt~ do 'kuchru znaJIlZ opanQwać, . odpowmdat, 'lell.wteu;... ,. Od ogma zap~hł Się. paPł~rowr.ko- lazł,a: w · ~otl~ . napęc.zmały · trup dziecka.
czas -wrzaski' w mieszl~anku ~,a cz\\:a~ta :'stjtpJJ chłopca, kt?ry. w Jednej Ch~lh sta~*iXl'
ku zakłócały spokój v;szy~ft<Jm lpkąto- ną~ cały,?" płotmemach. . '. . .
k '. : ,_ _ _ ass;. . . . . . . ._ _. .
roin.
.
·Na sali J:lowsta~a pam~ .. 1 mat a
" ,
.,.
~!",
chłopca
zemdlała
z·
przera~ema
..
'
.
'
, Sceny takle pO\l..tarzaly SIę I,;Oraz:. . Zawezwal10 P'ogotowie l' straZ 'ogmo .
.
częściej. M,ineciflsld stra?il.·'bowiem je~' 'wą,--,zanif!1łednak pr~ybyra ~~moc udadyne swe zr6dlQ utrzymanIa. . - . .' to , SlI; oglen ,. ~a sc:m~ Zagaslc:.
I ;
Wyn8J"CI8
Kochając ~wą: połowicę prosU ia o
CzterC!l~tm Stas ~le zost.a t Jędnak u,:,
.
. ): ','
. ł· .~.
' .' . .
t <o j' ,.rato-w:any l zmarł wsród strasznych mę :1 z elektrycznośCią i wygodami dla I
wyrozUtnla os c, o zrozumIeme sy uac l, czarm '
ł' ' t
l b o' ed beZeJ osoby
która nie pozwalala mu na zdobycie 'za-' : Tego samego dnia zdarzył się VI Ka-/ 'II . m~ zen~ w~ u: ~ J Y ·.· . 38510:
. '
.
d k kt'orego ,I . Z<łłoszenla
Slenklewlcza 37, m. .o. . .
ro bk u.
.
.
. ., . I'l~ZU drugI-. t raglczny.
wy~a e,
'"
.. '
,
Lecz ta była nieubłagana.
. . ' oJlarą padło . trzyletIJje ~zleocko.
. ,~~_ . . .- . . .~-- Zabiję sięl r- wolała w: podńicce~ ...
u . . . . . . i4
ału .~. -' złość tobie, dlatego, żę o mnie nntownle wyu.. lA JUpiększajcle W:!I' I Pani tłzlsiaj bez
:3
mMdW potrzebny korepenie chcesz pamiętaĆ'
.
rzam kroju. szy- II :;;ze POko·",r Fiu H koSZtltkl. WielKi
tytor z dobrą
o
ł' k' bl d~ W' f' d . t " M
da. model! wanta I anki od metra odo wybór damskIej 1
\JOORAFJt wy- zn3iOmośdą skład",
. '. M lne~ nS. l Z a l.
e ZIa, IZ
a- .haftu maszynowegopaSOWl"ne, Kapy plo· mę s k I e i bielizny ~
uCZa wszyst
Oferty sub, 8. B.
da: nie tarłuje nigdy. . ',
. oraz file r~~/ne i szowe, Pikowe, g/y Oońc'loch, skarpe- kich .llstownle bez- do "Expressu' 53-6.
•
"
•
"
0l3S7.ynowe. Warun bellnowe, ,' KOldl,- tek. kr:;1;1;atv. Plll pbtfl1e, celem pro
- Jestes IlaJdrozszą mt osoba. l, .11tC , ki dogodne. Dla watowe. Podpinko. cującnl1 n'a raty pagnndy !!lSlytl1t
óJ
bI
rób tego - prosił ":Ją. '
.
·pr.acu;ących lekcJ." pr acującym na raty, Leon Rubaszkin . K'i- Stenogr~fi~~I1J An po ~roll~~~y :~~~r.
.
•
':'. . •
. ' . .•... ' . . wieczorOWe Naplo Leon l(uba~zkln, KI- hńsKiegc 44
261 IOnl 'go WOlnani.
44
- \<Vłaśme dl~tego, ze WIC!TI, . 14 JC- kowskiego 23, S 'l ,ń51degn 4'ł 325
Warszawa, Knlc,a mę· 7Narutow.cza~51
stem dla ciebienajdro*szą, c.hcęsk.oń- ska.
26'
_
'
_~ N~ 26
71-25 m. .
•
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szofera na 3

szaJący
Pan

człowiek

s -

1 I
6 ł . t
.~
t
. i' '.
. l' . d -tką.
n e m g za • zyma", au a
.
. Przybyły 'na:' miejsce wypadku te- Sąd skazał nIeostrożnego
karz pogotowla stwi~r~it. zatrucie Jomiesiące
tl~~ą. . " " .
;'
; wtt
~. więzieni.a.
, po l?rz~p~ukaniu żołądlqt.., ~ , / .
.
samo~ó~c~n}ę ,w stanie .~i(~. bud~~ym
L6df, 5 marca
p~)\vazme~~zyc~ .ob~w, w jej mi~zka. ~utobus •kursujący. n,,: linji Ł6dt;rl~.
_
.
K~ w ~u 9 patdZ1erD1ka r. ub. po.
.
•
W
mIędzy godzin, 9 a lO-tą rano powracał
. /_
' '.
do Łodzi
, • przepełnionypuateramL
.. .
. .
, l>!fZY kierownicy siedz.iał szofer 24.

Czteroletnie dziecko' spaliło , się .' Q~ . '. węgiel
podczas prz~dst. awienia ama.tor.s,kie,'go.

charakter.

-

ł orzyzaJę l ~I~. , ena

" Dwa wypadki']rilłliczOB 'W'

Mineciński,

Obydwaj zostai;
.

::zem ona.równieź ń11l, Sięo~~zajetnPara ta c~ęsto . ze sobą kłóciła: si~ . . '
, ~tatnio ai'antllrl{! · priyjQty· zhstra-

w nogi.

," Mimo '" okrutnych cierpień, w oczach Odesłani do szpitala więziennego.

go. Oskarrony do',~y się me pnyznaje
i twierdzi te czynił wszystko ażeby uniknąć wypadkq. Jechał z g6ry, więc tru
dno było na miejscu samochód zaŁrzyć d al' d ak otg ł ostr ('
~a 'z aw Je n
OSl."le sy na y
z'
..awc e.
• .
Świadkowie
potwierdziłl prawdZ1~
wość zeznań G6rslciego, a jeden z nłch
zeznał, te widział jak owa żebraczka
wychodziła ze sk~acJu. w~dłk,t Ź
co ka:Łe przypuszczać, i! me ~ a rze .
W8 •

Sąd po wysłuchaniu przemówienia
p--kuratora Hermana i obrońcy oskarż o
dał
nego udał się na na.ra,dę, poczem wy
'wyrok skazujący Feliksa Górskiego na
3 miesiące więzienia z zawieszeniem ka
ry na 3 lata,
as,
&V

7, 8 Marca.

postacie trł6wn.e:
ogólnemu
Car Mikołaj II, Lenin,
życzeniu wznawiamy
Rasputin. Trocki.
wyświetlanie ftlmu
,~' i\by da<-: m6źność zobaczenia wszystldm bez wyiątku wszystkie miejsca po 75 gr. dla młodzieży szkolnej 50 gr.
Ulegaiąc

Tragedja Rosji i lei] epoki

_.

______________

-----

P'~!)~~~~

• t tj

ocalił załogę
Bij~~di~~r~ka

..

WlT C70;tNT.
. '

i.

statku angielskieg

ulalka marynarzy z $ZaIB!ąGym żywiołBm, pociągn,'a za sabą dwll uftarJ
pochodzącym z Łodzi, zajmują się
amerykańskie i angielskie.

f\:i-'."" '- ;-Jc, l~nIFlterst\\' o marynarzy na<;7.vm oczom "Pn'7.\ dCJ1t Ro,o sevelt".
."l/C'n·! 'dl' Ide"" nli:ret1! "Prel-ydent Ro- kt0rf';:::o knp,tan <.pvtal nas. C7V chcemy
" \,.ld· r;!(irzy \'," rato\yali :-owych ko- OT1U~ci(: 7,;1\,:rożnny olw~t,
, ('/\\, ~ lnn~IC(':.,(i statku angielskiego
Odpo vicdlialct1l . ie ,;;pn'lbujemy się
.. \ 'lfi'1()(' \\'zhllriz ijo lli{'hvwalyApodziwtlllli rato\':ać. ak prosimy. aby się za";1
'Jj "11 ':;wicciL'
trzymali \\ po1-)!iżu na~. V nocy. ;lasza
. 'i, hll'7.<1c n;\ :~rożacc niebezpiecr.cti cała 7,ałOg;1 clYl1ila \\ y~ilki. ahy wvpom
.: l'\ (\ 7. P'l\ 'ot/u ,,;~~Ie.iącc.i burzv,
ctę~ć Dować wode. z:'11cwająca poklad.
ill,·r~'l1nr7." rZllcił8 ",ię do v:odv na ratuPomimo to . .. AntiJloc" póg-ra~~ała sIę
\ClI hlll~C, 'I II. Dwaj wśród nich 7.ginGIi coraz głębi d w wodę. i1 następnej nocy.
"\" f'1j'lCh Illorski ~hl'
stracili51n~v 7 oczu ..Prcz)"dcnta RooseIIi T!rt :lt1del~kic i amerykańskie do- velta".
,j/)S7 '~. 7:C w\ród bohaterskich marynaO godz. ·1-cj rano spostrzegliśmy 2 pa
,-;ty 7.l1alazł sic' również niejaki Moriss Ja rowce oddalone od nas I11niej więcej o 3
l:uh')\vicz. rodem z Łodzi, który wraz mile. te jednak nic zaU\vażyfy nas. z po,: :~iedJllill swym! kolegami rzucił się do wodu śnici,1,'cy. która tnyała pra\vie do
lil0rZJ i szczęśliwie uniknął śmierci. pod południa.
:Z;1S gdy dwai marynarze zalani zostaliO godz. l-ci kolosalny bałwan zerf,dą morską i opadli na dno.
wal nam łódź ratunko\\"ą. a O ~odzit1ie
.Takubowicz wraz z rodziną mieszk::tł 3 min. 30 dostrzc~'liśI11V znowu .. Prezy(H/,cd woj1lą w f.odzi. DwadzIeścia Jat denta Roosevelta", którego zav.,riadomitemu Jaknbowiczowie wywędrowali do Iiśmy, że tym razem Jesteśmy JUż zupetAmeryki i zamieszkali w Brooklirtle.
nie bez ratunku j że wobec tego chcemy
Oto w jaki sposób opisuje swe stra- opuścić nasz statek. Jednakże wszystkie
sZ!le przeżycia kapitan Tore. kierownik nasze lodzie ratunkowe. zostały zerwa..
zatoQ,"i na statku "Antinoe", który wraz ne i odpłynęły, a wszelkie maszyny prze
ze swymi 2,s-ciu marynarzami uniknął stały już dawno działać,
ilicchybllej śmierci dzięki pomocy mary
Następnego ranka z poktadu .,Prezyrzv z okrętu amerykańskiego,
denta RooseveJto", znajdującego się W
Kapitan Tore zaczął swe opowiada- pobHżu, zaczęto bć oliwę do morza. dzię
nic od opisu rozbicia się okrętu. gdy ki czemu h~TnŚt11y przez pMtorej ~odziny
peWł1e~o dnia ster złamał sIę, pomost zo podrzucani, to w jedną to \\' drtl~ą stro-;tał zdruzgotany i ..Antinoe" zaczęła się nę.
Pogrążać w morze.
Amcrykal1ie wy. fali lódi ratul1ko\v'ą.
Puszczono w ruch aparat telegrafJI lecz Y" tym samym cza ie wybuchł or~
i:krowei. który po kilku~odzinnej sygna- kan i ku naszej ",'iełkiej rOZi1ac?y sz:tlulizacji, przyniósł odpowiedź, że paro-- Pa zatonęła, O jej odzvskal11u nie modo
\\riec "Prezydent Roosevelt" śpieszy być mowy.
z pomoca,.
Nazajutrz rano .. Antill0(!" Pógfaiyła
24 stycznia o t!, 12 m. 30 w południe się jeszcze na 10 stóp w morie, wobec
_ oPoW:iada kapitan Tore, - ukazał się czego prosiliśmy "Prez, ~ooscvelta··. a-

I

•

•
obecnie wszystkie plsma

żeby ponownie lat oliwę w morze. "'oda my się '\l' todz:i. Tn-ldno nam było dotrzeć do parowca.. ludz:ie moi byli zupeł
na pokładzie stała coraz "ryżej.

nocy poro- nie bezsilni. tak, że nie tno)i;li o własnej
mocy ",".-drapać sie na zbawczy ooklaa
-creItem". który napróino starał 5i~ do i trzeba ich bylo wci,,~ać na sznurach
28 ~tyctnla o ~odz. l-ej m. 35 w nonas zbliżyć.
Dnia. 27-go stycznia o godz. J-ej rano cy ZI1iłlcźliśmy si~ na; pokładzi~ "Prezy "Antilloe" pogrążyła się na ~,c; stóP w denta Roosevelta". którell:o Pn, ażcl'owie
morze, Wszystkie zapasy iY\"no~ciowć oddaJi nam swa.le kabiny. a lekarze 7.3.Już wyczerpane. zato~a Pó 4 dniach "ad- j~1i ~,ę chorymi.
ludzkiego '\"\.T),""silku i przeraź1i\\iegO zim~~itl
na była już zupełnie be:tsilna: zllaJeź·
Jeden 7.. dtiel\ńikany amcn'kaIiskicłt
liśmy się w sytuacji bez wyjŚCia.
przeprowapził wywiad z i11a'tką Jaku.,Prez, Roosevelt", który 'wskutek na bowicza. jedl1e~o z najdzlelniejszvciJ ma
wałnicy stracił 3 todZlie ratul1t\Owe. tele- rynarty, którży pom8.!i:ali w akc.ii ratungrafowat nam, te musi zaczekać z 3.kcja kowej,
ratunkową dopóki się morze uspokoi,
Pani Jakubowic7. opo\\'iada. ŻE' syn
podczas burzy nie można hyło nic przed jej, będąc jeszcte v: Łodzi. Inarzyt ('I da·
sięwziąć, O świcie wysłano nal11 szaiu- lekich podróżach i I)iez,~-yldych przygoPQ, która jednak nie dotarta do okrętu. dach.
Kiedy o v,odz. 5~cj nad ranem .. Antinoc"
,'. . c~;a;.;ic \\'ojlrY' uciekł do Kanady)
zaczęła się pochylać coraz bardziej, wMąplł dó le~doliów amerykańskich.
.,Prezydent Roosevelt" za~'ladó111il nas ?;dz.ie udawał o wiele starszego, n i ż byr
o wystaniu jeszcze jednej tódzi raull1ko- \". rzec-tY":istości i w ten sf>ó5ób został
wej.
przyjęty.
Zaklinalem moich ludzi. aby ~;)choRodzice przez dłuższy czas 1l ;~ \"ie·
wali z,imT1ą krew, Humaczyfenl, że pierw dżleli n!e ó nim. dopięró -po wOjllk. Q;d~
szeł1stwo w opuszczeniu poldadu. tOI1Ol- otrżYl'Ilal1 (Jd nieJto v.·lat'.ł~ność. matka
ceg-o okrętu, maja kóbiet"y, dzieci j iOlln- pojechała do Ka"a,h. bY' l!o odebrać,
Ci,
Nic dłut!o jednak 1l1o~ła ~o uŁrzY1l1at
Jednakże dC)'j)ieró O godz, 7 iiIiIi. ,30. w dOi11U. ~dvź PO roku ćhlopiec uci ekl
łodzi ratunkowej udato się do nas zbii- dó Ameryki. zdzlc pociątkowo praćowa~
t,yć. Jedenastu rt1a.ryna.ttY z oficer~m jakQ ZVo"ykh' robotrtik na okrętach I w
wsiadło do todzi: trzyna~tu jeszCz~ tJu- tet1 ~~ó~6h 7,\\'iedzff ,nIŻ ptaw-!(' calv
zosta\v"ato na poktndtie. O pćfnoc,· "AlI- ~wiat.
tiI10~" pogrążyła się O 40 stóp !4tębtt',
Dli~ całil prasa a1l1eryR3Ii.1{a i an·
tonęli~11lY pówoli, kiedy pi'W~ledt Sy- '!idska rozpisuje się sr.etol<o o hohat{~r'
~n1ał ód "Roose,'elta". że wysYła; szału" ~kllt1 cZ\'J1ie tOOtial1!na, ktÓI-Y ~cl ~;aźl1j'J
pę na ratunek reszty zarotd. 01br:ryf'rlle pomagał w akcji rat('j'vniĆzej i d() pcw~
hałwany odepchnęfv ja, al~ zaołallśm;\ neStó stbf'I,Ia. ocalił !;t~tek anglelsH .. Al'
ją ocalić w porę. Po chWili zl1aletliś- tl110C".
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St~ ?OS 11łez~'y " es; ',P9- \vsrM nich naJTOZlńaltszc chorob~:. JaWładamy tW'Ykl~: ze. ..sa. r?>eCt~. ~. s'tó- kuc,lde kóbietY.. pr3.\Vie bez \\Tia,tku są.
rych sl~ n~wet fIiotofpm me ~tilfo. ~ , chore na tllMrklłlor.~. W\ekstosc nie·
,ĄI~ to Jest ~ro~um'lał~. te t~ ~Ię mc mowląt umIera. póliiewa,ż chore lt1atki
n1~ s~llo. ~ ont OI~dY' ~te SPń!t. l.a'l\1sze nie móg~ icb karmiĆ. Lłciba chorych na
UlęC1' b:Y'h Kantem, Srm'lozą I ~topen· trachOli1ę jest wprost Me do 1!WiCrZel1ia
bauerem!"
.
'\\'- ysoka, \V krMach tych jest dużo :';lep·
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ra, Bóg ...-. Wiara!".
Jal\~tów~garsia fiię t (Jnia 11a tlzieti .
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fał obur o' szef _ 'dTUń
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staWIę ŚWiadków....
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Ja się nigdy nie·.. Y~
mylę ... - odrzekł
pokrwawioną twarzą' z raną postrza- niemajomy.
Londynie. przed ~rónem rz:eczoznaw·
lową w tylnej cz ści ~IOWY W s czvna' - Ale to są moje ruczY!... Pan je CÓ~'. \1i· ez:~"'ykle inter$uj<\cy i praktyc1
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ą
ar!11 z powo d u ryapa 11 • an yc ie- u ra r prze cbw al..
a pómoc! L.
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puu
go w blaty dzreń. zrowllPwazony stróż
- Uspokój się pan.. Pan .le,st war- go.
bezp'ieczeństwa pyta obojętnym głosem: jat... Panu się śmlo~.
Oto. pn}T1.qd ten. połacw\1Y z' kO\1~
_ Bandyci ?,..
Teraz handycl'?_
',ł -r.. N'It t'!'!o..Il
... - -zlU t ra. taKtem oś~;i~t1eni,a
.
- Jakt'
o "sm,{')
elektryczllc,O'O. :Jn...rra
'\.1
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(
•
.1"1-- Czy panu się nie śniło ?...
ani garnituru, ani pościeli i pan p6wiada.
~
c~ ~.l r.1f~JSC,a ~lu"!erowane. ~to w~ześOdy urzędnik z\vraca się do szefa z że mi sie śni'ló?
bia lód na pocukai'rtu. wobec cz,cgó naj.lleJ, 71:ZV.1c1~JC I wl~cej zapłaCI, mo~e do prośbą o podwyżkę,
realnie myśląc-y
skromnh~jsu gospodarstwo domowe b~
~t8C Jllet P1er~sze] kl~sy, .ale to n'lle za- pan szef odrazti wyprowadza go z błęSąd skazał Władysława Pieńka na. dl,i'e mogio'W1rrahi~c '01 każdej chwlili
~\~:~'c~;;~cw, ze będZIe plerWSzYl11 pa-\ du, mówiąc:
miesi'ac aresztu,
.Jl1riS. lód. na !:fa~n~ pb~r . ~y.
Kto ~lr sDóini choćby o sekundę ~ ~~~~~~~~~~~~!_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~t~~!j~!a~l,
~i·,~~~~W~HA~~'a,~
'1w'!1~dl i nic I11U nie pomoże.
cze _pietna~5cie minut i rusza nade w bidy fałslywemi diamentami a wiec ko- restaurac~jne setca salonowe, które ia~irce odkchało o oznaczonej porze drogę bez tlprzedzcnia.
ksel11. drzewem lub słotną. ille wówcazs dą •. extra" :t kilka wybranymi pa!:>aże\\'clilil!; J'ozktadl1 Jazdy,
Serce kohiet y jest jak Tlociąg, albo- ogrzewani'c takie nazywamy popros1.~ rą.mi i nie zatrzymują się na żadnej staNa llic sie zd~dzą lame lty, krzyki wiem ciągle je trzeba ogrze\\'ać czarnc- ,.słomianym ogniem".
cji, nie przyjmuj_ 11o-wyeh pasażerów
l 1!';\\':l!,'W;lJlilL Serce pędzi i gwiżd7.e. mi diamentali1i. teczowcmi brvlantami i
Serce kobiety jest jak pocją~. albo- dopóki nie staną u celu,
:\ic \\ Y.,t:lI'CZV poczekać godził1<~. et perłall1i, \' przcci\\'n~'1ll ho\,:iem razie wiem może jechać w różne strony w za
Do ~erc: saTónbwYth kasa biletóv
nad,i '( zic (:rll!~ic - wvgodniejsze,
OSiVQ;liic i stanic \\' 'róJ drogi.
l eŻIlości 00 tego w jak,im kierunlm na- nie 5prredaje.
Ch ",{'jI1 serce Ud3,iC. źe odjeżdża i
% hrahl funduszów na czarne i hiałe stawi sic lokomotyw~,
Dła WybranyCb pasażeró~' wysvla
t1llw~lllic Q\\'iŻJi~c. a potem czeka jcsz- d.iai11cnt,r 1110Ż1l3 ogrzewać srrsE' knS:~ \' n:::3 ?'cie s~rca ' !.'le('pjl:~i, s~rCa się ~~cia1ne _tbQ.ę.nia..
Bolski.

(lczno. pOlln..~'y l,\ nalszIachetm szą CZęŚCl~ orgatrlznm koble
cego a_, ~wem. q
Napozór - paradoks. w rzeczywłstoścł _ fakt
Pozwolę ~ie podać tcilka przykładów, stwierdzającYCh słuszność mych
spostrzeżeń
Serce k~bietv jest jak poc;I'Ąg. Itlbowiem kto zajmie w nim miejsce. musi
zrezygnować z własnej woli. pędząc na
<Jślep tam, dokąd ona pędzi.
Stąd pochodzi powiedzenie: .. Czuję
"pocla~" do tej kohretv", które wfaścłwie powinno brzmieć w ten sposób:
Se . . .
.
' d t· k bi ty?
•• rce c1ągn.le mme o eJ. ,o e .
. Gdy pasa zer konstatuje, ze grOZ~ mu
mebezpi'eczeństwo w serduszku kobiety.
Tlocrąn'<> za rączkę hamulca. chcąc uciec
~ natfo~zonego wagonu, lecz wtedy ona
lazwyczaj uważa powód do alarmu za
. ec b' h .
ostu ha
1 z z !~ ą l nazywa go popr
.. mulcem ,
,
'.
.
Serce. koble,ty Jest ]ak ooeiąg. ałbo~
. me ~d.ą za d rogą naJ,
ikrótszą, 1ecz
\\.'I?m
,:a,1wygodmeJsza" zatrzymuJąc się na
"'szvstkich staCjach i werbuj~:: mT:mo.:-l!odem nowych pasażerów
n CT d
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[1., ')' ad,,1 za" sze pr~e.z kasę bIle~o~,
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sweJ' aktualnoścI' pózwolę SObł'C przy
·!~~le~.tym brzmieniu. w jakim go
Otóż
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_ł kó N' •
. - Je en z c«on W ajWYzsze~ Izby Kontroli Państwa badał P!~ez
dluzszr. czas gosp.oda.r kę w pewneJ lnstytucl1 rządowej I' mIlctilt.
. Dopiero .siódme~? dnia rozgadał si~.
kIedy szef mstyttlCJI zapytaJ go ? wynik przep,rowadz.onego dochodzema,
- Wie pan. - rze~! cz10nek N. 1:
K. P, do. szefa JnStytUC:lt - .mi~tetn te]
nocy dZI~ny. sen. Smlo mI SIlę, te u
pana, dzieJą SIę bardzo znaczne nad..
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ZI miast spiera,

się

o złodzieja.

Piętna toletni matkobójca,

)lJrzy RlJme zaćm,J Ho m t2ra, o którego sprz"cza'o mszcząc się za pohańbienie nazwiska, zasztyletował
SUi tylko 1 miast.
matkę na pro~u kościoła.
Niesamowite przygody god!1ego następcy Arsen,jusza W miasteczku Rizzironi pod Try- i żona prowad.li niemoralne życie j. kab
dentem 1S-letni chłopiec nazwiskiem ich nazwisko.
Luplna.
Wobec te~o ojcicc wysłał syna, ab"
Domenico Anastasi, zamordował m8 tk<;-.
Jerzy Reme,

25-letni

młodzieniec, mi'a l

garażu własny ~amoch6d \v na- zadając jej kilka pchl1i~ć

!,;7.tvlctell1 \\"
piersi.
pi~~iędzy na r aptacenie,
Matkobójcę ujęto i odda no \v n;cc
" ' s I adł z mechamkIem do samochodu s prawiedliwości,
dla "spróbowania". Za miastem przv- I
~ .
'
.
staną! przed oberżą. a by się napić \v;ZrOzyr on następujące 7.c znal1tc:
na. Poprosił towarzysza, aby zaszedt
- Przed kilku dnian1J przyjechał z
do środka i zamówił wino, a kiedy tam Ameryki, gdzie bawił wraz z swym ojten się oddalił, Rem ~ odjech ał szybko i cem. Tam do uszu męża i syna doodtąd ślad jej2;o zaginął.
szła wieść, ii pozostała w kraju matka
\V

.r.aćmit Homera, o które~o siedm miast prawie.
sic ~piei·ato. JegO- poszukiwaly sądy 21 ".Nie mając

miast francuskich na kontynencie' i w
Ah:;ierzc. chcąc dostać wreszcie \},,' swe
ręce ICiZO króla hultajów i zfodzic.iów.
Specjalnością tego mL<;tiza była t. zw.
ł;fapka
lla
zmianę"., praktykowCIna
zwłaszcza \v sklepach tytoniowych.
Rcrne '.l;ybieraf pudełka tlajdroższ~rch
C~n!ar i placił banknotem tysiącfranko
wyrn, 10żeli kupiec mial resztę. Rcme
l nicsfychana
zręcznością żabicral ją.
nic zapominając zabrać równocześnie i
nal11\11otll tysiącfrankowego. W innych
wypadkach, kiedy sprzedająca panna.
0GWrÓcona. dostawała z półek wskazar.~ pudcłk0, Reme zręcznie zapuszczał
p;~lc{'
kasy, wyławiając kilka ~rub
szvdl h;w!\l1otów, poczem znikał bez
\\."zhudzcnia podejrzeń.
Przed kilku laty Remc g-rasowat \I:
<\hrierzl'. Kiedy jednak dłuższy pobyt
:.tał si<" dlaJl
niebezpieczny, złodziej
\vsiaclt na okręt, jad<łcy do Marsvl.ii.
\V porcie czekali już agenci policyj'li. Ak taki ptaszek, jaJ" Remc, nic (Jaje
;ię lat\vo wziąć \v pułapkę. Wysiadł '"
JktQtu. zmieniony lIic do POZl1:łllia. a
Jonicważ ró,vnoczcśllic iechał za ~Ud7C
l1i napierami. więc n;.ljsPokojnic.i pr~c~
~zccn. przed
nosem czcl-;ającycII poli ..

un

~jaJ1tó\\ · .
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Poszły

w
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,
gorę···

spra wę r.badał na miejscu i po s t ąpił v,
.'posob .g odny prawdziwe~o mężc zyzll\
Nil od.iezdllC1l1 przysiąj2;ł 1S-letni Do
menico. i ż 7.al11orduje matkę. jeżeli wi',
d01110ŚĆ o jej rozwiąz łem życiu okażl'
się prawd:t:iwą.

Przv.iechawszy na miejsce. piZl'i.
cztery dni chłopiec nkrywał si ę i s)"d7,il swą rodzicielkę. Doszedł do przekonania, ii, matka ma kochanka.
\V chwili. gdy matka wychodziła 7.
kościoła, podszedł do niej i pomny prz",
się~J. złożonej
ojcu, wbit w jej piersi
ostrze sztyletu.

... zarobki paryskich tancerzy zawodowych.
Coraz to oryginalniejsze zwyczaje
wprowadzają, jak stwierdza dzienniik
"Comoedia" obecne no\ve mody, a hołd
składany Terpsychorze stał się już dzj,ś
istnym szalem·
\Ve Francji wprowadzono od 11iedawna taryfę za jednorazowe przetańczenie z damą. Jeżeli w dahcil1gU znajduje
się dama, ni'e ma.jąca znajomych, a pałaj ąca chęcią do schimmi, przywołuj<ł jej
zawodov,'cgo tancerza, klóry po prze~
tatic7-cniu upajającego "Foxtrotta" lub
,,~harl('stona" otrzymywał dotychczas
l O franków.
Ostatnio. tancerze, uprawiający tankc jal\O rzemiosło, podwyższyli ceny

M.imo to w IdEm uni póżnie.i jcdl,;t1 z
:tleli pozn al g6 w ka wiarni, areszto :\'al
. 7,ap1'( \\'adzit do komisar.iatu,
Kied..- wchodzili po schodach. Rcme.·
•
••
1ag!e odwrócił się. kCJpnięciem w brzu(:!1
wyrzuty
l
~waJił policjan'ta i spokojnie
\\ ,"s zedł
Na podwórzu \\"ię 7.i ennem w Osieku
Ja ulic!",
\v Jugosławji, stracono w tych drliach
Przed kilku dniami poztlano g;o \\' 24~!etniego zbrodniarza Pawła Vince·
~Ta
rze, g:dzie dzioo przedtem pondn if lisa. Tłum publiczności przypatrywał
\l'adzie:i" jak zwykle \v pewnym ~l lc- się cgzck~cji, do\vcipklljąc na .lej te)ic tytoniowym,
mat.
la/Jw'.\ <1<1Z0110 "gO do ' ~ l\Omf'sar.iatu,
Zachowanie to oburzyło kata, Ii.
ma.idujqcc~o sie w rcitusztl i zarnkl1i<;to Mauznera. Zwrócit ~ii; do Obecńych
,a noc \\' celi. \V nocY' Reme od,;iaqmlt óziell ni1,arZy. ab~r zechcieli wpf:vna6 na
les),e, przybitą nad pryczą i pot"rafit \\' tfUl11 i nauczyli ,~o szacunku dla majc::l~llkjc!n. nrzepic!zenill z,r.opi~ .ot\~'ór . t3tu śmierci.
.1,;lclkosCi .10 na .')0 cm. WI\:lac, ze Jest
Tl
. tł·
ł
M
.
k
jos~:ć SlCW~!)': g-dyi p~z~z t 9," 1ll~ty I • • • 1I1d1~ ~tę ,CISZY 'J ' ~ .. auz;ncl w s 11Jtwor dO<;tDf !)H; do drugle.1 celi, która J) IC.lIU J,.?nal Cj2;ze \ .lCJ!. , .
lyła pusta, Ci s tamtad oknem wvskol.:zvl
Szcze~olny ten kat Jes t CttoWtCHl ulicę i umknął.
.
Idem bardzo humanitarnym i delikat-

Ku przestrodze

i "artykuł" ten w danoingu szalenie podrożał. Na jednym z bali w Nicei znajdowala się pewna piJękrta amerykanka,
nie mając jeszcze znajomych, zawezwa
la "foxtrottowego urzędnilka" i przetań
czyta z nim raz jeden.
Odprowadzona na miejsce przez tan
cerza, oiiiarowala mu 20 franków. Jakież
było zdziwieni·e pięknej miss, gdy tanccrz, z chłodnym ukłonem, oddał jej tę
parę groszy, dodając: "Nam teraz nie
wolno przyjmować podziękowań poniżej
50 franków".
"Podni1ecający tańcu - kończy swój
artykuł "Comoedil8." iakże podrota-

I

leś".

kał po egzekucji
d
t
h
SUmtehla mo dł"·
l su~ za usze s raconyc

Humanitarny

CZUle

tańczących:

Zapalenie i zgrubienie stawów powoduje... "Charlesłown".
Povłoch powstał wśród

zwolennJ..

czek najmodnieiszego obecnie tańca
"Charlestowna".
Lekarze angielscy rzekli, iż działa
on tle na zdrowie i przyczynia stę ~<' •
zgrubienia kosiek .u nóg.
DJagt'lozę tę J)OSłanowiło

SJ)fawdzić

stowarzyszenie młodych dziewcząt (Y,

c. A.).
przez a młesi~ trwały obserwacje. Co tydzłe6 badano Sl>eCWnie wy.-

W.

najęte dziewczęta. które musiały ta(}..czYĆ codziennie 5 godDn.
Potworna djagnoza była. taka sama:
lekarze orzekli. iż ..CharlestO'WIl" wpły.
wa niekorzystnie tul budówe kości j po..woduje obrzęk stawóW'. a nawet zapa..

cOllego.
.. f{ Mauzm;r mreszka stale w Sara- lente.
jewie i chociaż nie ukrywa swe~o zaMimo to wszystko, "Charlestawn"
wodu, cieszy się szacunkiem współ (Czerlsłoun) cfeszy się Dleslabnącą po.ohywateli.
pularnOŚCi"

T J- e niczy komunikat zzas" w.-atu
spraw

d i ł t h
po sle m u a ae •

d·ł··

ZI

Się

VV leoilc r. 1919 były lotntK armji kaW miesiąc po ~ młtu"oc*U pam
nadYJ'sklieJ', który su.. odznaczył w wiel- Bur.g h Wbyte otrzym- ł- owo pewnym c.a

. v

iUiIl - -

--

kiej wjnie, M. R. James, brał udział w ansie spłrytystycmym następujący 1roraidzie samolotowym w Ameryce, na munikat:
aparcie swego przyjaciela, kanądyjczy- James spadł Da drzewa. przeszallia\'rll d6szedt piechotą do Balbec. nYI~..
.,
..
.
ka, nazwiskiem Burgh Whyte.
kajcie las.
"omil1lo. iż nie miar na sobie kółnlerta
?a\vod swa] traktule Jako KOnlCCZPodczas teg rałdu widziano j2;0 ostat
Obecnie po sied.tmt tatach. w zacho
lI1i krc'l '\'ittki, kapelusza ahi sZ1Iurowa- tlOSC społeczl1ą.
ni raz VI mi1ejscowości Tyringham, w sta dnim Massachusetts. '91 lasach koło Pita
fel u trze\\'ikó\v. które Lo przedmiot.;
Nie znaczy to jedllak. ab y śmierć nic nic Massachusetts, gdzie zmuszony byt field, koło wzgórzy Berksbłre, znalezio)dbierają k ażdemu arcsztowailCI1111. nic wzruszah kata.
ladować dla nabrania benzyny. Od owej no szczątki samolotu. Ponieważ me zna~z.buc1zj~ n i euf!lO~Ci w pewnYll1 , \ laśPo do.konaniU cgz e. kucli c7uje wv- ch"ili wszelki ślad jego zaginął, i pO-lleziono szczątków lo~ przypuszcza~Jclclu hotc lu, KtQry mu pożycży ł samo rzuty sumienia i bje~\1ic do lwścioła, wszechnie przypuszczano, że wpadł do ją. że ranny James wszedł dalej i tam
!hodu.·
T y m dojechaŁ do Roucn, ~d z ic _ ab:y
się__
. pomodlić
za spokój
duszy stra- morza.
zmarł w gąszczu
leśnym.
_
o.,
...
.. _ ... _
..-...... ... _
.
t
...
b.,.
F
W
wczas jeden i ten sam przestępca rozwi - Podniosłem się ! łotelu; zaledwie je
jał swoją a:kcję w tym pałacyku. D1a~ dnak zrobiłem kilka kroków, dI'2JWi ot·
czego to czynił, jaIcie zamierzał osią~- worzyły się szeroko, a na progu.. Nie,
nąć ze swych zhrodniczych czynów ko- panie komisaxzu, ro niemóŻliwe, niepra
rzyści, pbzostaje narazie dla mnie za~ wdopodohne, śmieszne, a jednak mam
~adką ... Czy pan nie ma w tym kieruu- jeszcze pne.d ocuu:ni ohraz tej potworlm żadnych podejrzeń
czy przypusz~ nej istoty nie z tego świata... Gdybym
ezeń?
nie był człowiekiem, który ma poza 50Sarnecki wzruszył ramionami.
bą bądicohądź studja filozoficzne na
\. ol',?onJ ClltPol2turt:Jjt!Zo-ero(yeZl1l:1.
uniwersytecie, powiedziałhym
panll
- Nic, absolutnie nic...
OJI'2Uty 110 tfe zoarzel2 'praI1l0ZiiC'!le!Ó
- Zagadkowa sprawa, tajemnicza wręC7; prosto i otwarcie: to był najmru:kalął pod wąsem komisarz, poczem
autentyczniejszy djabeł,
czarownica.
rzekł, zwracając się do,Sarneckiego:
czy duch, co pan tylko chce ...
- Słucham dalej pańskie~o opowiaJeszcze teraz, ~y sobie to przypc)- Czy pana to nie zastanawia, panie binecie zupełnie niespodzianie dla sie~
;arnecki, czy nie podsuwa panu żad bic ani dla nikogo, dokonano nań za ma dania, które przerwałem w momencie :nina.m, ciarki przechodzą mi po całym
chu mordE"rczego. Dziwiło mnie, skąd najbardziej bodaj ciekawym..
ciele ... Stanąłem w miejscu, jak wryty,
lych przypuszczeń' i wniosków?
zbrodniarz, czy zhrodniarze, tt'.ogli wie- Na czem więc stanąłem... Aha... nbłędny strach chwycił
mnie VI swe
- Wiem o <:0 komisarzowi idzie. ,drzekł Konrad, zwracając na deŁekty dzieć, te nocy tej Zhigniew Sarnecki pój Przeglądałem książki i poprawiałem sy rzpony i - - nic wiem .. , Zdaje sie, ż (:
później, ni7; stematycroie błąd za błędem .. . Nagle l.e.ndlalcm Z nag!ego pn:eraż pn ia ... Te.;'
'a podniecone gorąc.zką oczy ale .... dzie spać o kilka godzin
szmer, i:,·j"'rrhil lekarz ...
- Ale? ... - podchwycił Jaskólski. :!:wykle ... Odpowiedzi na 1.0 pytanie nie usłyszałem na kurytarzu iaki~
monłem
w
żaden
sposób
znaleźć...
iakby
czyichś'
ostrożnych
kroków
... Z?o- .1a5k~lski. podniósł się z: ~otel.' ;
- Nie umiem sobie tego 'Wszystkie.
Dopiero dzisiaj, kiedy pan mi mó- niepokoiło
mnie to, gdyż o tej porze pn:es7.cdl" SH~ k ilIm r<>zy p~ gabl~el:iC.
~o wytłumaczyć dokończył Sarnecki
'ozkładając bezradnie ' ręce. "
wił o tych niedokładllosciach VI książce . s łużba nic kręci się JUT. po pałacu. a
- Jak się P(l11 teraz C7.<']C , pa Dle ~'H
buchalteryjnej, coś mnie thn~l'o,
hl' panna Lubasiówna pn:ehywa w
kopa nC('Iki?
.
- A więc pomogę panu...
Słuchaj
- J':-n"l~ 7upel n ' c dobrz"...
.
.ltO uważnie ... Zastanowiła mnie
j~sz odwrócić kilkadziesiąt k art.ek ... I ma sz !lcn' ... Sięgnąłem po rewotwr!'. ale VI tej
C"T.' \1C)a sir; P 'l r.U
bez zbytnl '1;('
!ze wówczas jedna okoliczność: brat pan już odpowiedź, dla('7,:('~o hrat pa6- ~ amej chwili owe zagadkow I' szmery 1.1o
)ański udawał się zwykle na nocny od ski przebywał owej tragicznej nocy d lll c ich ł" ... Sądziłem , że si, prz(':,luch <: lc:11, ·: ,y~j"k ,~ , .. , jr..Ć lI' mną n;1 k uryta :?
Clekał mimo ż c lo podniec.one pracą no c ną nc ,-wy
-- T,d<. .. -- od pad Ko nrad, zd~ ; \"«,
)oczynck o godzinie dzie.siątej, ó ile na Lej w swoim gabinecie.
~wej
woli
na
mordercę...
~
iw
arz
ają
w
mózgu
obraz
jairi~
g
oś
n;
e
"'';'
t ym F"';t3 :1icm.
uraloic nie udawał ~ię dokąd z wizytą,
1
_
Tak
jak
ja
jękn'1l
głucho
Konis
t
ni
ejąc
cgo
zr;oła
n
iebezpi
eczeńst
w
a
.
-D0 3konale - zawa b Sa r:1cc ;-uh do lokalu .. W każdym razie po dzie
rad.
'11 każdym bądź ra zie p os tan ow ił em:- ob~, p <.np 1"i: ar dc r c ~ pa,"skiego
r,·
:iątej rzadko bywał w gabinecie ... I trze
n
D.c. .).
)a wypadku, że akurat tego wyjątko . -- Ni~ I u!c~a . t1Ll.i:nniej:,zc j ,."'~t~l!wo~! ,rFa \vd;~ić czy nik ogo ni cn:G na kl1 r·;l.a - '''1...
{.(: Cb Sl ,1] I \'.' 0 l'Z.\ l.
'lego dnia, kiedy .. zasiedz!a.ł" sil', w ga~ CI -- - rze Kl JaskQIskl
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Najwspanialszy i

.:,; .

najuroższy

film sezonu

słynneJ

Epokowy dramat w 10 akta,ch

Unąed "Arti'sts.

wytwórni am,eryk.
'
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' :Reżyserował:

. '

Allan' Dw,:,·n.

W rolach , głównych:i
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DOUGLAS FAI
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Rzecz dzieje ,się '" podczas 3-ef wyprawy. krzyżowej-
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Orkiestra,. sy.mfonicznar pod kierunkiem p. ·S. BAJGEL~iANA;.
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""łasn9,ś~, obra~u Domu Handł. "Estefilm"

w Warszawie .
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,

' Dżiś powt6rzenie reweiacyjnej premjery!

Dawno oczekiwany, sensacyjny film tegorocznęj produkcJ"i, naJ" większeJ" ni~miec..
kiej wytwórni "UFA'"
., -, ' <';
'..

.

Potęiny

dramat " ef'~""

tyc2ny z żyda cyrl~o\.'!l"
. ców w 10·du ' w teHd<:h ·
aktach

... ~ ~

.

c .

.,

-"~I

Wszyscy, którzy w~dzi~li "film "V"'r iet6" zaliczają 'chwile na nim spędzone do najpiękniejszych momentów W'ŻYFlU!
Kto nie ujrzy tego' filmu~ n'igd,ni~ będzie ' miał prawa zabj~rać głosu w ' sprawach sztuki filmo \' ej! .. '.
Orkiestra symfoniczna pod dy~~ ' L. KANTORA. ,
j
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Dziś

POCZĄTEK o GO oz" 4:,30 FO rCI
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~!~ydzieło re!J_~!:i.~~=-"~_'''7_ ~.___,,~:.,,-'- ... ,

p,r emjera! ,
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Film dla

pięknych

kobiet i wytwornych

mężczyzn
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KRO E SKI LO EL'

(Z ROZKAZU MATKI)
Wjend su btel no- erotyczny dramat pg.' romansu FR. MOLMARA. Bogactwo strojów i techniki Wrnowej. Koncertowa gra. O,!> raz, klóry·· Olśnle ~<!a? . '
podbija, oszałamia ł podnieca.
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)). ej, ostatni seans o 10-e,i"

p ier wsz~ .
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zniżone.
Obt'az własn cści .•Pe tąfi!I'1" , \'t' an:t ;n',.ą.

Taniec pubarowy zaczyna Się-j
Opłakany '

Piłka nożna· zagranicą

stan boisk i pańczczyźniany charakter rozgrywek nie rOkują narazie zbyt D. P. C.

Wyniki czeskie,

węgierskie

i angielskie.

diff 0:0, Birmfggham - ~on ViUa 2: 1,
w Blackbourne - Bolton 3:0. W dogry\\
stos. 14:0 (7:0). Wynik 5en był sensa- kach o pubar Arsenał pokonał AstOl~
cją dnia. Slavia SK. Kladno 3: l Villę 2:0 i stał się najWJ.'ększYm fa wo(0:0). Sparł!! - CAPI<. 6:1 (1 :1). Vic- rytem na tegorocznego zdobyWcę puZłemu zaradzić winni, ci, , któr~y tę pańszczyznę na toria Ż~kow - Vrsovłce 1:1 (0:0), Ce- baru. Manchester United ookonal jedno
chie Karkin - Cechie VIlI 4:3 (2 :2), cześnie Snnderland 2:1.
:
naszych pi'łkarzy nałożyli.
Meteor VII[ -Ueben 3:2 (1:), Nnseł
W niedzielę dnia 7 b. m. rozp~czy- wielu klubów jest zbyt poważna. Zech- sky - S1a oj tiżkow 4:0 '(t :0).
Budapeszt. 3 marca.
Druga l1IDCia mistrzostw przyniosb.
~ się powtórzenie rozgrywek o puhar cą one zatem dać ze siebie wszystko,
.
LoaCba. 3 marca
kilka sensacyjnych wynikÓW: fTC. '-o
P. Z. P. N.; rozstrzygniętych już w roku ażeby się w oczach Wlidzów w jaknaj- W mistf'ZOStwie
I JiJd na czele Huder IITC. 3:0 (1 :0). MTK - Vasas 1: 1 (O: n
ub., lecz dzięki zakulisowej robocie, jed tepszym świetle ' pokazać i zapewnić 80- sfield, który pokonał Leeds 3:1. Man- Nemzetti - Kispesti 0:0, UTE - 33 ker
nego z tutejszych klubów, .unieważnio- bie w ten sposób ich łaski. Nie osiąg chester Uno - Totenham 1 :0. Sunder- 2:1. Uniwersytet - 3 Obwód 1:0. Tel1yćh.
nie to jednak żadna drużyna w tak nie- land- Rewcastle2:2. Arseaał - Car- :.rókves -:-·8AC ·.2:ł U:t).
- - - : : 0;
... - . Wygórowane zbyt nadzieje, niektó- możliWych warunkach, a zniechęCony
rych prowodyrów klubowych, źe wios- widz słabą gra tych 'drużyn odwr6cf
"ajbllż,~e J~m~cze piłki ·:~!;:nożnei.
la wr. b. zastanie ich na wymarzonej się od nicb i odtąd będzie stronił od
wyżynie sportowej sprawiły. 'że przy- każdego boiska. Sprowadzić to może
musowy ten taniec puharowy, nie 1'0- znane już, a tak przykre następstwa 'dla
zwalający się w żaden sposób na póź- naszego młodego i podupadłego w doW nleCizIełe o go(I:ztnie łl-ei raDO Mttll~
lliejs~y . fermin odłożyć. zastaje naszą datku sportu.
boisku
Ł K. S. ~e •
pierwszy
O fOdzłnie 3-eS po ~ na bois- ,
))itkę nożną w nadzwyczaj trudnych
Zapobieżen1em tym następstwom, za
oficjalny mecz o puhar P. Z. P. N. pomię ku przy uL Wodnej ukzyJsy wreszcltt
warunkach. Większość naszych boisk interesowani winni się energicznie za- dzy drużynami. Turyśd ł - Unłon I.
.mistrza Łodzi, Ł K. S. w jego oficjalznajduje się w stanie nie nadającym się jąć, bowiem wszelkie niedbalstwo byTuryścI tyli dotychczas w ukryciu ł nym składzie VI spotkanlu z ..Widze.dó gry, a pogody jak nie było tak . nie- łoby wielce karygodne. Fr. Romanek. prawdopodobnie zechea zadokumento- went". Dotychczasowe kombinacie z
dały jut możność
ńla. Ną-eliczne, rozegrane w r. b. me- !N!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Q4!!!!!!!! wać swą klasę. Union zaś otrzymał już drutynam.i lA ł
chrzest bojoWY pokazując s~ z nailep- zorjentowania.'.sie lrierowńlCtwu. Ł K. s.,
c.z e na boiskach pokrytych wodą i ' bło
szej strony.
.k::tór':q gracze ;~. i· ~
tem, nic przyniosły stronie sportowej. Zawodowy turnieJ zapaś
Mecz ·,.teIl-~
-bardzo "iD- , repre.ałQ.....k4ł_:w.łW...... MI'
grających drużyn
najmniejszej korzyniczyw Warszawie.
't.~'',.- ~
:. <• .--=""~
ści, materjalnie zaś niepowetowane stra
W .warszawskim cyrku rozpoczyna
w
.. ·~~b~~
. .~ .. ~.iLJi~~ . '
ty. Zniszczenie, drogich nad stan fiuan się międzynarodowy turniej walki greczy~mą;fua"~·WW·t'....-UUZJ~
sowy klubów, przyborów sportowych, ko-rzymskiej dla zawodowych atlet6.w.
;'~.
"
!d61'ych żaden klub poddostatkiem rtie Z ważniejszych sil udział wezmą nastę
W dnła 28 maJal ·r.:1i r:.':·O. z."I.:'A.IIm..~...;;JO.toiIz.:U-ej. Prócz R'zes2!O
Z. L:. 'A. dopuszcza się. ~
posiada; potwierdziły to zresztą zbyt pujący zawodnicy,: Teodor Stekker organizuje pierwszy bieg ·na . PQdaJ. oyeb w Ł.
druzie ,vyczckiwania na drużyny, prze (mistrz Polski), Aleksander Garkawien- Bieg' ten służYć ma jako mprawa i prze błezu lduby niezrzeszcne. a , nawet osoKO (champion świata "- Polska), Kawan gląd sil. któremi będzie można dyspo.. by, któR do klubów sportowych nie
bicraJącć się w buty i inl1e przedmioty. (champion świata - \Vęgry), Pinecki nować przy utwQrZenin drużyny lódz'P ierwa trze! ZW)'dezcy otrzy- .
po graczach, którzy po zakończeniu (polski olbrzym), Wildman (champion kiei do biegu rozstawnego Łódź - .W ar maial żetoay t..
Z. l .. A. Wpfsowe.
przedmeczu z nich rozebrali się.
świata). Karscb (olbrzym niemieckO, szawa w dniu 3 mała r. b. 'Trasa bte- go •
me pobiera. Zgłoszenia przyj..I jeżeli. podobne, wspólne ui.:ywanic, Bryła (Górny $ląsk), Thompson (mu- gu : start i finał na boISku. Ł. K. S-u, mowane sa do 26łi m. włącznie pod
przyborów i różnych przepoconych i rzyn z Jndji), Barotti (Włochy). Cheva- droga prowadzi przez las i pOła naokoło adr Ł K. -S..~~ ~109. _~dła..L
Her - Salvator (francja) i inni. Arbi- wspomnianego boiska. trasa niezbyt O~' ~~I..:.
przemoczonych przedmiotów sporto- trem będzie prof. Arnold.
trudna. Dystans Vi ~u 3 ł pół
'.
wych jest lliehigjendczne, zatem niewskazane. To zmuszanie drużyn do gra
nia na boiskach w '\lodzie i błocie co11ajmniej· po kostki musi być znęcaniem
si~, albo jak to niemiec mówi "Men~
schenquelerein" nazwane.
Prz~s~rtdo~ak~m~~~~y~
Czy w takich warunkach uprawiany
TechnIka l styl umozhwjaM~·
~'JedY~Ie"PooDł~~~.lel~:~·,
.
sport, oopowiada swemu wzniosłemu
~~
. .1 '
_
·.oi.
.
,'Ii'- .. I.}. ~. ·;;Er"";rt.t'<..~~ •. ·
:& ~ .....J.'! ~ .!
'-, - ", ,.
ceIÓ\\'j i czy może być pod miano sporJak starym jest świat, tak poprzez t jest waln.'- ~·: szIaclicłDa1~'~~ piJstieh~~,q:k:roniJótdi.. ~ sakD
.
najlepszY wyuik, wy.nik odpowiadającytu P'ódciągnięty? ~ Odpowiedzi na to pasmo wieków przesuwa się człowiek ną.
Rekord ·_'to dąteaie do-coraz lep- naszym 40 metrom.
zlisadniczc pytanie winni udzielić ci, \lj swych dąźeniachdo osiągnięcia jaknajwh;kszych rezultatów w usprawnie szych wyników" dla nielicznych tylko
W ciągu dwuch tysięcy przeszło lat
lHórzy sądzili, że dzierżąc niepodzielnk
niu s\vego ciała do niezbędnej egzysten jeclnostęk istnieje ••rekor:d światoWy". w tej konkurenci od sil ;mięśni i techni~
\dadzc; w roku ubiegłym, uda im si~ cji i walki o jutro.
Rekord . to sprawdzian ludzkich wysil ki zależnej, pOsunęllśtny,:; się ~,tak niezna·
przywlaszczyć sobie i zwycięstwa. A
Sport we wszystkich nowych odmia ków w różnych 'okresach i ,stadjach roz cznie'!
",,:-,'
'.
:'; ,
gdy ich drużyny, ponosiły na boiskach nach i gałęziach znalazł definicję te
woju fizycmego czfowieka. .
. ··,W wielu ~h':~ o~
reSzereg. olimpjad, osią których jest r.-e zawodników i ~ technika ",·-·'k-onania
sromotne porażki, oni zwyciężali przy okresu ludzkich dążeń w słowie
kord".
"
szlacbetna
walka najlepszych sil śwla- wujemy fakt, 'Jżę i przygotowanie fizyc7.
zielonym stoliku.
Mamy obecnie wszechwładne pano- ta. było ilustracją tego. co . się rekordem nie mogą już ' zakreślić szerszYcb granic
Na nic ję.dnak nie zdadzą się wszel- ,J,;anie słowa "rekord" we . wszystkich organizm~ lud~kie:go zowie.
.
dla organizmu ludzk!ego.
. , .
kie rozmyślania, gdyż bez względu na niemal dziedzinacb życia.
Osta!!lla olimPJa~a paryska pomlm?
Rekord w ~odza]U wy~nu RIgOU'
warunki, pończoszćzyna puharowa mu":
Dla ludzi czynnie w sporcie zaawan ?a~dzo Jlczne~o l!dzlata najlepszych SIł -lot, fr~nc~za siłacza p~halącego. pr.~e:
si być w miesiącu marcu r. i b. odro- sowanych .,reko!d" j~st wyrazem. o tre ~;vIatoWYC~ mewIele nam już ..rekor- :~to, 100 ~lg:. obu:ą~z Je~: Ob~Cl~le ~~~~
.
.".
..
.. P:t;C~ętO\\ alllem !1leh::z~} \;h JllZ. o,.)} .. ~
biona. J jeżeli nieba nie zlitują silę nad 5ci tak jasnej, pIękneJ, że zastępuJe pra Q'JW dala.
"ie OR-óII1Y odpowiednik - "ideal". Dla
PrzcchOpZImy JUz. oll..res .stabIlIZaCJI wow f;~tęg~,wanla ~Ię Jeszcze wIclhlCl ,
stanem naszych boisk, co ze względu ludzi poza życiem sportowym stojących ~~kSYl~~lnYC~l ludzkI~h ~ysIłków we "wyczyn~", ludzkIel:.
.' .
na zbyt krótki termin i fatalny stan s!owo "rekord" jest synonimem hazar- v., szystk~cIl. mem~l. dZledzmach SPO!tu: 'T' ~becm,e. mam~ re.koTdy ~t~v"nr~. l~~,
ludzi illtcIigent~
Obec.me ~est t:s łko moda n~ staWJa!lle \\ o~ l.udzKlch,. hal ~l t SIły '\\ 011, po~, ,'19tyc1lże, ol(aże się tylko pobożncm ży c!il i ekstrawa<Yancji
rekor~ow, JUŻ mc sprawnoś.cl. ludzkIch cen~a l odwagi, a ~edllostkom ~ POl(, O.:l ~
czeniem to zachodzi konieczność, po- (lvch niegodny~h. '
" ~ . .. .
. .
orgamzmow. ale doskonatoscl motorów PalTa Rose~o mozcmy prz.€C IV\st~ \\ te
czynienia pewnych PUygotowa6 przez
. Czyz zyCIe w .sz~ra .. a clęz~-;:a .rzec.zy i nerwów ludzkich.
wielkie indywidualności jak: Gc:'ba:: 1:.,.
gospodarzy, w celu sz.tuczncgo ich os.u- w,ls~osc ?kutą, z IdeI, pIękna 1 plcrwJaTak Vanderstyff dąży uparcie do lVlallorcgo. Amundsena.
Ludzk()ś6 OSiągnęła \\' \\·jcb~7.:)'· L I
szenia . . Jeżeli zaś i to nie pomoglo, to S~i{O~V pięknych c.;fęstokroć wyzute - ,.wykręcenia 120 klm. na godzinę w jeź
mE.
Je~t
.hazardem.
cizie
za
motorem,
Brunniero,
dzięki
lepwypadków
kres lIlaksvmaln:,.-ch " '\' j'j.
potostaje jeszcze jedyne wyJście, 'v
Ilez Jednostek o kryształowych du- szej konstrukcji bolida i sprawniejsze- ków. obecni e tylko liczba dob] y '.:11 Z'Jrrzcniesieniu meczów z boisk nieI1ada- sZRch i charakterach w wirze i zgiełku mu motocykliście wyciągnąl tell rekord 'Nodników iest'i mu~e tworzyć kn'ld',
iąc~ ' ch się do gry na lepsze.
2ycioWV~11 za~rac~ swój lot i rozmaclJ do granic fantastycznych 120 klm.
jum doskOllalości fizycznej - nietyle
Nk wolno natomiast pod żadnym z braku Jedyme Silnych, o wolę wypróCharles Paddock, najszybszy czło~ jednostek ile mas całvdL
Za kilim lat będziemy niez<l\\'odn'h.
j'Jozorem czynić ze sportu, jakichś ro- bowana opartych pierwiastków. Życie wiek świata, nim się "skoI1czyl" przebót ' karnych, a ze sportowców męczen jest walką, walką w której tarnią się bieg 100 m. w 10.4 sek. co odpowiada świadkami pr6b w ki 2rttllku Wlodcrrljednostki słabe, fizycznie i intelektual- szybkości 35 blisko klm. na godzinę.
ZO Wlltlia samej tcclllliki i W!:iD/) {za\\ odlli
l1ikÓw. Mające się w najblizsą niedzie- llk.
Boin - francuz przed katastrofą wo dwa olimpijskiego. g-clr ;~ dostaniem"
lę odbyć mecze zwabi,ą z pewnością poW\ robienie, skrystalizowanie tych jenną ustanowił rekord w biegu godzin- lilaSt;; Judzi o wynikach rhllyclt rcko r ..
\vażną liczbę widzów, którzy na pod- func1amdalllvch
pierWiastków. "ps:v- ,,~m 19,200 metr., dotychczas jeszcze dowi, ale już nic przLkraczaj<lcycl! t:, ch
.,norm" nicosi<\g;all1Vcl!.
stalVic obserwowanej gry i uzyska- che" ludzkie~o idzie poprzez drog-G nic Ide poprawiony.
różamr,
ale
...
cierniami
usIaną.
łiartranft
student
amerykanin,
przcJednostki II pokro.i!1 t-roff'a rzadko l.l
nych wyników zechcą snuć najrozmait\V życiu trzeba walczyć, by nie być l\raczył w rzucie dyskiem 50 m .. normę kazuj~~ się 11:1 horyzoncie, laki rekord.
sze horoskopy na przyszłość.
Jjorwallym przez wir wypadków, zda- do[ychCL.as za nieosiągalną dla człowie może przetrwać już :ethi lnt "Iddklli,'. \" r. b. ' mają się też odbyć, mistrzo- rzerl codzienllych.
ka uznauą.
'y" .
...twa okręgowe, a których sŁawka dla
Sport w ' całej swej bar\vie i forl1lie
Wszak grecy - twórcy igrzysk olim
Cer,

wielkiego powodzenia!

Prap. 3 marca.

zwycręża Morawską Slavię
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Przedsiębiorca

budowlany, Rudolf Roessler; zbuntow ł 70 robotnjków i urządtil Vi Id i· w mieście"
.
a lekarz stwłerdlłł, te "rewolucjonista" jest zupełnie zdrów
dał !lę z dwudziestu robotnikami do u- kilku policjantom, by uWięzili go natych
rzędu poeztowero w celu zaaresztowa- miast, lecz w tej chwili wpadli robotni-

Karlsbad, 4 marca.
W związku z wiadomością, podaną
JUŻ przez nas w ,.fxpr ssie" o cz1owieku. który chciał zaaresztowaĆ ca1y
Karisbad, dowiadujemy sie od naszego
korespondenta następujących s2:czegó-

nla dyrektora poczty, któ.rego jednak cy i rozpoczęła się walka w czasie kMw biurze Jeszcze nie zastali, wobec cze rej jeden policjant i jeden robotnik zosta
go Roe:ssler musiał zretygnować z tej li ranni.
~r~yjet11nOśei.
W końcu polleja zwyciężYła i dokoPOzo$tawiw Zy i tła tem miejscu tlała osiemnastu aresztowali.
trzech robotników ~oessler z pozosta- natychmiast do zpltala, gdzie lekarz
tymi udał. ~ię do kQmisatiatu w celu stwierdził, że o chorobie umysłowej nic
aresztowania komisarza poliCji. Spotkał może być mowy, gdy t Rossler jest zugo na korytarzu wobee 'Czego zbliży! pełnie zdrów.
si, i tJekl:
. PoliCja stoi 'WięC obecnie przed ta- W hnłenłu "rawa aresztuJe pana! gadkĄ, której rozwiązać nie może. temKomisarz r6wnłet sądzU, że ma do bardziej, że Roe Jer odmawia t1dzjelc~

tÓW.

Całe miasto zostało poruszone l1ieby

wałym

zajściem, którego bohał6rem
jest tutejszy przedsiebiorca budowlany
Rudolf Roessler.
Nie udało się jes"ze stwierdzić do.
cychczas, czy Roessler, który pewnego
piękne~o dnia pO tanowit zaare iłować
naczelnika poliCji, delegAta nądowe,w
i dyrektora poczty, dostał pomieszania
zmysłów, czy też chodzi tu o duPi iAri.
nie1icujący J powaga st.anówaneto or6l
u.ie obywatela.
Przed kilku dniami przy budowie ho
telu ,.Imperial" pracowali) około siedem
dziesi~iu robotników. O ,odzittle ~~ie ..
~i..teJ zrana zjawił się ua placu kierow..
nik robót budowlanych RudOlf Roessler
i rozkazał swym robotitikom, . by na-

!c!ty!r!!!!łi~!n.I!'!!Z!!S!ta!!l!e!ńce!!m!.!!R!O!Z!kazał!!!!W~ic!!c!!n!!i8.!\\i!"!sz!e!1k!'i!Ch!!W!'Y!1a!S!'n!ie!ń!.!!!!!!!!!!!!!

zr

pracę. R«;otnłcv
usłuchali rozkazu swego zwierzchnika.
,Wówczas Roesler wygłosił do zebra-

nych patetyczne przemówienie, w któ·
rem zaUJaczył te -Chodzi o pe~ akcjo
dla dobra ~ólu i zażadał bez.względnego posł~ r.e
y robotftł ..
~

.

N~nie ustaWił swych .. t.oIrIieny"

ł podUył ułłcamł mJuta do
Pr~ed
brallUl zatrzymał swych ludzi ł dwo-

szered

jednego l:

cmachów rZl\dowych.

ma wybranyiai

wuedJ do wnetrza.
~ •

edde zwródl si do delegata

CD & . . .~ Qda"~.
- W imię prawa are$zUQe paDa i·M
kazuję natychmiastowe. opuszczenie zaj

mowanego ,tanowl_!

I y napad na

Włet II.

o a

rżądowy

cIrwtIl.

aa · UR.

się

nkzy plan dó}rzal w jej głowie w ubi ~

dCl

w gabln cle I krza
t 6-letniei paejenlkl

L.4hr, 4 marca.
Wczoraj 'WIteczotem w młtszkanlu te
karza dr. G. przy ut. Gród.ecldeJ wYdarzyl Si"'"
nłezwykle zagadkowY wypadek,
który w sferach lekarskich oraz policyjnyeh wywołał wielkie wrażen4-e. Miano
\\ :i~ic do lekarza tego przyszła po pora<łp.
, ~
, ..
16-Jetnia Wanda SCbollhoffey
w towarzystwl-e swej ciotkI.
Pacjentka od czterech dni gorączl·iOwala, a ponieważ tak ona sama jak i dbmowniey nie mogli lJostrn"ić djagllozy.
przybyli do lekarza.
Dr. Ci. po stv.ierdzclIiu wysokiej ttl1\
ocratury zapragnął zbadać treść jej 01'"
.

=

•

)

a.

t

"a • be.
ch

dłofl

wich-

wIOliDCh,
Wiedeń, 4 marca.

W czasacn, gdy moda a la garconne
tak powszechną, iż niema już
prawie przeciwników, rozpoczęły z nIą
walkę modystki wiedeńskie. Na o~ól
nem zebraniu modystki \.yYpowiedzlały
sie kategorycznie przec1v'ko krótkim
włosom i ~amierzają własnYI11 prlyldadem zapoczątkować modę długIch wlosÓw. MOdystki wiedeńskie sq \\"lej dcmi
patrjotkami, to tez Ma wieCH o~ólllym.
przyjęto uchwalę, iż moda a la g-areoollc
jest obca i wobec tego narodu\v!) usposohionc wiedenkl winny \l.;rócić do tru·
dycyjtlych $w"Y'cb fryzur.

Pozwolono zdr
jBchaC do

~cy

prz· •

łłri!Ju~

wzdycharą

niektóre partia!

,umufta~łe.

Bukareszt.

marca

Rokowania l przywódcall1i l)"j'Lji
opozycyjnyc11 \v spraWie u.twClrcznia no
wegO gabinetu .utkndy Iła wart\\") tl1
punkcie. \V związku z P!)\\'v;~sz\"Jtl [.;r'l
żą uporczywe pogłOSki, iż Jli(;:!wjrc part.k: l~olitycz\1e dążą do d','l<tatt r'.l.
Jako na pr;wszłego d:\'kl,1t oi'a \v:'okl.
zują na ~encrała Preszau

Król i górnicv.
Kryzys

Wcts1o\Mv w Angd :'

r .l1b

nada'.
..
Londyn, 4 marC:l,
W,zotaJ zaKończone zostah' badania
nad kwestją kryzysu w~lt'lo ·ego.
Komisja prtedsta\.vi dz ;ś sw ' .... nioski
kr61ówt I zaproponuje żamk~iiecie .nier,en
t~\~nych k01?a.1 n , ora~ ~rusle~h:n.;c gOTl1l~OW do mleJ~cOwOSCll w ktorych moghbJ otrzymac pracę.,
. ,
ł\ostta przeSiedlenIa robotIlIko\\ poniesie ri"d. Z\t.rjązki za\vodó q~ na ra7,ie !'lIte wypówied:tiały jeslcze swej o...

l)inji..

SZAULISi
podpalili
Wilno, 4 marca.
Onia 2S luteg6 a granicy litewskiej,
lici ódtinku 6 kompanji poliCji granicznej, banda szaulisów usitd ;vała podpalić
wid Janowa, położól1l\ na samej graniC~', Pożar zauważono o g ..3 popoI. z po·
sterlll'lku 9 polsktiej policji granicznej. _
Pożar ugaslono, spłonął tylko jeden budYt1ek.

~~=~--~
! ~~~----~~~--~~---~~~~--~--~----ło
ZWyCZAJNE: 16 ~r. za w.l.,s~ mll!m trJ .... y. (n8 stroQie 10 szpalt.' W TEK~CIE: go fl.ros:y Zd wic". !o!lim
a

Sp.

sobotę.

Zaczaiwszy się więc w nocy przy
łÓżku, na którym zwykł sypiać 111<\2. o.
czekiwala aż zaśnie 1 gdy Kerruitiski PO"
cząl równomiernie oddycMć, Katatzvna potężnym uderzeniem si,ekiery ',v
Odda.hł szyję śpiące~o. odCięła rtlu głow~.

ganÓw I\erkowycb
chd.
się do drugiego pokOjU.
Po k.!·lku minutach dr.
wrócil do
.~astetJ1tle t~uJ')a wraz t f)okrwa~ioną.
pok...... u I W tA' cbVJ'tlt .. trw te ""aejentka posclela wyniosła w pOle z zamiarem
VJ
lWI
"'"
p
tako1>anła to.
lety l1ł-erucbom na 2'J~Ml Ol. O. sądzac
W'ykoJ')awsty dół, tbrodl,iarka sp(Jt~ mote. pacjentka g~dlala, przybL!tył strie)!ła, że za maty. odrąbara tlicbosz~
~,ę ~o n.leJ.. by udz1ehć.Jej fJomocY~ led .. czykowigłow~, obie nogl I ręce. a nanakze \~ te) chwW st'W'olerdz.\t,
~typnie 7:toiywslY wó, 'cza~ dop:ero
ze miał przed soba trupa·
W uajwytsżym topniu przerałoł1Y do dołu, przYl'-iypata ziemią.
tam zdartanłem, u"Wlł4ómil Ó wypadku
Przez parę dni zbrodnicza kobieta ulekarta d1J1~lnicoweg() d.ra Wernickl !to Krywata zbrodnie przed sąSIadami. opOktóry prz by;IJllzy na miejsce, ró 'nież '\'iadając, że mąż wyjechat. ol1egdaj jed
nie zdołał ustalić pr:tycZylry tego 1Ja~łe· hak stllllit.!Ilie Kermi(lskie.i nię wytrzvgo zgonu, I\'obcć ctego poleoU twtoki mało. SaliI<! z.glosita sIę clo posterunku
odstawić 'Cio inst!rtutu med)fCYI1Y s:tdo- POliCji I przyzl1ała się do straSzł1e;:to
Wej cetel" prt6PtOwad2:enła sekcjI., któ .. CZYń1.l.
,
ra odb~d.lie się w dniu d~si~jszYł11.
Osaćlzo!ló ją \v więzieniu.

W todżi d. 3.$0 miesię(!;tn~. - ~alńl.j.eow. a do
miesilllć;tnie. - Za~ranicą 7 dotycb OlielliętJ:2lie. .....
Odnoszenie db domu 30 "r6s;t1_

Za wydawnictwo •• R4publik'"

Vi

Do dyktatury

'0

·
Prenum
erata
===========

Vł

sŁała. si·ę

we krwi ...

z loblu, lecz Roes.aer prlYWołał
Ctule niesaaskt I kłótnie miedzy ,'1- j_c się, te
swych lud.zi s ulicy l savesdo....r mi spraWitJ, te Ind chC4C tonie udomąt, ","padłszy w szat zablie ia
wszystkich.
wodittć.
uznała
za jedyny dla siebie ratunek,
Następnte Roess1er porostawtt aę~ć te JeI bte koCha. bb .. prQ' katdeł sPDwcześniej męża żyda pozbawić. Zbrodswych poplec:zIlików przy bramle i .uIObIlojcl.

Zagadkowy zgon

..

pociąg.

I."

I

"le chcemy, b,

odrąbała mężowi głowę

sar:rnarlicJI.

rzuctć

główek.

unt

by m6gł pojeqna~ się ze 8lłnem
skazanym na śmłer(.
Lcm:iyn. -1 marca.
~Jynl1Y pOdrtlŻnik i po!'wldv. ;act prz,.,
ownik ambulansu pocztowego sta wił gód Trcbitsch-L1l1colł1~ bvł,V poseł do
parlamelltu. którel1Hl zarzucClIlO szpiego
czoło bandytom.
stwo na rzecz obcych pa!'1 -tw i z lego
Włocławek,' 4 marea..
W odległości 2 i pół klm. od K.ro~· względu ZII1uszono:;:::o do opu:'l.c/,clIia
kraju, otrzymał z;ezwol ni.:> od mi." 'tra
.
W okolieach Włoeławk i A1Efksan- l'Iiewic
zmusili spraW "'cwl1ętrz!\ 'ch na rrz\'bvcie do
drowa trasuję tid dłtitłz~~o cusu szajka silnym ogniem rewolwerbwy
kraju.
'
nieuchwytnych bandyt6w. której dzie- maszynistę do zatrzymania pociągu.
Lincoln
pra~J1ic
bo,\--icllI
I.o;·e
"\lać się
lem byłQ
Bandyci niezwłocznie rzucili si~ do
.:l!;'
swym
.'yJJ
e
11\,
którego
sl
;U:łI10
na
ADiaIycah
lnt D peclągi. wag~>nu pocztowelto. gdzie
wicziotlo
śmIerć. PanI Lineolllowa starała siQ o
KilkakróŁne obławy nie prrynosiły re- większą sumę pieniędzy,
zultat6w. ltolieja ~ołał. jedyme ustaDzielny kierownik ambulansu pocz- zła~odi',el1ie wyroku, zbierając t~.. , ·~cc
Ut łlUWiska dwu budyt41t. ~~ to: Ję· towego zabarykadował drzwi wagonu podpisów zl1anych i zasłuiollvch osc,b
ze ~fer politycznych. jednakże <l! eja ta
drnjewskł i H~'Wak, młeukAdcy pow. i przyjął bandytów strzałami.
oie odniosła żadllego skutku. Wątpli·
łęołYeldegt'J.
Ta l1iespodzianka
poskut.kowała.
\\ C11l jcst, eży ojciec skazalIego. kl('ry
Wetoraj szaJka. dokonała nowego, Bandyci zaniechali rabunku i uciekli.
pf1-~-bywa z Cejlonu, ZUD.ż\,
p()żl'~l1a(~
ftie~ykle śmłał~go napadu n& pociąg
Władze bezpieczeJistwa zorganizowa
się ze s Vy111 synełl1. 'gd~::~ w\ rok ma
włlśkC)torówej Unii Krośniewice - O ł, niezwłocznie wielką obławę. Dotych być wYKOnallY już jutro,
sW••
czas ni0 dała ona rezultatów.

dr. Pled1er sądził
cło l2Y11i ula
I
amyelt)wo . ehorJ'al CIIowleJdeIiL.
stępnłe
upowi - nogi i r~ce.
Oldal • ~ teIefoftłCJJDł do kenIf
lecz spólnicy Rosslera
zat
10
por~ WresłCle'\ldaro
W.rs•• marca. nIć ómieszkuj"c Oh a.rcie wyzna\! 'at,
mu się zawezwaĆ lW'Ydl il....aftłków,
We 'WIi MaJdanie .. Oórnym maJzeń że radb~r jej już \l sIebie nie widzieć.
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