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RNY ILUSTROWANY.
ROK

v. j

tóOZ.

PONIEDZIAŁEK, 3

STYCZNIA 1927

R.

I

CENA NUMERU ZO GROSZY.

I NR. 3

Tajemnicze samobójstwo podporucznika

tańca murzynki na dancingu.
Wstrząsająca scena w warszawskim hotelu Angielskim.
LECZ

podczas

Warszawa, 3 styc~nia.
Di..iś. przed godz. 2 nad ranem roze(rala s·1 ę mezwykła, wstrząsająca scena
'a sali restauracyjnej hotelu Angielskie
to przy ul. W ierzbowej.
Wśród rozbawionej tańczącej publitznśoci, rozległ się nagle suchy trzask
łtrzału. Równocz.cśnie przy j.ednym ze
\toli'ków spostrzeżono młod ;go offfcera
~ p. ułanów, który zatoczył się i runął
ba podłogę.
Muzyka przestała grać. Na sali po...
Wstała pan-ika.
Młody oficer w ił się już w przedtgonnych kurczch.
Tragiczny strzał PODt ed it nastę-

I

WSPOMNIJCIE, CZYTELNICY•

PRZECIEŻ KAŻDY Z WAS PAMIĘTA,

zi,e mskich ze Wschodniej Malopolski, za artysta dram. p. Lenczewski, którzy
· mieszkalych w Warszawie, przy ul. Mar przen i eśH go do przyl egłego gabinetu.
Obecny przy tern porucznik-lekarz
szatkowskiej nr. 127.
Pierwszej pomocy usiłowali mu udi..ie stwierdz.ił w kiłka minut zgon ppar.
lić ppt płk. sztabu ~en. Pieracki i znany Partmańsk t ego.
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JAI(A BYŁA NA ULICY
PIJACZYNÓW MOC W TE SWIĘTA:
CALE CHMARY I CZEREDY!
- Cl NU: MAJĄ CHYBA ~IEDY!
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Zabójstwo SO-letniego starca
18-letni chłopięc wraz z młodszym kolegą
dokonali mordu.
zwisaiaca ku dołowi dowa.
CzestochOwa. 3 s!vczn~a. 1
Ofiarą ohydnego mordu padł w Czę sp~czyw~ło na n:urku pr~y Pi.ecu. doty

j

stocb?wH: 80-let.~i starz~c. Alek~a~d~r kaJąc k~nczynam.1 pra~~J .ręki podłogi.
ZabóJ.CY wvm1.erzy;h meszczesncmu
j Strze1eck1, ong1s zamozny rz~m~csl1nk ,
. , · z z.. Y
.
.
UJące okol cznoś~i: r "' <ly oficer ?rz.y- 1wlaściciel kaflarni i starszy Cz~stot:bow sfarcowi śmiertelny cios ciężkim młotern drewnianym, narzędziem pracy, u-1
w :uzystw1e Ja-. skiego Zgromadzenia Zdunów.
ył do restaurac.i i \\
W O·staltrnich latach Strzele..-:kl zna- żywanym do rozbijania glDny. Obfite śla
; z.ny, który zaegoś starszego mf;
ttawszy przy sąsied1 i..i 1 stoliku p, Bole- lazl się w krańcowej nędzy i po długrch 1 dy krwi świadczyły, ż,e na ohydna sce
klawa łicncla. współpracowniika redak- staran!ach został .un:ieszczony. w magi- na rozegrał~ się. w pracowni zamordo! 1I
strack1m przytulku sw. Antom ego przy w~nego, sąs1adu~aceJ z ubikacją w któ~ 1
,
•_
::i
. • . "7 k."
~
< • re1 został znalezJ()ny jego trup.
31 . i...PO I • ora~ Jego na.rzt..c:oną pan~ę ulicy W1elui1skiej 3.
Starzec powalony na zremlę c'. osem
Zarząd przytutku na prośbę Strzelec
utlowównę, ktlkakrotme tanczyl z mą
- podobno na życzenie swego towarzy- kiego dat mu do d_yspozycji dwie ubika w głowę, podniósł się wi<lo·..-:zn!e i brocje w suterynie, f'dzi·e zdun u!~ądz1ł ~o- cząc. krwią dowlókł się do sąswd · 1icg
liza.
1
Przy -następnym stoJ.iku siedziała miej 1ble zakład ceramiczny i wyrao · ał -dm1;cz •pokoi.u, by
. . zaalarmować pens~arius.zy przytułku
.
!cowa tancerka murzynka do Jrtórej o~ , ki, zabawki gliniane iJd.
I tam zakonczył zycłc.
\V ubiegły czwartek S. me zj~w:ł się
. ' • •
.'
•
.
_
Mordestwo dokonane bvło w celu ra
na ob1edi..ie (nie przyszedł też na noc do
Ucer zwroc;ł się. aby me tanczyla.
1
Gdy murzynka 11' e zrozumiawszy te- ogólnej sypialni. Nie zauważono jego nic I' bunkowym. Dowodzi tego zni'k.1'.ocie ko WIĘC NIETYLKO BARDZO CHWALI:
ZWYŻKĘ CENY „OKOWITY",
go żądania rozfl'l)częła taniec, of:cer bly 1 t.Jbe-cności przez kilka dni. Dop;ero wczo żucha I ki.liku drobiazgów.
Przypus~cza1.nym:i SP!·~wcami. zbro- 1, ALI': NADTO RADZĘ STALE
skawicznym ruchem dobył rewolweru i, rai w god-z.inach rannych .Jed~1a z przeł o
zmi erzył w serce. Rozlegl -;ię huk strza-' żonych przytulk~ uda.la srę d1~ sut~ryny dm są dwa1 pomocnicy Strzcle.~k1e~o. z i GNIEŚĆ PODATKIEM TŁUM OPITY.
TutaJ oczom 3ej przedstawił s1e o- i kt~rych starszy ma la!tl 18•• ObaJ ~zeLad-1 BACHUSOWEJ ROJE BRACI
.
t of·
1
icer, zatoczy! s ię - muzy.rn prze~ kropny widok. W jednej z ub!k:1CJi leżał. nicy zbiegli w nlewiadmnym k{eru'1kU OPŁATAMI ONĘBIC SZCZERZE!
u.
ł i są energicznie posz.u.k1'wani przez po- BO KTO SPIJA SIĘ JAK ZWIBRZT!.
1Strzelecki bez znaku życia.
·
~tata grac.
KTO NA WÓDKĘ PIENJI ' 'f~ACI
tleje.
Martwe cialo ze
Samobójcą okazał się 22-letni ppor.
ŻE MA BIEDĘ - NIE" r , 2RZĘ!
:o:-._
:Jan Bartmański z 4 p. ułanów, stacjono
•as ·il1m1Bm•
FA mww
wanego w Wol'kowysku, syn obywateli
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Panna ~oUór ~n~ow~ka

płonącym

Częstochowa. 3 stycznia.

Dziato sie to w.e ·w si Morin. częstochowskiego powiatu. Na szkodę miejsca
.
.
.
.
W dniu 31 grudnia . naJwyzsza izba ! wych włościan, jakiś n'.,c wykryty spraw
fe.kar.ska pod przewo<ln1.!twem <lr.: Jana · ca dokonywał częstych kradzieży. Tu
Bączkiew1c-za pozbawiła p. dr. Sad o w i skradziono kurę tam gęsi owdzi.e pro•
'
s'ką prawa zajmowania się praktyką I~ siaka.
t
.
.
.
karska w ciąg-.u jedneg!) :;oku w cał~J
J?aremme ~okrzyw~~eni chłopi us!.o
~reczypospQIJitej.
Orzeczenie najwatnieiszej ins.tancjl wali poc~w~c1ć zto~z1e1a. Urządzał się
zawodowo- naukowej, jaką iest naiwvż tak Jowc1pn!e, ie n!e wy{ządzaityd kiu
S2'a ilzba lekarska wywołane zostalo szk Y czynione ,nan, spry n~ zasa z ·
„czr,nami niez1lodnem1. z. etyka l~k~r- . Aż rzuci~ .ktos podejrzeme na sy.na
&ką,• co do któni:c~ .·sir.niala . :r~zn1ca , ~ed~ego z m1.eJscowych. i:!O~poda~zy, n~ezdan w o~ręgowe1 .1~b1e lekarsK:CJ war Jakiego. Wacława Sw : ętm:k~. - TaJ?'.1ym gniewem. z~wrzała w1es na domrne
.
szaw~ko-h1at9st~k1e1.
ZaJmowame się belp!"awm ..; ;:>rakty- 1manego złodz1e3a. I znów prz.ed paru
ką grozi pannie Sado·nisk'.cj aresztem. 1 dniami w jednej z zagród skradz10-no pro
·
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Para zakochanych ginie

od kuli.
siaka. Tym razem za wszet1{ą cene poWarszawa. 3 s.tycr.flfa.
,
starrowiono ukarać szkod,n~k~.
Syn ludzi żamożnych, 23-bttli Hene
Zbadano ślady drew11:iak.?w na _§nf~.
i:ru. Pasowały do drewm.akow św1ątnt ryk Boliniewi,c.z, techni'k mierniczy, za„
~a„ Al~ ~zeko!Ily z!od.zleJ. na wszystk„e mieszkający w ż;vrardowie przy micy
sw:ę~osc1. zaklnmt s1.ę, ie me ?okonał k1:a Średniej 11 , zakochał się w bi·~dnej rodz.1e~y. rl ~ ~lali. m~~cdin.f~1:vs-r~ ~ofir11e botnky zakładów żyrar·dowski»;h, 21 ··lelł
yw e . i w1ą , ~ ca z niej Irenie Zambrzyckiej.
\V~n: w o.sc1::i-me.
st owit poi· ć
Ml d B I' . ,
m1esz;kani_a •1 torturami postanowi'l1 wy-

I

I

? ~ k~ ig1ej'~cz ~o a~mu·1·ko\v~I
.
dc1b.vć zen prawdę.
R?zpoczęto od b!c!a n{eszczęśJi. wego ;~ó.j ~~~1~r ~eolziceo~~ Cizenergic~ie mu

pięściami Po twarzy, J>?CZ~ill: pu~zczono ' się przeciwstawili. Nic nie pomogły roz
w ruch o:rczy.kl ! drąg1. św1ątmk, bro- pacz1iwe błagania syna. Wid·ząc, że uf..
~ząc kr.wt~ wi ł się pod gr31d~m ud~rzeń czem nie przetamle oporu rodzi;ców, p{)ol
,Jl~ chciał iednak przyznac się do mkry wziął plan straszny. w dzień sylw~stro
wY IJ'Tzvszedł do mieszkania swej tiko„
.
m.nowa~cgo mu czynu..
Inkwizytorzy popadJ.1 w szał i ośwrad chanej 1 po krótkiei wvmiani:e zdań do-czyli swej ofierze. że Jeżeli. ni c wyzna b~~t browninga. ttuknąi strzał.
Dziewczę padto jak podci.ę-te kosa..
cmeWMW prawdy, to ~o spalą na stosu.=i: N~g-roma
Naste·p nie szaleniec pobiegił do mi'.e·
dzono gaf~z1e związanego św1ątmka .uto
żono na ll!e~ fi podipalono. _,.. Zywcz.~ sz,kania rodziców i tam w Lch oczach po
1
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KrwawJ

Bestjałski samosąd rozwydrzonej tłuszczy
nad rzekomym złodziejem.
~

pozbawiona praktvki lekarskie; na rok.

•

stosie.

zmuszon~ '!1~ludz.k1~ giłosem dare~m~ zbawił si:ę życi•a.

TragedJa młodvch kochanków wy„
błaga! htosor. Dop1er? gdy przycrcht,
boleśnre poparzonego 1. n~wpót uduszo- warta w Żyrardowi·e przygnębiają,~
ne~o wydobyto z plo1mem. By usłyszeć
Lwów, 2 stycznia. I cymy. Bandvci dostawszy się do '--... -my od nieszczęśliwego przyzinanie się do wrażenie.
' ~ -:te- kradz ie ży ... AJ,e Św i ątrrik byił już n!eprzy
Onegdaj w nocy szajka bandy.ów na li usit"m"li wy.wabić komel" . 1
tomnv i nie reagował na otoczenie ...
padła na posterunek policyjny we Wlo- runku.
Tr-"'ba ~Ta.fu że zamiast komendanta JAK chce mieć
-!zimi,e rzu Wołyńskim.
będq bronić z urzqau.
Dopi·ero teraz ochlonęli rozwydrzeni
Niedawno komend ant t"O'O nrvd"run- wyszc<lł na .skutek na'wolywaf1 z zefru urządził obtawę na grasujących ban- 1 wnątrz irospodarz domu, w którym mie ze swych inkwizytorskich zapałów. Nie ! Prezes są<!u okręgowego w Łodzi za
(ytów, dzięki czemu kv~ku oprysi..ków ścit s:iię posterunek, kw1e-c, Abraham i' stety - zapóźno. bowiem ofiara Ich , wiadomiony został o zmianie przepisów
bestialstwa oo kilku "godzinach nie <>d-1 o obrońcach z urzędu. Przepisy te przeSikor.
!Ojm::mo.
widują, że obowiązek obrony z urzędti
Napas tnicv rzuci.li sic; na Sikora i tak 7.yf,k awszy przytomności zmarła.
W nocy z dn. 31 grudnia na 1 stycznia
\V zajście wit:rącJ:ta się policja. 28 wto w postępowaniu karnem rozcj,ągnięty ,!~
lzajka bandytów poszukująca S\.Vej zem go poturbowali, że w ciągu 24 godzin
.~
stał również na aplikantów.
ścian aresztowane.
'\ły .~~~a nanau. :Pa ooste;i-~nek 0-01i I zmarł.

Zemsta bandytów za

urządzoną obławę.
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Rabin kanadyJski

wniósł do sądu .londvńskie
go skargę, w którei stwier-

dza,

jest

że

właścicielem półwy

spu Labrauor„
Rabin sefardyjsko - żydowskiej gminy w Montrealu, lzaak de la: Penba,
wniósl do londyńskiego sądu skargę,
która wywołała wielką sensacj• .zarów
no w Londynie, jak w Kanadzie.
Rabin de la Penha żąda ·przyznania
mu Labradoru, wielkiego północno~ame
r'ykańskiego półwyspu,

będącego częś

cią skł,idową
łrnłego

Kanady, lecz niezamieszprawie z powodu ostrego kłi

nrntu .
Powód

twierdzi,

że

wielki ten kraj

.wstał darowany ongiś przez króla

„

Wil

helma jednemu z przodków rabina, jak ,
to wynika Jasno z ~ut~ntycznego aktu. ' Olbrzymie rozpov:szer1m1enie się handy {yzmu w Arnenrce pMn-0cnei zmusiło
Teu przodek nazwiskiem Jocef de la 1 władze do stworz nla specjalnych oddziałów p&łicH autom;,bilowej, uzbrojonej
Penha, ocalil bowiem króla Wilhelma od l" w karabinki ręczne, maszynowe, oraz zapas granatów ręcznych.
~w wwe =
. . ~.-manmHHtti!MMMlW&M••; .
. . _ . .. . . &i!i4ł®t•wsmt
·.
pewnej śmierc. i.

I

Po ld1ku tacacn usmwcn prac uaam si~
premierowi Węglier, hr. Hethlenowi ust~
bilizować walutę węgierską. w tyci>
dniach poJzwi się nowa waluta. nos.tac~
nazwę ,.pen20". Jeden pengo odpowiad~
wartości nmiej więcej jednego frank<::
złotego. lOO~pengo'wy banknot zdobi wi
dok zamku królewskie2o. 50-pcn20'0'\\'Y
portret księcia Rakoczy'ego.
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as ·ara
skardze-bylpoważnymkupcem,wtal
Kto je organizował-Twórcy dzisieiszvch dancingów 30 ooo cudzożlemców
Ki~dy ~ilheli:n znajdował, się
, . . . "
•
Dyskretnie
Oośc~ e w masł<ach· czvli "larw·ark" . Josef dę la Penha -

śc..1cielem

1

_

pisze rabm w

okrętów

flandlowych.
pewnego
drna na 1achc1e swym na.petnem ;morzu _:_
wydalono ze Stanow Zred•
. .
k .
rozs1..alała wielka burza I statek poeząl
19 »6
h
·
po 01e
ton<\ć. Król stałby się napewno ofiarą
- ·
W r.
OOCZOOVC
Słynne reduty warszawskie sięgają dzić j:\ do kozy, albo też na miejscu kilal, gdyby go Penhas nie wyratował z
pra
ministra
sprawozdanie
Doroczne
.
.
.
plecy.
wytrzepać
Augu-pem
panowania
okresu
do
tradycjami
narażeniem własnego życia.
Na redutach t) Ci1 znaJdow.ały me1a- cy Stanów Zj.cdnoczonych wykazuje. z
sta HI. Z początku odbywały się w jed
. .
jaką surowością stosowane są w StaKiedy król ochłonął ze ·strachu, za- nem miejscu w zapusty tylko we wtorki ko nj~c:-! i zapały miłosne.
A11trepre1iero\vie zawsze mieli - nach prawa i regulaminy, dotyczące iimi
pyta? swego zbawce, czem by go mógł i czwartki.
Mistrzem aranżującym je był włoch prócz ofiCJal11ych sal pare pokoików dy gracji.
wynagrodzić. Josef · de la Penha odZe sprawozdania wynika, że w r. b.
mieszkaniec War- skre.m)lch. du .których. można było
rzekł: „Niczego nie żądam, a:ni ·wyma~ nil'jaki Salvador,
wejs~ po osobne1 dopłacie paru czerwo .przeszlo 10.000 cudzoziemców. mieszka· s2lłlwy.
.
. .
jących na terytorjum Stanów, uleg{o bez
Później jednak - jak opowiada Ki- n}·ch złotych.
ga~. NaJlepszern ~yn~grodzepiem dla
Działo sit' to „tylko w jednej War- litosnemu wydal~n;u. Powodem było, ii
mme Jest świadomosć, ze ocahlem ży- tOIWicz - 'zjawili się emulanci czyli j
cie królowi". W owych czasach odkry współzawodnic~ i ci organizowali je na szav.:ie" -:-- wsz.vst!\ie inne zabawy, jak leg.itymaci·" ,eh nie były wystarczające.
to właśnie Labrador. „Daruję Cię Labra wet w ad~c~c1e. Byli to, Jak widać, V:.Pl!zr;~m?, Lt~~1~H:. a ~av.;,et we Lwo- Liczba ~a da)cka je.st od ogól~ej cyfry cudzoziemcow, ktorym odmow ono_
. .
\\ie 1 Wilmc „.~yo; uczc~we .
:for _ rzekł !<ról. Jeżeli ty nie będziesz twórcy dzis1~Jszrch dancingow.
Lecr. był 1 mny sposob na zacyc1e u- 1nawet czasowego pobytu w Stanach. - .
Zaba\vy 1 tance odbywały się · na
. . . . _.
.
mógł z mego korzystać dzieci twe na- tych redutach we wszystkie dni, z wy- ciechy wstydliwej. Na dziedzińcu przed Sprawozdanie bowiem zaznacza, że w
pałacem _redutowym stały k31rety na-/' roku 19?6 prz: szlo .20.550 c_udzoz ~ em.p~w~~ będą korzystały z owoców tej jątkiem piqtków i sobót.
l\U? tech; chciał ukrasć ~udzą co.m, ktorzy, przybyli do Stanow, c:ctmo~
1.emue.
opłatą
za
się
wchodziło
redute
Na
z1em1 •
„wchodncgo" bez broni z maska czyli zonę łuh corkę na 2odzlnę, sekretme wy w1ono \vogole prawa wyl~dowarna. Ci
·J
k ól
t
Wk ót
niósł ~ię z nią z reduty I - wozili się aż n:.e przekroczyli nawet stacji kwarantat\
·
'
wręczy1 os~ larwą na tw~rzy.
. r ce po em r
L>ostojllicy i szlachta mogli maskj do skutku•. Poczem wra~ali, ~liesz~li się now~j._ ust~n~wion.ej n~ wy~pie ~Irs. ~
łowi de la .Penha dokument. w którym
stwierdza, że Labrador, Cortereal i zdejmować 1ub ich nawet nie wkładać w rozbaw10ny tłum, tanczyh do upadłe Musieli 0111 niezwłocznie od1cchac okrę
Estohland, wraz z ze wszystkiem, co lecz musieli 1e mieć przy sobie i zatknie go :-- ~i któżby się tam mógl czego do- ta1:11i z powrotem do swoich krajów ro.. .
dzmnY:ch. ..
.
mys~ec...
slę tam znajduje, będą stanowiły wiecz- te np. za kapeiusz lub czapkę.
Dz;ennnk europe']sk1e robią z tego
1 akowa Jednak swawola byla zaleOczvwiścic szewc krawiec i jakih . j.
p
'ć Jó f d
ł
pow?du. słuszną U\':'agę ż.e .Eu_r~pa jed·
.
se a e 1a en as 1 ego kolwiel~ inny rzemieśl~ik, ·okryty mas- dw~e szcz~pem zepsucia...
ną w as?os
Z~psuc1e samo przyszło dopiero za MdkZe 1.est ~:iacztne goscmmeJsza Jd
ką i liulaJący zarówno z panami _ nie
spadtwb1erców.
Ameryk:.
sporządzony w Het 5miał maski zdejmować i tak poufalić Stamslawa Augusta.
Dokument
. .ll!'!ill!m"JMl'il!-!'!llt!~W~
&llkh'il!liiW..!~!-J!!lll:!""',ijj•fłtl,""iJ61!1l-.ft""'C""iW""'-~""':+»'.""'i''.l'l!l$"'1'&il'lllff!:l'!tffi'J'PI
się z godniejszymi. Gdyby sobie pozwo I!llPBt~f!Mlli!ill!Ullil.1iMt
Wllh r R . d'
d .
Loo
·
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Zabawa redut była troiaka: taniec ?dz. elo.nyc~ ~statmo przez przypominaR tt d · · B r:i·
!\ku - mieszkał"
· . . . • iącego się swiatu od czasu do czasu bv.
.
o er amie. . . Y l l
l w
.,
R , ..
d k1 t
ł .
' . tk t
przeważnie kupcy i nie dochodzili I gra w karty I przypatrywanie się Jed-1 ł ~
to
os11
yi a ora
nych drugim Przybywało na te z::iba- e.,,,,o !Kro ~ o rwa ego
.
, .
wcale swych yraw do Lab~adoru. Lecz wy czi,;st.<• p~ 500 par masek, do t;ika' Kieret.s,kiego znafdujemy. in~orm~~ję bar
teraz toczy się proces pomiędzy Kana- szlo naraz do 50 par, prócz tych, któ- dzo ciekawą w se11$1e „p1kantcir11 • ą.po
dą a Newfundlandem o lasy . labrador- rzy w mniejszycł.1 salach taikzyli mod-1 wodowan~ on~ . z?stała . zapytamem Jednego z. w1ede:•sik1d1 ~~enn.karzy,, k~!lo
skie. l\.ażde z tych dominjów uważa się ne tańce cudzoziemskie.
brakło na reduto eh i zna.ł K1ere:ń:s.ki z posrod przywodcow
nie
o~zvwiscie
'
)
,
•• 1
· k' ~h
b I
': • •
bow iem za w ł aŚ cicie a po1wyspu.
•·
•
c
.
• , - ,
buretow, rowme słonych, Jak i dz1s1cJ- 0 szewic,_ 1'-'
.
Z całą kateg~r~~.n?scią. os~!a:dczył
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tomk@w Josefa de la Penha, którzy do- l zloty. . Sżarnpaf1skie~o butelka czerwo- o .ieg:o pohtycz~e'J prz~m~1wos-ct. ~a:t?
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\Varta odkomenderowana z ·g\vardji kon rektorem tego gk-nnazjtliill w Symbirs-ku,
nej. Przy .wcj~clu za drzwiami stało 4 ·w którem wychowywał się Len ',n. Był o
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„ . . .
nigdy nie zetknęliśmy się ze sobą~ Po_ . .
cer w ~rodku sali.
.w Jerozol11I111e nn_e latwo z~stać
,,
•
•
.
•
fo~~stką. Kandyd.atk1 . muszą, ~1e~d~ mó- · \Varta .była postawiona „dla dozoru tem on udał się za~ranicę i zwpełnie s.tra
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w Hetlliuie.
k;i;eli rtadto os0ba wyrzucona za łem się na polkładzie statku na Woł<lze
meńsk1m, rosyJsk1m I :umunskim.
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Trup na kolejOW}'m terz e
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Odpalo ny konkurent z 'rozpaczy rzucił się pod
pociągu i poniósł śmierć na miejscu.
Kalisz, 3 stycznia. fowym, potożyl się na s·zynach.

Wte i.1an 02'romnie boję się śnder
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Pau ma chyba na tamtym świecie
d>yt wielu wrogów-

w
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Psiakrew!„. Taka twarda

'piłka!„
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owimąil głowę

twarzą

paltem i l)~zck.'
wał pociągu, spostrzeżonego z;dal·e ka. Maszynista nie zauważył, leżącego na
torze mę~czyzny i najechał na desperata. - Was.zygłowa ·. ponliósł śmierć na
miejscu.
Kota podą~u zdruzgotały .nu kl~tkę
piers.iową i zmiażdżyły nogę. Dopi:;ro
się tern przejął, że postanowił popełnić nazajutrz. o godz. 6-ej' rano zwrotni.c 'lv
kolejowy znalazł zwłoki denata. O zajsamobójstw o.
Opuściwszy zagrodę obojęt11e.j pan:1y ściu powiadomi ono po\.icję. Zwtoki zatorem kolejowym udal się w kierunku bezpieczono na niiejscu do zejścia wladz
Kalisza. Tu na drugim posterunku kol.c- sądowo-śledczych.
Jan Vv aszygtowa, zam. we wsi Orzechów, wrześniewskiego powiatu, bawiąc przed kHku miesiącami w jech,cj
wsi pod Sieradzem, poznał ·i po}(ochal
przystojną dziewczvnę. A!.e nie potraf:ł
pozyskać sobie wzg'lędów ukochariej ko
bLety. To teź. gdy oświ·ad'czvł się o · 1e;
rękę dosta.t kosza. \Vaszyg-łowa tak
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do ziemi,

koła
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Tra glcz na śmierć 4·1etniei dziewczynki Podr1io3ż~~kota
Olbrzymi

głaz

·wagi 10 centnarów spadł na nią

z wozu i

zm:ażdżył ią.
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Dla naiwnego· dorożlt:arza
-dram at, d.la pijaneg o
oszusta--komed ja •
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Matk a ofiar y stras zneg o wypa dku
Brzeziny, 3 stycznia.
We wsi Smardzew pod Brzezinami
wydarzył się no. piątku straszny wypa
dek, który do głc hi wstrząsnął całą oko
licą. Jednym z mieszkańców Smardze
wa jest niejaki Michał Kołduniewicz zamieszkuJ~.cy wraz żoną i 4-letnią ~óre-

Mężczyźni w porę zdołali uskoczyć, ale
mała Halinka, kręcąca się u nóg ojca nie
zorjentowała się w sytuacji i pozostała

......ódi. 3

dostała obłędu.

stycznła.

.Niezbyt ~itą prz:fgodę .m~ał do·
ro1karz Stamsław Mahnowsl\i. p1erw~z
widok. Na ziemi widniała krwawa go dnia 1927 roku. W godzinach prze
masa
·
wieczornyc h, gdy przejeżdża ul. Piotr·
.
•
kowską. usłyszał nagle z chodnika jazmiażdzonego dziecięcego ciarka„
kiś donośny bas:
:Rzecz jasna śmierć nastąpiła natych- Panie hrabio, czy pan wolny?
miast.
.Malinowski zatrzymał się momental
Na m1eJsce przybyła matka ofiary nie, a ponieważ pasażer miał nieco w
tragicznego wypadku.
czubie, więc pomógł mu ·wsiąść do doUjrzawszy zmażdżone zwłoki swej rożkL
ukochanej córeczki,
_ Dokąd?- ..:.... rozległo się stereoty~
dostała obłędu.
wwe pytanie rycerza bata.
- Jedź pan przez całe miasto, jak
długo pan chce! Płacę za wszystko !
_ brzmiała odpowiedź.

na miejscu.
To też ciężki głaz
spadł prosto na dziecko.
Krzyk zgrozy wydarł się z ust świadczką Halir.ą własną rolną zagrodę.
ków strasznego nieszczęścia. Nawpół
K łd . ,
.
b r . d . oszalały z rozpaczy ojciec przy pornou ::icwictr;w i: P~ r~i / 1~ ~v:e cy reszty mężczyzn odwalił kamień.
to prze :~·ma a Y 1 ma a am a, }ta Oczom jego przedstawił się okropny
Ich jedyną oocicchą. na której skup!a!a w
ee
•
się bezgranicw a miłość rodziców.
Vb. piątku Kolduniewicz, który zap
Por.it'\\aż pasażer wywierał wraże„
rnierzal na wiosnę budować stodoły,
i 't
nie zamożnego i nosił eleganckie futrc
zwoził z pola olbrzymie kamienie, po"ł
. Ś •
Ś •
ł . Ś • k.
dorożkarz przypuszcz aJ, iż podróż dotrzebnc mu na fundament pod proJ·ektoprawi O mt 1O Cl, a Ciągną pter
CIOO I.
oknła Lodzi przyniesie mu grubszy
zysk.
wan<i budowę.
Lódź, 3 stycznia.
Daremnie panna Halina wzywata po
PoJ:ochat galopem na ·Plac naymonta
Prolog hisforji poniższej rozegrał s:ię mocy.
"Mata Halinka uparła się jechać z w lipcu ubiegłego roku.
.
Na pustej utilcy nikt nie usłyszał jej i tą samą drogą wrócił na Plac Wol·
ojcem wozem na pole.
Panna Halina Jakubczakó wna, prze ' okrzyków, a ponieważ bah się ~ci~ać naści.
Zabrano ·ą i to stato się przyczyną chadzając się pewne go wieczoru sa- rabusia, więc udało mu się zbiec bezkar
- Teraz na Konstantynowską 1
motnie ulicą Żeromskiego zawarła zna nie.
zawołał pasażer.
tragicznego ·wypadku.
jomość z elegańckim mfodzi·eńcem.
Spotkała go dopier 0 po trzech mie
Malinowsk i iwolnit tempo jazdy, pe
p 0 prrybyciu na • iiejsce, zesadzono
B~l ujmując:.;o .grzeczny i ~owcipny, si'a,cach. Po krótkiej ~~1ianie stów we nieważ koń zmęczył
się.
1
z wozu dziewczynkę przystawio no dof1 t~ tez ~anna halina baw1ta się wy~mr-j zwała do pomocy ohlCJanta.
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lawce przed parkiem Poniatowsk 'ego ·id Mfodzienie
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dniej d~·ro~kar: nagle u~łyszał g1osną
wtaczać na wóz olbrzymi głaz wagi
O . godzinie jedenastej panna Ifal~na w Wza kn .ocz! ,..~· ~- . ,
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Ludwik Bartczak, iugd:ie nie
anie, pasa1er panu ucie11
( z omencie względnie cienka deska nie wy zna1omy oczyw1s~1e _Ją odp·rowadz;ł.
meldowany .
rożki! Gon go pan! . .
trzymata ciężaru kamienia i
Gdy
się. przed bra~~ .do
p
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tr
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Malinowsk i zairzal pod budę i skon·
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mu··· przyzat~zvma.h
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7, mtodz1e111ec
r~e
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tłamała się w samym środku.
pochwycił pannę Halinę za rękę i zło- Ia:z>ł Się na la wre oskarzonyc
h.
statował. it · pasażer rzeczywiście zm ·.
żyt na niej pocatunek.
·
Nie przyznał się on do winv. twier nał.
Głaz straciwszy nagle {iodporę, nie\V tej chwili z ust dziewczyn y
d~ąc •. iż panl!a Jaku?cz~kówna ~id~z
Kt6ryś z przechodni ów poinformo
mal z wozu już stoczył się na ziemię. darł się okrzyk przerażenia.
me ~re pomyhla, g;dyz ~l'~dv ~o~ob me wal go, iż jegomość ów schował się \'I
!!!!!!!!!!! !!!!!!!"*! !w'!!!!...!„!!!!„
Oto jej znajomy przy składaniu PO- za. w1erą.t uhczn
. ych zna3omoś·ct.
domu przy uiicy Konstantyn owskiej 19
l!! ·=~~w--całunku zdarł Jej z ręki dwa plersc:onki ł
Zosit'at skazany na dwa miesrace aDarcm'•i~ jednak poszukiwan o go w
i począł uciekać.
resztu.
tej kamienicy w Ciagu kilkunastu minut
--::o:Policji nie
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od·
naleźć. Przcpadt. Jak kamień w wo
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TurcJa modernizuje się na każdem
k~cbnął
•
tV d · ·
O Z13
· d "
polu w tempie bardZ'O szybkiem. Obecg d · b a' ł su~
w
wyjątkowo drażliw~j
nie hasłem jest. aby kobiety· tureckie
Z Warszawy donoszą nam:
Nazajutrz S'tawił Slilę. 6w dru~ spraw
mogty . ubierać się, jak tego wymaga moW czerwcu r. z. na ulicy Żytniej w ca w komisarjac ie i. przyznając się do
da europejska, która, iak wiadomo, nie czasi·e bój\kJ ulicme:i padł trupem ni1cjaki , winy, .ustalił, że to on z Gomduchem
za
Warszawy . donoszą nam:
jest bynajmniej przystosow ana dla ko- \"Irt <l •
i.·
· 1 • • . 1-"t
1vta ys1aw BI e1e·C:KI,
znanv w d z;1e.mcy
1Ji1 B.1e1eek'ieg-o.
Poszuki·w.
a ny przez wf adze Leo\
biet
otyłych, od których roi się w Tur- w 1
· spo · B t
.. .
d
h
, k. h
. o ski ej wśró d szumowin
Y to 20-letni tanis l aw Rzepecki. Kęsicki·, J'uz· pi'ęć razy ·uciekał z PO.d kol
C.ll .J eszcze z awnyc su1tans ·l e cza- tecznych pod przezwiskie mi mętow
„Dziad".
B~dany r,rzez sędzieg-o śledczego Rzesów, kiedy im grubsza podwi'ka. tern
Przezwisko swe zawdzięczał między pe-cki poii\vfordził poprzcdmc zeznanie, \voju. \Vczoraj wreszc'.e ktoś zawia~o
łatwiej znajdowała miejsce w haremi·e. innomł pr.aklrykom. uprawianym nad przyznając się do WLny.
mil przechodzące~o uhcą przodowmki
Od czegóż jednak dobry dyktator, steroryzo\v anymi przez si~bie obywateNa rozprawie jednak w sądzie okrę Laskowskie go, że u „cioci" Ruszczyi~
Kemal Pasza?
~ami, ż<>~da.jąc od nich poczęstunku ! bi- gow':"m Rzepecki cofnął swe przymanie Iskiej (Strzelecka 29) Leonek
w tej włtv
Ponieważ przyszedł do pnckonania , 1ąc w razm odmowy. .
.
poda:iąc, że o-skarżYł sie ze strachu o .
h
·u
.
w
biad.
ie winą otyloścq turczy11ek jest zbyt ob\V krytycznym dum Bielecki za... zc- swe własne życie, gdyż rodzina i Jrnlc- me c wi sp~zy a, ~ · · ,
,_. „
fi ta kuchnia, przeto nakazaił, aby w pu- pił 3-ch kolcg&w, żndaJąc„. poczGstunku dzy zabite20 zemszczą
sie na nim. Chda
Przodowm
k
pospiesz}
t
pod
':
.:.I·, az..
hlicznych }adlodajniach i prywatnyc h Otrzymaw szy odmowę awa11turnik p.o- łem siedzieć w wiezieniu do czasu
on- 11y adres, ale zastał tam tylko clvne we
dotnach uczty zamiast z 12. jak dotąd, iw.suwał im czapki na oczy i... spoUczko boru, a później iść do wolska to mo;~e sote damy i ,,ciocię", siedzące majcsta
':>kladaly się tylko z dwócli da1'1.
wat
zemsta ominie - mówH Bielecki.
tycznie na brzegu tóżka.
Mi.sis Sara Tuck, która m ia ła wykła- . \V odpowiedzi na to \VYlJilda krótko~
Sąd okrr;:~owy, po wystuchan: u prze
- . .
. ,.
.
. . . ~
dy na uniwersyte cie w Harvard, obce- trwata, ule hrzem1e11na w &kutki bó.;ka. mówlc11 stron. uznając,
że samo własne
W
szafie
nde po powroeii·e z Ameryki, otrzymata ). Btvs.nęt y noże i Bielecki padt trupem 1.a przyznanie się tlo winy, cofnięt;-:: naste- ciekawego I pod tozkam1 pohcJaut l1!I
nie odkryt i już zamierza
mi~j~ ?topagandy kuchni amer ykań- ! micj~cu, o.~uymawszy CiOS \V serce 1 w pnie pr;ez osk~r~cmego
, nic może być wyjść, gdy nagle ktą_ś kichnął. Poni~
sk1eJ i w Konstan~ynopolu rozpoczęta brzu_h.
. .
p~s~a\\ a potęp1aJącego wyroku, um~- waż kiclmięcie mialo wyraźnie chara~
kursy
dla tureckich metr-d'hote lów.
Nfl pobo.iowrsk11 z nożem w ręku z.o w nr11ł Rzepeckieg(), natomiast uczestmkl
La k
.
·
Adieu tłuste sosy orientalne. tłuste po· stał uięłv jeden ze sprawców, franci- ka bóJki Oomducha skazał na dwa
lana i ter m?s : .I?· s owski po~szed do ~
trawy z baraniny' i ryżu! Na.dszed·ł czas Iszek Ównct11ch. z za\vo-dn. D:-ug'. ~praw. wię-~lenia.
szozynskteJ i znaletzł ~od ie,1 Sl\.klliĄ ~Ui
ua chudą szynkę i dwa jajka smażone! I ca ~biegł.
lonełt'O Leosia..
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Pierwsży interes maskara do wy.
Pan B., korzystając z chwłlounigo zamrocz111a swego przyjaciela.
\VJIUdZlł

) I

odpowladi.· Niesamowity

Od DIBgO WIBSBY

WBkSlł.

„kawał" '!YW?łał wśród ,ości maskara·-

. Sprawa sądowa. Morderstwo. Wszy
pOrUSZCDle.
stkle miejsca, przeznaczone dla widzów
- zajęte. Przy drzwiach wejściowych
Lódt. 3 sty.:.:·z:nla.
Oczywiście, ie nazwiska kobiety, bo co chwlla na pana B„ który dla większe
trzech policjantów pilnuje. by nikt nie
Pierwsza maskaradl tegorJCma, haterk:i owej nocy, nie wymlenrn. na g<> zaciekawienia
przekradł się na salę. Na lawie oskarża urządzono w noc sylwestrową stara- us:filne jed1nak domagania się kolegów za plótł kolegom do ucha niesamowite
nych siedzi rzekomy morderca. Podtuż- niem towarzystwa „NreJola dzkdę.ca" znacza tylko, że
głupstwa.
,
na,
zmizerniała
twarz, z()padłe oczy, n1- m~mo bezkonlmrencyjneJ organ~zacj!, za dama owa jest tu na maskaradzie.
Pan
W.
nie
mógł
dłu:ieJ'
us·ledmeć..
skie czoło, rude, rozczochrane włosy, w
kącikach ust ironiczny uśmieszek.
sługującej na i>ochwate, obfltowala w
Siedzący obok p".n B. tow:i.rzysz pli- Gotów byt popeh1ić najwięks'Ze sza.leń
Oskarżonego broni trzech adwoka- cały sizereg pilkanroych szczególików, in iatyki, syn kupca łv1...zkiego pan W. slu stwo.
tów. Przed nimi na pulpicie leży stos tryg i kawałów, które
chał przez cały czas opowiadania kolegi 1 Pohamował sie jednak i popros:ł pa
papierów, książki, akta sprawy, kode- bynajmniej nie przynoszą ujmy · organł- z nniesłabnącym zaciekawieniem, a gdy na B. na kuryt,iarz.
~~ fea~~ki: binokle, białe arkusze papiezatorom,
l)rzyjaciel skończył
Koledzy sądzi'li. że mordobitcf e pewPan prokurator oparł sie o poręcz albowfom dowodzą one eylko, że publicz począł kategorycznie żądać wyJaw1enła · ne. Nie puścili więc i-eh samych i dwaj
krzesła i patrzy w przeciwlegle okno, ność ba:wi.fa siię d'os.konale.
nazwiska owej kobiety,
na ws·zelki wypadek · utlali się za nim'
wychodz<ice na u;tcę.
przypu.sżczając że pan B. chce mu do- na kurytarz.
.Komplet . sędziowskł
P~zestuchuje
Przy jednYm ze sitolików sred?Ji; we- ciąć i ma na myśłi· jedną z jego blitLe-cz zam!'ast mordobicia wywiązala
.świadków. Ogólne naprężerue. Zeznaje
.
świadek Pstrokalski. Swiadek wielu sote, ro~ba.w1ooe towanystwo.
szych przyjaciółek.
się między kandydatami na awa.11urni
rzeczy nie pamięta. myli się, n;zewod-1
Sami mężczyźni. Pdęć osób.
Pan B. rzeczyvtiście, chcąc .skorzy- ków następująca rozmowa.
niczący znajduje coraz nowe sprzeczNa sro!e resztki sutej kolacji, puste stać z chwilowego zamroczenia swego
-.- Proszę pana o podanie nazwiska
„ci z r;ierwomemi zeznaniami świad- flasz~ od wódki i lilderu, pełno tupin c-d sąsiada
kobiety - r~ekł pan W. spokojnie it!:;z
a. w pewnej chwili jeden z obroftców owooów i ni.ed'OIPa1kó.w papierosów.
postanowU wystrychnąć go na dudka stanowczo.
_
e $wiadkt wi następujące pytanie:
Rozmowa toczy się
i wdedząc, te na maskaradzie znajduje
Niestety, nie m<>gę ••• -:-- odrt.eld
- Czy ~wiadek może odpowiedzłeć
na temat naJdrażlł"WszY,
się Jedna z jego obecnych „J>rzyjació· niemniej 2ldecydowan1e pan B.
pytanie. ~dzie był w nocy z dnia 13 nie nadający się do powtórzenia w pi;ś- tek", umyślnie dawał do zrozumienia, te
- Ile pan żąda za wyja wiernie i.3.łcm
ia.14-ty lipca?...
mie ale .na. maskara<lziie wszystko ooho ona była wtaśnffle bohaterka. szalonej za nicy? .•.
Pan prokurator protestuje:
. '
,
•
_ liważam py~nie obrońcy za teu dzi, w ~ooaltlku w noc sy1.wes1:rową i bawy nocnej.
- Ile pan daje
encyjne i proszę o uchylenie._
gdy nilkt nlile s·l yzsy.
Grając na nerwach przyjaci'ela, wzbra
Pan W. za.myś'lil się. Na~!e s'ęgnąl
- Przepraszam... Odpowiedt świad
P.ry;m ·wiedzie elegancki, przystojny nfal się wyjawienia nazwiska.
ręką po portfel i rukl:
k~ jest d_la mni'e nizb~dna..• - tłumaczy mtodz.ieniec, pana B., który żywo gestt·y
Pan W. siedzia•t jak na rozżarzonych
- Zapomniałem.„ Mam pański wek·
~aę obron~a...
.
kulując rękoma opowiada dzieje jednej węglach.
set przy sobie••• Na 150 złotych.„ Płatny
Mm10 to protestuję.„
• . _.i.
~-'h• h p-rzezy".
• ~
N"·
• ....
cza-kategorycznie
Prokurator.- oświad- nocy. pe1neJ
n111esamoww•yC
liienaw1su1ym
wzrok.iem spogI~d;u' p0jutrze, trzeciego.„
Przewodnkz4cy naradza się z asy-1
i&!&WWWU
•
ffi*
w•& &•••RP
- Dobrze- Zgadzam słę„. - grał
stentami. Nara<la lr\Ya trzy minuty.
dailej swą rolę pan B.
-· Sąd zapytuje obrońcę, czy to PYPan będzie łaskaw złf)fyć weksel
tanie rzeczywiście jest dlań niezbędne?
w ręce jednego z tyeh panów I sprawa
-- zapytuje prz_ęwodnlciący po narabędzie załatwiona•..,
zi~. Oczywiście .•. W przeciwnym rapOdf'aliła dom UWOdziciela W DOC sylwestrową.
Pan W. wręczył weksel jednemu i
ie nie postawiłbym tego pytania... .-Z Warszawy donoszą nam:
Czarkowie, jesZ02')e przed świt.em zainte przyjaciół pana B.
dpowiada obr01';ca.
Sylwester obchodzony w stolicy hu- resowal się jej osobą.
- Słucham pana.„ Zapłaciłem„
- Uważam to pytanie za bezceto- czinie i wesoło, w najbliższem jej sąsled.z
Pociągnięta do badania. bez d>lugich
- Pan będzie łaskaw odwrócić się
e ... - dodaje przedstawici.ęl oskarże- twie, bowiem już na Bielanach. prze- sprzedwów zeznała. co następuje:
na chwilę,
·
·1ia pttbliczuego. .
.
szedt nieco inaczej. I tam jaskrawa łuMni·ei więcej przed rok.iem prz:rjęła
Sąd zastanawia. si~ P<;> raz drugi.
na towarzyszyra narodzinom Nowego sluźbę u owdowial·e go wówczas Krężle
navłszę panu nazwisko na kartce,
- O~ta~zam fJt<;c;c:mmutową P!zcr- Roiku, bo sp.tonęła zagroda zamożnego wicza. Wkrótce między obojgiem nastą- tylko pod Jednym warunkiem... Prze.
wę --: osw1adc.za przewodniczący 1 wy gospodarza Felirksa Krężlewiicza.
pillo zbli'żeni-e serdeczne. coraz serdecz... czyta pan js, przy stoliku, a nie tuta>
choSdti. nda narpadtę. k k"
t
.
Na Srez.ęścJ.e, właścicielowi przy po- ni'ejsz, które rosło w miarę jak mijały przy mnie ...
1 \ P~ rzy sennie mocy sąstadów udafo się uratować iune tygodn.ie i .... mies!ąoe. Kiedy wr·e szcie
w1a e1\: s ro. as
_Zgadzam słęw podłogę. (Jbnmcy szukaJą cze~oś w budynki gospodarskie paza chałupą, ja- liczba i1ch d~zła do dziewi~iu. gospotcczkach. Pan prokurator wertu1e akt ko to stodoly, chlewy ł t. p. Zawdziif<Czać darz nie lasy na nowy przychówek, wyPan W. odwrócił się, a maskaradooskarieuia.
.
to nafoży ostrneżeniu, jaldie otrzymał mówrl dziewczyni·e służbę i nie chci.:cł wy .,kawaler" napisał na kartce kilka
Po upływie clziesięcm minut komplet niemal w chwili wybuchru pożaru od ko- Jej znać.
stów, wziął weksel i oddalił się.
sędziowski wraca.
goś, kto go zbudził ze snu o północy koNie pomog!y placz;e, Iai:n~t.Ji:· ~
Znieciepllwiony pan
dysząc cie!
Przewodniczący ogłasza
wniosek lataniem w okno i roi;parczJliwem woła- dzona Kwaśme\V5ka z dz1ec1ęc1em na
.
•
sądu:
ni.em:
ręku, mieszkała kątem w pobliskiej wios ko, rozwinął ~art~ę i oto co pr~eczytał
- Pozwalam panu obrońcy PO$ta- Wstawaj, dziadu, gore!
ce. Kazuniu Polskim, knując zemstę za ku swemu wielkiemu zdumieniu, roz.Wić to pytanie, ryiko zaznaczam, że żad
Zerwawszy się z lóżka: Krężlewicz sponiewreranie i odgrażając się głośno. czarowaniu i jeszcze większemu zdener
ny~h doraźnych skMków o_dpowiedt pobiegł do okna, pr~ez kt6r~ poznał swą
Nadszool wr.eszcie Sylwester, ki·edy wowaniu:
nie m0~~e za sobą po~1C1gną,ć...
dawną,, shrżącą i „przyjac~órke" Helenę wybiła pót.~oc i rok .stary zdawał slu.t~ę
_ .,Całe opowiadanie było bujdą. Za
,~ dI<):.>!~~asdzn<:_ewop~_7.tcanti~ego• odzappp_wroi!eodkźut.~ Kwaśm~wską. któr8: zbudzh1:wszy go, po- nowemu,hnd1epostrzodez,enKie przeqostata ~tę weksel dziękuję 1 dowłdzenla"
....
't
v
śpies~me oddalała su) od c aty.
na stryc o zagr y ręż1ew1cza i ki1e•
zwraca się do sądu nieco zirytowar.y
Kiedy jednak Krężlewłcz wybiegł na dy ten pogrążony byt w twardym śnJe,
Pan W. podarł kartkę w strzępy ł
pan prokurator.
majdan, dach już gorzał, a ogniste · języ- rozla.la tam naftę z benzyna l zapal!>ta. jak szaolny wpadł na salę, szukając te. - Prosdę _niech pan pyta! - zgadza k'i og-nia zaczęły się prześlizgiwać po
Kiedy jednak, uciekacta przed ptomie go, który z niego tak haniebnie zakpił.
AIC prze'Yo mczący.
.
ścianach...
ni.em, z.biegła na dól, zrobiło jej się, lak
Pana B jednak nigdzie już nie było
Obr~nc?- po\ytarza swe pytarue: .
Dopiero po umi·eiscowieniu ognia, Ziezmaje żal człowieka, który przez pew.
•
„
- Gdzie św~adek był Yl nocy z dma kiedy przeszła tuż gorącZika ratunku i lu- cza:s bylt dla niej bliskim. Przerazi'la s'ię
- ab 14-~o i:a 14-ty hpca?. .
. .
diz~e Q1Przytomni1eJ.i, nasunęily im się pew swego czynu i z!budzifa Kreżl·ewicza ko- W F4&&
+HF*•
~w1~dck Pstrolrn:sk1 budzi się z ne refleksje, które w zw'iązih.iu z zauwa- lataniem do okna i wołaniem.
~drę.tw1enia, po?no~1 . głowę, prz~z żen.iem przez Krężl•ewicza oddalajaicej
MLmo to dom mies~kal1ny spfonl'l.'ł doclr~r1Ję ~astanaw1a ~1ę~ Jakgdyby chciał się od okina tle1eny spowodowały, ze szczętni'e. PosZikodowany oMi-cza swe
'"
11
COS sobie przypomme1.:, Wreszcie odpo- komendant po'Sterun'k.u policyjnego W straty na sumę 2.500 złotych.
h~ndlarza żywym
włada stanowczym głosem wśród ogól
U
nej ciszy na sali:

dowych WJ.el kle
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:;;;;e:;;:„~itajq:•kL Krwawa zemsta maltretowanej kobiety
pod
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Podcięła swemu śpiącemu kochankowi gardło nożem ~~~zv~~~~<l~~i łt~~di~: ~Y~~~t ;~~

siostrq

Wpad,ilł

towarem.
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W Łodz~ przy ut Pabrycznej. 2, od szybko z m!esiJkania i drZW1i zamknęła war_em, obywatel Rosji sowieckiej, Icek
dłuższego czasu zamieszkała Wi!ktorJa na klucz.
KrcJmer.
Szulczewska z ~ocha•nkiem, ~wo!m. Ka- 1 Ra·n a Lesz;kiewicza me byfa jednak
~rej~~r co pewien czas wpa.dał w

Z Warszawy donoszą:
Liczne grono osób, zgromadzonych rolem Les:?JkicW1czem. Lesz.i{Jew!ICz, pow dni.u 31 grudnia na stacji, kolejowej w zbawiony pracy cxfidat s-ię zapamiętale
Zielonce, bylo świadkiem wstrząsające pijaństwu. Na wódikę sz.ły nawet mizergo wypadku.
ne grosze, które Leszkiewicz otrzymyMieszkaniec poblliskiej wsi Siwki, wal z funduszu zapomogowego dfa bez16-letni Kajetan Maisik. który przybył na robotnych.
·
stację, a'by powitać siostrę, usi.łowa~
22-go maja 1926 roku Lesz;kiewlcz
przebiec przez tor kolejowy tak niefor- przyszedł późno wieczorem do domu. tunnie, że dostał się pod podąg nadjez- B:vr pLfany, wszczął Jedy awanturę ze
dtający z Warsza-wy.
swą kocha-nką, bit ją, wymyś'lal. wreszMasrk uległ ogólnemu potlucze:niltl, cie zmęczony pa.dl na kanapkę i usnął.
przyczem koła wagonu ~bcięły mu 4 pall
\Vtedy zbita d mialtretowana kobieta
..:.1.: prawej ręki. R.annego przewieziono zbliżyła się błyskawioznie do śpiącego i
"" ~tanie ciężkim do szpitala Przemi'ęn•ie podcięła mu gardło nożem.
. 1"- i",;i!l kt~~o .na P.ndM.
Pokona.wszy. tej @rodni ' ~~ta

śmiertelna. Dozna:ł on jednak urazu, któ
ry nalieży do kategorjf uszkodzeń ciężkich. _ Przebudzil się wkrótce, wydostał sLę z miesikania i pogotowie udziemo mu pomocy.
. ;
.
\Vi•k torja Sz:ulczews'k a ~kazana zo~ta
la. P~zez są~ okr._ w Ło~z1 na 1 rok 1.! 6
mi.esięcy więz!.enia, gdyz sąd uznał, ze
działa.ta on<: pod wpływem gwałtu doko
nanego na JeJ osobie.
Sąd apelacyjny w Warszawie wyrak
ten uchyU<l i s'kaza·ł osikarżoną tyllko na
jeden rok domu poprawy, zailiczając za„
~AAetn at-ełizt ore.wGllel'.inY~

~· · -

-·

rec„ POhCJi śledczej, Zfi każd:y1!1 Jednak,
~~em umiał słe ~.mąć z JeJ. rąk. B~ł
l1!Z. aresztowany i znow zwol.mo_n y dz1.e
5 ię~ razy .. Po każde!D zwolmemu Kr~J„
mer br~ł się ponownie do ohydneg? UJ·
teresu 1. w sposób zręczny, drogami :r.ako11~pirowanemi wysyłał za ocean bia·
łe mewolni~e.
.. \VczoraJ znów aresztowała go po„
hcJa w domu publicznym przy ul. Wo•
łyńskiej. Aby Krejmera ostatecmie u·
nieszkodliwić, przekazano go policji politycznej z wnioskiem wysiedlenia jaka
obcokraJo.w9a . z "rani~ państwa P<>.1-.
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Blondynka czy brunetka.
Dzieie barwy

włosów w

Krwawy dramat
Zabił ionę,

kinematografie

ślepego

grajka.

jej przyjaciela i siebie, a na grobie

napis:

kazał wyryć
Był czas, kiedy w kinie krófowały ipiębośd kobiecej grają włosy - Corln
brunetki. Jedoo z naczel!lly~h parag.ra- ne Griffith jest np. z:a.leżnie od uczesa7 u lt!żq ofiary grzesznej miloAcl.
fów kodeksu fiłanowego brzmiał: Nie an nia pię.kmą albo brzydką, podobnie ma
Przied roldem przy.garnął do slei!Jbć
Na paryskim hufasz.czym Montmartre
gażuj blondyncl<, nie daj im grać nigdy s1ę rzecz z wielu iin.nemi gwiaz.dami.
n.a pierwszym pilanie, nie zadawaj się z . N;e stoimy zatem dzi·ś na stanowi<Sku stawał w jednej z bocinych nlic:ziek Jean I biedną sierotę która spr.u.da wala kwia
I ty na uliicach. W 2 miesiące łJ<)tem oże..
ndmi naiilepiej wogóle, je:żeli ci czas miły wyiższości jakiejikolwi~k barwy wlosów 11ichat, 50-latlni ślepy grajek.
Dawa.U mu ludzie hojnie jatmutnę, na~ się z ndlą.
i nie cihcesz mieć popsuty.eh obi;azów. w kinematognfie - to uczesanie i ta
Mtodia. żona ślepca me powstala mtt
Ja&ne włosy były - jak to się mówi fa- barwa, które odpowiadailą warunkom da m6g'ł więc kup:i:ć sobie domek na prż.ed- j
chowo - n.efotogeini.czn:e, miały tle wy nej artystki i jej usiposobieniu, maią bez mieścin, założyć własny ogródek i odło wierną.. Ody Jean Tichot wychodził na
zarobek spędzała rozikoszne chwile r
względną przewagę nad. wszystkimi lżyć ' ni'eoo groszy do banku.
cliodzić na taśmie.
Smutno jednak było ślepoovv!l na m.todym kochamikilein.
Przy.pomnijmy sobie t)"lko ile Zigry- sztucznymi kombina<:jami perukarza czy
Ślepllec odkrył zdradę.
świecie.
toty kosztowały jasne blond włosy Ma- re!ysera.
W
MMiW4WWFl&ANM5WC rMPM
ricm Davies, czy Mae Murray. N~kt nie 1. ex;;; AAVMM*au& IQP••• #*AM i
Pewnego ra'Zu zamia.st wróof ć do do
mu nad ranem przybył 0 północy i zachciał ie :iaaingażować, błąkały się od
·n' Iii ' bądz"
MussĄ1
wytwórni do wytwórni. wreszcie Emkradł ~ cicho do sw.ej n~cńsk.iej SY•
••
·
v
met Flyn znudzony ciągłymi petyc1ami

I

grzeczny!
1 ciu
Dvktator zniósł mod~ dziwacznych imion we Włoszech.

J)!a:1 tstar łeb dwo)e._
Ś1epłec wydągnąl browning I poczaJ
Gorzej było z atęuuaiml. JaikM stra- strzefać na ś1epo.
Przed świętami Ba.tego Narodzenia
Kule dosięgły kochainków klładac tru
ukazał się we Włoueoh ,deikret za-bra.- s2l1iwiec nan'ał swe dzie.c l „Lucipero" i
pem niewierną tonę i raniąc §Jmfenrelnie
niający nadawania dzieciom imion, wy- „Snrtanfa-.a".
Obciążona ?icznem potol!1$twem ro- jej wielblidela..
rażającyab tendencje antyre:li~ij;ne lub
Na odgłos sitnatów tJbieg<U się sąs!e
dzin.ka nazwała piąte swe dz.ie-cko - cóantypaństwowe.
d'zi, lecz był.o j.uż zapóźno.
Włosi, ulegający żywiołowo ró.żnym reci-,kę "Ultima" {Ostatnia).
Tichot w:pakowa~ sobie ostatnł:ą kulę
Oczywiście w rodzinach faszystowaktuałnym prądom, w sferach robotniczych często nada.ją .swym dzieciom ta- &kich dominuje imię ,,Mussolini", Jeśli w serce f zmarł w k1łka chwil.
W kieszeni jego znaleziono testament
·k ie imiona, jaik 11 Leni111" lwb „Behel". Pe 1 taki mały 11Mussolini" jest niegrzeczny,
Cały swój mająt·ek przemaczył na
wie.n anarchista nazwał &we;go chłopca ' to mam1lSia przywołuje fo do porządku
,,Petrolio" (naf.ta}. a córec:zikę „Dinami-1„Mussoline.to sta buono''. - MUS6olińdu j wyibudowanie wspa-nfalego gwl)u dia sie
bie, swej tony I jej kochanka.
te". ZwłMzcza imię córeczki • Dynamit- ·bądź grzeczny„.
Zastrzegł &obie. ·iż maiła być wsip61Bardzo wielu włóohów pra.gnęło by
ki nie wyma,ga. żadnyoh komentarzy.
Zagorz.ttły zaś socjaKs-ta Toskańczyk te słowa powiedzieć głośn.o dorosłemu . nie poche>wa111I, a na tch mog-i1e m ieści C
we, jakich przedtem nie :t10a.no.
W modę weszły blondynki... która z nazwał córkę „Socia", a syna „Lismo''. Mu..~solin1ein11, le-c.z - las dekretów nie; S'i'e wtoten napis: Tu spoczywaj'-' ofiary
g,rzesmeJ miłości.
pozwala na to.
aktorek cbic' ała być nastr01;ową i móc by w ten sposób uosobić socjalizm.

- pnte farkbował piękną Ma.don Davies
aa su Y'Il ę.
Rzecz się lJIIlienila Qd chwil:, kie-dy
iaiczęto stosować w te-chni.ce amerykań&kiej na wiei-ką skalę t. "l:W. back-light,
ezyili św,aHo lyilne, padające na nieoświet4oną od przodu postać aktora. W
~wietleniu tem stwarzającem przedziw
ne i nie&podziewane refleksy świetlin.e
„wychodziły" cudownie właśnie blond
włosy w przeciwieństwie do ciemnych,
które mapiały się w jedną masę. Poczęto eklsperymentować i przekonano
się, że na drodze tej osit\gnąć można
zdjęcia nadzwyczaj mi~Mde i nastrojo-

1ię pochwalić chociaż jednym pierwazym planem a la Marion Davies utłe-

włosy. Nde zawsze
gwałt
:niala sobie na się
one do rysów twarzy
jednak stosują
i mimiki danej osoby1 stą.d m:lutk11. Kocię-Talmadge oględaliśmy jako blondy.n
kę tyil1co w jednym obrazie, Lilt.anę Gish
w d'\v-Ooh czy trzech, r z coś Colleo. Moo
re, pod.eZM, gdy reszta znanych artystek pozodała wieriną 11wej na turafoej
ba.rwie. Je-st to zupełnie zrozumiałem,
zwat!ywwzy, te wi.ele artystek fiilmowych A.mery4d posiada włosy o wyjąt.ko
1Vej wpros·t piękności.
Paatelowo kasztanowate wło...ry NormY Talmadie zatrącające nieuchwytnym odcieniem miedzi, napewno nde wie
le mają sobie równyioh w świecie fiilmo
wym, tak samo włosy Glorii Swanson
uchodzić mogą za unikat pod wz~ędezn
:miękkości i połysku Nie roajemy ~obie
często sprawy z tego, jak wielką rolę w
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podł dokumentów tajnego archiwum

Pierwszy wystr.zał
w carat
(Car Mlkolai li I Hapon)

Ml, jak u rannego zwierzęcia.
Kurnicki wodził wzrokiem za mło. L_E_K_S_A_tl_D_E_R_ _ _;...__
..--AJym przestępcą i w duszy jego zaczęło
Bt.AiEJOWSKI
się nagle budzić Jakieś nieokre$lone
czucie, co~ jakby solidarność z tym czło
wickiem.
Przez mate, silnie okratowane okien
ko wpadało do celi światło jasnego dnia.
Bandyta przestał chodzić, przysunął zy
• del do okna, wspiął się na palcach i patrzyt przez kratę. W milczeniu przypa
.~7
•.t r·d tcg,, •r•·!·?.,tego wie.; .1r.1,batem sie przychodzić, bo tam stara trywal się Karnicki jego postaci, patrzył
"·~iystkt si.,. zrni1:11il'.i... Dziewct ' 11a: matka płakata, chodziłem do szynku. na ks"taltną głowę, na młodą, a zm~jah.by ktc duszt; ,:d:1•k1Jł Pachn!e Jll '· R;dzil! dwa tygodnie, jak dosta1em fu- czoną t"'varz. jasno niebieskie oczy i mu
takiemi olejkami. jak , l;riytewka" i „l szerk1; przy dzwonkach w kanturxe skularną z~rabną postać. Obserwując,
dn.•nni:: m1;~zy mnie o r i<:niądze. \\ ·; · 1, Rrbszajda. Pieniędzy to widziałem tak zastanawiał się nad tern, czy przestęple chodzila do niego. A.em jej nie prz,· Jak piasku, i nasze polskie i dolary i ja- ezość odbije sie w fizycznej budowie
łapał. Raz, :a Padłem ie; do nóg I tJJ kie~ :mgielskie. Podpatrzylem, kiedy człowieka.
- Stanowczo Cezary Lombrost".I l
nuta\:h catowah.·m, pmsilem, aby była wychodza. na obiad i kto w kantorze zoinn1t. Nie pomogło. 'Raz, to znów ją st:ijc. Potem zmówiliśmy się z dwoma Kra~t I:bbiug pomylili się - pomyślal.
Potem zapytał sam siebie, o czem
zbiłem, że ~inlak na siniaku siedział na je!;zcze, że w sam obiad zajrzymy do
plecach. Także nie pomogło , dawałem kantc.ru Ano zajrzeliśmy i tu jestem„„. może myśleć ten człowiek, który jutro
Rana w ręce musiata mu \Vidocz11ie !uh pojut.czc stanie przed sądem doraźpieniądze to na kino. to na swe ter. to
., bardZ(l dolegać. bo wstał. z pasją kop- t1ym.
na pończochy.
w ten
7 pewności:\ myśli o tern,
.,Nk t-tarczyło tygod11iówk1 clioć ro nat zydel a'i p~Jto.;nł się pod okno I mie
bil~m nad godziny, a i fuszerkę w do-1 rzył kr0kaml wąs.ką celę. Z zaclśnię- sa.my szary ranek, w którym okrato111ach prywatnych. Jeszcze nie star- tych ~zc1.ęk dobywał się co chwila krót wany wóz policyjny zawiezie go na cy
czyło. Zacząłem pożyczać, potem rze- kl syk. Zdrową ręką podtrzymyWał f tadck, a potem prowadzi~ go ~ędą po
lZY "Wynosić na Kercelak. Do chałupy ba11daż. a w oczach malował się taki rozmokłej od. deszczu i śmeiU z1eml na
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fort śc.v. ftorjana, jego dziewczyna spać
będzie twardo w pachnącyin pokoju,
„brzytewki'', a ze snu nie zbudzi ją glu
chy trzask salwy na forcie.
Bandyta stał długo przy okrue, pa.
trzał na podwón:e więzi'!nne, wres2...ie
odwrócił R"łowę i spytc.ł:
- A pann za co t11 przyprowadzili?.
Karulck! namyślał si~ chwile, potem
powiedział.

- Za to samo za co 1 pana. l ja
chcialerń mojej dziewczynie dać wię
eej Jak mogłem ..
Nagle obydwaj zamilkli; w okienkt
ukazała si~ poryta śladami ospy twarz
dobierał
Dozorca wolno
strażnika..
klu~z do znmku. wreszcie uchylit cięikie de-bo·.'.1e drz.wL
- Pann Karnickiego wzywaj~, do s~
du - zawiad{imit krótko.
Karnicki wstał, podszedl do towaby cb<:'i ał l:>ie z nim p ożegn a ć
rzysza.
i u·kls 1;~ć mu z~lrową rękę. Ba '.i ~ j: ta
stał Jednak ualeJ na zydlu, rr jwr octiilY
do okna I nit..· zwracał na niego najmniej
szej uwat'i. Karnicki wysunął ,się ci:
cho i; celi, wyszedł na pudworze 1
,
\Vliiadl de karetki więziennej.
{D. ~. n.).!I
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"Hyperprodukcia nastąpi
wtedy, gdy świat posiądzie
to wszystko, czego pragnie"
Z nowej ksi~ż~i

Ford~. I
l

Od czasu, w którym Henryk Ford
wydal swoją ksiązkę p. t. „Moje życk~ i i
moje dzieło" (1921-1922), zakłady i fa- j
bryki jego znacznie wzrosły, tak pod :
wzg-ięd9111 organizacji jak i wi 1 elkości. - .
Zdolność wytwórcza automobili i trak- :
torów podwol1a się.: Zaledwie drobna\
część jest obecnie sporządzona w ten ,
sposób' i, z. tynch materjałów ' jak: d~wniej. J
W ubiegłym roku wy:placU Ford ty- 1
'. ulem robócizri;r . okołO 2t;o· miHonów do- ..
larów, uskuteczniąne przez· łtrlego zaku- .. '
.

\

~

\

I

py spowodowały w-yptatę, około .500 m~l ;,

jonów dołarow tytułem r-obocizny. Sta- ,
cjc pomocnicze i handlarze tytułem rohociz.ny również w-yplacilli około 250 ·
' mi1ljonów dolarów.
Licząc od budowy ł
pierwszego wozu, potrzebował Ford o·
, -- •
„
•
koło 30 1-at, ażeby zbudować milljonowy Z ostafmej wystawy złmowe1 w Paryżu: O. Sagantini - „Dwie matki" oraz G. Carncvan~ - „Portret mężczyzny".
wa·
rwrc••~,
4&Mi#Pt4AA'*Mi@,~:i·
~·~
wóz, który był gotowy dnia 10 grudnia
....-- -1915 roku. Dnia 28 maja 1921 roku wysła Ford wóz nr. 5.000.000, a czwartego
czerwca 1925 roku - nr. 1O mi1jonów;
Zdolność produkcyJna w międzyczasie
120 detektywów szuka wesołka,
wzrosła na przeszło o 2 mlli<>ny wo=

,,ęzyście

row

rocznie.
Dla aut i tra:ktorów potrzeba okoto

go

już złapali-?''

który drwi sobie z

całego świata.

162 rozmaitych robót kowalskdch, te roOd kilku 'dm dzwoni prefekt poliioji ktualnie o dnitiej godzinie 13 minut, że
boty doprowadzily do stworzenia dzta- pairysikiej co godzinę prawie do Mon- tę właśnie godziaię i minutę wskazuje w
łu kowalskiego, który dziennie przera- sieura Silvaina, tkierowni:ka . grupy 120 tej chwiD.i dokładnie - ze.gar obserwator1.ted
detektywó\V, mających spetjalne zada- jum a.stronomic2lllego.„
um w1ęcej, jak j en milion funtów stał1 cie.
'
W roku 1925 postanowił Ford doko· - Czyście ~ łut złaipałi? ..:.._ brzmi
Dal~emi ofiarami żartown:i!S'ia hyili:
·
sfawny ·ma.Jan van Don.gen i prof. , uniyta
1\aĆ pewnych zmian ~a korzyść wyg'lą- 'P
me.
.
.
.
. wer:syletu, cbinrg Cu.neo. Od wczesne'du wozów. Do tego celu J)Otrzeba J:>yło - -:-:: ~eucze mę, fąnię 1Pt'efek.cie, afo go ranlka 5 dni temu poezęły willę ma_.,.759 sztanc i 4.213 projektów, których - ~~te.~~ę - odpo_w.iada Mo!llSieur Sil- larza oblęgać tłumy całe par mabżeń
koszta wyoosily 5.682.387 dolarów na · Być moż-e, te „roibi się#, a1e pewclej skicli,
pos:;ukującycli - mieszkania.
robociznę. a 1.395.596 doiarótw na ma- sze jest to, że dziwny wesołek
śmieje Wszyscy chcieli widzieć o e 3 śliczne
terjat Wybudowanie nowych pieoów e- się napewno jes:rx:ze w dalszym clą:gu pokoiki, jakie malarz zamierza za śmie·
maljowych w 13 oddzi•atach, kosztowało !11'ZC}dza swe ~aw~ły. Za~ął .się •.spec- sznie n'.ską cenę j:uri to odnająć już też
391 t-łąc dolarów a zmiana trrz.idzenia 1a.!Me na osob~osc.t wybitne zyeta pu- chętniej jeszcze - odsprzedać. Daremblicme~ które wykpiwa w sposób wy- nie znakomity malarz zaklinał się na
w 29 oddziałach:- około 146 tysięcy do ra.HnOWariy.„ ~
wszystkie święłoś~ że mieszkania talarów. Cała znuana kosztowała prze- · Cały Pary.z mówi tyllko 0 dowcitptni- kiego w willi jego niema. Udowodniono
s%1o 8 mrljonów dolarów. Ford jest od- siu.
mu c~rno na białem, że - musi
być,
biorcą około ćwierci części całego szilda
Debiut je.go był następujący: w ubieg ws.kazująic na ogłogzenie,
jakie w tym
iqstrzanego, które produkują Stany ł~ pi~teik po „po~udniu. zaprosił o_n tefofo samym diniu po.jawiło się na łama'Ch jed
Zjednoczone.
!1~~e ws~·tk1e gWlazdy &e;~zn~ w nego z największych pism codzienny~h ..
.
. .
mueruu He!'nota do pałacu .mtruSte·r)Ullll, Koło południa sytuatja stała się prawtem wszystk1em oPOwiia.da Pord a to cełem ---:- <miówien.ia k:westji pod- dziwie groźną, ~yż wt1lę otaczało do.
'!fi swojej nowej ksiąi;ce; która Jest dal- ~i.a gaż, które sę rzekomo a nis- srowinie, mrowie całe zawiedzio.nyich, Pani Untorn Orman, przvwódczvni fe- ,
szym ciągiem jego pierwszej 'pubUka<:jf ~ Oczywi'ś.cie/ ż_e są za n!i*ie -: ni<g~y chca.c;ycli '?bić w!aśd~i~la . . willi, który rninisfek angielskich zastępuje Jzi~ m(ej.'
i przed'Stawia szczególowo postępy· od Jeszcze bo.Wlem art~ta nie po~e.dz1ał zakpił sob1e z mch, sc1ą,ga1ąc . . poczc1- sce miss Panklurs Pod
. d
,
do ..,
.
.
n1 h · ~ ma, dąsyć„._ To tęz pałac zaroił Stę od wych Qaryżan do odległej dzielnicy na
.
.· , - ·
czas Je nego_
19
ku
1921
2
ro
.
- „~ r„ wy~1ą!t3;!ąc z . c artystów~· którzy spuśdli n.osy ńa kwin Mont Parnas. Van D.ongen musiał ~!ę z ostatmc_h .w1ecow, została aresztowana§
wnioski dla 1 ,w1ększego ,JUtra.
tę, gdy się C>'!<ażało, ze to'tytko ]:,luff.
zwrócić o pomoc do policji i d-O'piero przez pohcJę Iondynską za pobicie kilkui
Jako autor pozostał Ford ten sam i
Po ~erriocie p:rzyszła kolej na im.- pięciu tęgim stójkowym udało - is:ię z tr11przeciwniczek.
ksią~ jego wykazuje te same zalety nych ;pol!fyków~ Przed killku dni~ o- dem obronić oblęganeg(.'..
i' te same słabe strony które ·znajduje- d~wał. się ~k t.elefcm.u w mieszka
\V dzień później - nowa · niespo.
• .
.
. mu PoJIDCU"*
Zaządaino rozmowy z dzianka!
Ofiarą jej pa dl znowu ten sam
my w jego p1ei:wszem dziele; Jasny I premj~eini w spa.iwie niecierpliwej zwło
p.
Dongen,
na któreiro tajemniczy przeprosty sposób pisania, olbrzymi opty- ki. Kiedy jedniiik Poit!l,c are wziął ·słucha
żawziął się widocznie. Zam.z
mizm, si1na wiara w powodzenie zjed- wkę do ręłki, obwieścił mu basowv głos śladowca
z rana przybył do \Villi posłaniec z ·olnej strony, a z drugiej strony ~ajmowa- męsI?/ że :.._ -zegar .obserwatorium astr~
brzymim bukietem róż, jakia malarz, mó
Madryt, 1 stycznia.
nie się sprawami. które go właściwie n~cZ!1e.go wslkazu1e taką, a ·taką godzi "\viąc nawiasem, od dawna już żonaty,
.
.
b h d
_,,
ta'-·
k' nę t ml:IlJUtę.„.
miał
zamówić
dla
sfej
narzeczonej.
Łat_
~oł~czeni~
ko.leJowe
pomiędzy Vaiii~ o c o zą wcaJi~, ~ Nl_na stosun· 1
Ten sam głos z1budził w chwillę powo sobie przedstawić - ile biedny ma- lenCJC\ I okohcam1 ~stały z powodu o~
rezące z boku, wymkaJący st~d fałszy- tem telef@icznie Brianda,
ttdziel:tjąie
Jarz wycierpiał od swej żony, która nie gromnych zasp. śmegO\yych .zupełnil?
\VY sąd i mylne ocenianie rozmaitych mu :niesłychanie . doniosłej
wiadomości, chciała tak łatwo uwierzyć w istnienie przer~ane. Pomiędzy
Alicante 1 AJbace
zdarze!1 i faktów.
że~ zega-r
p.ar)ttskie.g o
obserwatorium „tajemniczego prześladowcy". P. Don- ~o Y?CI~ir utkn~ł ':-1 dwumetrov,rej zaspie
, Gówna wartość ksiąZki w zmyśle ws;kazu:ie. ~ tej chwili dokładn!e 12 ~o i:ren musiał ostatecznie zapłacić za bu- srnez~eJ. Poc1ąg1 ratownicze nie mof c,rda dla gospodarstwa i dla zrozumie- dzmę 13 ~i:nut:1 ~ na tem me. kon.te~ kiet. i ofiarować go .- własnej żonie! Vv g~y SL? do~ta.ć do uwi~zio~ych. w ~n~egu,
ii d
t •
• ..
.t
.
bezczelnosci nrezn.aJomego:
te1 same1
i. a
uszy worczoscr przemys oweJ. - nocy nie darował samemu -p. Moreaux godzinę później zadzawonil do willi boy Pizyczern _Jeden z poc1ągow rowmez ut~
\.Vielkiej paryskiej cukierni, który przy- knąl w śmegu po ~~odze,. wobec czego
Ford nie czuje się posiadaczem, ale ra- prefekt.owi policji paryslńej, .,,.J jemu bo~ niósl
dla „g(')ści weselnych" 6 wspania- wyslau~ w osta.tnteJ chwil_! na ,r.om()<j;.
.;zej zarządzającym _ przedsiębforstwa wiem doniósł nieznajomy uprzejmie pun łych tortów, żądając za nie natyclnnia- obu P?Ciąg-om samoloty z zyw11osc1ą .dla
prowadzonego w interesie całego narostowej zapłaty w wysokości 900 fran- podróznych.
w
du. - Między lnncmi · powiada Ford:
ków!...
W . Marokku hiszpańskiern riJ\vnież
.
srożą się mrozy i opady śnieżne. Cah
,Staliśmy się wielkimi" gdyż s.lużyWśmy chce zająć stm1owlsko, którn slę należy,
Jes~ze goi'zeJ poszło sfa~·nemu chi-- szereg rzek zamarzł. Wilki. ~;r,akak }
- a nie sfużymy dla tego, bo jesteśmy św:adczen't1 uslu;;r, a dla przcds;cbiorrurg~w1 prof: Cuneo. ·\ V godzi~ach o_rdy i1jeny napadają na stada i \Vioski.
w:dcy" -- „w tern też leży podstawa St\va, któr~ usług nic świadczy, niema nacy1nych, kiedy to poczekalnie glosneu !!.WW aw•IJ\'ł.Hfi~
\\ ielkości interesu, że świadczy ustugl miejsca \V naszcm paJ:istwict. Być może, g-o prof. roją się poprostu od poszukują: stale się powiększa i przez to uz.yskujc że w przyszośCi dojdzie do hypcrproduk cych porady - zjawiło sJę w przedpo- w salonach zostali się sami tylko k<lra·
czterech Jiarawaniarzy pierw- wanfa.rze...
n1oż11ość św i adczenia jesz.cze lepszych cji, ale fo. nąstąpr do-piero ~;,tedy, gdy lrn!n szotzę~nego zakfadu „Pomp es des fuA tymczasem 120 detekty'\).ró,,· pod
cały św!a.('blidzie posiadał to wszystko, ncbres , którzy
wniósłszy do saH ordy- wodzą dzielnego Monsieura Silvarna
„Pieniądz jest poprostu towarem, C7ego pra,att\e:j~śii to na5tąpi, będziemy
n~cyin~j - mary ;- zażądali, zwłok, ia- śledzi i śledzi ku uciesze całego Paryż~
który nam jest tak samo potrzebny, fak z pewnośąią .mieli podstawę do twier- kie ma1ą n~ty7bm1a~t odn1eśc do zakła- który budząc się co rano szuka w gaze-·
węgiel i zelaza gdy się pieniądze . trak- dzenia, że jesteśmy zadowoleni',"·
- du. Przerazerne Pa.cJantów którz_y przez tach porannych przedewszyistkiem no;
tuje ~mtczej, nrnszą bczw7...ględnie po.
Tytul ks ;ątki: „Wielkie dziś „ - w!ęk okna zobaczyIl stoJą_cy. przed bramą ka- wej sensaq1, nD"wc20 ka°"rału. Jaki zlo
rawa~, a .tui koto s1eb1e mary, było nie !Hwlec urz~dzU którejś tam znowi. z kJ
wstać '' .clkic trudnofoi, gdyt pien:ądz SZ·C jutro".
dn omsanra. Wszyscy w panicl.! uciekli 1 lei wielkości parrsktej...
_
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Sportowv pałac lodowv w Budaoeszcie. -

, nalnieiszv zespół piłkarski na świecie. - Zmiana ró! · ·.
u słvnnvch · sz~mpionów świata~ -6i.{!antvczna . im ·Jreza długodystansowa o nattrodę 25,000 dolarów.-Nie- '
fortunne wvstęov Harry Perssona w Ameryce.- D\va !1
śmiertelne wvpadki na · ringach w Ameryce~-Wspaniatv sukces mistrza Europy wagi ko~uciej--Znamienna
uchwała kuratorium szkolnego we W1edniu.--Co mówi Hoff o swoim zawodowstwie.
W Budapeszcie otworzono nowy l szweda nic otrzs: ma: dosłownie żadni'.!·· ·

I

pal.ac lodowy. „Boisko" lodowe : go dosu. Purnt•·m znalazł się raz na
zajmuje przestrzeń 5600 mtr. 2 czy hl. 80 ·ziemi~ na skutek :zbyt silnego... wlasn~- 1
·go uderzenia~ ktćre trafiło w próżnię. I
na 70 mtr.
ś_~ierte{ny "'ypalłe~ w ~z~sie wa':.ki
Budowa pałacu teg_o pochłonęła sumt< 9 i pół miljarda koron węgierskich, n~ ~11 · gu bok~er~Jo~ nu~I mieJsce "-'.' M.
co na naszą walutę '\Vynosi o_koło 130 1 ZJeanoc~~n:Y".-ch, a __ofrarą J~go i!a:fl. f1!.1Strz Ciekawe zdjęcie narc1aua poctczas sko1'.u.
~ielki
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guilhan, W cza~ie walki z amerykani.
e
Naidzi"'.szy c~y~a s~ta~ o~obowy po ; nem FrJcdmall~:n. zost.:.ł francuz pow astada ~ruzyna p1.tk1 nozne1 umwersytetu ' louv ws rm1dz:c k. o. Jak okazało si~
'Y Soman~, polo~~nym na btzegu P~c~-lp'fiźniej _doznał pr.lytem wstrząśnienia
)--!•·f1k11 .. Gr~Ją w 111e1:. komp~zytor - piam- czaszki i w <.i<\gU nocy żmarl.
•
•
•
•
Pog-rc111ca P<..guilhar.a został natych
st~'. tmp~ec s.zweck1, doktor praw, dwu
Jezelł
m11Jonerow, Jede~ dyrektor szkoły, syn miast aresztOWflllY i zwolniony dopkro
0
f
i
·
astroiloma, dwu zonatych, oraz jeden za wysoką kaucją.
ąe
ęca ą s ę
R<hYnie:i i Harry Perghund pokona- JCS
n:łody człowiek, .który nig~y w życiu
rozpocząć
m~ pocaławat k~b1et,~.„ Druzyna ta za- , ny w Mineopolis (U. S. A.) k. o. przez
l
~1 erza przepr_owa<lz:c. toume~. po Euro-j Augustina dovrnl złamania czaszki i
8
pie. Sukces Jej - JUZ z racn samego zmarl w szpitalu.
Mi.strz Europy wagi koguciej Henry
składu ··- wydaje się zapewniony.
Zwydlętyto SemfnarJam 15:14. 15:6
Lódź, 3 stycznia..
Coraz większa liczba sławnych szam Scillie (Belgja) został w Paryżu prze'Spora Ilość ciekawych przybyła na =30:20, z trudem.
picnów w sporcie jednym skokiem prze ciwstaw!ony amerykańskiemu murzyno
W drugiej parze wystąpfł A.Z.S. Pl'Zł
bywa odlcgloś~. dzielącą arenę sporto- :-Vi ~I_.. ~1r~wi0'\.':'i, którego błyskawic_zp~ tę 1impreze. Trudno jednak przyznać, a. by wszyscy opuściH .salę giimnastycz:ną ciw mistrzowi Lodzi, „Oświacie„.
. owego, lub desek tea- 1zwyc11;stv·. a . zJednałY .. mu p.Qularnosc 1 1
wq od ekranu fdm
kł d
· d''
p·
·
·
i
·
Carpentier, - Lenglen, Pod- 1slawę w stohcy francJt.
tralr.ych.
1 ·
ierwszy posia '" w swym s a zie
dock, Pac li, ba! Konopacka i Orliński z I Tym · razem jednak doskonały bokser . gimna~Jum n.emieckiego z pclnem zado
graczy wYbitnych, lecz widocznde z siat
powodzl'nkm debiutow·ali lub debiutują murzyński znalazł godnego przeciwnika woleme?I.
jest aktorem, po 12 rundach, w szalonem tempie pro- 1 W p;.c rswzym bowiem rzędzie. aż 5 kówką ni,e żyjących w zgodzie. Druży
na ekranie. Tilden Hoff wyst(,:oujc w kabaretach Nowego wadzonej walce uzyskał on ze Scilliem meczów na jeden wieczór, to stanowczo na ta nie wykazała żadnego zgrania i
wiele. To też na przedostatn•im d osfat- tylko dzięki sędziemu. który tolerował
zaledwie V:'Ynik nierozstrzy~nięty.
Jorku.
:1(urator.\u~ szkolne \~1edma po- nim meczu, na wi-downf. byty prawi.e przetrzymywanie piłki i wywijanie nią
. Ostatn.i~ wiadomości, . donoszq nam,
·a
k · we wszvc:tkie strony "'ez p est
·
t
·
tk· Al
ze G•.!llC 1miney, szczę·sliwy zwycięz~a I wzięto znanuenną uchwalę. oto wpro- , .
rz rzegam
v
J"'
Dempseya, tlebtutowat w jednym z t~a \V~dzono obowi4zk~nyą naukę jazdy na .ze pus I. e me„;w ei:n. Jeszicze ~ ~1
trów Nowe~o Jorku, gdzie interprete- łyzwach dl~ mtodztezy ~ wieku szkol- bra~ „wytrwalo~1 .u widzów, czy~ m- re~l gry, wyszt~ z tego spotkania z
wat rol<;, r.p~c.i<Jlnie d1a niego narisaM. nym..Oby I u nas zwrocono oczy w nemn słowy pow•1edz1awszy, brak zamte- honorem. Natomi.ast'u „Oświaty" zauwa
. r·esowania tYtnł vięknymi ·sportami. Ca- żyliśmy znaczny ·postęp, który pozwal'ii
. . . .
Ni~ fo~t wyJd uc;wne że najbliższe tym k1enmlm.
_.Ciiarłes, Hoff c~lu~a c1ęzk1c1 ~tletyk1 la tajemnica tkwi w tern, że gra odby- nam twierdzić, że drużyna ta w mistrza
tekgran:y· amerylrnfls~ie przynipsą 'lam
stwaC'h, tytu~u mistrza godtllie potrafi
d b t0 b t
scnsacymc wiad9mosci o odwrotri~j świa~a, _ktore~o me::iite P~rypetJe ame; wa się , 0 nic' B ·
Y Y bronić.
· . owiem g Y Y
··:
zrnianie n~l: ,1rtyfoi teatralni i filmowd rykansku~ op1.~ywahsmy med.a wno. wro
.
,
ztlrad;q s\vriie tnui·y dla łukowych lanip c1ł ·z KahfornJI do Nowego Jorku, by roz.grywk1 o mistrzostwo naprzy'ktad,
tin~u lub ~łc•; ~cm zalanych boisk. · · pr~wadzić. p:oc7s, wytoczony związ~o- wtedy, \~szyscy widze•. jak jeden mąż, . Rezultat . tego .•~ot1k~ma: 15:~
Najw!Qks~ impiczą długodystanso- w1 ameryk~nsk~emu o odszko?o;vame. wytrwalnby z pewnością do końca. _ 15.8, na korzyść "Osw1aty'.
Szkoła realna p. Wlśnięwskiego gra.
wyw}adz_ie dla .prasy osw;adcz~:t Trndno! temu już ni'kt nie zaradzi„ Dztzawodowych będzie
Wc:t dla płv'VakJ1 ,
. Miejską ~zkołą ban~lową, tym
najuż
z~d.o~oli
nie
P~bii~zności
..
s;ejszei
wrk1g ..prze~ ~ Ci<:Ś•:inę· Ca~alina w ~t. ~ią~erZ;'n1~; ~6~~d~~a~~~tęp~~i
beznadzie11iłe, to tez mesJ)Odziewa
zem
,
nią
poza
Jeze~1
gra,
naw1ę'kmejsza
wet
swemi
a
Paddocka
„amatora"
mowemi
.~do
.5.000
r~lgrodę
o,,
Zr-~no~~onyd1
1
. . „ . ni~ tkwi_. ja~aś większa, matematyczn~e nie p~z~ała 25':27 mimo rezerw . u .jej
~~w~<l I iK~~~~~ ~zr~c!~f ~i~\~sat~~~= popi'sa~1! 1 k<l:baret.owem~. .
J'.<ł1{nilczemu Pr<;!._,esu. rktó1y ~1ys!1 daJąca się UJąć ~taW'ka. z. tern muszą s~ę przecrwn'.lka: Ale .trudno .byl? od druz~
gdf?s), a kt6ry rnkiy przepłynąć, wv- .
nost J .-3 kim. t. j. mniej więcej tyle, ile wyg.t ·c,c,,yo~vr<;ca !'foff do No~wegn, by wszyscy orgaruzatorzy nn.iprez powaz- ny p. W1śme~sk1ego w1ęceJ wymagac,
jeżeli jej kapitah Hajek statystując pod
·.
dzieli Durcz od talai& A więc będzi ,_ po oczyszcze?'U. się z. zarzuto;v ~awi?· nie· lłczyć.
• .
.
. ."
.
·
w ohmPJadzie
udział
wz14c
~..<;; dowstwa,
·my _mil!· ·r1 .k~n~l'\.Urs, . I? dz~JU· La Manc.1e
Wczoraft:., zą nnpreze rozpoczęty dr. u-, czas gry rozgn.1ewał się, opus~czaJąc
amskrdaPlsidti.
!:~1~,1c~\a1;s; 1c<.lna1\ me Jed1;1ostkowo a · \V cżasie ~~.vyc.łi występów kabare- żyny żef1skiie: M.iejsldego ·seminarium pole wal'kL Taki.e zachowantie się kapita
l
' t . 'I . d
d '
r-~
• J k'
·
· k ·
d ·
t
1
h
.vy „cif, owe.
I >o imponu.i:\cc~o tego wyścigu ma· row:yc · pn rn:~, 0~1 op1ero, Ja mezwy nauc~yc1e s 1~go-Uli'ml1~ p. P:ysewicz. na ruzyn;v 1es wogo: me opt:sz;cza ne
Pierwsze stanęły z 1Icznem1 rezerwa a w sporcie szkolnym Jest to wielce kającego odbyć sir; około 15 styczr,ia, ldvm <lopra\VU'Y „est lekkoatletą. 9 to
z~łosil•) się Jttź wielu pływaków międi v wykonal_ en dou1d r,~ desk,ach scem~1,- mi, drugie zaś już poraz trz.eci w zde- rygodne.
. .
.
.
.
l
tancem
. ilVCh. tr. ll110 7 lW·Czema
. „. l t · 11.1· h j
szkola hand'lowa grafa bar•
Mi·eJska
"' ;· • rnmpletowanym składzie. A szkoda na~d zr·urc.1
· ;. ) <. k ~ , .,. ·~„~
tnnerm ~ '1cr rn~ „er : ł' .1c e..
. . .
. . d
.
. ,
10ul „KO (.:\\ o L . „zce. pon,. 4• m.r.
~t
li·
przetrzymywame piłki zea
slabo,
zo
. a[~~ \r,~~ou me ma s ancl\-:...... o prz.\.: C.~cm miał d11 i c.zporządzenia tale- prawdę, w ten sposob odbierać druzyme
1
mści się na niej kiedyś. Aby tego un i1k:wiarę we własne sity.
szczęsc1cl w Amę1yce. W ~P?tkamu 1 ~ d\.vic 12·metrowy niztic"'.
·'
·
, d ·
"'
··
drugoklasowym notabene lze1szym c.u
me •awm nąc, ruzyna ta musi zastosować mny
sit:bie Mac 1~artiP'm, przegrał sromot- ~~SJMM/~~w~mw_..
system gry.
nic na punkty~ ·przyczem przeciwnik

stawka
gra J
rozgrywki

Zbyt wiele Jmprez nudzi widza,
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W ST• .lli\ORITZ.

kolf sta

Płmrwsza
sqdz1q lekko-o tle tycznym
w Polsce.

nych do siatki, którzy stawilti godnie
czoło „Cioci Imci", ulegając z uonorem
KOSZYKÓWKA.
Hertha li zwyciężyła drużyQę gimn.
im. Piłsudskiego w stosunku 8 :2, 3 :4,
13:10, 10:6=34:22, dzięki lepszej orjentacji i celności · strzałów. Piłsudczycy
zbyt długo namyślają się przy oddawaniu pilki .f pozwalają si ę kryć . .Mecz ten
byt bardzo ładny-, walka równa, a Pitsud
czycy mogąc Uczyć na sukcesy, jeżeli
każdy z graczy będzi.e pamiętał, że już
przed otrzymaniem pilkli winien on wiedzieć, co ma z nią uczynić, gdy przyj.
.
dzte do posiadania tejże.

· Na OSi:1t:;:.:m pos; .;'JJ„~·,:u Polsk'u·J
Lekko-atletyczn ego w Warsza
wie zatw:erdzono sędz : ą lekko-a tletycznym p. Wandę Kiel i chów.nę. Jest to pi er
wsza kobieta, która w Polsce została s ę
.
iztlą lekko-atletvcznym.
W Łodz·i już w roku zeszłym by ły
fandydatki na sędziów lekko-atletycz·
nych.
twiąz;ku

-.e•~~-~~@~;fM)1M\'1'11$>

W Buda.pes'l:cie: Fin ·J.ł c pulrnr 'lma-

tnrsiki: Kispe.s ti ..... Uniwersyt et 4 3 !1:1,
1:1 po dwóch przedł użema.:::h. 'koz}1rywl
b o puhar Vasas -- r ;e:nzcti 4.:Z (3:0),
13 F.C. - III kerulct 1:1 (1:1J. ·

Y. M. C. A. - Union 15:13, 15:8=
21
. h pił'karzy noż...
•.
J0: mon
wys ł a r .swo1c
0

1

Ronie

ciągi1a„. lłarciatZl'•

Fr. Romanek.
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Dziś

rłajmonumentalniejszy f~lm

następnych!
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krwawy bilans regime 6u carskiego

doby obecnej

,', BI A

CASI
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+•aae
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(Dziele primab aleriny Jego Cesars kiej
w którym

główną rolę

gra

młodziutka, tchnąca

niepospolitym powabt-m kobiecym I

Mości)

pikantną urodą,

artystka

LA UR A LA · PLA NT

Reiyserowat nalzdolnleJszy
Ameryki - rosJanin

DYMI TR BUCH OWIE CKI dzianych

którypostaw i łtenobraznanfewł-

reżyser

dotychczas

wyżynach.

Orkiestra symfoniczna pod dyr. L.· KArtTO lA.
Obraz stanowi

własność

biura klnemat.

„Unłversal

Siemionow w Szanghaju. Król rumuński nie jest chory na raka.

Dene1ał

Zapowiada wznowienie zbrojnej wałki przeciwko
komunizmowi.
Tokio, 3 stycmia.
l Szanghaju donoszą. że przybył
ram gen. S:iemiooow, b. glównodowodzą
cy rosyjską annją przeciwsowiecką na
Oalek·rm Wschodzie.
Na cz eść generała Si-e mionowa odbylo się w Szanghaju przyjęci'e, w którem
wzi ęLi udzi ał wojskowi rosyjscy, chińscy, japońscy, oraz szereg rosyjskich,
ch lńs ldrch ·i japońskich dz.iala.czy poli'tYcz
nych.

---:o:-

CzyżbV

W swem przemówieniJU, wygiłoszonem na tern przyjęciu 2'·en. Si.emionow
zapowiedzi-al wznowienfo Z1broj111ej walki rosyjskich żywiotów przeciwsowieckich · prz.eoiw komunizmowi w RosJi sowieckiej pod dowództwem naczeln ~ m w.
ks. Mrkolaja Mikołajewicza. W towarzy
stwie generała chiński,ego Dżuja, generał
Siemionow ziło±vt wizytę zamieszkatemu w Szanghaju byłemu cesarzowi chiń
s'ki'emu.

..---.·:•:--""

Wi~mo krnno n1~owe10 w Jo1oiławii.

Budapeszt. 3 stycznia.

W stani.e zdrowia króla

ny

złożyli wniosek

o

dymisję.

rumuński-ego

który spędził święta Bożego Narodzenia
w bardzo dobrem usposobieniu, nastąpiło zadziwiające polepszenie.
Król znów odżywia się w normal'DY
sposób, ta:k. iż lekarze pozwolili mu nawet na spożywanie mięsa. Król f er dynand posiada doskonały apetyt, a wohcc
nadzwyczaj szybko postępującego POtepszenia, uprzedni zamiar poddania się
po Nowym Roku operacji ponownej w
Paryżu, obecnie odpadł.
Prof. Hartmann, który robił królowi

pomyłka

'el<arzy.

operację, oświadczyt rumuńskim

przed„
stawicielom prasy. że nowa operacja nie
je-st koni·ec:ina.
W Bukareszcie rozeszła się j.ednocze
śnie sensacyjna pogłoska. że alarmujące doniesienia o stanie zdrowia króla poIegaly na pomyke lekarzy. Wedlu..!{ Pi·e·r
· h d'
k ól
l b
h
wszeJ i:c Jagonzy, r · miti YĆ c ory
na raka, tymczasem tak podob'llo nie jest
Najbliiisza zresztą prżyszJość pokażet
czy ma się tu do czyn:en ia z przejśc i.o
wą poprawą, czy t ż liczyć się naldy
z istotnem wyzdrow:eniem króla.

Plan zamach u komunis tyczneg o
BU l garjl.
••
W

Gabinet ·uzunowicza zachwiany.

Białogród, 3 styc1,n!~t.

sensacvjna

Wewnę-

Przeciwko ~ahil•etowi Uzunow';7.a trzno - polityczne stosunki w Jugosła
podnosi się bardzo <stra opozycja : kry wji są tak $komplikowane. że liczą się z
tyka w pra'!;ie. Vve ftakcji parlamen- ustąpieniem całego obecnego gabinetu,
Sofia. 3 stycmła. IRównocześnie 500 komunistów miato u•
tari :t:"I rady,,;:.low 9 ·. członków k!•Jl;u który tylk-J dopiero 5 dni jest u steru. J
Bułgarskie pi1sma poranne donoszą derzyć na koszary. Trz.eci oddział miaJ
oswhtdcz~ łn sii; za 'otum zaufar:~a d•a1
Dawidowicz oświadczył na kong-re- szczegółowo o wykrytym wiel'kf'tn zama aresztować wszystkich oficerów w ich
prenr:cra bmnO\\ ;c::a ale 21 człJ11kow sie radykaJów, że dawniejszy minister chu komunistycznym, który bvl plano- mieszkaniach. Król miał być zmuszony
h'j:W klubu b}łG urzec.iw wyraten il \( - spraw zagranicznych Ninczicz zawierał wany na dz:,cń Bożego Narodzenia w do abdykacji.
tum zaufania.
nieomal codzieimie traktaty przyjaźni z kościele greckim. Zorgan·izowani i uzbro
W związku z wykrytym planowym
Natyduniast po posiedzeniu klubu różnemi paf1stwami. Liczba przyjaciół Jenr komuniści mieli wzi ąć do niewoli zamachem aresztowano szere?; przy.
· ra<lykalnego dwaj 1wolennicy Pa·;i~u Jugoslawji atolj nie wzrastała, ale prze- mi111istrów, zająć wszystkie gmachy mi- wódców i członków związ:ków komuill
minister rolnictwa oraz minister higie· ciwnie malała.
·
nisterjalne, banki i dworzec w Sofii. - stycznych.
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Ap.o llo
Potętne arcydzieło

Po raz plerwaz31 w

Dziele kar)er31

Lodził
Dzlł
ulublenlc31 publlcznołcl I kr61oweJ

'OWUHI[

ekranu

Glorji Swan son

Cors o

t.

filmowe p.

Po ra& pierwszy w l.odzll
Dawno oczekiwany szłagler se zonu p. t.

w MIROKKO

PRECZ Z A.K TORKAMI

Sensacyjny dramat w 8 aktach, osnuty na tle powstania w Ma
rokko i wojny europejskiej, - W rolach głównych bohaterowie
głośnE1go filmu p. t. S,..BłR

Sensacyfno-salonowa komedia w 8 aktach•• Bajeczna wystawa
w kolorach. - NAD PROGRAM: Farsa w 2-eh częściach.

NAD PROGRAM: Fars; w 2.ch częściach.

tytułem:

w obrazie pod

.

ALMA lłlJBENS i EDMU !\JD LOWE.

Czerwone Serce

Am. sensacyjny dramat

w 10 akt. osnut~ na tle
woJ .•5'. ca::erw<:rnoskór . eh z białymi
·
W roli głównej:

Ciara BOW i s obert FR AZER

.

nt
n
n
[
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J
J. n I~··~~~~.~:.~~~'!: .~r: mel l. RAK~W~KI ~uwmi~~iall. ~fi~ol~~· l 1iru mlg[j l 'BuóifndN.
fU Uy U ~
T.e1.
~O~Oie'z:•w•d•
P1otrkows1ea 2e4, te1. 22. s9

d 1

.&

(przy przystanku tramw, pabjanicklch),
przyjmuje chorych w cborobach wszyst·
kich spec1alności "d g. 10 ran~ do 6-ej
oo poł. Szcz:epienie ospy, analizy (mpczu, kału, krwi, plwocm .etc) operacie.
'
opatrunk•.
P~rada 3 zł~te.
Wizyty na miesc1e. Za~łe~ i ope1ar je od _umowy. Kąpiele

•

na a po cenach znł"onych.
12 Fotografjl retusz.
2 zł.
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...,.

wykonywa artystycznie

z a kła d

F t
o

świetlne.

tynowe i mosty. Roentgen.

;:~· !!~!~~~i:.
Z djęcia wykonywa

•

osobi$de .
.łnany operator F. BUCHCAR
b. wł. f. J. TYłłASPOLSKI,

w Ł.odzi

płuc.

Konstantynow ska 9.
Przyjmuje od 12~2 i 5-7.

Dr.

d

Dr. me •

•

~ l~W~OWl[ll ~
•

nery~1 ne I pHowe

Olaner
r •

Dzł•lna Nt 9

2

.

••

.
.

~

k•

UU

· l\HU
IO rano

Ne 1.
l'elefon Nr. 2.5-38 Ceqlelnlana 43 g. 8 do
c
Tel 41 32
·
d5
0

wi!::: ~::::;:2 Ch b • r · ·
ne I mo~zopłciQW; 11ro V s orne '"

8

O . ~·
Poludn •owa Nt ;ia
(leczenie śwlatłe111 myme moczonłtlD\Yt
tel. 40-26
'
Lampa 1ewarcowa l..t!czeme sztuo;- Spectahsta choróh
prom1emair • nvm słońcem wv· skornycn I wene·~<Sntaena
zvnowem
rycznyclt t e:zenie
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wą. Zęby sztucz.ne, korony złote, pta- Cnor skórne we-
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Naśw1etlama lampą kwarco~

27.s1.

Specfalista cbo•.ób usiu. nosa, gardła
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n1e~amotnyeh

ed 4 -

Roentgenolog

5.

Dla
ceny leci:n1c.

·

-Jlll

powrócił.

zl. 4-00 miesięcznle.-Zamiejscowa ~zł.

mles1ecznie:-Zagranicą 7 złotych mleslęczme.Odnoszenie do domów 40 groszy.

c:topłciowe.
fabryczne odna)mę
Je 1znę prz.yjmuje w lecz,
Przyjmuje
11
manyuy de> apre· ranio na wypł;itę wszel!tą stara,nnie i nicy pny bi, Piotr•
od 8-IO
od 5-~ tury sprzedam taraz . obuwie. Pioti-1niedrogo. Ul Piotrkowskiej 294,
.

pa pot. Rękopisów ołezamówlonych ple zwraca sle. - - -

Telefon admlnlstracll 22-1" -

Godziny przyjęć redakcji 6-7

-

-

-

kwarcową

Ogłoszenia:

Redakcfa I AdmlnlstracJa, Piotrkowska 49.
Telefony redakcfJ 27-24, 36-43, 36-44
,

-~ wydawnictwo ,.Republika" SI!---z--oirr. odp. \VladY$?aw- Polak.

1

Leczenie lampą.

W drukarni ,.ReJ>ubliki"

HENTSCHEL.

Wó

czańska 19.

kowsKa 37, "' po· kowska 255 m. 42 codziennie od gl)dz.
wejśc.1e oficyna 2 p ętrv
2-7 wlecz

ctwórzu 3·e

·-·

ZWYCZAJNI:!; 8 irr. za wiersz milimetrOWY (na stronie 10 szpalt). W Tf!KSCII:!:
40 groszy za wierz milimetrowy · (na strnnie 4 szpalty). Zaręczynowe I zaślubin po
tekście 10 zl. Zamiejscowe o 50 proc Zagr. Q 100 proc. drożej. Za terminowy druk
ogłoszeń admlnistr. nte odpowiada. Drobne 10 gr. Poszlłk. pracy 5 ;r. NaJmn. 50 gr.
'

Ogłoszenia kolorowe (ml nimalna

Łódt, Piotrkowska

49

J l~

wielkość

ćwierC strony) 100 procent droieł.

Rectakto~ od~w. Józef Burma.ir.. -

