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zmiłości do niebezpiecznego apasza

młoda

piękna

i

kobieta

porzuciła męża

aresztowała Ją . w

,Policja-

Warszawa, 1 lutego.
. W ostatnich czasach na terenie sto.
tky można zaobserwować sz.czególnie
Intensywną dziatalność kasiarzy miejscowych, · a nawet i międzynarodowych~
Dokonano ca tej serjf generalnych
~ewfi nor zlodzi·ejskich. W wyniku uję~o 2-ch znanych kasiarzy, Abe Szrajhera i Michała Lewina. którzy okazali si'ę
~p:a wcami w!am~nia i. rozbida pan cer-

spelunee

i dziecko.

złodziejskiej.

roku przyszło na świat dziecko, pana- prawach kasiarskich oraz współdziaławała niezamącona harmonja. Dopiero 1ła z nim w puszczaniu w obieg fałszy- W MYSL NOWEGO ZARZADZENIA.
przypadkowa znajomość Szubowej z wych banknotów.
~~f'1i~~~fEZ~/~i~K~~IA.
Teodorem Kaliszem zburzyła szczęście
Po stwierdzeniu bogatej przeszłości 1JEST KARANY.
.
rodzin~e. Szubowa uciekła od m~ża i Szubowej polic~a are.sztowała ją i odda- : GDY OBRAZI JAKA DUSZA
stała się w ręku apasza nadzwyczaJ wy ła w ręce sędziego sledczego 5 okręgu. · NA SŁUŻBIE fUNKCJONAR.JUSZA
godnem narzędziem jego kryminalnych
Teodor Kalisz dowiedziawszy się o 1- OKUPU.Jf GRZECH W ARfSZCIE,
hnprez.
aresztowaniu kochanki zbiegł i ukrywa 1 G§ZYWNĄ WRESZCIE.
Pomagata mu w niebezpiecznych wy się przed policją.
ZWAŻCIE WIĘC AWANTURNICYt
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IMPETYCY, HOLERVCY,
.
BY NIE WSZCZYNAĆ SPOR~lADZĄ

lleJ kasy w firmie „Mieczysław Zagaj-BOWAS„WSADZĄ~!
13ki" przy ul. Żóra wiej 3.
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Wizytując jaskinie, gdzie ukrywają
·
• p I
· ł
b łł k• · A 1••
gię męty uliczne, funkcjonarjusze sekcji ZWrOCOne przeCIW O See, pans WOm a yc Im I ng .Jl.
kas;arskiej wkroczyli do znanej kryjów. Moskwa, 31 grudn1ia.
do
stosunków
ki Kłosów, mieszczącej się przy ulicy
Osta1t.nde prz1emówi1enóe Worosz1:1ł''Owa S.S.S.R. z sąsiad!anlli, WQlroiszC!łow jesz••
Niskiej Nr. 59. Wewnątrz nikogo nie za- b;v·ło wyglO'Slzone w nastroju oc.zekliw~- cze raiz powtórzyli dlŻ Polska jest organ1Mihonowe
straty.
sta
,
ł0 d j 1 · k j k bł t
n11ia wybuchu wo~ny. Poprz.ed.1J1Jita au\:cJ.a. iiatorką faszystorwskiich sąsuaidów Rosji
no, procz m e ptę ne
Q e y, a:J.airmr:tStyczrua, w kti6rej wzfęH udZ'ial Bu s0Wl'iec'k1
)ej, oo zagraża bezpl1ecz,eńs1twu
Londyn. 31 stycznta:.
vlorącej błellztrn.
charin, Rykow i Rud•zutak wvwoJafa z.a sow.:Jctów.
BpidemJa grotnych p·o farów, panoBadana przez pol!cję ośw1adczyfa, nf.1ep·akojen:ie w mas:aich. tak iż n.a zebraMoskwa. 31 &t'YCZ'!liia. sząca się od pewnego czasu w Sowieu jest Eudoksją Szub z domu Kudrjaw- 1ni.Ja:cll txt:rtyjnrc.h. reii~r~nci stalte są 1ntt~r N~1eustanne a:talki prasy soWII.ecl~j ~~ tach, przybrala niepokojące dla. władz
cew że niema nic wspólne,,.o z catą pelowa:na o mo;d1".vos01, a nawet term.n Ang]J'ę kontvnąowame są COłraJZ zazairc1•eJ sow1"ec1r·1ch rozrn1"ary. Ostatnio wybuc
• •
• •
•
E>
•
•
Wybuchu w0jny.
Calą p.owódź na'J)aści· wywoł.aił ost<t!ilni~
.~
bandą naJc1 emntejszych indyw1duow,
Nas·trój ten ostartnf.lem ,vystąpi-entl1 em idas n[jeza'11eżr~i1e-konserwatywnego „Daitl olbrzymi pożar w Permi, w gmachu
ktćJre są zwvklvmi g-ośćmi tej jaskini.
Worosz.:fowa ws·tal pogtębf.10i1y, komti'- MarJl", który osfatnDo wystąP1'.1t z krytyką tam1r-ejszego uniwersytetu.
Niebawem jednak okazało się że s.arz wojny bowi1em po dluższym wsitę- bezczyin'lllośeli obecnego r~ąfo angi·elsk!ie
Omach spłonął doszczętnie, próci
· E d l ·
b ·
k h'
p:1e teoretycznym zaczął dowodzi:ć, tlż go w zakreslie walku z aintypańsitwową
j "'t 1·
e;) .naczeJ: u 0 rnJa zu Jest oc an- wojna jest dil1a s.s S.I~. Imndieiczmoścną, propagandą ww~etów oo terertle za:rów- tego zniszczone zostały przez ogień loką m€bezp1ecznego apasza Teodora Ka chocr'Jaż n·i,e da sf ę okreśJ,rć j·e'.i bC'rm'.lnu. 11!0 Ans;!jU ja;k 1t jej domii111j(iw.
kale proseiktorjum, laboratorjów i t. p.
Iisza, kt(Jrv wyzyskiwał ją w najbrudTo też rząd s1Qwi1 ec:ki byłby głupcem
P:Jsima sow.kcktlie uważają tien głos m Straty wynoszą dwa m!ljony r.ubli.
Qiejszy sposób.
g~ybv,. m:mo iis.t11J'.ien1!a pó~mi!lj10n.owej air- objaw wz.raJStających t~nickn·cjL wśród' śledztwo usta'lilo• .iż Pożar b! 1 dzi·el ' t>J
PiPkna kobieta kocłmła go Jednak na . Wł'11> 111:·e. ~bc":PX~1czyl s11•ę ·111nym1 środ~a- konserwa·t:vst~w d? nti.e<lwuzn\3JfZ!l~g? podpalaczy.
s t :
B 1 •
•
'
R
mt, maJa.i::yrm nq celu obroinę przed un- sprowokowaintia wo~'lly am&fo-sow.veckńie1.
m ię me.
y,a Jego mewo1nicą.
oman- periaill)zmaimr :iachoomnli.
...._...._
tyczna historja tej miłości . która zburzy
la Szubov:ej szczęście rodzinne, kazała
•
jej porzucić męża i dziecko, zepchnęła
na dno nędzy moralnej a wreszcie wtrą
~ila do więzienia jest następująca:
znalażły swój epilog
sądz i e warszawskim.
f.udohsja Kudrjawcew przyjechała ~
zasiadło na ławie oskarzo~
i Ro5.ji ~nwieckiej do Warszawy jeszcze I
Warszawa. t lutego.
Przesłuchani ~wiadkowie stwierdzili
nych.
w lQl<j r. Niebawem poznajomiła się z
Lok'itl ZW'ią·zku Jnwrultdów wojennych że oskarżony jest alkoholik_iem i podleBerlin. 31 stycznra.
Szubem, człowiekiem uczciwym i zró- Przy ul. ł'.ukasI'ńskiiego nr. 5. stał st~ w~:.. ga napa~om szalu. W związku z t~m
0
wnoważonym i wyszła za mąt.
W Diisseldorfie rozpoczął się olbrzy„
down!ą n!ebezpJccznego zajścLa.
dt . sprad"' Y PN°fkołano IdekarŁzy .- PSVk?hJ~.
· ,
Rdo to w JN<lZl:'11!ach przyjęć preze~ row
r. . e eua . · r. umews _ieg , mi proces przemy1miczy, który zajmie
Między malzenstwem, któremu po sa z..\•:ą:zku p. Maa-Jam Kantora.
którzy uznali v·~~akze ~oc~yt_alnośc pod slę sprawą przemycania se1ek wagołl•F* l& ww+
wwwwwwx:u;:u:s:cs a
\V chwl•?.i4 gdy p. Kantor zajęty bvł so,_Jnc~o ~· ,chwili spetmema mkrymmo- nów towarów wartości wielu mi,Jjonów
przyjmowamf.lem tel1efonu, do ~ah:1netu wanc~i) i.;Z} nu.
marek złotych w czasie okupa·cji, to jest
podczas
t zw. biernego oporu Niemiec
wpadł członek zwiiązlku p. Emt1 Zdan-owPo mowie obrmiczej adw. Ruffa, sąd
ski i wyc;:ąg-nąw J.ZY rewolwer. sktieiro- uclał ~lę na narad~. poczem ogło~it wy- w zagłębiu Ruhry.
Oskarżonyich jest 39 urzędników ko-o
wal go w str0111e prez;r.•sa.
.
rok, ska:<rnjący p. ldanowskiego na rok
lejowych
z Kochem na czele. W spraIiuknął
strz.ait.
Kula
ugrz,ęzb
w
,
·
:
n
„;•
r
•
b,
·
t
d
Żenił się, ~otem mordo· grubej ks~·ę<łze buchaliteryjnej, 0 którą p. w 1<.'Z1e111a t.-a !1,,,iov. ~me za ?JS wa po wie zawikłany
jest także kuzyn gen
wplyv.-ern wzourzema psych19znego.
S1monsa.
wał swoie żonv i dzieci. Ka:ntoir byJ aparly.
Zorj c:nfowa wszy się błyskaw:Dcz.n11e w '!!!!!!!!!"'"!!!llWl!!!*!!""'!-!!•!1!4!AA!!W!!,!·-!'!'!!!!!!!!!!*!"!!!!!!!!!!'!•!!!!!!!!!! !!'
NJwy York, 31 stycznia
sytua.cJ~. na-pastowany sikoczył do p. Zda
W stanie Visconsin niejaki Coffey nowskf.1ego 01 chwyc:~ go za re ce.
tamordował swą ;ł'.onę i troje dzieci, po
Naipa·stint:łk roc.l..iil jes.zcze raz podą
c~em wyjechał do innej mlejs~owości, 1gnąć za cyngiiel. n.a szczęśclie rewolwer
w której miał drugą żonę.
·
za>eląl się i1niie wypaldt
Dochodzenie ustaliło, że Goffey poPrzy pomocy ldHru ooób. nadbde~;łych Rewólucjon . ści za wszelką cenę chcą zdobvć to miasto
pełnił liczne mord:~rstwa swych poprze na od·gfors strzaMw. p. Zdanows1kt:iego
dnlch żon. Osobnik ten co pewien czas ; rozhroj1orno j; wyproszono z lokalu związMoskwa, 1 lutego. ko punktem kontrolnym w stosunku do
się żenił, a następnie kolejno swe żony ku. - WyMegł on na ulncę, wstąp'.~ na
„Krasnaja Oaz·eta·• w artykule, po. P°'!O~Y wszystkich posiadlości kantońmordował.
chw!1ę do domu gdzie pożegnaił sQ.ę z ro- święconym ofenzywie chiński-ej armjl sk1ch •
.
dzbną l udos::~ Si(. do kom:!SaT}atu. a:by do rewolucyjnej w kierunku Szanghaju,
Ale równocześnie jest Szanghai, browo~nie oddać sdę w ręce władz.
pisze:
zdaniem cytowanego pisma sowleckleWczoiraj p. ZcbanJwski zasi·adł na Ja.
.
. go - jednym z tych punktów na teryWi·e O$ka'fioinych w sądz..".ie okręgowym.
„S~an~haj potrzebny Jest rządowi to;jum Chin które kryją w sobie groAkt oskarż - nia popterany przez prokura 1ką.ntonsk1emu celem ostatecznego zdo- •11
• b
i , t dl k 'd . ił
na Górnym
toira OoMsrii~Ta' z.ar~uca·l mu iż us:'!l·o wal bycia całych Chin środkowych oraz ce- zbe . 111 ~ ·ezbpl' ~c~ens. w o d a . az eJ . st Y
·
" '
.
'
·
1
·
· 11 · h
t
z roJneJ, z 1zaJąCeJ s 1ę o Jego wro , a
.
,
lódi, 1 lutego zastrzd.ć p~ezesa zw:ąz~u prz.c·z zems·~ę ~d ~muszhenl1a
wie knc n;oc.ars w,d ~o- to dlatego, że w Szanghaju znajduje się
W związku z podaną przez nas w 1za trucLnosa1 przy stairanuach o konces1e s:a aiącyc 1 c.zn~ oncesJe 1 prz~ się- ..;entrum aparatu wpływów zachodnia
maju ub. roku wiadomością o zajściu 1 monop.o.Jową.
bwrstwa !\ap talistvczne w Chinach e
. 'eh
przed XllI kom. P. P. w Łodzi, proszcP. Zdanowsk.1 do winy się nie przy- Srodl~owych: do liczenia się z Kan1 ~'0- ur~-~~l: 1u ·~o(
ni jesteśmy o zaznaczenie, że zabity znawał.
11:em, Jako z Jedyną wład.zą. realną w do· - !"01lczn~J;;1.:. !a zmusza dow~dców
podczas tego zajścia bezr_obotny Józef
- S::<m nie wiem, w Jaki sposób pa- l:1 nfe Jan-Czo. Szan.gha'J J~st punktem. armji kantoi~sk~eJ do zac.howy~a111~ pod
Gralak miał ]at 18, a nie jal{ podano <lty str zały . Nikogo nie cbchlJcm zabl- zam yk ającym wyjście z naJwt,ększeJ. ~r- cz~s obei:neJ orenzywy Jak na1daleJ idą.;
(Wówczas _, 48.
I iać - mówił.
terji wodnej Jan-Cze-Czaja, 1est m.eja- ceJ ostrozno$q,
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Po zmianie gabinetu
w Memczdch:

Wojska ang e/sk e do Chin.

/vajw1qkszy proces podatkowy ·św1ato · .

Skarb Stanów ZjedfJ.D~zonych t,ąda ·

od

HenrY.k- .Forda

trzydzieści. · mil,jonów
dolarów~
New „ Jork, w styczniu.
pokoju w Detroit rozpatruje teraz nłezwyktą sprawę podatkową, która interesuje niei'Ylko Stany Zjednoczo·
,
ne, ale cały świat.
Nlg<ly jeszcze ani przed wojną, ani 1
po wojnie nie byto takiego procesu, w
którymby sprawa tyczyla się tak 01:.
:Przymich sum pien!ężnych. Suma, któ- '
teJ oskarżeni nie chdeli tii:śdć pań==~===.~========;;;;;;::=
Min. Rclchswehry GESSLER. aby -·zusf\Vu~ wynosi trzydzieści miljonów do- .
stać w nowym gabinecie, wystąpił z
O'"oł
·
·
k
·
~
...
Ch'
i
;.,,.,
k
•
tak
Jest ona
· larów.
1
n.· o
in przyvu.era mepo 01ące roznuary.
woJs ang.JQsk eh do
. E.k spedycJa
· że nie
.
. olbrzymia,
•
·
partii demokratycznej.
ttudno domysleć się nazwiska cztow1e- 16 tyS. żołnierzy ładnie się na okręty, przewożące te wojska do Szanghaju.
6*
-.u .
w
·
ka, który w tym procesie odgrywa
główną rolę. Jest nia. Henryk Pord, najbogatszy cztowiedc świata.
, Komi·s ja szacunkowa zażądala od
sena~ora Jamesa Courensa, · oprócz już
uiszczonych podatków, zapłacenia j.esz- Taśma filmowa, która jest czterdzieści razy czulsza tańczy/a
·wiedząc
cze dzies.i<ęciu milionów dolarów podatpe/n,e, że ugodzfila 1q
na światło, niż dotychczas znane taśmy
ku , za tranza:kcję sprzedaży Fordowi
wielkiej iłośc:J, akcii Ford - Motor - ComW ostatnim czasie w d w6ch od.dala-.
pany.
wysuszona nych o~ siebie pU!Ilktach F.uropy, a mia-i
Naiforęcanie filmu dlatego poch{ania li wstążtka ffilm·owa zos-ta-Oe
Podobne żądanre rostal() wystosonowiCie w„ Lon.dy~i~ . i wJ<Jajipedzie, dwa'.
wane do ośmiu spólników senatora któ- ' ta:kie olbrzymie sumy, że dotychczas · nie i użyta do nocnyoh zdjęć.
Pierwsze zdjęcia- były robione w Be~" młode żYicia .padły !?'fiara' s·i'er~ą<:e:g,q sięi
rym komisja szacunkowa wyzna~zyla !udało się zrobić zdjęć w zwyikłycli poko"·
·
linie, na jednej z operetek podczas prrz;ed- szału tań-ca. ·
jach mieszkalnych.
podatek na sumę dwudziestu milionów . Przy · o~w:e.Heniu po~ojowe.m n.ie mo: staw:enia, to maczy iprzy c:i~mf!e} wido- -. Na:peiwnym .1:-alu w S'told~y Anglji, '.ja
i.na o~rzymać tych odcieni, jakie pokze l wni i ró:~no.1tolorow,o oświetlone-i s<!enie kaiś. panna ze· sklepu,. która. ]:>ez prrzer.wy
d:oJarów.
nakcęc~ne . fat\<:i?;Ył.a do 2 w nący, ' zaś:łabła nagle.
Jak się ~az.ało, 'Henryk Pord zapta...: bne są, ł>y wywołać odpowiedni e.fe:kt Naj~epiej .wy;padłr sceny,
Wytrwałą fancenk~ pr'zewięlliono do _;Io
.· · '
cił swym byilym ·~pólnikom ,sto m:iljo- na · ekranie. Operator filmowy· zmuszony ·przy cźerwonym · świetle.
· Następnie · zdjęc1a robiono o jeidena- mu, gdzie w kilfk.a goid2lin ':póteri1 'umarła.
nów dolarów za aii~Je, kPÓre ,znajdowa- jest wszystkie sceny, które rozgrywają
się w poikoju, nakręcać w atelier fhlmo- stej w nocy na jednej z uHc BeirMna. O- Lek~.rz zaweżwany ośW.iad<ezył; że nad'
ly się w . ic:h·. posiaii:laniu.' · Każdą akcję wym, gdzie ma do pomocy najróiż:norod- trzytl).ano :naturai}ny obraz ruchu uai.cz- !ll1e~y , ta.niec spowodował· za.pa;lerue oo nominalnej wartości 10 tySięcy dola- n.iejsze la,mpy, przyrządy do ·Wy\Voływa- nego. .Hy.perwra:ż.liwy fiilm ~dolał utr~V''1-·· trzewnej i wsik ule'k tegp ś~ięr~. · ,. -.
rów wykupiJ Ford 'ża dwanaście i pól Ilia cieni Ud. Nawet dla zdjęć z natury lić fizjo;gnomje przechodniów, . nawet · .. W peWttlym zn(>:W .Jokalu w Kłah~e·
często 'nie wystaircza świaitło dzienne, twarze ludzi siedzą-cych w przejeżdli:aja.-" dzfo zdarzył się wypa,d ek jeszcze bartys1ąca dolarów. Przy tej tranzakcji
że jest się :zmuszonym odtwarzać cym tramwaju, wyszły Zll!Pełn.ie doikłaJ.. dZiej traigdczny. · Pe'\WP-u· robo.frii>k oheC!lly
talk
wysokości
w
ptacono państwu podatek'
na · za·bawie, pOlkazywał swemu przyjalasy, łąki i pola w atclie·r filmowym, aby nie.
dwudziie stu mi1Ijonów · doMlarów. Spra- otrzymać odpowiednie · ohvietłe·n·ie za 1 Wielkie zna-cze.nie tego nowego wy- cielowi naJbity . rewolw~r. Z powodu ·nie
nalazku leży przedewszystikiem w tean, zr·ęo:zme:go obohod.zerua się . ~ ·· bronią . na- •
wa ooawa:lo si.ę byfi;i. itiż zakońcrona! pomocą szt ucznych środk6w.
przyszłości będzie się naikl"ęca•o siąpił s1tnał. Ponieważ w >Sali ja z.;zihandl
Jak takie eksperymenty dbciąiżaią że
nigdyby zres'ztą nie do'szlo do procesu,
żadnych przygotowań. przygłuJSzał wszys·t:ko, więc wyipade•k ten
bez
l budlże,t filmowy, można sobie wyobra- zdjęcia
mrr b d 0 l · t · h. „ i
~ e.J eJ istorJl ·n e wtrąci a zić choćby z takiego przykładu: w jed- A przedewszystkiem stworzen'. e filmu z początku nńe zwróoi..ł cl-czyjej uwagii.
, ....:y- Y
nym z berlińsik. ich taeł~er filmowych zro 1 ni~ będz.ie z"':ią.zane. z ta.kiemi kolosalne W pół godziny potem m~odlł: dziewazyha
s.Vę, wyższa poHfyk~ . .
która przez cały czas tanczyła, paidła na,
Pawnl spólnicy Forda tylko pod b1ono sztu<:zny las, ktory kosztował sto mt wy.d-aekalll1, 1a~ aotychczas.
Jedyną . wa·dą n()lwego wynalaż.łttt iest ziemię. Okazało się, że kula "z rewolwe~ym warun!ki·em igodzl<li się sprzeda ipięć<l,z.iesiąt tysięcy złotych. Najmn'.e.j- 1
a,~. gdy miliarder zobowiązat się na sze atelier 'fiilmowe w Berliinie zużywa 1 kir6tkie działanie chemicznej kapeli . ru trafiła ją,' a ·Ona pom'. mo fo w dalszymj
n~e,ul. owanie wszystkich ew.entualnych tyle elektrycznośd, wieleby sta:rczyło ' Innemi sfowy: film musi by;ć myty na i- ciągu tańczyła. Na drugi dzień llliłoaa
.
. „
. dtiewozy!lla zmarła.
na zaopatrzenie w prąd miasta o stu ty- później w miesiąc po kąpieli.
r
S&i&GWlllGWWWMlWAii&\WEE:i::lliC' !?.Mi.
; . , aaea ·tlii1iia.u:łeCCU&tt · ·
w
.
podatków, przypadających państwu z siącach ntleszlkań· ców.
Teraz jednaJk, z.daje się, dzięld 1lOWet„cjj tej tranzalrejj..
Ponlewat odnośne prawo z roku mu ·wynalazlkowi, n.astą,p:i zupełna rewolucja w dotychczas·owym sposobi.e foto1913 l
. · · ' g osii'v, że akcje zakupione przed grafowap~a. .Kamera apairatu filmowego
t'-'l'n· rokiem, p.rzy sprzedaży sa. opodat- będzie :m()gła 0 każdej porze dnia i no~%vtane na zasadzi1e wart.ośQi tych akcji cy utrwalać obrazy,. którę p-rzy wyświet .
W· roku 1913, zaszła potrzeba obliczen.ia laniu w kinoteatrze, będą posiadały zu•
wartoś.ci akcji ford- Mofor- Coinpany pełnie : natUralne o.świeblenl ę 1 .
Pierwsze pr.óby udały się znaikomi·
· ,
· w rOlku 1913.
· cie; Zrobiono zdjęcia nocne, naturalne,
.:
W tym celu ;IJWT~t slę Ford do bez Tetuszu i bez nieipotrzebnyoh efe.kw.ySokiego funkcjona.rjusza sekcji podat- tów świetJnych, które dotychczas zawkow:ęj, Da;niela Rovera, który obliczył sze były koni.ec~e . przy wszystil:J.ch
wat1łt>ść jednej akcji na sumę dziiesięć sztucznych zd1ę~1aeh . n~cnych. . .
· Wynafazcam1 .są.Mors Safra 1 .Re1mar
ty;sięcy doJarów.
szły w k1eruniku
Kuntze. Ich wys~łk'l
· . .
na · światło
Wobec tego po.:tatek, jakr zaplaco.no zwiększenia wrażiHwości
paijstwu, ohliiczono ·na zasadzi:e różnicy klisz filmowych, aby przy na:jmnie·jszym
tego, kursu~ sumy sprzedażnej. Ale wte- świetle, zdjęcia wyichodziły ostro. Wydy wys~ąpit 'Me.Jlon, szef skarbu i n~laz.cy ~: 7dzieli dob;ze, ż.e zwiększeme srły s1w1atła w ob1ektyw1e kamen;
'
.
.
'• . . ·
osw1 ~<lczy~, ze ?anrel Roper -za · drog~::r jesf niefnotliwe, równieiż nie rozwiązało
powoloce ną kurs akcJi Forda. Według jego by probilemu „nocnych zdj ęć"
zdania, w raku 1913 akcje te byty war- nieji:;ze tempo nak1ręcania fillmu. Dlatego
te nie dziesięć tysięcy, ale: . najwyżej wgzystki~ swoje. wys_il1d . S1kierowali ~a
1
_ ?'lepsz~n!e .~stązeik f~lmowych,.. l?repar .1. k
tys1ące dolarów. R "·n'
trzy
wrazrhwą na
" OZi ICa, J ą a wo 1ąc s;pecialme warstwę,
, .
·.
b ee tego V1YPada na korzyść państwa, światło.
wżyciem,
wynosi · trzyidzi·eści. mHjonów dolarów. , Ws-tążika filmowa, przed
·~
Senator Courens · i jego przyjadele; jest zanurzona w specjalny płyn chem_l· Podczas wojny światoweJ, w-· wielu · mlejseowościach ·•Serbn · pot. pocboodmawiają zapłacena 'tak · olbrzym~j ·su- ·czpy. przez co .d~lna warstwa staje ~i.ę
· ruezwyilcle . wrazhwa. Ta hyiperwra.zh- wano tylko prowizorycznie zwłoki · poległych żołnierzy. Kości ty~h ~ żołnieriy
'
W b t
0 ee ego sprawa ta oparta sę 0 wosć zam:enia. się w c·zulość na światło,
zostały obecnie wykopane, .eelem żłożenia .ich..:we wspólny.in gr.otiie .i>od POIU•
lJl~.
!>ol.egłych z roku 1912 ~ .1~18. ·Na.. -zcJięciu naszem ;· wid~im~· wykopy.
niki~m
większa,
razy
czterdzieści
w
jest
która
Courensa
Obrońca
,
Detirot.
w
. .~Y
·
.
wsk.azuje na to, że Mellon ne mial ża- niż przy zwykłych rnmach. Po tej ką.pie- wame stmąrtelnych szczątków Poległych zolnierzy pod Bregalnicą.
a•u •111!1111.
+w ""' IB?i!z
+u
cJu:ego prawa rzmieniać- dyrektyw · swe- Emtf""f~IJl.·=łP"""'S"""~M'N1ł8111!!!'fflMW!" W'll!l!
Wyrok w tej zagmatwanej ·svra\vi1e
g_Q własnego urzęd.nilka. Pozatein w nHi to tylko pod przymusem. fo rd bo- biorstwo zostąnie zniszczone. Ta . groź-1
·. . 'mtP!ęże Coli- wiem .zagroz.ill im, że otworzy nową fa- ba tia'k podzialała na Courensa i · jego. oczeki~any · jest z · niezwykłem
trakcie obrad wyszło
·
„
rens i . jego spóln'icy wcale · nie chcieli brykę i zrobi taką konkurencję ford- towarzyszy, że zgodzil:i si:ę na sprzed'aż ciem w calej Amt:rsc·e.
' ·
. _
·
·
sprzedać swych akcji Ffordowi. Uczy- Motor - Company, że to cate przedsie- akcji Fordowi.
Sąd

i
l

·~!~~~~~
:~!?r!!~~a
zu.
nie

umożliwi tanią produkcję filmów.
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Wydziedziczeni przez los
szukają

w śmierci ukojenia.
-:o:---

Trzy zamachy samobójcze w c1qgu jedneqo dnia.

-

'Widzi Józefowa jaka warstwa ku-

tiu pokryła krzesła podczas naszego pobytu w .Zakopanem?- Nic dziwnego, proszę pani, któż
mfał na nich siedzieć, kiedy mnie nie by.
ło cały czas w domu...

Lódż. I lutego
20-letnia Zofja Gąclorkówna od dłuż
szego czasu była pozbawiona pracy i
dachu nad głową.
Przed kilku miesiacami utraciła posadę służącej. Skromne oszczędności,
które posiadała, wyczerpały się szybko
Nieszczęśliwa nie chciała się zwrócić z
prośbą o pomoc finansową do swych
znajomych.
'
W ciągu ostatnich kilku nocy zgłodniała i zziębnięta kryła się we wnękach bram, znajdując tam wypoczynek
- Jaka pani dziś chłodna w stosunku po daremnych poszukiwaniach pracy.
do muie!_
Straszliwa sytuacja wyczerpała ją
- Czy nłe rozumie pan. ie tym ła- zupełnie. Nie widząc żadnego ratunku,
godnym sposobem daję panu do zrozu- za ostatnie kilka groszy kupiła esencję
mienia, iż musze mieć nowe futro?.„
octową i udała się na dworzec kolejo.
wy, by tam odeorać sobie życie.

••!'!'
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„fl~~tryune l!nni~i" ·[lłon~ów 1ue~wietn~~o mHinratu

są

dowlidem

dbałości

tych panów o interesy„„ własne.

Nie mogąc zdecydować się. odrazu
na wykonanie rozpaczliwego czynu, w
ciągu kilku godzin siedziała na ławce w
poczekalni kolejowej.
Dopiero wieczorem, gdy poczekalnia
opustoszała zupełnie, napila się trucizny.
Służba kolejowa wezwała do denat·
ki pogotowie. które po przepłukaniu żo
łądka, przewiozło ją do zbiorni miejskjej.
•#!<•

54-Ietni Abram Weber, zamieszkały
przy ulicy Składowej 23, z skromnych
zapomóg, które otrzymywał. jako bez.
robotny, nie mógł utrzymać Ji.cznej rodziny.
Weber po bezskutecznych, dlugotrwałych poszukiwaniach jakiegokolwiekd zajęcia stra cił zupełnie nadzieję,
iż u a mu się po epszyć byt swych na!

1

bliższych.
Ogarnęła
korzystając
ków targnął

go silna depresja. Wczoraj
z nieobecności domownisię na życie, wypijając
znaczną dozę jodyny.
'
Przybyły lekarz po udzieleniu porno
cy przewiózł go w stanie ciężkim do
szpitala przy ulicy Drewnowskiej~

.

---:o:·- -...

••„

W .mieszkaniu wlasnem przy ulicy
Złotej 2 usiłowała odebrać sobie życie
.Janina Andrzejak. Denatce, która napizagłusza
panującej
większości
ła się esencji octowej, przepłukano ż<r
łądak, poczem pogotowie przewiozło
ją do szpitala prz.y ulicy Drewnowskiej.
Przypuszczalny
powód samobójlódt. 1 lutego. magistrat w zarządzie elektrowni dzła- wówczas o ele.ktrownię. Sąd w moty.
~Uprzejmy" i do przesady kurtuazyj ła na szkodę miasta.
wach wytoku niedwuznacznie dał do stwa - brak pracy.
ny ·gest rady m".iejskiej, uczyn:ony na śro
Trudno bowiem J)Ogodzić się z fak- zrozumienia, że magistrat działał na
oowem pooied~eniu, kiedy to z cyni!z,- rem, by za samo spijanie herbatek pod- szkodę miasta. Można lekceważyć so•
• :
,
,
mem poda:rowano przedstawioi1ełom ma- czas posiedzeń elektrycznych ptacono bie opilnję opozycyjnej prasy - a1e sąd,
zmuJn1ac dolarow
gi1Stra:tu „elektryczne" tyS:ące, ni1e prze- komuś, choćby nawet tym kimś był to zupełni~ co Innego. OptnJa sądu w
ulicy I
staje fascynować opinii publicznej.
sam prześwietny magistrat ... 29 tysię- patistwle pr3:w.orządn~m zawsze Jest I
Przypatrzmy się dochodom sranow„ cy zlotych rocznie.
będzie czynnikiem wazkim.
"
11ych „ojczymów", przypatrzmy się, mo
Przypominamy sobie bowiem peJakkolwiekby nie komentować p~
te uda się nam znaleźć choć odmbinę wien proces prasowy, w którym redak- siedzenia środowego - pozostanie ono wyłudził od łatwowiernej
racji, która mogłaby wytlomaczyć i uza tor jednego z pism uwolniony został od niezbyt jasną kartą w historii samorząniewiasty sprytny oszust.
sadonf.ć ten bezprzykładny pcxfarunek.
zarzutu obrazy magisl•'ratu. Chodziło du łódzkiego.
A. w.
Lódź, 1 lutego
Panowie wiceprezydenci pobierają
H
wWS
zca Oił4C4U&t
121
Z
li
P. Anna Kalmanowicz, zamieszkała
l2GO zł. zasadn~zaj gaży. Za udl:iiał w
przy ulicy Lipowej 55 padła wczoraj oposiedzeniach rady nad:zorcz.cj tramwai
fiarą wyrafinowanego oszusta.
otrzymują 250 zł., za ten sam „trud" elek
Pragnąc zmienić · na złote 200 dolarów p. Kalmanowicz udata się na ulicę
trownfia. płaci im 500 zł., oczywi:iśo!e mie
W tragifarsie brali udział: mężatka, jej mąż, uczeń Piotrkowską, · gdzie jakiś młody osobslęczn:ie, bo pos·iedzenia t~ie
bywają
nik zaofiarował jej swoje usługi, jako
i student.
zwoływaae zazwyczaj raz w mies!ącu.
waluciarz, który płaci zawsze . najwyżWarszawa, 1 lutego. Jn:1estety skończyło. Oto prred lclłku dnr.a sze ceny za obcą walutę.
Rocznie czyni to po 9 tysięcy zło
Jakkolwiek
od
p'ęt do ~łowy !est m~ zas~edł nf.e~vod'~ie do m:ies;ikanka
Nieznajomy _oświadczył jej, iż go~
fycb dla każdego, prócz zasadniczej gazy
dość J2leko. odległość ta okazuiie .;~ę cza na ul. ~elazneJ, gdzie zastail w pląsach tów jest natychmiast przeprowadzić
A ·teraz tantjema. W roku 1925 od sami n'. cw ~ cl'kq. Taki sprz~t r1apotykan/ całą tróJkę. . .
. .
•
tranzakcję. jednakże nie posiada przy
patdziernika do 31 grudnia wyn:IQsła ona 1:0 :.lrod71!, jak ser~e uie sull!owi z!Jyti:'o króVkóeJ \V'YllfJa:rue zdan, rzuoono sobie znaczniejszej gotówki, wobec cze
na osobę po 7 tysięcy złotych. Roczft1e 11'.cJ przeszkody.
sob .ie k.a·r ty.
. •
. go musi zwrócić się do któregoś z kole
To też cz,cigodnej małź1nce ii matce
Pa~ ~na!razta ~Jśc1e przez dTzwr. gów pó fachu, by mu wyasygnowat odwyn!eść to pow(,nno mitimum 20 tysięcy
powiednią sumę.
złotych. olówki em w ręku dodajmy tJo dwojgr. dziieci pani Zof.ili X. najmodini'.·ej- Panowi:~ pr~ez ~OJ~dvnek. 0
szy szlagii1eT taneczny sezoou , Charl'es- . Do\\:11.edliia'ł. s„ę Fdn:ak
~mu pre~ekt
P. Kalmanowicz wręczyła mu w ko
wszystim.
ton" mocno za:sizmni,at w głoW'~ie. Pani gilffi'l1k.1lZJUm, ktory. zawm~oip_1t 0 proJek- percie 200 dolarów gdyż przed zamiaOtrzymamy w reZllltacie cyfrę do- Zofia postanowAa ruauczyć s(ę tego tań- ~~~d~~~ :~~:f~d~zb~~~e~:ń~~~ ~ą pieniędzy chciat sprawdzić, czy nie
J'l'awdy imponującą - 40 tysięcy zło- ca opętańców i w tym celu nawiązaita publ:cznego .
są fałszywe..
. ..
.~
tych rocznie. Tyle zairabia każdy z pa- b~'.ższy koota'k~ z WojC:iecl~em ~-· uczWobec tego po,~.""J·a śledcza otrzyma- . KorzystaJąc_ z t~go, 1z pam K. prz.et
.
.ó
A-1
,
d· ? mem 8 kla:sy 1ed:nego z g1~11na·z,}ów. w
Jl•...,
go na oku ''a
n.6.w prezydent w. Łauiu.e, nJ.tepraw a
którego m'.leszkan:u przy ul. Zelaznej 64, la polecen'.1e rozciągru:ęcia obserwacji Iu lk. a s.~ ku ~ d me m tafa
·.
" '.
.
ć
1
.
oo•d
m'.l•:·szkan:a.tnL
adwers.arzy,
jak
rówluc1arz
..
zmkł
w
tłurr:1e
.
N.ie można ł-CSzcze pom:ną wone1 odbywały s·lę lekcje.
n'.·eż i na:d dwoma s ::'kundantami pp. Pran
PohcJa szuka osmsta.
Ja;zdy tramwajami, wolnego wejścia do . Sw:•adik·'.'em tych lekcji bywał lrnl·~ga
km i teatru bezptatnego ga:zu i bezpht- Jego Leonard P .. student v;.,s. ą. ktory d:ota. P. ~ Stan:st.awem M.
N. .
k kołe·
' ·ktry
e
T k roli•e . • zastępował Jazzba1nd, wysp.ewu.iąc rytZami·erzany pojedynie1k mfat się odbyć
1ew1nna Sprzecz a
d
l
nego prą u ee
czn go. a
· zy 'my. charlestona".
w ejdnvm z OITTodów miej'Skbch wczoraj
żeńska
Je. nasż ••biedny" magilstrat. Jak u Pana
Zbyteczrlf·e dod1awać, że zac'Zęło się o św:ic;,e, lecz nn1lfoia n!·e dopuśc'.'la do
6oga za p:iocem„.
.
bo bez w~cd·zy małżonrka. Inaczej się to spoikainia.
Zlkończyła
Jeżelli teraiz pod uwagę wziąć Jeden
'f
lf
.thaira:ktcrystyc;zny
a miano\\"i
cie, że do zarządów przed.Stięblors~·
n~
., . .~eg
Łódź, 1 lutego
koncesjonowanych desygnuje przedsta.
li
I
•
Krwawy epilog miała sprzeczka k~
.wic'.eli miasta, w myśl umowy koncesyj
Złodziejaszki grasowały w. siedm!u lokalach.
Jeżeńska Władysława Matuszewskiego
nej ni·e rada m!ejska, a właśni!e magi•
•
•
•
.
i Józefa Przybvlskiego.
•
·, wol' nasuwa
ł..6dź, 1 Iu~e!!ll. l Sta1usław1e Kubiak, zam1esz1kałe1 przy
Spotkall się w mieszkaniu Pi:-zybyls~rat - to wowcz.as mimo ., 1, : ,
Uhie;głej nocy d.o s:zkoły J>O'\~sz_cchnej ulicy ~r.y:ncypaLnej 6 sikra.dziono rzeczy skiego .~rzy ulicy Zgierskiej 40: K?le?~Y
się. przykra my,śl, ze. caita. ta hi,stona ~·'e przy ulicy Zawiszy 22 zakradł. się zło- . wart.oset 96 złotych oraz 300 złotych go- poróżmh się ~ sobą '!- powodu 1ak1chs w
polega na wyłączneJ bezmteresownoscf., dzieje, którzy w· ciągu kil.ku g()dzin gra- tówiką.
tymnych porachunkow.
Refkksja wprawd~ie bardw przykra, sowali. w tym IQ!kalu. Łupem ich pa. ~ł~
~inkusowi Prawdzie skra·d~i~o z po- . · Kłó.tnia, k.tóra roz~o~zęła się ·od enet
ale wymowa faktów jest tak silna. ie rozmaate przyb~ sz~.o1ne, wartosc1 dworza ?· om~ przy ~l~cu Kosc1elnym 3 g1c~ne3 wym!any zda!11 w_u~garn)':ch ,'.V'Y
trudno jej się oprzeć tembardziej, że w ' kilku.se! złoty.eh. Kr;;.dz.ie·ż spostrzeżi0;no beczJkę s.le.dz: wartos.c1 150, złotych..
zwis~(, ~akonczyła się wsc1cktą boJka
, .
.
w godzinach pora!llltlych, o czem
Krawieckiemu Lc1zorow1 skradz ono na p1ęśc1.
przeds1ebiorstwac~ konces1on.owanych zwłocznie powiadomfono policję.
· ze strychu domu przy uliicv Głównej 55,
Matuszewski, · nie moga.c pokona<'.:
miasto reprezentu;e dwuch w,cepr·e zyDo m'erzkanfa Feliksa Zajdengarta bieliznę wa·rtości 500 złotych.
silniejszego przeciwnika, stracił nad so
d· nt6w, prezydent i jeden tyl•ko radny. przy ulicy Zawaidzikiej 10 zakTadli się iło
Zygmunt S3:d.ok (Zakątna. 35) na P'.1'~Y , bą P,a_nowanie ~· po~hwyciwszy ze ~~oStusznie więc na posiedzeniu śro- dzieje których łunem padło futro, war- stanku lramwa1owym padł ofiarą „dohrua tu noz, zadał mm cios w plecy kolca„c.
cfowem zaznaczył pan radny Bla- tości
złotych:
.
.
I ~za", ktSry skrndł mu portfel zawiera-1 Ranny, zalewają~. się k_rwią upadł
Dwo~ze Gutman, zamteszlcałe1 przy 1ący 300 złotych.
na podłogę. Krzyki I wołama o pomoc
ler, że stronnictwa wiekszośc'°we we ulicy 28 p. Strz. Kan. 26 skradziono z I
Z miesz;k3Jnia Małki Kaczka przy uli , poszkodowanego zaalarmowalv domow,łasnym interesie winny synekury tel miesz;kan.ia rozmaite rze<:zy wartości 300 cy 6-go Sierpnia 10 s1k rad1lii roz:m~.:ti:> rze wników, którzy przytrzymali Przybyl.Uasować. aby unłlmać oodetrzenla. te :dotvch.
1skie1rn i wezwali oolicie.
l czy, wartości 2000 zł>0tych.

Wymowa cyfr

krzyki
ra dzieckiei.
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J\iOWA AKTUALNA ANKIETA 11Exprossu":

Czy kobieta 40-1etn1a jest stara? „
Zapraszamy do dyskusJi na ten temat każdego, kto
chce zabrać głos w tel sprawie.
Odpowi1dzi w kop1rfach z adnotacją f,an~lala" pro1zę nadsyłać

do r1dakcii „Exprassu".

On mial lat 25. byl młody, pełen tv•
byla tylko smutnem doświadv~cniem, po którem przyjść musi prawd.2- efa i wiary w przyszłość, ona - cz•erdziestoletnia niewolnica miłości, po~bb
- Czy kobieta 40-Jetnia Jest stara? wa miłość.
1
A są takie, które już w dwud~iestym na do wygasłego ogniska, w którem
Właściwi e źle się wyraziliśmy na
początku anki·et'owej zapowiedzi: nie piątym roku życia myślą o klasztorze, błąka się jeszcze maleńka iskierka na·
że już wygasło dla n:ch dziei.
On: Uważam nagość spókzesną za chodzi o rozstrzygnięcie tego zaw~łego które uważają,
Pierwsze chwile s·zatu zawsze o~Z)l"'
i niebezpiecznego zagadnienia, le~z tYl- prawo do miłości i pierwszy siwi~j.,cy
nfieprzyzwoitą ...
Ona: Cóż pan w tatkiim rai2Jile powlie ko o wypowiedzenie się w tej spra:-V!('. w•łos, pierwszą zmarszcz.kę na czole t;toszą upojeni.e, radość i pełnię żyda.
.
o swej łysi1nóe? •..
Ale pGtem, po kliku latach ona ~n!
Albowiem są pytania, których' n1- .uważają za pierwszy zwiastun przed„.~
jest naprawdę stara, a on. rozpoc1,y;1a·
wet samo życie rozstrzygnąć nre może. wcz.esnej starości...
Naogót każda kobieta uważa s.i·ebie jący dopiero życie.
to cót dopiero mówić o zwykłych
1
I przychodzi wówczas chwila c:; ra•
śmi ertelnikach, zg.fęblających z trudem za młodą na pewnej płaszczyźnie ŻY'Cia.
• W 1>0Jęciu kobiet prawo do miłości szliwej zemsty. Niema chyba c:;trac:;z..
zagadkę bytu.
Pytań podobnych ni·e można zbyć istnieje dla nich aż do ostatniej chw:ii, niejszej tragedji, gdy kobf.eta, która
jeszcze kocha, czuJe. że mfodość odai do grobowej deski.
kategoryczną odpowiedz.ią.
jej posłuszeństwa, że pud~r i
mawia
Żyde kieruje się jednak ilmemi zaSą kobiety, którym zdaje się w
czterdziesfym roku życia, że wstęp:ijął sadami. Ileż trage<lji małżeńskich po- szm~nka nie zdołają już d1Iużej ukryć
wszystkich zmarszczek · na żólkną.;ej
dopiero na drogę szczęścia, te prze- wstawa'lo na tem tle? ..•
Rzucamy

czytelnikom

tozstrzygrtięcba

nasz:vm do

szłość

nowe pytanie:

...................„ •.

••

ze.rn.s la

twarzy..•

Niektórzy powiadają, że telefon isttlieje dla wygody puiblicmości. Ci, kt6rzy tak sądzą, muszą mieć bardzo wypa
cz.one pojęcie o wygodach wogól~.
Maleńki przykład rozjaiśni

jeszcze silniejszy.

Taki okres przyjść musi 'w życi11
każdej kobiety. Chodzi tylko o to kiedy on się zaczyna. Kiedy k()lhieta jest
stara?... W którym roku życia?·~·~
A przedewszystl~iem:
- Ozy kobileta 4Q,.iJ1e<flnila je~t stara?.„

- - gry •

wam myśli

tv tej dziedz.nie.
Przed kilku dniami 'W'.lr6clłem o .:~ar
fej nad ranem zmęczony z jakiejś maska
rady i jruk kłoda padłem na łóiJko.
Oczywiście, że zaraz rzasnąłem. Ąt tu
ilagle w pół godzńi;i.y potem zbudził amie
ze snu sHny dzwonek telefoniczny. Byłem wśc'.E;.-kły j.ak płatnik podatk~wy w
d:niu Ucytacji. Po ohwilli rozległ się drUói

dlJWonek -

-r

-

"'

I
I

Zrywam się :niechętnie IZ ł61tka i pe·
do aparatu:
'
- Haillo!...
- Czy numer 32-40?...
- Tak jest„. Kto mówi?._
„"
'.~
- Lokator, mlesilkający nad panem„.
Proszę parna, czy pan ni1c nie czuje?.„
-Ten l(ugelman musi być bardzo bogaty, skoro może sobie pozwolłó
- Czy co?„.
ażeby jego auto uleatło katastrofie i roz trzasjcało sie na drobne kawałkidzę

I

na

-

-

me

czuje?„.
Czy pan nic
Gd2lie7
W mieszkalnliu„ Czy pan nie czuje

gam?„.

Lwy · i

niedźwiedzie

W dawniejszych czasach pyta.nie takie brzrniialoby poprostu śmiesznie. Dzi·
siaj sprawa jest wi·ęcej skomplikowana.
Wysta!rczy rorejrz.eć się po utiicy.
w teatrze, w sal.i balowej, a wreszcie
i w domu, ażeby stwierdzić, że nie lest
wcale łarw,ą rzeczą ro~różnić dzi•s1aj
wsp61'czesną matkę od córki.
Obie mają ścięte włosy, obie 'l'Osza
'.krótkie sukit.nki, obie jednakowo się
stroją i jednakowo starają się o wzglę
to, dy mężczyzn.
Ktoś mówiąc o zależności, jaka :st...
niieje między wiekiem kobiety, a miJofi-

w zwierzyńcu.

Gaizu?.„ U mnie nic nie cizu~„.
- Niec·h pan w każdym raizie s.praw
-Karmiąca suka.-Zęby i pazury.-Ła
Małe
azi„. Bo mote być n!esrezęście„.
- żadnego l!lieszczęścia nie będzie,
zwierzyńcu.
niedźwiedź
odpowd.adant
bądi pan Slp<1kojny ,gnfownie. Drugim razem nie budt pan lu
us nosobienia.
dzi o piąiej nad rainem!...
Tak ~chodowane lwy zmddują chę
. \Vięllde ~wierzyifoe św:latowe liczą
I odłożyłem słuchawkę.
. - A to łotr!... - myślę sobie. Bucłtłć niet_ylko na to. co nabędą w ciepłych tnych nabywców.
Lwy w ten sposób hodowane są barkra1acq, lecz powiększają swój inwenfrogoś o piątej nad ranem.„
dziej łagodne od chwytanych w pustyni
Dla pewnośd jeidnaik ZA:cząłem wełą tarz talcże dzięki przychówkowi.
gać powietrze nosem. Coś niby czuć i . I:-wice w zwierzyńoach są zazwyczaj i Lecz gdy matka nie pozwala do siebie
n.i·by nie ozuć.„ Dja:bli wie&z;ą.„ A mate 1)W1et11emi matkami; zdarza sie jednak, podejść i nie daje dotykać małych, są o~dmeś kraJ11 niezakręcony? ... W ka!tłym czasem, że lwica sama swe młode poże- ne częstokroć groźniejsze, niż schwytarazie to niezbyt przyjemne umrzeć z po- ra .. W takim wypadku.hodowca musi ra new młodości w pustyni.
Lwy hodowane zatracają lagodnosć
dz1ć sobie w ten sposób, że odbiera mavodu jaikiiegoś głu:plego gazu.„
Zacząłem więc spraw·dzać„. Ptze„ łe ma,tce, a jednocześpie oglasza w i pieszczotliwość kocią w mjarę tego,
szedłem p~zez ws~tkie pokoje.„ Ni-c: <lzien:;n~acu te poszuJ~iwan.a jest suka i~k ?abierają sil; .wtedy i~h ~amopoc~~cie Jest coraz lepsze, staJą sie pewmeJ.
na.dzwyczai:nego„. Wyszedłem na S'Cho- kar,inu.tca.
Karmi~nie jednak lwiąt przez psy sze siebie, szc~ególnie, t.e wyr41stają
dy w bieliinie.„ Te:± nic.„
- Wejdę do -tego sąsiada o piętro wy y;~a.le .nie jest sprawą PrQStE\; naiczę- im pazury i zęby. Wtedy współżycie z
źe.j i pomówMl!y w tej spiraiwie - myślę 1 sc1eJ pies ma ochotę rozszarpać swycij lwami jest niebezpieczne, bo tylko wypupilków, to też naldadaja mu ka,ganiec j~tkowe egzemplarze zostają łagodne
sobie.
,
Pukam. N:lkt nńe odpowiada. Pu!kam późniŁ~J trzeba szczenięta i małe lwy pr~ez cale życie.
Prócz lwów' europejskie zwierzyńce
poraz drugi. Jakiś zaispa111y głos pyta z:de j trzymać razem, by się nie różniły zapachqn; wtedy bowiem suka karmiąca hodują głównie szare niedźwiedzie, któ
nerw.owany:
nic odr6?nia dzieci własnych od cu- re w naszym klimacie czują się szczegól
- Kio tam?„.
dr,ych i .wszystkie karmi bardzo chętnie nie doprze.
_ To ja, w spraiwie tego gazu„.
Dopiero w początl)aclt marca urpWl\rotce l~wj{i zaczynają dostawać
Drzwi s.ię otwierają. Zdenerwowany
jako oodatel\. qo mleka mielopę mtęso z dzone w styciniu niedźwiadki 'WY~ąistiaid wpada na mnie z krzykiem:
- O piątej z rana budizi pan lokato- ti:anem .i pr,eP,ara~ami wapna. Dzieki ta ... chodzą na stońce; bardzo są zabawrów?.„ Zawołam poHcjęl... To slkandal!„. lqemu pokarmowi ros11ą one szybko, są ne i wesołe, lubią towarzystwo ludzk.ie.
przytęrtt bardzo silne. Wprawdzie JJO Lecz już; po ro}fu niedźwiedź staje się
- Ale pan do mm-ie dzwonił!...
- K;to?.„ Ja?.„ Kiedy„. Pan zwą:rja- paru miesiącach taldeio Qdżywiania 'i;lośliwy.
Naogót niedźwiedzie z-aliczane · s9
lwiątka wzera.stają sukę - karmicielkę 1
wał!.„
Dopiero teraz zro2lumiałern, :że to był ale ł2'. ;1:ąwsze umie. wym~sić na qa- p:zer, hodow~ów d? ~ajbardz_iej niebezkawał. Gdy naza1jutrz opowiadałem 0 w:nych pupilach n_ale_zny sob1ę .szacunek. meczny~h m1e~zkanco.'Y zw~erzyńców.
tem memu pirzyjacieiow.i roze-śmiał się Nieraz zdarzalo s1ę ze mała foKslca kzy . Jedno meostro~ne zbhzenle się . do nich
mała w postrachu duże, parQletnie już: czlowielrn może go bardzo wiele kostto
'
głoś!llo i rzekł:
I wać .
- Ha, ha, hal... Dobry kawał!.„ Praw lwy.
,
A•MUIA&&M+
•tl•MMWWWW:mmm Iii
.J.a?.„ No, to ipod:ztię!kuj mi, bo to moja r.o
·
"ota!...
krześle ... Ta:k ... Teraz n.ie<:h pa·n dmucha
~ Czy nttme·r 12-,.,.50!...
Zaprzysięgłem mu zems·tę.
w sł.uchawikę„. Talk„. A teraz\ nie·ch pin
- ';rak„. Kto m6wa?„.
I oto po dw6eh dniach o godiz:ini0 3-ej
-

lewki.
godny

N

nocy ta.dzwon:łein do jego mie$t:ka1nl•

zrodzony w

-Zmiana

cią, ułożY'ł następującą tabelkę:
W dwudziestu latach pożera

s.ię

przyjemność.

W trzydziestu - smakuje Się.
W czterdziestu - segreguje się

lą..

się.

pię6dzieslęC'iu
sześćdziesiątym - żałuje
A w.i:ęc z te~o wynika, że kob!'~i!a
dopiero w sześćdziesiątym roku 5W1C.go

W
W

-

szuka

s1e.

iycia odczuwa żal, w czterd;~iestym
stoi niemal u szczytu swej du~J.1Wej

-

potęgi.

jednak 'ktoś utrzymywalby
upol"Czyw'&e; że 40 Ia:t dla ~opiety }::st
już Rubikonem życia, a przynajmniej
Jeżeli

młodości, to w przeciwieństwie' tet:o
mn.iiemania powini·e n go przekonać w~··

I

rc>k sądowy, stwierdzający poza!l!'TI, ż"
zarzucanie starości kobioecje ...,.„ tym
wi·eku, może narazić n.a sk."''ł""'ę 'S~tdow:i.

I

· Sąd w Mont~elier wydal tego rodzaju sensacyjny wyrok.
Pewna dama · zaskarżyła 0 obraze
·
k •
k
t
h
tory w un!l~sicmu
onoru cz owie. a.
powiedzia·l jef, że ojest antykiem, 11ncfa.
jącym się clo firmy Denise".
Depls jest mianowicie znanym han•
M t .
:t "' tn ~
dl
, arzem 5· ą.ro;c..y O:!>Cl w 0 n P~ 1 er.
Sędzila uznał 01lkarżonego wt.11nvnt
celowej obra-iy owej damy, wni'3sirn;.1c.,
że człowj.ek ów użył tego wy!"aienia,
by skarżącej powied·zi'eć, ze je.;t starą
kobtetą. Nie miał Jednak bynajmniej

·'-' S.~urfiJ .naP,t\\Wy...

.

.

f

sluszno'd, ponieważ dama, maj,\..:a 40
1at, nie jest jeszcze wcale sta1«\.
Są to dosłowne motywy wyrliku.
A \V'ięc na.d()};:ine l'Od.ziallki i nad~bn1

sta:ru.e do g~ry nogam&. ~a pod1t>d~e 1 „ Piró fodtianie!

s.zę pana, ruc tn.9.~ny 0~11„.

"'"'+"'

.
.
.
p
Jut pain, sta
1
na
od$>~Medz.s
nadsyllanl'.e
Q
rosimy
pan
Jut
Trudtto.„
Niewygodcle?„.
nął?„.
i
dzi.~ó.
cały
J>tiez
j5rat;ujemy
M.y
-....:..
.
głos
p:u.w
~
~l
się
gim d?Jwonku ode.zwał
l'l:oa b~; pir.~ei'iwy„;' !Jzt aj)arb:t ~alit!?ki sfoi1 •..• No, dobrz~ ..• T era z nfoch parJ:· za vwan·ie:
ll'H?,go P!zyjacfolll.
,· --".ll<.~-~ iea( Vara?....
&l-rłm.~łlll'P. '"' Ta1k ?- .NtC!>Ch p#).l ~'3!7.\1~ ~łl l.piill<'\V~ „V~tę''... " ·
--=- HDJlot„
~ikt się nie odzywał. 'Dopiero po dru•

-

teru

w nocy?„.

·

Smierć -

' DbGiSIB spo[efikl i krótka marynitrl1a
, , •.
albo m1·1osc

Afrykariskie polowanie na· dziewczęta za stosował

a

w ·Pa·ryżu rotmistrz Algerczvk.

Panttia Kl.? Paver~sse•. tancerka z f riJiósl do domu tancerki swą walf.1zkę i
~ontmartru cieszyła S'l·ę naJ·l·epszą sta~vą wylregic:vmowawszy si:ę jako mąż panny
t11T~ylko u ~osrm:darza .domu przy ul!icy Kfo. rozgościł si.ę w diziiewiiczyrJi apaTta
· nolose gctii;e zaJmowaia skromne m!resiz mentach.
Po p6f-nocy wróci~a panina faveresse
kawko. afo op'.inję tę podz.Ie.laiła nrleczaitk.a
prac~ka a. wre·s~<?'1e uznah wszyscy kol·e do domu i nlie przeczuwając nic złego,
dizy 1 ~olezanki, 1z panina Klo jest cnotH- W•eszf-a do· P-OkoJu.
Naraz z pod kołdry

wą dz.:1ewc~yną i chce ~obrze w:v)ść za-

wysunęły

się

tnd.- $~;e-tną reputacJę tancerki zdruz b,tys~zące oczy i ręka uzbrojona w 1,egotał za Jednym zamachem pewien al- wolwer.
_.:... . Smi.erć a.lho mi:ł-Ość! _ zaryeaal
gerczyk. rotmistrz putku stTZeków afry

dzilki mąż.
mr. Auriol.
Tancerka ta'k okrutntie przeraz.:ita się
Paveresse
Dzbki tein mąż ujrzal painne
m scen:ie i z mi.ej'Sca zapłonął do ni1~j o- tern n.iespod'i:i:ewanem zjawiskiem, iż paelita z::md•lona
krutną mi;Jościa.
· Widocz;ru!e' nJe opuszczał ją sitraich
a
tropy,
Ki!I'ka dnd z rzędiu ś1'edli!1 iej
dowiedziawszy się gdz.i1e m~eszka, przy- przez d~użs:zy czas . albowi·em c~za panowała w painJ.eńsk1Ich apartamentach aż
kańskich

,
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komplety: początkowe
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Montmartre zapada ·w letarg<;;

~--·

I
I

GRAND-HOTEL

18ą_u TRAUGUTTA 1
t pocr:11:tkiem lutego zo~:aną uruc!iomione nowe
n~

niem pa;yskich krawców i artystów ka
rykaturalr14 potwom 'ścią, stw0rzoną
poto, aby obrzydzić ród ludzki.Po długic'h debatach. postanowiono
zacząć reformę stroju od zwężenia spodni i doprowadzić konsekwentnie do ob
cisłych pa11talonów i krótkich marynarek, u\.vydatniaj.ą~ych ~sztal~y c~ala.
Na wwsnę Juz ukazą się pierwsze
. .
modele zreformowan~i mody.
. krawcy yaryscy hczą się z w1el~{Jem1 k<?sz!am1 pr pagandy lecz gotowi ~ą
pośw1ęc1ć zna~zne sumy b~l,e tylko me
zgrabne słome przeobraz1c znów w
kształtnych Endymionów.

Wł.

(1

'

KJJka dni z rzędu trwają Już narady
pa.ryskich h.rawców nad 11ową modą
męską. która ma zaspokoić współczesne \Vymag-auia estetyczne.
\.\Tfadomo bowiem. iz ubranie meskie wedle fonny angielskiej psuje linję
ciaia. i z Apollma u:zynić może niezgra
bnc~o sto11ia.
Angielski purytanizm, który opano\\!~al !J10di;: .mcska wytwo~zyl przekoname, 1ż n~ę1:czyz11a powinien być tylkq
.zdrów, silny 1 inteligentny, a t~oskę o
cstet~ke ci~:a należy pozostawić wyłączmc kobietom.
Szerokie angielskie spodnie są zda-

wiosną.

za
labrakło gości cudzoziemskich.
g~aTt:n~~~n, panna Klo P-Odni'.oSlła stri.tSlZ
.
'd . .
' •
h
k b t. '
-.t • • I
by-r
Uwodzi.ci.el. zbój,mizbrodni:aTZ,
iU>-ClCle e a ~~ O'W DOCnyc ~a n~e ~a] ą się znvw Sam na sam U Sl~
groz.il kf:indi..tCiągle
~am- bezradna,
. .
.
tern musiiaJam milczeć-łapcve dzi!kusl! Motmartre posia.~owih zamknąć swe 10 , b1e.
Obecnie p01ka74l.ło. się,_ z~ z tych taJl.
kal_e •. z powo~u nie.mal :rupełne·go bra'k1!
Mr. Auri:el zosta.l UWliięz~Otny.
I wyszło wtedy naj.aw, -l'Ż strzelec afiiy • gos•c1. cudzozien:sk~·ch, k~_órzy stanow.l~ w~szydzany":h metykow .zy.y tys1~ce pa
kański z zam!iłowani.em uprawia w p(l,rv prawie wył,C:llnte ich khiei;telę._ G~ol\ ryzan a setki rob.ło na mch powazne for
. dla nader hcz.neJ ~łuz by Łuny. .
żu pohowan;i•e na ni•ew<inne ·gazelic i van- fo bezr?boc_1em
na Faveresse niie jest pi1erwsza, ofiara .je ~a.trwdmo~er ~. t~c~ lokalach _1 zwiększ~

.

;

Zmiana modv mqsk10; nada1dzio z

doo;:;,:~o. gdy Mr. AurPel znafa~lł sq~

=

Aoo linem.

mężczvzna będtie
każdy
.
-·

dla zaawansowanych.

LEKCJJ! PRAKTYCZNE.

ieszcze W'lęce1 JU:Z 1 ta-k powazne szeregi
bezrobotnyc~. Montmartre zapadnie w
_I
leta•r-g, czek.aią{' leps~ych, cz";s~w.
A tak niedawno 1estcze sp1ewano po
kaha!I'etiich pio.senlkę z refrenem o treś
ci, jakto pię1knie będzie w Paryżu, ~dy
zbrodnf.iarza.
zabrakme w nim „IJleteków„ i pary.i.a·
wczoraj
ii!Ch
k
m:e.rs:
ogrodów
z
w jednym
,
w
+Wt

go łowów

.
W podobny spos6b napa•dl ~'.U'kama~cie samótny·ch kobilet, które mHczaNy w
oba\vr'iie skanda:liu.
CnotLiwa tanoerka ~demas'kowata

..

Wm1rln krwi
-

Wśród kości

śmierci
pięknej miłości

·'

ludzkich i woni cmentarnych

oaza rozpusty i

pod tchnieniem

wyrósł

I

kwiat
- oto

powstał

piJaństwa'.9

ką mocą

Dom schadzek w katakumbach rzvmskich.
W pobliżu Miscoloq;a, na Węgrzech tajemnicze schronienia dla zakocbaznajdują się starodawne katakumby, po ' nych parek.
Niesłychane orgje przy winie i cychodzące jeszcze z czasów rzymskich.
Stanowią one ceł wędrówek licz- · gańskiej muzyce odbywały się w staro
·nych turystów i poszukiwaczy silnych 1 żytnych podżiemiach, pąmjętających ;
• •
jeszcze czasy -cezarów.
wrażeti. .
W ~atak~mba_c~ ~y~o bezpieczme 1 ;
Dla wygody podróżnych założono
obok katakunib nie\Vielkł\ restaurację, zacisznie, 'Y1ęc zJe~dzah t~m hulacy i
gdzie można się pokrzepić dobrem wi- calego kra1u, na niesamowite zabawy
wśród kości ludz:k,ich i woni cmentar- ·
·
·
nem.
nych.
WYPomysłowy jednak restaurator
Policja wykryla jednak to niezv.ryzyskał romantyczne katakumby w wiei
kłe miejsce rozpusty i uwięziła gospoce oryginalny sposób.
· '
,
Bez wiedzy władz urząd:tił w nich darza.
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I

otchłani przeszłoś
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sp~dzMem resztę
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catą

Ust

noc na szu-

dziesiąty:

Podla !
Ciebie...
Przypuszczałem, ałe odsuwałem tę:
udzie się u.kryWasz, dlaczego znaleźć Cię nie mogę? .„ Nle mogę jui cze- upiorną myśl od siebie. Teraz już wiem
Zdradzasz mnie! Skąd się
kać ... Idę jutro do popa j każę sporzą napewno.
wojej torebki męska chu1
do
w~lęła
pewno,
sie
dzić akt ślubu... Nie zgodzi
W. Z.? Pałam chę
inicjałami
z
gdy sam pójdę, ale biada mu, jeśli spró- steczka
•
--~ ZAGADKA
..,
11
buje zagrodZ1ić mi drogę do szczęścia... cią strasznej zemsty... Człowiek, który
••:i."111'111 ••
NO·KRYMINALNA
""••••••••
'!;l'llllJllJl!D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__
'·I.li llird _ _ . . . _ _ _PSYCHOLOGIC
Cię dotknął żyć nie może .•. Jestem zdecydowany na wszystko. Jak.żeś mogta
List siódmy:
•
tak postąp;ć, Olgo, jakżeś mogla DlaOlgo, zono mola I
13
czego mę.bCzyzna, któremu Jesteś naj.
,
ż-0powiieq~i-eć:
Ci
rrio~ę
Nareszcie
.·
•
obca ma do Ciebie większe
zupełniej
chciał
nie
przypus~czatem,
jak
Ust trzeci:
:Pop,
no„.
1:0
tpśc1 .••. To garst~ę pach~~cego pudr?, 1
1
rę~aw1czkę, . t-0 ~d:""łąz~e. to 3ak ś mi dać ślubu bez C!ebi·e. Przystaw-Hem prawa, aniiell ja, mąż Twój prawowt~
Olgo !
Widziałem Cię d21iś we śnie„. Całą w1ersz_yk. W1~m, ze Jestes gdzieś bar~ µiu braw.ling do glćr'1v'Y i kazaJem pi-, ty? Ja Cię do:ychczas nie w:d.::i ::J~„·n.
sać .•. Trząsł ~ię i pisał... Dla pewn<;Ś·Ci I a inny! Boże mój, Boże! ...
fłOC . o Tobue śn::em... Tulitem Twą I dzo blisko, a Jednak tak daleko„. .
wpakował em mu kulkę do czaszki, a
go
że
otrzymasz,
ten
list
że
Wiem,
al:em
low
ca
i
pier5i
główkę d·o swoich
List jedenasty:
pochowalem w ogrodz.j e,„ Ale
trupa
zwyJde~
jak
go,
Potożę
pachną\;e włosy... Choć doty ..:hcz<\S przeq:ytan...
Utracona moja!
Olga
się
Nazywasz
ję~z~ze Ciepie nie wi>l;l.ziatem, sta.laś . na biurl\u, a Ty już n~pewno po niego mam akt ślubny.„ .
Naresze;e się stało to, co się s tać
Pożarowowa...
Przyjdziesz~
~rzede mną jak żywa...
musiafo. Rozprawitem się krwawo z
Żegnaj, Ty rno!a niewi.qi,ian~···
Ody się przebudzilem, przekl'.uałem
ósmy:
List
t:rm śmia~kiem, który odwa.żył się zaPoz.
Wł()d.
słońce. a wznosiłem modły na cze~ć
!
Olecz]\o
Twojej milości.
koi;ztować
nocy. która int pozwoliła rozkos~ować
go w ~abinecie „Teatra~„
Znalaztem
List piąty:
Jaidę clo todzt Cala poljcja postaslę szczęściem.
-wiona Jest ila nogi z powodu „zagad- nej", gdy sryał na kanapie. Glebie już
Najc;Irotst.a !
Szukam Cię, Olgo, ale znatet.: n!e
Tak- jui dalej być nie mote... Nie kowego znlknlęcia popa. Boję się, żeby nie było. Na stole leżała jednak ·t'orebtnoS1:ę„. Szaleję z ro~paczy .j żalu, tęsk
tH)ty i smutku ... Odz~e jesre.ś, dziewczy- zniosę tych nadludzkich eierpień, tych nie wpa,d]j na mój trop. Mote Clę t~m ka i pudetko pudru.„ Twoje, Twoje„.
Żrozu.mialem, co tu zaszto ..• W torebce
potwornych katu::.~y... Musisz zostać w Łodzi wreszcie odszukam?
no? Odi!eż mam Cię szukać?
?:na1az!em Twój browning„. Nie namy...
Włodzhni~rz.
mąją - · na wie}ti. Ch.cę mieć przę„
ślałem się ani chwili ...
List dziewiąty:
świadczenie, te jestem Two!m panem,
Skrędlem świaHo ... Budzę tego to~
.„Znalaztem dziś na bi-urku Twoją
list czwarty:
że nilkt, poza mna.. nie ma · prawa do
„Odzie Jest Olga?" - pytam. tra.
że
raczej,
się
Domy'lałetn
fotografję...
M·eja Ty, najmojejsza !
Ciebie ..• Zostań moją żona„.
przy stole" - odpowicdziat. Te·
,.Tam,
maprzesłonięta
twarz
bo
ty.
to jesteś
Ust ten piszę już z Białegostoku ...
miałem jui iadnej wątpl!woścl,
nie"
ską.. To jest pewno jakiś strój ma~a- tai;
Ust szósty:
Nie moglem usiedzi eć w Moskwi·e.„
„.Oszaleję ze szczęścia.„ · Znalazłem radowy, prr.wda? Czarne domino, czar· że to jest t•en, który zm<"" cil me s zczęś 
Rannym pociągiem wyjecha?em z tego
thwil'l na b'.urkit kattkę, "Ila któ- na maska, czarne rękawiczki.,. Jaka~ , cle. który mi Cfobie zabrał... Strzell·
przed
e
r
' p(.>dłego miasta, gdzie Ciebie znaleźć
kani~
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Ciągle a:najduj~ Po Tobie fal.tie~ §1a- w~: „Chcę byc fW?ft\„.n ~!~kalem, jak -~ana,„ Be)ę $1ę. ~rtę z Pt.2e:r~.ema..~
.
4y, które zbler::!m i cbowam jak ś.~+ię· dziecko, z IJ{}tęiMJ rnd()SCJ... Potem 1Ól~o. CZJ' Ty rnnre z~1·11-d'2-asz? l
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z<larzył się olbrzymi pożar podczas stfne~o mrozu. Ak'cja straży pofarneJ była utrudniona. ze

wody oraz masy

••

śniegu, pokrywające płonący

w

budynek.

względu

na ciągłe zamarrzanle

w

P~ebiscyt 500._
0 00 · ~zieci •. .Kino · kaidem
t,Ogłosiłem się więc
I" "Kalendarz bohateró :", którzy· byli dobro- . miES~kilRiU•.
'
· I

jestem

Potęga

·, · · . .· ·
czyncam1 udzk osc1.
. . · .

reklamy w Sta-

Zie~noczonych
sprawiła, iż, kupcy amery-

nach

·Nowe ,zwvc1ę~t~o
techn1ki.

rad10-

Do sukcesów, fakte osąignęło już ra·
0
amerykańskiego dziwaka.
<lł • · Prz~bywa nowr,. zastosowarn·e ra„
.
,
d:ia. w k.•nematografJL.
Kwa:lci-er Klemens Biddlle z Nowego
Krzysztofa Kolumba wtelbi ma~y- enW Pary_żu.. a jednocześn1:e i w Skan.'.
.
, .
.
·
.
· ' · ;.
4yoowJi. po Wielokrotnych próbach, uda
kańs~y robią na-jwiększe Jorku ma w~e~ką
stertę do1alrów t wr,iele tuz,Jasta: ·,.Zn1w.ecw.t cm .Przesądy l PO- ot się wprząc ra:djo w rydwan
krnemato
dobrych pomysf.ów.
zba'Wlił . ludlzkość Ię}\u przed , morzem; grafu, a mdanowide prz,erzucać obrnzy
obroty na świecie.

Or"yginalny konkurs

Z~szłego

lata wpadlf oo na taki po- przez ożywiienli1e żegolugi morskiej .zbliżył rus-hom~ fiilmu na do~oliną o~ległość za
do sieb:ie kontynenty. Noo wiedząc sam posredn~ctwem apar:afow rad.Jowych.
o tern, byl ZWliastunem nowego czasu, '""
lnżY·rner nor"?'es'lci, Pet·ersen, skonist.ru
k'-A.
. • . t „.4-„.M · •• · b -'·-' , ..... , . owal apara1 ktory przenos11 obrnzek w1iel
uurym 5 'o/l4: · ~~~~~„ ęu'u!:e sc1~,~nu kośC!i 10 :k\vadrait owych centymetrów w

Reklama w St.mach Zjedinoczoo,ych mysf:
stai na ni:edofoi1g nionych wyżynach. UstanlOWi~ 12 n.a:gród za 12 wypracoNew Jork i inne miasta amerykańskie
ń _.,_ ł
h
.A. t •
.
•
pokryte w d:ziień plakatami, a w nocy ~a.. sL~onyc. 00 ~ma : 1'.1-~Y męzcz~zbłyszczą do m1eni,ących srę kolorów nn. I Jak11e kobi·ety naJbardz1eJ przySiluzywszc·I1ki1ch ogłoszeó elektrycznych. ·
ty siię lud~ko.śoi.
Ameryka'llf.111 docenia wartość reklaPół mi'ljona dz:ieoi WZJię.lo udział w
my. wydaje na nią setki i tysiące d gdy tym konkursie. Mtodzteż 33 państw
jest młody, z.abi·erając się do prowad1zek. h
.
.
ł
tlliia interesu. mówij.:
wszyst 1ic częś~1 ŚW!~ta .wsita: a wez- Ogfosf.1lem sii·ę, wiięc jestem.
wana do wypownedzen1<1 Sl'ę.
Osobny dziia1 - ro ogfos·zenia w plisAle fundator za:strzeg.t s:ę, iie pod Po
mach sprytni.e redagowane i układane Jeciem „bohaterów" nie maj~ być rozuwe wwry, rzucające siię w oczy.
m'.a•1l: wielcy wodzorwiie, od A1.!kf-andra
W Ameryce, w tym kraju podziia:tu \"Ir·
N .
. n:.~..
pracy, przemysłowi.ee ruie układa sam -vI•ei~-·
'l\.!lego po aipo1eona r!IC1 wsz,ego swych ogłoszeń. alfl!i też ntl•e zajmuje się t.ecz dobroczyńcy ludzkości. którzybyumi1csiz·cza.ni.em iiich w p.ismach. Na to są woor.e zdaniia młodz~eży mi1ędtzy 10 a 18
sp~cjaJ!ne .bdura ogtoszeniO\ye. które PO-: raklem źyctlia - rastugiwaJii na „bohateT
cteJmuJą .~1ię przepr?wa·~zenn:a ta:k zwani~J ską nagrodę pokoju".
kampa nJ11 ogło&i• ew.oweJ.
.
Biuro taki·e dowii1a.diuj·e ~lę od przemy
Rezuilta:tem tego plebi\sicytu, dokonasfowca. il1e pragnie wydać· oo kampanję n.ego przez 500.000 dzLeci, Jest wybór na
1
4 i1nformui e się o .za:letac~ jego t-0.w arów, s:tępujących 12 osobilstośoi: Ludwik Papatem. przystępuJe .do. d!iiu~a:
. steur, Abraham Lin,ooln, Krzysztof KoWie ()Ino dokla.0.1me, J<łka ka•teitOTJa 1. . ·b J
..
A_
so~ra
~- ·t· Pl ·
~ytelrni'ków czyta dane PiiSma cod!ziiienne u:m •. oanna d' ~c..
e~,
orenoe
1
tygodin.:!ki1fiub ml1esi·ęcznf:1kli' i odrazu zna- N;ghfJi1nga1'e, Ben:iam1n Pramkltin. \V-ood.T.
jąc towar, który mil reklamować. jego Wi~'Son, Jan Gutooberg, Jerzy Stephen1

I

cenę i przymioty, decyduje się na pew- son.
ną grup~ Pi!S1!1; spe·cialine wydz1'..1a.t~ oWt:aśnie pojawi~ siię w druku ,.Ka:len
~acowuJą

ł''
czyna

·

s1 1ę

tresc q· rarmy
oqtoszern:a
1 za
•
,...
•
- darz boha:terów"
nowych, wyznacz.o•
„kampanJ•a".

Ulubionym matywcm og;t•osz.enuowym nych przez mf.ocrz:iież cak~go świ1ata. Po~
fest wtlaczaru'.1e czytelrn!ko'Wli w pamięć dla.je an 12 podit>bi•zn i 12 nat1epszych wy

pewnych, stale

powtrurµją.cych Slię

stów

więc naprzykla~= .. '..Kaw~~,Mą.icooveI!I jest

do ostatnn.ieJ kroph .
,
Zdainlie to wiid:zdmy ośwl1 etlr0ne w najrucMiwszych punktach m'.iasta. czytamy
}e w wagonach ko!:c'i podizi.emnei. r a:nna
poozta, przynosb te same sł-owa, slowa
te pa·t·rzą na nas n ze szpa'1t dz..iernI11:lków.
Efckt }est fa.ki, że wchodząc do sklet>u ii "'!Yśląc:
.
- I rzcba kuPJć kawy.
AutomatyC'mie mówlimy ;
- Maccovell.
A usłużny subjekt doo:aję z uśm'ileehem:
- Kawa 1\faccovert icsit dobra do os.tatniiic.i kropJ1i.
Najwi ększ,cm po1'ski·em b!!tlrem odos·zc.niowcm w Ameryce, ksit biiuro J erz.e~o Borowskilc go, m'.1eszcz<\ce s:i ę w Chicago. Ono to dosta:rcza oglosze11 amcrvka1'1 skid1 pismom po1Iskim i wogól.e całej
pras·:,c obcojęzycznej w Stanach Zjedno.)Wnvdi.

dobra

pracowań.

Jaik dlZil•e'Ci uzasadrui:aiły s:wój pogląd?

p 1 1 .
os uc Ja.Jmy.

NaJWll-ększą iU·ość

gfos6w otrzymał

francuz Pasteur. O nim to pow1adia odznaczone wypracowaoni·e: „Uratował . on
\V· ięcej ·i'Stni•eń łud:zkich, Dli'ź1i Jich :mhszczyf Napoleon W'e wszystkliich swych
\Voj:na,.ch".
O Abrahamie Lincolnie, powiada rn.ło
nowoczesnego. bohaterstwa: „Cz.towi.~k prosty, urodzony na

doci:;cvny zwiastun

od<ludzi:u. wyro.'-1"J mi~d:zy ludźmi ma-tymi, walczył o pokój d sprawl•edKwość.
Życiie Lio1coJ.nia jest wzorem prostoty. Ni1gdy rll'.•e UPTa-wtlaJ demagog-fi; spokojni,e ·i pogooni·e dz.Ialal c!'la pokoju. By.l bo

haterem . .Kto szuka jego pcmmilika, niech
si.ę tylko rozglądtri1e: uw~~elbi:a go lud,
uwolni'.ony z niewoJ.i''...

węzły . złączoną Jedinosc •

.
' O Benjaminie· f'ranklinie ~fosi młod-y
wyborca krótko: · „Pa'frjo~ . mąż stanu.
dyplomata, p;sarz ·i uczony, którego cet
•
....~
"
1em bYs-O
czymrć U'l.Jb~ze .
. .
Woodrow Wilson 1est to „na1w1ększy
łidea'Lista w praktyce, j•eden z naJbardmeJ
poświęcających . si.ę pręŻydentów, których miały Stainy Zjednoczone. Stale dą. t d
.,
. k. .
·1.·
ś .
zy 0 wygnann:a ż. za resu mozi11wo .c1
pojęciia walki t wojny zapomqcą ·umów
międzynarodowych. Je~łi kiiedyś zniszczą

cj:ągu · trzech sekund. Inny W1'.1el'ki
nalazca rad)otechniczny, qinż. dr. E.

wyAlek
sanderS<_>n, główny. dyrektor te.ch~iczny
w .„Radio Corporati.o~ of„Amenca z~udawał apar-a:t „Te:lewi1wr • kt6ry w oią.·gu jedniej sekunc.iy nadaje 16 obra:z.ków,
wtedy gdy a"Paraty })T"ojekcyjne w k'.111emaitografach rzucają na ekrnn tylko 5 do
12 obraizkó~ w ciągu tegn cza'Sill.
..
~l'.C to. me y.:;·zys.t!ko. Bo to .w najbb;z..
szeJ przyszfos01 paryska stac1a „Radiola" z.acz,nf.e nadawać obrazy fiolmowe. Odbiór obraizów będzi:ie si.ę odbywar zapomocą t. zw. telectografu, którego cena
wyoosd . około 1.SOO franków.
.
. A i:atem w niied'łpg.t1ei. przyszłości ra·
d1ood'11:orcy będą m,1ebi k&nema:tozraf we
wtasnem mie·sz'kan1u.
·
...

si·ę jego Mea.ty, będz.i,e W•l·elb'iQny jako iini
cjafor płanu, który uratuje wiięceH!Sm:eń
.
,. ·
.
. .. .
ludizk11~h. 111.iz cala medycyna I w11ęce1 z.a.
pobiieg-ntle baleściom, nd'ż .naTk6za".
"DziewiCa Ortaańska.
•. mę
1w·11~.
czennnica i śwLęta. dmiewczebohaterka
wiiej,ski1e, któ
'd
;.
ł
6"
.
ód
be
r
.
.
·
re w1 :zijja o sw J ~air
u '!;W' au'lll:'Ony
w ri:ku wro~a. zifozyło s:we ręce na ten
maTtwy lud i oto: podniiióst · siię i ruszył Niezwykłeocałenie pogrom
za nią. Jej wi1eJlkość nie polega na zwynapadnh:te~o przez lwa
cięstwach. cdrui·esJonych na potach b:tte,
. W Leicester zdarzył się przed kli:l1kown--ch
lecz na Zwycięstwach
od!lti1es:;.;)..
Y
•
•
•
•
ma dini·ami w wędrownym c~·rku menych nad sobą. Ona, która. ura:towafa je- zwykły wypadek. Cyrkowy pogromca
den z na:jdumnd•ejszycb narodów. pozo- zwierząt zajęty był karmieniem iWiCV
stała pogodmą, czystą.. ~kromną dziewi- ii jej sze.śclu mlodych, kredy z drugtef
cą. Lud. który uratowała; ~ł ją za to klatl<'i wyskoczył ol'brzymi lew airykan·
. ,~,ć
t .„
ski i rz.u-cii:łsię na pogromcę.
·
SJ?<l 1 , na S osiie ··• .
. ..
.
· N:1eszczęśHWy cz.i-0wi1ek wcli·ś11i1ęty 'w
Stary ~~ra.tes 1es-t wiiclbioo.y . J<tko kąt , klatki d strasz:nie pokaleczony, czul
Pr~edsta,~uc11el 1idealo~ •ety~znych· w ·sta iż traci już s.'.·ly, gdy nagle przysz.ta mu
ro~vtnośc~. :·~rze:d IJILm .za C!l-Ptę u~ho- ni1es.p.odZiiewanite z pomocą lwica·
dzdo ut~gann.e . s.t arym obyczaJ?m. SOkra
Porz.uci'.iła ona swoje male ·i ws:ko-tes dOPi•ero '1:'l!1.c-2:y.t · ateńczvkow · szukać cz.yla na kark o wi·ele od s-i·ebie więk·
dobra, podobnme J~k, Iek,~rz ~zuka no- szegp Iwa . z taką zaoi1eklości·ą, te po·
wych metod Iecz1111czych ..
gromca cdrazu zasta.t uw(lllllliony z śmier
Osta·tnim w dwunastce ,': n<>wych bo- telonego . uścisku i mógł WY111knąć · sr.ę
haterów" jest wynafazea lokomotywy z · klatki.
parowej .Jerzy Stevenson. Q nim ·to piCiekawa jest ok01l·irc'zność. że toen sam
sze nagrQ>dwny mloc110C:La.1ny ' biograf: pog-ramca mfal przed trzema Ia·ty ·w Dun
„Urodzi~ się w nędzne! ·wtOsce góm'.czej d:ee bardw podobny wypadek. Po'.~ on
Wylam koło New , Ca~;tfe w .A:nglji. Już ma tego ch'.JTCKO Iwa i przY tej czynności
jako chłopak przejął ~ ~ ideą ja,kby wy- zosta~ :ui.pa.dnięty przez 'fuln.cgo lwa diuzyskać s:.tę, Móraby zb.E·ż~la do · s.iiehi1e . że·go. · · · ·
mddft·lsz.e niaro.dy. .' Dla~ego · celu vraco- . Urałowata go równi eż lwica, rz.uc;a...
wal Stcve11:son przez cał·e życie". .
jąc · siv w· obmnte teKO, który leczył jej
. O.fo Mografje • nowych ·bohaterów" i małe . . Tym razem rany pogromcy są
oto · motywy; dfa których 500.000 dZ'iłOOi bwrdzo clężk1e, a1e leka.r7.~ mają n;ad:zJ,e•
t.e wtaśttl1e osobiistoścL mbraly.
ję · ut·„zymanP.a go przy życilll.

Dr atu w·HOJ 11r1e1

cv.

1

t '

-·

s ·1 -.1·k6W.ka.

Sk.-ioerina w Kanadzie"

· ---:o;~·

Braki organi.zacyjne~--:Pi-ękna gra -' ·„Basiek"·
lfarcerek. -_ Uboga pod względem· ilości ·
· spotkań niedziela. ··
Ba§ki WołodyJ-owsldej, pokonaJy w pięk
K. S. decy.
.
dui,ącę. ·
·l,łezultat tego spotkania: 15: 1, 15 :3=
korzyść dzidn;ych „Basiie.k". · .
30:4,
'To też „Baśki" wyczuty z · pewnością
ie .wtdo\vnJi1a ' jest i1ch ' grą; za~h-w'ycona,
no skOńczen:tU tego meczu >zorganizowal'y natychmiast drugi., czwórkami. Po jed
nej stro1ti1e siiatki stanę.ty 4 „Baśld", IX> :
ie rue wsizystkii·e drużyny, które na w~zf.al w zawodach zgodZli't y siię, względ- drugii-ej zaś 4 z;;twodniczki z pierwszej
fuLe które byly og~osŻon.; w prasi;,e, sta- drutyny, gimnazjum im. Szczanieckiej.
Lecz i te nie zdołały zatrzymać.d-z·l·el
,tvi:ly Sli.ę. Stąd ~1epewno-ść, kto mą grąć
~ ·zesit:awiooe naprędce' zespoły ·nfie mo- nych„ha1'cerek. w ·kh zwycięskim pocho-: .
dzóe. ZwyCłi~snvo przypadło bawi.em . i ·
w tern spotkanht ·. Baśkom w 'stQisunku
.
r;ly stanąć w lmmpJeo~~,. ,
Zbytecz.nem chyba byt-oby dodawać, 15:8, 15.:9=30:17. "
re ta.1ki:ie IisteTikr ·wlie budują 5. rnie zad1wy- Spotkan:i-e to obfitowało w ca~y szcr.e g n&eZ-Wyk1e óifiarnych ;momentów w
ta.Ją . n1k0igo.
Naitomilast ogól1ne ~dowol'ooi1e, ni·e-· prncy zwycięs:I<.iiej „4".
Na,, zakończenie ctd'byl się mecz Mięjma1 za·c hwyt, wzbud;zilła &"r.a nrie:których
skfoi szkoły handlowej z H. K. S.
.
dirużyn.
Ostatni wystąpił z.Qiękgmple1:·gwą11y,
Do ta;kńlch natleżaty p-rzedewszysfldem
~arcerki hu. Baśki Wołodyjowskiej, re- t. j. w 5-oiu grnczy, ws'kutek czego ·i
kmtuj.ące Sli.ę z ucz.e.nilc gi:rtJn~Jl;l~ fan. „tta1I11cl11ówka" usz·czup1i<ta swój sktad,
.
. .
grając. w ,7'. .
~.;; ·„ · · ,
Szczanii,e~~i·e~~ :
'bardzo
Na-ogól „mi.;ncMwka"
Grę tej drużyn;Y. . ce~howa~·~ ni·ez\VY. tła . zacii-ę>~oiśc, cefowość -~ WSkó·µc·:uenJte. iła<lnite, ·AJOkaizi.iją-c puj)Hcznoiś·~, .ca.1'15i1em A ·m-o rdercze wprOśt. t.erhw i wspanii1ala nowe -;wyna:Iazki~ jej ..też „przypadfo zwy- . ·
..
tiochn,Dka s.prawity, ·że hyl Jo taj.( piękny oi•ęstwo 15:4„ 13:15-28:19•: · ·
mec'Z, na ja.ki rza\ilk!') która . drużyna iień- · Sęd'Zi-owali bardzo dobrZie. p:p. :.Pte-, ·
.; !
ska może si•ę zdobyć. Nic też więc dlzirw- trzak; K!iedrows1~i i Welr!liic. ,
Nąrc~arz~.
f;r. Romanek• . jach, gdzie
·
·
u.ego, ile ·cDęte te drirchny, ~m. dlz.'Vel;i.ej I
" · ··

Lódź, 1 lutego.
silatkówkę, uw
zawody
NiedZlielne
~dzone w szk0:le pow:szechilej im.- pff.
tooskiego przy uL 'Za·gajuilkowej, poCl
tvzględem organrizaciti. chromaty lliieco,
jedna:kże pod WZ&"lędem spwtowym przy
korzyły one w'ele ruiespodziianek i. w.ialdiwych każckj pirł·oe emocji.
Bra'k:i orgarrizaicyjflle poliegru!y na tern,

nej grze, ż~ńską drużynę tL

1

·na·

graJ·a

faódlkt

.sport
liczy

.Okręg łó~zlsi

wocnrath

piłkarski

*i'IA

'8:6 zawodll;ikÓw ,~ W r~ 1926 ro- zegrano 464 i'awodów. .
lt

L

'·

•

•

J

.t. zw •• ,skł·i-0ering'„ to popularny sport w rna•
Na zdjęciu widzimy wyścigi ukonnych" narciarzy w Kanadzlie.

ciągn!ęcl przez konie
panują długie zimy. -

h%f&łiSfR4M!.WWW-t

ąmawa+±-J"N''M'ft..,

:;Konarzewsk·i i . Gerbich
reprezentować będą

po:ski sport bokserski

na .t .e gorocznych ~istrtostwach Europ·v w Ber inie.

wegcf było graczy 487. Boisk w okręLódź, 1 lutego · dniach kwictma, bowiem jak komuni·
.
gu łódżkim jest 13~ .
Lódź, 1 ultego
W myśl uchwały ostatniego kongre 1. kat PZB pc.,daje „po mistrzostwach Pol
. Ogółem zawodów zgłpszonych w
_, Ze sprawozdań sekretarza żarządu,
- . (Jrzewodniczącego wfdziatu' gier i dy- o.~resie sprawozdaw~zym _byfo 464, mi su PJBA . mistrzostwa Europy w · boksie ski''.
strzo_w skich w . klasie A' ....,... 32•. w kl. B za rok 1927 odbędą się w miesiącu ma- 1 . P.:>dubr·c traktowanie sprawy zakra
'
.scypiiny ŁOZPN~u. ,przedstawionych ·
kl.. C ~ 103~ · Za\yo~y ,O, puh'!-r ju w. Berlinie. Ni~mie_ cki związek bok-1 wa na wielki slwndal. '!"szak n}e będzie
wczor<>;Szem po_siedzeniu dowia:du- ~ 71,
na
czasu na przygotowama do mistrzostw
- 7, tti1ędzynarodowych - 1. Towa- sersk1 rozpoczął Jeszcze
...,,
· 20 ma·
·
i:
·
· kl'··A
d,
1 h
. łódzki · sport . piłkarski
jemy się, ze
rozpoc.zyna1ą się
- ore
. uropy, kt
w ro k u u b'1egły~. · .
sćę w cu~rach na:stę· pui·ąco: rzysdc ·. zawo ow rozegrano:
·orzedstawiia
.
prace · przygotowawcze aby ta g1gan- Ja.
· · ·
. , 67,· kl. B -90, kL G - 89. ;
~·
Ze sprawozdania .skarbnika'-·wynika tyc;:zna impreźa, gdz~e zmie;r;::ą · się naj- 1 . Jak wyżej v.skazaliśmy sąsiedzi naZgłoszonych graćzy w tOZPN Je~
ŁOZPN r~ozporządza . gotówką - . tęższe P,lęści kontynentu stała . na na- si przy~otowujq &k JUŻ od roku, a nam
.
że
7.66,
przypada
A
klasyna
czego
1896, z
kl. B. - _456, kl. C. - 674. Zgłoszonych! 1382 żt i _1200 w Banku Gospodarstwa leżytym poziomie organizacyjnym. Nie · wedłu6 I'ZB starczy okres 2 tygodnio·
.·
1 zależnje od przygotowań natury organi wy. ·
· ·
, .' „
:· ·
.· ·
w okres1e sprawozdawczym było 345, Krajowego~
zwolnionych - .64, skreślonych ~ 32.1 · Urzy'wtrn gotówk9wa khibów wyno ~acyjl'}.ej I?rŻ~gotow.ują się N!e!11CY ~ go :. . Dowiadujemy_ się~ .jed~ak z ~(ół zpli. · · · · (E) ·.dną podfrresłenia staranno:-;cią do sa- zo!1ych do naJwyzszeJ magistratury
~badanych przez lekarza zw1ązko- ·si aż 614 zl. ···: ...-:~· .
.
" · mych . zawodów~ Latem roku ubiegłego bokserskiej w Polsce, iż zapewnione
. ·
'-·
' ·
· · ·~· ·-· ·
·
·
reprezentacyjnej drużynie
odbył się w Berlinie kurs pięściarski miej<;ce · w
- ,.
·"· ,. .
dla··· zawodndków po~ kierownictwem ; Polski na mistr~ostwa Europy m_aj!'\,
.0 .W "8e .~nan.~gą_eksmi$trza Niemiec, Samson- weu!ug . wszelloeg9 prawdopodob1en18 OmOSCł Spor OWC Z ' ·
·.
KQtitera; w kursie powyższYm brało st\va: m1~trz Połslu wszystłdcb wag
_
· · ' .
· ·
· · '
·-· . .
wovhłfn~c , d(J,f.ożcmo do wiHnęgo zebrania ud~,·at po 2 · najlepszych prźedstawici:n : T.omas~ J:(~n~rzewski, mist~z Polski w_ a
.· .'
·· " , ; r.· · 'frazdej wagi.' Kurs trwał 3 tygodme. ~n półc1ęzk1e1 - Jan Ge1·b1ch {obaj ł.o. , ~ ~ Kraków. 1 lute·go. ·p. ·Z. P; N; . ·· · " „ , „ • ·
.
·Mecze· piłkarskie: Cra·covia--:-Ma!l{°ka:bi 1Obecnie, jak donoszą, przed mistrze- 1' dzianie) i Zygfryd Wende z KS 09 ,
·
"'
„
•
•
.
.; .
.
. Na ~iedz.iicl·~em _waiL~e~ ze~~a;ru,•u Kra 5:Q.- (0:0);:-Jutr~emka~S,okól · 7:6. (4:5), . lst~atni Europy Ni~nwy znów on~~nt- Mysłowi~c.
Jak Dę daleJ dow1aduJemy, w wy„
Na zehranm zarządu)=>. . P. N. tr.zeJ 1 zuJą wspólny tremn2, aby. zawodn1Cy
kowsktlego Z\\_'t~Zfu Pi!krl No~rię1 ~ostał
I padku, gdyby .w dniach najbliższych
., w.ybr~ny następują-Cy - ząr.ząq • .ma.r.r. ~z-1 CU·onikow~e wypow:iedzi1eil1i ' si!ę za 'l~gą a ·1 należycie byli przygotowani.
'dr_. . Gę,tpat~wski ~ . ~9~ski ~'viązek ~b?kserski _do poło- ; nadeszło :v tej ~~rawie ?ficjalne pl~m<?
- de~siki lpre~;es), ~t(L~tęą: ~ B.ed~~r{}w.1c~ 't~zej °Qrz~1ci:wko.
. (w„cepr:ez.es.i:). kąpGJt. l<roc.zynsk:i (?ek1.:e rrre gf.cJ.s.owat .wcale ' 1 ośw :adic_.zv.t:. z: ·na wy· styc2ma roku b1ezącego me rozpo- 1 PZB zaw1adamia1ące, ze wspommam
j zawodnicY. zostają przydzieleni do tej
•
·
··
:w:alnicm zebrąru~rtt" P. Z: P: N. ,;\'J''~losi pro 1 •czął'
i· • ·
trur-z).
. ekspedycJ1 wyj~~zie Tomasz Kona·
. · · żadnych przygotowan, ·
" Na· wniosek R. K. S;·,,Leg-ja", uchwa- iekLrefpnriy.m:ist-rzost,\v. ma3ąi;y na ·ce'1u I
•pieniądZ-e na wyjazd polsk •..:;h zawodm- . rzewsk1 na 2 mies1ęcz~y trening do Pa·
· „„ .•„..
Wpio i.losować prwaiw~i:» Kdze. U moty- oba,Ie.m1e „k1gi,; , ,
·
. ,
ków miały być zebrane przez urząd.;..e- ; ryża.
.„
•
· ·• ·
,
"
nie ;:-:- ,„dnia P ZB" - w pie1 wszą sobo-1
„ ·
„
y
tę i niedzielę grudnia„ jednakowoż w dn ·
S<irsk-e
niewiadomych
tym „ nie ti~zrdzif_PZB z
Or• . ~z'niC.k1, WVZ03CZ91:JV 00.
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·Prefes
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•
J ·
o ,.
utrze1sze zawo
. · ·1(-· , ;· · •
P
·repreze.1-·
r. ~oko'I"
W T• U.
~~~f:J~eniu PZB. w
·P.o 1s. . . _ , . · Iprz&~z?~t:~~~~tac it _··Szer m·~ er c_~~i
u'1
Paznanm postano.w10no skorzystac z
·
·

'i. · ·
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Lódź, 1 lutego.
Lórlź,, 1 I1i1tego. j chami. z todz.:.an zoistał wybrany znany 1ci.prvsz~nia na bolrnerskie mistrzostwa
,
W dniu jutrz.ej:s.zym T. G. „Sakól" or„
W związku z zaprosez;rnl· m j a l(1~ 'na.:. prppaga1or 's pm tÓwy, okręgow'y :.nstruk- !~ uropy \v B::rhnie i wysłać przynaj- [
Igait11'·zuj.e wi<C'J:ki:•e zawody boksers1kiire o
desizł.o od jedmego z czie.s ki·ch l~Iub ów '. tc,r. wychowa'n.:a f:izyczn,ego por. Kuźnic- ni1t1..:; 4 za wodui 1<ów.
lrnrnu.ni'.ka·tia1ch zn.ajdujicrny rów- mi1sitrzos1two okręgu S()kolego. Zawody,
s:zerm1i·erczych do. Po1śk1ego zw:ą zk u kl'' kfórego m zv./sko zós ~.;:ifo . wz1'. ęte pod I
!·nież ż<iw1~tdondt•nie o wysłaniu ekspe- · te .odbędą s.:ę o godz. 10 rano. • •· ..,...~
·Szerm:iercze_go w Ktako\vi'.1e, fepr ez(mla- uw1,p:ę ,prz e.z P. z. S . \v Krakowi1 e.
'vV zawodach wezmą ud-zJi!aJ za~
SNs.i.cl'k<e. spra wy fi<na-ns·owe w zw:ąz dJ!'l.:ji skfa ·::lają1:-ej się z .4 zawodników do 1· cja Polskli, skhdająca· si ę. z najl epszych
sz{ ~rrnirerzy poszczególnych m:ast s r; ot- k.1 ż wy,:.;:rz.r;i;m ,po.r. K11źn; ' c.:k '.~g:o do. Pra- B.:!rlina. Skład jednak tej ekspedycji, wod!n;cy Piotrkowa, Zgóerza, Pabiarllic.
ka si'. 1 ę w Pra·dz...! w din-:u 15 mare.i z Cze- i;r. pokrvk Wojskowy Klub Sz:e:rm:1erczy. . bl,'dzit. usta1011 v dopieto w ostatnich ' Rudy Pab.ia:nil·ckuei oraz Si·eraidz:a.
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o

czem

Paryż

,

-=·=--Prezydent Doumergue zmienił przel<onanie, co do

la~raniamy

charlestona.

I

elli1zejskiim. grupa oficerów z;wrócfla si-ę
do prezydenta, aby zezwo!Ii1l tańczyć
charJ.estona.
Prezydent Doumergue ooliecil najpii:erw
zaprodukować sobue chf1Jrlestona, a następrrie uwzględni1ł prośbę owerów.

Paryż. 1 lutego.
Prezydent repubHiki fraincuskiej Doumergue był do tej p.ory przeciwn;.k;iem
charlesto04 i d<>piero wczoraj zmi·eni1ł
S\\ oh zdani·e o tym nowocz.esnym tańcu.
z okaz;: urządzanego balu w pałacu

demonstrowania filmu

wyświetlać

w Niemczech
filmu

słyszeli o wojnie
bdkrycie nieznane20 plemienia na Svberji„

Ludzie, którzy nie
fS!W«WfMHMH#*

'S@MWH+

- oto zakaz, jaki
Francja.

ł\1gla

wydała

Liczba m:iesztkańeów tych osiedli, .
Moskwa, t lutego. r trudniących się przeważnie myśHw- !
Ekspedycja naukowa prof. Sza-Hłowa stwem, wynosi 1 i pół tys. osób.
Mieszkańcy ci nie słyneli dotychczas
wykryła w obwodzie Surguckim nieznane osie·dla t~byliców, należących do ple- nic o wcjruie światowej i n:e wiedzieli o
istnieniu władzy sowieckiej w Rosji.
mienia kar~i1116w.

zmarły

W jednym· dniu

Yorkłam

142 osoby na grypę.
Genewa, 1 lutego. I Niema, grypy w

Rozbiły się dwa pociągi
33 ciężko rannych.

i

ttt

zakomun1kował
rząd n

-

I

na.w

pod

±Mt• A

noczonym

St. Zjedemiecki.

Zmiany w dypłoma~Jl
sow~1n:kłei.

Rosji, Rumu.nji, Turcji i

Kom'.sja zdrowia Ligi narodów oglo- Palestynie, natomiaS>t bardzo cię"Żlki prze Kopp na m.e sce Krasioa.
z rozwoju epi1demji bieg wykazuje w Chinach i Japon·;i. W
Moskwa, _1 lutego.
W pobliżu Nowe·go Yorku ziderzyły grypy. W sprawozidaniu t~ podkreślo- j Tokio w jednym dniu zmarły na grypę
Rząd sowiecki pow:zdął decyzję w spra.
się z powodu gęstej mgły dwa poci~ ono, irt grypa ma przebieg słaby we Fran 142 oso1by.
wie za.s·tąpienia zmarłego posła sowiecsobowe, 33 osoby clę;żlko ra·nine.
cji, Niemezeeh, Czec·hQSłowatjd i Pql-sce. J
kiego w Londynie Krasina przez Jml!lego
dyplomatę. Będiziie nim były poseł S()4
wieolci w Tokio, czł-011ek kolegjum koludowego spraw zagranicznych
misariatu
traktat handlowy z litwq.
Kopp. Poseł sowiecki w Afganisfanie
Tallin, 31 stycznia.
Ras!kohlli!kow został odwołany i za·stcu>i<>
(A TE) W na,fbliższych diniach wyjetny przez Sokołowa.
palaczy
dża do Kowna estońska delegacja dlla rokowań i zawarcia traktatów naftowych
Moskwa, 1 Iute·go. Jparowych. Palacze, w liczbie ti"zecti, po ~
riom i ędzy Estonją: Liitwą. Rząd sowiec~
Wsiku·t ek wa,dliwego urządzenia ogrze nieśli śmierć na miejscu. Gmach fabryKl Pfęk"ą I zdrową cerę M
DŁO
ki zapłacił 600 tys. koron esto1iskich
ia transport i za formalności celne od 15 wania centralnego w gmaichu fabryki bła I został kompletn~e ulemolowany, Wobec otrzym"' sz, uż!. wając
W bronz Weill
lu K S
m:'ljo,nów rubH złotych. przesł~nych trall wałnej uustu Jegor.jews!kie-go w okoli- dnia św-iąte-cznego wdęit(S~ych strat
I• p p
&pakowaniu
o K
zy tem w 235 skrzyn:acb. zaw~eraj~cych cach &taej.i Ka,mienskiej, w okręgu mo- d?Jiadi inde było.
·
sk:e~, zdar~ył si~ wybucll kotłów
od 3 do 4 pudów Ziłota.

Nowy York, 1 lutego.

siła sprawozda:nie

Eston!a -zawiera

Wybuch w fabryce sowieckiej.
zabitych.

Trzech

I

y

w

a

ne

1

Dziś

i dni

CASINO

następnych!

Egzotyczny nadfilm produkcJI francuskiej „Oaumont",

dysz~cy namiętnością

Dziś

i dni

następnvch!

miłoścL

pustyni epos grzesznej

lad czyni Libanu
PIERRE BENOIT

zreanzowanv

kosztem niesłychanych wysiłków na autentycznem tle palmłrskleJ pustyni
Libanu I Syrjł według POwieścł znakomitego pisarza francuskiego

płaskowzgórz

Palestyny,

autora niezapomnianej ,,ATLANTYDY".
Kobieta. które) tre~clą tycia były nalone orgfe w luksusowym zamku.
kobieta, która w objęciach wytwornych marynarzy dawała upust swym namiętnościom,
- oto hrabina Olga Orłow duchowna siostrzyca osławionego demona • kobiety, ANTINEL
Sp~cłalnłe dostosowaną do obratu ilus.tracJę muzyczną.opartą na motvwachwschoI 'I
dnlch, wykona powlęk:szona orkiestra łącz~ie z oryginalnym chórem rosyjskim

. QA''•
,,ZIELONA PAPU

POCZĄTEK

I
„_
nafi11Y. 11n!na1~~la Ueil.'1~1.'1~ ~.~::~'.le~:=~ !:•••Ił• li !'p'!~::.; l1z.isu!,~~sty~ "!!~o~~~c~::

-

styczny przy Górnym RynkJ,

-

Piotrkowska 294, tel. 22 89

Materiał~ bawełoia
~: ze':ba:a~'.! ::-

pr1y PT1ystanku tHmw. pabjanfcklch).
przy 1muje rhorych w rhoroba(·h wszyst·
0
k·cl, _„ ec1alności l'd g. 10 rano do 6-ej
po poł. Szczepienie ospy, analizy (mo.
czu, kału, krwi, plwocin etc) operacje, sk1e orąz duzy Wy·
bór poń~zoch po
opatrunki,
tanich c:enach
Porada· 3 złote.

LE -....

VW
- Wizyty na mieście. .
tahieQI i Opl'! acje od umowy. Kąpiele ż
świetlne. Naświetlania lampą kwa rco· eromskie~o CPaó·
wą. Zęby sztuczne, korony złote. pla-1 ska) 27 front parter, wejście przez
tynowe I mosty. Roentgen.
QI niedziele i święta do godz. 2 po poi. bramę.

Prenumerata:
=========

Zł wydawu~wo

botn

2Irnn„Iowe f

&

au, pdp.

Jedwabn•

"ltuswka.

01

,M.i

11

.

..
.•
.
~1pr~1~!~kabz'~:t:!es1Db~~bn~~t=lo
codzie11me od g<)<b. ReperUJę cbuwska 15 Plisieclna raty.• „Kredyt 1•Akt whteMczo rny ~Kw godzmacb
a 1arstwo I ompo~yc1a.
1-11 NaWI"ot 15. I p. XI annyc
ki.
b" 1·
2-7 wiecz.
skromnie
Zap1sy codz. od g. 4-7.
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