.

"

.

Trup
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odciętą głową«

Nowa zagadka, nad którą
się

biedzi

.WIECZORNY ILUSIRO

między

szynami.

Przybliżywszy się, rozpoznał 4 prze
rażer.iem. że jest to straszliwie zmasa·

_ _ _ _.......,....__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _·~.--~,~------------~--.,...---- krowany trup

JłOK V.

lóDZ. CZWARTEK, 24-go LUTEOO 1927 R.

policja.

Warszawa, 24 lutego.
Dróżnik ze stacji Włochy pod War•
szawą, obchodząc wczoraj rano oddany
jeg'l 1.neczy odcinek toru koleJowegG
zdała spostrzegł jakiś przedmiot. leżącJ

f

CENA NUMERU 20 GROSZY.

jaki egoś

mężczyzny.

Po-

szarpany tulów tworzył na białej sza·
cie śniegu, ogromną czerwoną masę.
Obok leżała, dopełniając krew mrotą·
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~r~~m'ri~~~:::ni~~~~~~wiona, wypły
0
pom·oc'
o
Franci·
pros·1
AnglJ·a
miJs~~i~~~~k~. f~~cj~1inf~z~g:i!~c~
" 'C
.
z

11

Europa stoi w przededniu inwazji rosyjsko-chińskiej! ~~r0 f~1~!~~~~iot~1e~!~z~~~~~~o~si~~
okoiiczności śmierci.
francuska
Prasa
Zbrodnia, czy samobójstwo? Połleja
•
·
.
·
W Oła
-

• aJU
zang
W
S
h
Syt11acja

biedzi
dalszym
k)
,
n1ezwy e grozna. zaniem tego pytania.

....,

:zna~-

cyga flk a

Wiadomości t' zbiegły słe Z r>oglosb.mJ z Pekntt o ustąpienu premiera Wet

bng na rzecz KQO. Wszystkie te wiado

'mości zwiększają panikę w mieście

·
l>odej·rzaną

Naj
Clrobnlejszy inc)·dent może pociągnąć
za sobą jaknajpoważniejsze konsekwen
eje. Chińscy nacjonaliści zaczęli rozwi
Jać propagandę po~ród wojsk hindus„
kich. które wylądowały w SzanghaJtt,
rozppwszcclmia]ąe pośród nich ulotki,
lik
.
, .
$kterowar.e przeciwko ang om.
Z Nankinku donoszą, iż ostatnio rozeszły się pogtosl\1. ze generał SunCzuan-J-'ang ma ustapić ze stanowiska
.1
.. .
?wódcy.
.~ Bunt marrnarzy ehe.tow wojennych
ehlńskid1 w $zangłiaju rozs&.erzył się na
dwie dalsze kanonierki wojenne. Wczorajsze bombardowauie z okrętów chińoto
· arse.11;,.t
ł sk.1erowa 11 ~. na
~' P •
~kic h b~o
tony tuz obok ko•1cesn francus~nej.
Natychmiast po rozpoczęciu ostrzefiwani~ okręty francuskie przybrały po„
staw> wojenna i skierowały swe działa
na o:r,}tY chińskie. Konsul francuski po
iecit zakomunikować marynarzom chi'ńskim, że rozpocznie ogień, Jeżeli bombardowanie uie zostanie natychmiast

&Wi

:; LMti!iWi!A! i

'TJ&W L

rol~ powinna za.1·óć się
'i
..,
Wróżba spelnila się: Gorzały z.a.buWUno. 24. lutego.
Marla Czerniawska.. tona bogatego dowanfa Czerniawskich.
Nim nieprzytomna f)rawie z tr'W'ogi
gospodarza... ze ":Si Ooć, w gm. ira~sld~j
(w pow. ~ejskim) dO!"!edziała stę, ze niewiasta zdążyla dolecieć do domu,
'W sąsledmeJ wsi Karolowce przebywa przepalony dach z trzaskiem zapadł się.
Wkrótce runęła także strawiona pożacyganka-wróżka.
przepowładająca ·przyszłość. ..Korzysta- rem, stodoła ł obora, z której wydobyjąc z nieobecności męża, kf?rY pojecha.t waty się żałosne ryki żywcem palącego
do lasu po drzewo, Czern!aVfska, za- się bydfa. Cale ,;ospodarS:two Czemiaw
mknąwszy troje swych dz1001 w mie- skiieh spłonęło doszczętnie.
z pod gruzów wydobyto zwęgfone
szkanfu, udala się do Karolówki.
Wróżka. stara cyg,anka. nie wesołe trupy żywcem spalonych dzieci; 5-letn!e
go Mlkolaja, 2-letnią Zofję i !-rocznego
p.rzepowfadala Czerniawskiej życie. ·
- Wy~trzegaj ~ię ognia - .mó":iła Bazylego, które bavliąc się zapałkanri
-:- pr~ez me:r~ wkrotce spotka się w.tel- na tóżku, spowodowały pożar.
Z inwentarza, prócz zabudowań, spło
nreszczęscte. smutna powracata, pakie Czerniawska
trząc w zamyśleniu w stronę domu. Na- r.ęlo: 4 konie. 6 krów, 8 owiec, 9 świń,
gfo. jakiś blask zwrócił jej uwagę. Pożar oraz kilkadziesiąt sztuk drobiu.

w~ wsi. Jakietl!ś strasznem przeczuciem
w1edzfo_pa. tiohlee-ła co tchu. ,

.

,

Paduch•

Komun'1s"c·1 cz· escy
Opanowali ·dwa ma~ ątki
ziemskie.

.

1epura

K'

tładzwyczaJ"ny
Do

ogółu

r

1
obywatt!!li Rzeczupospolite1·
~

w kole szczęścła znajdują się

c s. ...„. . ecn e ~uwa Się wes Ja,
czy francJa zgodzi słę na dalsze posuwanie s i ę wojsk kantot\śkfoh, które zajęły czę śc .konces~ francuskićh .ł czy wogóle mocarstwa. zadecydują bfokadę

jestcze kolosalne wygrane, w

szczęśliwym

wygras można 400,000 zł„
. Wzywamy wszystkich do dals:iego npna losów do obecnej V
N~ch każdy korzysta.

wypadku

fduy.

największa. najstarsza, na)szcz~śllwsza kolektura

\V ciągu os~tm ;t:~z,;~!~!~!~ch !
.

B• LI

a11STBln
I. S•kil
IJ .
.li
tgt1zi

PIOTRKOWSKA 7Z
War;;za.va: Marszałkowska 146 Bielar1ska 3, O"dZl.~ł W
prasy francuskie!' daje się tauważyćl
gmatł 6raad-Botel.
'Królew ska 4~. Kt. Ptzedm. 37, Nalewki 42, ,J!.. .U •
zwrot w stos1inku rlo wypadków ch iń•
skich. P•Jdcz~1 ~ r~,~r c~ 0tvct1c7;:i:; wir,k -1 ~~J·~~""".'PP."".J'1'l!l!;~t~~;~~~,_...EW..t#~Yi.S&U&WBF
1

_JU

Berlir,.i~
B t!- ..,„ f
ł ,,,_, erEUll&f ~ ~!tit$
Sp
IS· '111:a. t• :xipreset11 •
ee.
\Vyis'tępująey obeC!Ilie w operze bed!1'
ot<rzymu~ ·za jied:ea
ski9j Jau KiepUtra
......„.łęp twiią<: maireik niemiedkidt.
1... 1'"'
W niap~yioh dniach ~tąipi .on w
wtraz 2: ~jsłynru~~
?J>~rze ;,Tooca.
święci

telegram!

l'<6wnłet dził w 14 d11iu t:U\gtliema V kl. 14 Lot Pa6stw. pacłła w n•nef naf.
nezęśliwszej, najstarsz"j i najWięksl'.ej kolekluru. z kolei dzień po am. potttaa wy4raaa Zł. 50.000 "" N! 6 a:f.1!82.
W obecnet V klasie padly w naszef kolekturze bnpoflująee wyg.r.u11, a tnła.nowieie:
Zł. 200.000, so,ooo, 50,000, 10,000 1 6 1000, 3,ooo i wiele innych.
Powyźsze wygrane przemawiają zatem. :te szczęście sprz:fja nąszvm graczom.

~ka zaczyna występować z ządaniem
bardziej' aktywne"""" stan°"1iska rrancjt
6"'
w Chlnac~ gdyt, zdaniem tej prasy, Europa stoJ w przededniu łnwazlii rosyfsko-

Ta11g-tse-Kjangu.

zast~etił się

I

w odnJe-

k

którym

Dalsze dochodize,nfa w sp1rawie tej tra•
gedji ofia'l' nędzy społeemiej wykal'Zą, 1'
jaJkilm s~01p:nńu ie ·<l•V'a sarn0ihófi1S<twa st.oj<.\!
do siebie i skąd p!i:"zys:zedł Lewidld w ,po„
przy ś;pA
siaidanie revrolweirt1,
i go·
· które•
·
Paidu-chu w -poc1ą,.~u .n:e ma eziorio.

Praga, 24 lutego.
Ciekawy wypadek zdarzył się oneit
daj, charakteryzujący działalność komu
•
nistów w Czechach.
stoją
Dwa ~ielkie _!Tiajątki ziemskle ht.
1
wśród uk~atfiskiego. :vl?ścia~stwa . Zebranie to i:liało charakter elrnnomicz ;g~~~~ffZ;0 r~f;~~~i' _ k~~iii~s~Ó~.P~~~:
na Podkarparcm zauwazyc s1~ da}e sa- ny. Pod komec uch\-yalon? .wysłać tele rzy zaprowadziii tam natychmiast go·
morzutne .twor~enie się wfos~lanskI~h gra~ d_? mar~:za.łka P1Is~~d.sk1ego z. wyra spodarkę komtniistyczną.
Dopiet"o policja usunęła niepravniych
partyj,_ me podp?rzą?kowujący~h się zap1~ •· "!lufan!a 1, laJalno..,c1 dla panstwa.
·
stronnictwom. ukcruńskun. Ostatmo od- Rowuez i z mnsch gmin donoszą o po-lwtaścicieli majątku.
•
.
było śię w miasteczku Smorze, powi~tu dobnych zebraniach.
1
·
kolskiego olbrzymie zebranie z udz1a(
•

łieniu do wydarzeó cruflskicb..
Li.
•
·- t. prasa praW'tcowa
Rówm„"'
nancu-

'

popeł:nił
samohójistwo, ale rewolweru przy niJm
zn,a,lez„ono.
me Pi:zed
ki~u ·dnnami zn.ów zaszedł 11
Stry)u fa.kl (lłk.ropnego :sa:mohójs:twa. To
ittie;jaki Roman Le.wicki<, znalaz:ł5zy się
bez pracy na bruku, targnął się na sr.tt~
życie, raniąc się cię!llko z browQ'.:nga. \YJ
stanie bezniadziiejin'}'lDl przewieziono gr
do s'Zpita.Ja. .
p 110wadzonie w tej spra-v.ie śleicbtW'l\
wykazat0 ,, ~
Lewlcki u.żył tetfo właśnie browWnit8i

St Wa
, ł wa.
• d Ia pans
na gruncie Io.J• a Ino Ś ci i zau f an1a
Lwówt 24 lutego. rlern przeszło 2.000 włościan ukraińcćw.

1jenia go do porzucenia do.tychczasowe-

i

2 ludzi.

Włos"c1·an"

począł energiczną akcję dyplomatyczną

luń ki"" Ob

żvcie

te wraicając koleją, do dpmu,

Rola cy~anki-"•ró„kl Jest w tel spra„
wie p0d.ęJrzana.

wobee rządu &ancuski.ego, celem s1do-

wyczekującego stanOWJSka

.

.

Stanisławów, 24 iutego.
P:rzeid jaibimś C""?aiseim, w pociągu, zdą
tającvm ze Lwowa <bo Sfryfa, P'Q!Pełrtił
wyst!rzafom z .rewołweru
saimoib&jis.two
.ndejaki Frandis2'ek Piaduch. Pracował on
w wairsztata,ch kole~owyich, ale z ;powodu
tni:ędzy nittn a kier,ownf•
r~niiiCY zdań
kiem wan matów, musiał u.stzw:ić.
Chwycił się tedy ostatniej deski" ra·
tunku i in.a.pisa:ł proś.hę do ·dyrekcji kolei
o 11dziielle1nie jakfe.;.i. p05.ady, ale załattw~o
no ją odmo1w.rtle. To pod.ziałał.o sati tak

.„ „ sk·
· wśro„ d uk-rain
Nowe ugrupowania
1ego

wstrzymane.
w cab·m Szanghaju wre. Prawdopo
'iobnie ju~ w_ uajbiiższym czasie reszta
~ot~ . cb1ńskJej ~rzylą~zy s!e do pow•
)tanców. Flota :.udzoz1emska jest zd7.cydowa~a usunąc z ~ort.u w SzanghaJU
:wsi;ystkie okręty chinskie.
Paryt, 24 łtttego.
· ki
d
,~1 """t · h d ·r b
•n OSL'i:I. me · n ao rzą ang.1e1s roz

go

sobie

, Ż ł a p0 Z•ar•

I

rozwią-

Browning, którym odebrało

z

ponc·,a.

nad

R1wo1w1r samobójców.

Wy W r 0 y

.Jej

się

\

dzienników wYkazywala dużą o- tów słnchact J dJińskiego unłwersytetu
bojętność na trudllflści n!'potykane w w Mo.skwie.
Razem z nimi przybyła 'delegacja
Chinach przez A· tglję, obecnie prasa
francuska solidaryzuje się wyraźnie z komu:;:iistycinej międzynarodówki, w
mocarstwami, iiosindajacem.r poważnie sktat'4zle kt{reJ znale~li się znani komuni.śd, Tom Man (Anglja), Dorlot (Pran. w Chinach.
tagrozone interei. .-y
S?.anghaJ. 33 tutego. cja), BroweT (Ameryka) i Roy (Ind.je).
.
, Do Kantonu przvLył z Moskwy wy- \V ~iązku t przybyciem delegacji odbitny prtywódcl Kuo-Min-Tangu Szan-1 byty się w K~ntonie wielkie parady wojPing-Tang w towarzystrw1e 45 studen- skov~e.
szo§ć

, Londyn, 24 lutego.
„Oaily Telegraph" w korespondencji
' Szanghaju tłumaczy strejk generalny
chęcią przygotowania gruntu dla okupacji miasta rrzez wojska kantońskie.
'N'./ młeście do ostatniej chwili istniała
nadzieja. że ~uu-Czua.n-Pang będzie
()rganizował ~nergiczną obronę. Wiadomości o ustąpier.iu dowództwa na rzecz
generata Ling Siai1g-fanga są komento
jak naJr· óż noroctn·1eJ·szy s posób.
~ane w

ciągu

w

r

triumfv w

spiewaczką ~ędeńs.ką Jeritzi\.

p~

donoszą, iiZ Jan Kiepura~ wysun~ł t~
nie podwyilki h·OI110rarjum do 3 t,eięq
m.81rtlk za. wie'C'Zr&r.

Kurs dolara.
W dtiiu dzisiejszym przed i>ołudntettt
na rynku walutowym w Łodzi w obro-oi
ta..:h prywatnych kurs dolara V'iynoslf'.
5.92 w płaceniu i ~.Y~ w 2aoflarowaniuTend1:H~ja

••statki~

spckojua., . ~erja.lu p~
N

....._.,

·„ -
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łł!edola powow~nna

Rewolucio vortuaalska v. .obrazach.
1

narodów

przed

parłamentem
gosoodarczym świata
- :
--

Państwa

zalazne wzajemnie· od siebie muszą
nauczyć siq wspólnego
i zgodnago pożvcia. ~
Z

elastycznością, świadczącą

o zna-1
priystosowuje si:ę liga!
narodów do zmiennych potrzeb życia;
powojennego.
Wystąpienie szeregu państw, a daleko idąca rezerwa innych (Włochy, ttiszpanja) odebrały lidze charakter unf.wersalny. .
Kurczowa obrona przez każde pań
stwo swojej suwerenności nie pozwoUla
rozwinąć ligi jako organizacji nadpań
S:tiwowej.
$wiatowe zagadnrenia polityczne utorowały sobie poza ligą inne koryto;
bezpośrednie porozumienia
zainteresowanych stron okaza1y się dogodni'ejsze
od rozpraw międzynarodowego genewskliego parlamentu.
Podobnie i t. zw. sprawy mniejszo§ciowe, na które kiedyś liga mtała być
cudownem lekarstwem. obecnie usunęły
si~ na plan dalszy. Same mniieJszości stra
cily wiarę w skuteczność tn•rerwencj_j zewnętrznych i szukają rozwiązania na jedynej właściwej drodze zgodnego wspól J
tycia narodów zamieszkujących terytorjum mlesmne.
Zamiast tych utraconych. dzied,zi n
ga narodów skupiła si~ obecnie okoJo ł
cznej

żywotnośei

I

1

Jf-f

dwa nłezmlernJe doniosłych zagadnień:
rozbrojenia I międzynarodowego IO·

Of~ neteor _naJA,włeł'szycti z(J'fe~ folograncznyclt, trustruJących rewofucre parlugafską, srtum1oną przez rzad. Widzimy
więc (fot. l) PoŻycJe zajmowaną przez rebeljantów w Jardlnade de S. Pedro w Lizbonie; (fot. 2) - niszczące skutW

spodarstwa.
ognia, który dał się we znaki stołecznemu pałacowi księcia Palmeta; (fot. 3) dom, znajdujący się w samem centrum
Sprawa r~ro1enła nie wyszła Jesz-.
walld, roz2rywaJącej sle na ulicach Lizbony; (fot. 4) - podobiznę kapitana Chavesa, jednego z przewildców rewolucji
cze ze stadjum prac przygotowaw- (fot. 5) - zbombardowany dom w śródmieściu.
czych; natomfast Już 4 maja rozpoczyna !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! "!!!*!!MM!!~w!!!!~z!!:!!!!!!!=~!!!!!•i-.~!!!-~·~-!:•~·u~5'1ll~Pl~!M!-~'~"!!':S~~·~--~liliil~@.lW~!'
obrady w Oenewt"e mJędzynarodowa

1co~= ~~s~:~~:nremł"e

niedole
z

obfliy,

i

amerykańskiego

i

milionera.
k

s~:i~~~l:~~as~"!~o~~~dp~~~~:;łę~o~

i

Dł>efnmje wszelkie zagadnienia międzyd d .,
d t
,
k . ł
kle posz~nowanie zwyczaj6w historycznych.
.narodowe. zwt~zane z handlem. orzemyona go z ra Zł a, a op owana cor a os arzy a - Mieszkańcy tego grodu zostali w 1382-im-roku O•
Ilem 11 rotnłctwem.
kazirodztwo.
calem przed najściem wroga dzięki pewnemu o6y
Z t
dzłal b dl
ł ~Ć ha
watelowi nazwiskiem Hans Roth, kf6ry ostnegł
a em w
e an -.: wo no
nBył sobie w Nowym Jorku bogaty,, miliooera o usiłowanie
kazfrodztwa, o w porę załogę o zbliżaniu się wojsk nieprzyjaciel
lla. taryfy ce!ne ł traktaty handlowe, starszy pan, nazwiskiem Edwaird West zamachy, na jej niewzruszoną dotydi- skich. Rajcowie ustanowili, w dow6d zadużo~cJ
~tody pol'leranta handlu I komunikacji; Bro-wtnitng.
Maiącloe!k jego oceniano na czas enole.„
wdzięczności, iż najstarszy tego rodu otr~ymy
mmłeJszenłe s!ły nabywczej ludności.
mµjon dolar?w·
WOibno m~ więc było
W ten-sposób Browningowi dane by- wać będzie po wsze czasy i co roku płaszcz w bar
W dziale przemysłu• stan obecny mieć wszellk~e ~Y·
Nie były one ło W)'IPić do' dna k'.eHch goryczy i poz-! wach kontonalnycb oraz rentę wartości 96-ciu
a-..anoścl
'-"'
•
l
al ' zresztą byna'JDU11e) DOIŹ1Jle. Jak m ówi .nać do gnmtu przeWTolność że(iskiego franków dzisiejszych. Przed paru dniami żmarł ol!IUU
z 1cwuemJ przemy~ w czy: poeta:
.plemienia.
Ale podobno nie przei'mlllii'e rrtalni potomek po miea:u Hansa Rotha w w'-- '
(techniczne, handlowe. kredy.oowe), .środ,.1.yć go uczyła uśmiechnięta
;i
&ię tem zibytnio.
S;clachetne jego serice ku lat 90, WQbec czego rada Solothurnu we:zwa- 1
~ naprawy.
pieśń Horaicego _
' '""T;'
jest nadeł gotówe do wzruszeń i poświę la ewentualnych krewnych jego do zgłoszenia
W dzfedzłnłe rolnłctwa: stan obecny,
k~hał pienia.dz~ i dziewczęta celi. Zamierza poślubić dziewczynę 15--le swoich praw na to zaszczytne dzjedzictwo.
yny obnłtenia produkcji, środki
cóż w tem ~oznego: ?
tnią i ZJaia<loptować dwie inne.„
--łnresienłL
b
łE.1-W.
Brownmg
nuralblile
dk;ituf
-·
•tswSi!&i&P iiiAW•
trWWWWll!l-M•
puu.
y s1donny d-o ucruć
pl1a>toniczinych.
· tt UA&&W-..
52' to, Jak widzłmy, zagadnłenła za- Przed rokiem spotkał miłą, skrómną a
adnłczej wartości. Pod względem go- ubogą panienkę, nazwisildem Mary 5\pas.

o

l

1

i

i

1

i

i

podarczym wzajemna zależność państw
est tak ścisła ·te współpraca młędzyna!Odowa mote wydać niezmierni~ poty'

i

leczne OWOce.
Inicjatywa llgi w tej dziedzinie była
wysoce wskazana. Zachodzi · tylko pvtia.
_
.
me Jak przygotowana wystąpi Polsl{a ua
konfi>rencji genewskiej, aby nie tylko obr011ić swoje interesy, ale jednocześnie
przyczynić się do usunięcia trosk trapiacyeh całą ludzkość.

~zruszył g~ jej smutny I~, poo:a.nowił

więc uzn~ć t .za:a-doptować Ją. Dz1~"!:ezyina zgodziła się na to z ochotą i mitl1oner

po.siadł

wkf'óke

20-letnią córkę.„

W pół rodcu potem spotikał mą pa- :·
men.kę, nazwislkiem Franoes H-eenan. Ta

była iu'ż mn:ei s~rom.na (znano ją dobrze
na bruiku nowoi1oirsk1m pod popu1Mnem
imieniem „Peaches" - „Brzoskwinia"),
to też uczucia Brow ninga były jtlli: tym
razem mnie9 plafonfozne. Zaproponował
dz'.ewczynce (liczyła
bowiem 16 Iaitf)
matź,eńs~o i .wikrrótce stał się sziczęśii-

Lekarz-:- operator

zostawił

,, '

dren gumowy iw ranie pacjenta.

i
I

Interesujący proces w sprawie odpo- d<i't leka~z, iz przyczyną jest ogólny złyJ

wiedzialności lekarskiej, rozgryw2ł się stan paqenta. .
·~
niedawno przed sądem w Nancy. Prze: Po u?lyw1e ro:ku, . nagle na PO-)
mysło~'iec p, Boula_nger, cierpiąc dotkli-i w1erzch111 rany uk~za_ ł się .kawatek dre- .
we bóle w biodrze, lud al się przed pótto- n~ g~mo~vego, ~.tory chirl!rg pock.zas.\
ra rokiem do Bru:y eres. do swego stale- pierv; szeJ operacJ1 pozostawJt w ciele
go leĘarza, Germain. Lekarz, skonstato- chorego.
.
cr
•
wawszv ostry reumatyzm, zalecit paTen to dren podtrzymywa! 1 po,.,~r„J
wym mahonkiem.
cjento\Vi kąpiele ,: parowe. Po pewnym szał stale stan zapa1!1Y· Dren, wy,c1,ąg:nię.,
Pół roiku wystarczyło, aby szczę:śJiwy czasie cfioremu uniworzvt się wrzód pod- to, ropa przestał~ s1ę se,c~yc, a ,P· Bowma:tzonek stał się zwykłym
rogacziem. skórny; operacja bvla tiieunikniona. Ten langer 1?? tygodniu zwetme zdro:w:mód
żona O!p'Uściła go z jaikimś młodym k'O- sam doktór. przedął wrzód i w głęboką pow~óc1c do s;vych zwykłych zaJęc. Zaćhalnildem, wpląituiąc go w taką sieć in- ranę .zatożvt kilka drenów O"Umowvch. skarzyt on WO'WCzas l.ekarza o 30.000
try~, ż-e on _sam m~e. uchodzić za win.o- Chory przebywał pod dozore~ chirurga, frankow odszkodowania, skar~ę swa. mo
którv się poznał kokainie wa)'c~.
A ro:vnoczesme wniosła p~zec1w któr zakłada:l mu patrunk"1 i stopniowo tywując tern, iż skutkiem ni:edbalstwai
Urzędnik policyjny w Trje·ście prze- ko ruemu s•kargę sądową o wysokie od- ·
Y . d- n
chirurg-a, byt przez rok unieruchomionr.i
Q,rowadzał niedawno rewizję w mieszka- szikodowa111-ie, maiące w:elkie szanse wy nsuwat re y,
i musiał ponieść koszta dw.u d_odatką-:
mu pewnej kobiety, podejrzanej o handel Il grania. Z drugiej słrnuy _ z:dradz;iła go
Wreszcie pacjent powrócił do domu, wych operacji.
- _
narkotykami.
przybraioo córka. Okazafo się przedew-, lecz tu, ku jego rozpaczy, uczęły się
Po ekspertyzie, powietzonej trzemJ
Pomimo skrętnych poszukiwań nic, ,szystkiem, że nie iest - oin.a: nawet przy- tworzyć wokofo ranv nowe \ nzody w profesorom wydzia<łu medycznego "fa
nie i,nalazł, gdy nagle pies policyjny, któ~ braną c~rlką, gdyż -przy a'.~le adoptacji wie_lkiej i!oś~i. Dr. Germain .mu~ia~ i;~- Nancy, trybunat skazał Jekarza na wy-i
ry mu towarzyszył, zaczął w pewnem ,p:odała się za młodszą, in:z była w rze- aplikowac k1Urn nowych zab1egow eh!- płacenie 12.000 franków odszkodowaniai)
miejscu nagle obwąchiwać i kichać. Usu-I czywisto~ci. co po ciąg a za S:Qlbą unie- 1ru(gicznych. Minio to wrzody rozsze- pacjentowi. Mata stosunkowo :rekom•11ię~o stół, oderw~no cze.~_ć podłogi i zna- w;aiżini:ei:iie ~k.tu. . Na dobitel~ - Mary',! :·zaly się dalej, a .na pytan_ia zaniepo~o- pensata za caly rok cierpień i unlemoillt.I
leziono funt kokamy~
- rue ma1~c J<UZ me do :sfrac,~;a, osllrnr,7.a Jone2:0 chorego i Jeigo rodzm_y. odpowia- wienie WYkonywania z.awodu..
i
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Jie ie~tem lłDJiiei~m 1uw~~n. Ieu 11ny~a~ku„."
tłumaczył się

skazany na 3

1

w sądzie ongiś zamożny kupiec

miesiące wiąz1en1a

Lódź. 24 lutego.

f wszczęła

za kradziaż.

alarm i -..... natychmiast wybie- ,

Do jectnego ze składów węgla zgłosił gła na ulicę.
Młodzieńcowi nie sprzyjało szczę.~
si ę jak i ś elegancko ubrany młodzieniec
i ws i czal z urzędniczką rozmowę. o- ście.
Sprzedawczyni spostrzegła go na uśw l adczajac. iż ma do sprzedania duży

transport weirla.
Sprzeda wczvni nie mogła się sama
zde<'.ydować na kupno. pozostawiła więc;
młoc1('.eńca w kamorze, sama zaś udała
się po szefa.
Na to prawdopodobnie czekał pseudo-kupiec.
·wvia,ł z kieszenl wytrych, otworzył
szufladę biurka i zgarnął znaidujące się
, · lona: - ~arcłzo. ci festem wdzięczna za UJStaw:enie w domu rad.jo-aparatu. tam plen : ądze, poczem wvbiegł na ulicę.
W tej że jednak chwili wróciła do
Sł_ucham sc;>h17 god.z.i.nami odczytów i dow:iadujt? się rzeczy, o których nigdy nie
składu sprzedawczyni i spostrzeldszy
~ałam p:01ęc1a.
·
Mąż: - Czy dotyczą one również gospodarstwa domoweg•o?
1otwartą szufladę oraz brak pieniędzy,
.IJKWl!llHliłhW. 1tnmwwmmwwww1t1.n1awwmwM&AAWLU4444 ZA4ZW& M*MMWJ4WM BMstW aa
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Ojcit2c tro1ga dz·t2c1 uwióal

Krawat,

narwną

lodziankq

U.cy.

Z krzykiem podbiegła ku niemu i nim
zdążył się opamiętać, schwv-ciła go za
kołnierz i poczcła go okładać picściam i.
tą niespodziewaną
Oszołomionego
odprawą złodzieja. łatwo udało się sprowadzić do kantoru, gdzie w obecnośc i
świadków · musiał zwrócić skradzione
pieniądze •

Wezwano policję, kt6ra zabrała go
do komisarjatu, gdzie stwierdzono, '..
był to Czesław Maryński, mieszkaniec
.
Ozorkowa.
Oskarżony przyznał sfę do winy~ z
płaczem opowiedział. iż był niegdyś zamożnym kupcem. W czasie wojny stracił cały majątek.

~ Syty ~łodne1ro ni~dy nłe rozumie
- mówił - od dwóch dni wówczas nic
nie jadłem i to mnie skłoniło do popeł
·miał . otworzvć mło·
nienia kradzieży.
Nie Jestem złodzfejem z zawodu. tyt-:'!
dej dziewczvnie wroty
cudowny· sposób.
Dziewczyna ocalała
ko z przypadku. prosze o darowanie mlf
szczęścia
"
·
żonę Florkowskiego, w którym nłewta- winy.
Lńdź, 24 lutego.
wf
mlestące
3
na.
go
skazał
Sad
Kiłka miesięcy temu osiemnastolet- sta ta prosiła pannę Stanisławę, by o
SUl prZ\tCZynq j12j
.
łodzianka Stanisława Ralińska wyje godzinie 11-e.i w nocy czekała na nią na n~
nia
. , zguby.
~
er2•
•
chała do Częstochowy, gdzle otrzymała moście, gdyż pragnie się z nią rozmó- aaa
wić.
posadę.
Lódź, 24 lutego.
O wyznaczonej porze dziewczyna
Panna Stanisława nie znała w mieSpotykali ste z sobą dość często, byli
młodzi i przystojni; nic więc dziwnego, ście tern nikogo, to też 11ic dziwnego, iż zjawiła się na moście.
Na posterunku miast florkowsklej,
gdy znalazła wr~szcie młodego opieku
iż w sercach ich zakwitła miłość.
spotkała jednak kochanka.
na przylgnęła don całym sercem.
w0 b b k f d ·
Dziewczyna drżącym głosem żalić
Był to p. Roman Florkowski. często
ee · ra u un uszow uroczysto~ć
.
panowie złodzieje ,oi•eselną .przygotowano nader skromme. chowianin, który stał sie w mieszkaniu się poczęła przed nim. iż Ją oszukał, shańbił i zamierza zapewne i:orzucić.
. - Wys~ar.czy nam własne szczęś- RalM.skiej częstym gościem. ,
gardzą.
- Wiesz wszystko - zawołał grotKtóregoś dnia wyznał jej miłość, a
CJe - mow1ł narzeczony.
ł.6dź, 24 łułegó.
Lecz pannie Marji, to nie wystar- ponieważ panna Stanisława odwzajem nie - a więc musisz zginąć!
Ze 6'ltepu manufaktury p.rzy ul. No..
Mówiąc to pochwycił dziewczynę w
niala mu się uczuciem, rozpoczęła się
~·io.
ramiona i z całej siły rzucił ją z mostu wei S skiradziooo różinych towarów na'
Wiedząc, iż wybranek jej serca jest cicha idylla.
swnę 4.600 ,ził. nale±a,;cyoh do Vogel CelL
Naiwna dziewczyna wierzyła ślepo do wody.
bardzo ubogi i niema odpowiedniej garFrenel Eugenii zam. przy ul. Kope:rPo chwili rozlegto sie przerażllwe
·
deroby, marzyła ciągle o prezencie, ate wybrankowi swego serca.
36 skradzio "O 80 zł. ~lówlką.
m"ka
Jednaknikt
którego
pomoc,
o
wołanie
najw
iż
obietnicom,
jego
ta
\Vierz~·
to.
na
·brak gotówki nie pozwalał jej
Retman Marjanna .zam. .p rzy ul. Wie
- Chciałbym kupić sobie Jakiś ele- bliższym czasie się z nią ożeni i - pew że nie usłyszał.
florkowski - PO dokonania z.brod- slJ'bowej 19, skudła 1 sll.lknię na szkod~
.
ta.neki krawat - żw:'!rzył jej się pew- nej nocy uległa mu.
T1af chciał. iż nazajutrz dr_ogą przy- niczego czynu - skrył się w ciemnoś Huldy Rol, zam. przy ul. Grwtowei 22.
ueg-0 dnia narzeczony. .
przy
Nowak Marian-Bolesław
- Kupie ci - przyrzekła mu dziew- padkową dowiedziała się okrutnej pra- ciach nocnych.
surówki
Dzięki szczęśliwemu przypadkowi ul. Odyń<:a, 8, slk.ra.dił 63 mtr.
.
wdy.
ezyr:a.
Jedna z Jej zna1omy~h częstoc~?wla-, dziewczynie udało się uniknąć grożące- wairt~ci 300 złotyte.h.
Niestc>ty. nfe moda jednak nigdy po
Rosenfard Joskowł izam. przy ulicy.
zwolić ~obk na kupno tego rodzaju pre nek poll.ri?~mo"'.ała dz~ewczyn~. 1z . ko.- go niebezpieczeństwa.
14, skradziono beczlkę śledzi.
Pieprzowej
uchwy
rzeki
do
bowiem
Spadając
dz1ec1.
troJe
ma
1
zonaty
Jest
JeJ
chanek
i:entu.
Herszel Marjanny zam.
miesztkainia
Z
roskonar
za
kurczowo
rękami
się
a
cif
tym
wiary
dać
chciała
nie
Ralińska
przyposię.
zbliżał
ślubu
dzień
' (idy
lnniała sobie znów rozmowę 0 krawa- wiadomościom i w dalszym ciągu obda nące~o nad brzegiem drzewa - i w ten przy ul. PT'Zeja.2Jd 32, skratdZ:ono irólżnyclt )
·
sposób ocalala.
rzeezy wairtości 905 zł.
rzała kochanka zupełnym zaufaniem.
.
Zbrodniczy kochanek łejźe nocy zoPrzed kilku dnfa.mi jednakże, dziewcie 1 postanowiła za wszelką cenę zdaW fabry<:e pończoch przy ut Piotl!-czyna otrzymała list podpisany przez stał aresztowany przez policję.
być prezent dla naizeczonego.
kowskiej 110, s'.kradz10Ill0 32 pary P'Oń•
Nie miała jednak znów grosza przy
czach damsikich przez F~:zJla Aleiksan\
duszy.
drowicza i Brylant M.irlę zam. prtzy W..
Krążąc po rynku Leonarda z zawiPieprzowej 12.
~ią spoglądała na licznych kupujących.
w Bia(,
Akwizytor .M. Szlem mm.
którzy mogli sobie pozwolić na rozmaił~t·olku przywłatS11JCzył sobie przyrzą-)
te zachciankl
dów fofografiicznych na iswnę 256 zł. m
na bruku łódzkim i zabrał ją do Wilna ..
.
I:zira.ela właściciela
Gdy ujrzała w jednym z strai?anów
saJlmdę Wei·ruberga
w towarzystwie jakfogoś elegacddego je f.irmy Record, przy uł. Pi-ot~kow.slkiej 43.
ł.~ 24 111.11fego.
·
barwne, modne krawaty . o~arnęła ją
- Nia.iy-chmfast pojedziesz ze mną d~ g<>m1ościia.
p1eprzeparta pokusa zdobycia Jedm:go z
l
Nie podszedł do niej. lecz pomął A
domu ... s.ł)'lSzyszl
· .
wę.hi, d
\v je nej cbw11i korzystając z nieu- 1 ..;_ Nie chcę! Puść mnie! Nie wrócę obserwO'Wać.
W.nios.kująic z zadiowania się s1Mtry
;~agi sp:zwa~czyni. _skradła jaki~ ~ra- do WU.na!
Taki di,alog toczył się wiec?:orem -..v brat upewn:ł się, .że list zawiadamiający
wat, ktory naJbardz1e1 przypadł JeJ do
„, .
się kh
i~cbej z bram domu przy ulicy Aleksa n- rodziców o ,złem prowadzeniu
.rustu..
Lwt\w, 24 luteg-O.
Dziewczynę poc~v.:yc~no no J?Orą- dro~\iei pomii:;J:zy mk>dą d~icwcZ)"llą, córki, jes.t zgodiny z pu. \Vlcł:ą i wobec bePo dwudnfowej rozprn .viie przed są•
~~ UC;ZYn~~ kradzlczy 1 sprowadzono do~Ć elegancko ubraną, a nieco starszym g·o postanowił zmusić ją do powrotu do
0 onusana u. .
dem wojskowym karnym przeciw mjr(;
do..'lllll.
mężczyzną.
Po dfogich namowach i iperswa?Jjaeh Miesińskiemu, dowódcy III kompanji: ka-,
Mę.żczy:zttl.a mocno brzymał dziew·c'zy
20-letnla Mana Ryzak6wna znalazła
.si~ P.rzed s~d~m. ktory skazał ją na 4 ·nę za ręikę. Hwn1aczył niewłaściwość jei. uiclaio mu się sktoo:ć dziewe-zynę do o- de:tiów we Lwawie, os1'.arżonemu 0 sprze
Lodzi i wyjechał z niĄ. d<0 niewierzenie 9.000 zl.. sąd skazał go na
postępowalflia i w silauowczy sposób żą-: pt.11Szcze.nia
1mes1ące w1ęz1cni.
rok w'ięzienia t wydalenie z wojska.
W&a.
dał, by powróciła do domu.

i

który

z mostu

rzucił ją

do

rzekł.

w

ea;

stal

·Śladzl B, suknia, manu·"
lakiura
czem nie

zam.

I

Brat

odszukał lekkomyślną siostrę

Skazanie'
majora·dalraudanta•.

I

j

S~aMna im~ri ~w~i.~~~~~=~·~=J!·~·~~~~,~·!·~~~~·~~·!·~Q~~~~~!·~·!•!=!--~·!W~~-'~--~-~-~·~*!~~~!
mu

Kto spotka Tadeusza Hereniaka

pp~~~e ~:!1:ziti:r~~ k~ik~~~~~~::
0

Mała gałązka przeszyła

c?-mi opuściła dom r·odziciellS!ki w Wilrue.
nfecha zawiadomi o tern jego oJca.
Przez dłuriszy c~ rodzi.ce nfo o ni~
Wstrząsający a zarazem niezwykły
ojciec mia:l zamiar
Zanieipd.\'Ojony
ł.ódi, 24 tu.tego.
I
:wypadek zdarzył się w Widlinie w pow. nie wiedzieli.
20 . .Jetni ~acleusz. Heirainiak (Brzeziń- rano poszukać go u kole·gów.
Aż t.u .pewnego dnia staruszkowie
·
:kartuskim.
Pnecl wyjściem z d'Olllu chciał z ka.·
w chwili, kiedy robotnik leśny Okrój trz~ah 1 s·t od swe~o ~rewnego z Łodzi 1 8ka 3~) ~d kilku dni zwraca.ł uw8:gę- dotajęty był spuszczaniem ścii;tego drze- I w klorym ~en. do:ios1ł, iż u~o:hana Per-I mownilko'_V ~wym zach?wa.ruem się. • sy wyijąć pfoniądze, a wówozias p.rze.ko.~Uodz1~ruec był diziw~ie roz.tar~mo- inał się, ii syna~ek ubrał mu całą gotów
.
i:\.v~ ~a ziemię, oberwała się m~gle z po-,· la prow~d.z1 się niez?yt s.:1hdru~.
Wyniilc:~ tego hslu był !18-tychm as· i ny t chył~1~ wyt?yka~ s ..ę z domu tłu- kę w iłiaici 5000 i.łotych.
~hs.kiego drzewa gałązka, maJąca zale~wie 5 cm. gruho~ci i 80 cm. długości. . łowy pirzy1aZJd hrab p. Perli, a nasilę;p- ma·cząc się, iż pro;('lktuie 1·n teresy ha:nIddowe, kt<?re pozwolą Ill:u w łatwy &po- Da~emn:ie P: Hera-niai~ ZW'r31ca·ł .się dt"_
!Gałązka ta, zakoiiczona nadzwyczaj ' nie weipo:Itl!D.iana rozmowa w bra~ie.
rozma tych :roaiornyich. Nild rue mogł mu
Jak się okazało, p. Perla z Wilna wy sób dorobić się znaczme1 fortuny.
·tostro, spadła jak strzała, wprost na ~do-I
Oś:-viaicLcz,~io~ t.~ dioo;n·own:i.cy nie ud.zielić żadnych . W· ormacji o miers-c11
"".ę Okroja i pr~eszywszy błyskawicz- jechała do Wa,: szawy, a stamtąd przyje-I
.prowadzJa hu- · przyw . ązywalt wtelkie1 wagi, gtdyiz przy- pobytu syna.
me czap!{ę utkwiła gfc:boko w czaszce. I chała do Łodzi, gdzie
Zrc·zy>gn'Owawszy w k'Oń~u z z·na~ezic
pusz-c.zal1, iż wpadł oo w . nieod1powiedNieszczęśliwy robotnik runął jak gro- las:ziczy tryb życia.
Brat je·j w przeciągu di.VUJCh ty~1i nie towarzystwo, które wyzyskuje jego , ~ia Ta,dJe;u:s.za ZW'!"Ć.Cił. się d.o po-lkji,
•mem rażony, poniósłszy śmierć na miej
1
! ~zie zameldował c;> 11c;Gc11Ce i przywł~ .
pooZ'utki!wał rei i wreszcie wczoraj przy- naiwlllOść.
scu.
-· Onelfda.j TadeU1Sz. nie prnszedł do do~ sz.c.zeniu gotówki. ~ 'f --~-r.
paidll,.riem za1ttważyił ją na ulicy.
Zmarły Ob1erocił żone i 6 dzi~r..i.
-1.
t
Młoda dz.iewic7.y.nia puechadza.ła się GW na noc.
czaszkę.
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Kasa chorych r ·e ma · rawa ltcyto\.vać!
Policja nie będzie więcej udzielała
egzekutorom ł<asy chorych pomocy
•
•
I poparcia.
Sclganlm

załsglych składek członkows;?.fch możz
sądowa).

na drodze

siq odbywac tyHio

On: Ja jestem proszę pani człowiek
szczery... Co mam w głowie. to na Ję
zyku„.
Ona: Dlatego pan ciągle milczy.

--
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Ofiara fotogenicznej twarzy.t

CA.SINO

Lekarz paryski odbiera sobie żvcie

Wobec n ebywałego pówodzenła wyliwJetlartie
łUmu przedłużone o Jeden daueit -

przed fotograf)\ uwodzicielki iego tonv.
\V poczekalni kinematografu przy Ido Berlina późni ei znów dostała angaB-ld des Itali ens w Paryżu por1cł11ił sa-; gement w t'iladclfH. potem w lndochi- '
mob6,istwo młody lekarz dr. Leon nach. ztwlaila możnego protektora swe- li
go takntu ltd.
Leslłc.
Jednem słowem prowadzfla życie ,
Stanął przed fotografją jednej z
g.wiazd filmowych I wycelował lufę re" pełne przygód i wrażeń.
Biedny zaś małżonek łowił echa
wolweru w swe serce.
sukcesów swej fotoi?enicznej io:iy i Il
Padł strzał, a Leslie wYZionął
tęsknił.
dia.
Pr6bowat kilkakrotnie przypomnieć
DJaczego właśni ~ przybytk~~ dziesiąteJ muzy targno,ł si~ samoboJca na' jej. obowiązki małżeńskie. wysyłał dzic-,
siątki listów z błag-anicm, by dała spo.
swe n;łode życ_ie? .
kój filmowej karjerze która nie dała jej
Dz1wna to Jest 111 ona.
I
Leon d~ Leslie poznał przed kilku tej sławy o jakiej rna~zyła.
kulis 1
Zapach teatralnci szminki
laty czaruJącą, młodą dziewczynę, którą pokochał bez pamięci, a następnie upaja jednak dusze kobiece.
Nie fatwo odzwyczaić się od tego
pośluhił.
W kilka miesięcy po ślubie pokazało narkotyku.
Więc pani Leslie wolała porzucić mę
się, iż żona jego posiada fotogeniczną
ża, niż scenę .
twarz.
Napisała wreszcie, iż wyjeżdża do
. 1:'ajemnicę tę zdradziła mł?dej k~b1ec1e pewna amerykańska ~w1azda fil 1Południowej Ameryki. gdzie będzie umowa, którą poznali pa~st:-vo Leslie czestniczyła w zdjęciach jako jedna „z
księżniczek dziewiczych prerji".
oodczas wywczasów w Nicei.
Po otrzymaniu takiego listu wnadt •
A~1eryl~anka skuslla żonę_ lekarza do
~ośw1~cema się karjerze kmematogra- dr. Leslie w metancholje.
Vlłóczył sie po J,,.,rmatografach, aby
..
f1czneJ.
. I ~d tej chw1h prysło szczęście mal- uj~zeć choć cleń uhll;;hanej kobiety na 1
j
pło tnie.
.iensk1e.
A gdy wychodził z przedstawienia.
Pani de Leslie przybrała sobie na- 1l
imrisko teatralne: Rene Ricci i odjecha- oko jeg-o padło na fotoR"rafję tej właśnie!
~wiazdy, która zabrała mu żonę.
4a do Nowego Jorku.
Przed ie.i podobizna skoflczvł żvcie.
Po kilku miesiącach przeniosła się
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amerykanek
Batalion wo1ownlczych
i
nierozerwalność małżeństwa
pozostawiając na nłacu botu 16 truTJÓ\V
YJ bitwie pod CMna.n:dega zginęło
to~ząeej si~ 'W!Ojlll.ie • dom·owej '!'

• walczy o godność

NIEODWOŁALNIE

PORAZ OSTATNI!

i'Hesamowlta opowłeśł filmowa. osnuta na .Je nałnowszego arcydzieła

znakomitego

powieściopisarza

H. H. EWERSA
(autora „ALRAUrtE")

TU DENT
z PRAGI

w której

rolt: gra naj~enlalnte)uy tra!!lk
bezkonkurencyiny aktor ostatn•ei doby

główną

KONRAD VEIDT
satanicznej qrozy, ścinające
===========krew w :l:yłach!
Symfoniczna orkiestra pod dyr. L. KArtTO .-?A.
Momenty

pełne

Początek

===============

o godz: 4. 30.

Od godz. tJ.30 do godz. l·Bl
cena wszystkich ml1Jsc
I

16 ·
•W
N1caragui wy.s.fąiT)lł w. b1tw1e pod Ch1- •k.obtet, a .Pa~na Garcia. otrzymała ponandega batalłjon ~obie<Cy, dowodzooy strzał w p.e:r$t. Ra.nnych zaś było 76.
1

światowy,
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Z, m •a d r z• y w p· s a d ac
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J
I
~
I
ć !..S. L:t 1· k oh..1ecy
T ba
przez 20-letnią dziewczynę, panę Na
•
rze ~zyma , i.<o oa: a J?D
talię Garcia.
1
•
•
d
ół
•
.
d
ł
Z
w
of!cerow1e
a
męstwem,
e1ę
odmaozył
.,
.
_,
'-ł
.
Ba.t:i1JOll SK ~0iał &lę ~ kompalliJf ntur kr&bkiclt gpó.d.ni-cikach i chlopięcy.ch frypo u 0!8 I z p nocy onoszą o trzęs1eniac11 l i fH •
1
we
ci.at
in'
mow·e1, kampanii karabinów ma.szyno-' zurach okazali nadzwycza=na
1
Równlei odczuto wi~ksze
\V ostatnich kilku dniach notują sełs-J
Y •j
•
•
bo:iowa.
wycli i dvru kon~panH strzeleckich.
Walczące kobie-ty opow:ed:z:iały się i Poł~i.c>wo-amerykańscy liberali na- i mografy europejski.e większe lub mniej- ziemi na południu Francji.
j \V Caen, Constance, J(ennes i Che'\
. sze trzęsienia ziemi.
&a rządem ·konserwa.tyv,inym i wystąpiły il"azili sobie swe .r odaczki
w Jugoslawji nie u- bourgu zadrżała zi0mia pod stor <i ni
katastrofie
Po
z 0 . r7 • r1 b .
do ho}u z Liberalruni.
ow~ w s·~rym ~T0 " 1spokoiły się podziemne nurty i i półno- ludzkkmi, zarysdwało się kiJl·am, ·cir.
HHHeCHSH•HaaHHCH•ooee• g am~P ;\\zie
•. uj7~ą wo_nl cy i południa przychodzą wieści o drże domów. a falc wodne na Atlantvku Sili'?
r · 1 ~2lllym,ó
1
trzyły sie do 'kHkudzksh:ciomctrov. ·j
~ nem ma niu ziemi.
Will~·
e
~w;ąt
lekarz„ dentvsła
Onegdaj zatrzęsła si~ skorupa nasze wysokości.
s·ot~1e,
ens w~, za.war em w
Próez tego nawiedziło trv;sicnic zir
T!'-ki pro~a:m -;-nie podobał się oby- go globu w Norwegji.
Trzęsienie trwało kilka minut, nie mi wybr.ieża południowej ·Ang-lji, a '·
wafo!Ytom N1ca:ragu1.
Wyistąipiły więc do boju z szerzycie-i wyrządziło wp~wdzie żadnej szkody, formie gwaltowniejs~ej wy st, 1 ilo 1r
Łó.dt, Nawrot I 'a Tel. ~5-22
lami roi.:pusty i gwałcicielami ;i;więtęj in- ale spowodowało popłoch ludności, nie- wyspie Jersey i w ol~olicach Wcymouu:
znającej do tej pory takich zjawisk.
.
stylucji !illałiteń6kiej.
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TADęusz
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BABAD

- Aha, a ta żona?
Włodzimierza Pożarowa, zamieszkałe·
Nie znam jej. Cały dzScri prawie w
go przy Alei Kościuszki nr. 041 •
trh.umfował. Wziął taksów- ~ornu siedzi. Czasami wychodzi, ale taPiasecki
JULJAN STARSllL
kę i kazał sie zawieść pod zdobyty ad„ ka ••ob~tuchana" w jakieś szale, że
res. Był w cywilnem ubra.niu. Udał sie mordy nie Nldać.,
- A nie \łidziel:ście jej w tym stro.
do dozorcy dotnu, któremu pokazał blaju?
·
szke urzędową.
•
ZAGADKA
M6wi~c to, Piasecki rozpakował za.
Stary Mateusz przyjął „honornego"
••11• • 1111 •
PSYCHOLOGICt.NO-KRYMINALNA
~••••••• 9
z którego wyciągnął czarne
wlnlą.;lko,
i
wht
nie
szacunkiem,
naleiyt'Ym
z
gościa
"'u ,."'~ 118G1Dmtm1m1111'ł1111·:lil!ll.mł~aa•'61rMlllll•mrm:tmamma ' - a „~!lic
dza.c p01>rostu na czem go posadzić. Byt domino.
- Tak. Ona niby zawsze w takich
bardzo przestraszony. choć mocno nad„
35
czarnych fatafas;,kach chodzi. Czasami
rabiał miną.
Piasecki obejrzał uważni'e kopertę,
- Znacie dobrze wszystkich lokato- nosi maske na tvarzy. Pófoo wtedy wy
wtedy - biada Ci, Olgo! Tylko we
łlie znalazłszy w niej nic ciekawego dla
chodzi z Jomu, a n;id ranem doniert'
krwi Twojej znajdę ukojenie. tak rów? - zapytał komisarz.
siebie, odłożył Ją na bok. Zabrał sie do
1przychodzi. w .:zor< J '.ci. Mówi, że to
_ Niiby z tego domu?
Jak we krwi tamtych dwóch zna.
czy.rantu listu:
na masktradę. Ale Jjr_bt: ją wiedzą.
_ Tak...
leźć nie mogłem. Musisz zgi-nąć. Ze- Sama ct,odzi na te maskarady, CZ:'i'
nie
ich
miałbym
ja
ho!..
tto,
•
gnaj.
Olgo!
z mężeni?
Tw6j mąż - Włodzimierz. znać?
Postanowiłem raz wreszcie za
- Sama. N' gdy jeszcze nie wic1zia.
- A tc~o doktora Pożarowa?
Piase~ki przeczytał list kilkakrotnie,
kończyć z tern wszystklem. Dłu~o
- :reż znam, naturalnie. że znam. fem ich raz.;m. M~.ż. jak z domu wycllo·
się namyślałem, ale i1rnego wyjścia nie mogąc się połapać w tej gmatwantMieszka na froncie, drugie piętro, prawe dzl, z::iwsz:1 ją na kluc1 za;r1vlm.
nie widzę. Zbyt wiele przez Ciebie nie.
~ Sl<ąd J tem wiecie?
- .Jakieś osobthve matżetistwo - drzwi.
przecierpiałem, bym mógł Ci prze- Phiil Jał:-ym nie wicd;i,i;it? A zre.
- Co to za c~owiek?
baczyć. Nie prosiłaś zresztą o to. mruknął do siebie, chowając list do kfe„
nozorca wzruszył ramionami i mru- sztą wszyscy lokatorowie się dzi'Wują
.
.
Nie zdobyłaś się nawet na ten dro- szeni..
łemu 1T'ai ~cńs:wu.
knąt:
bny wysiłek, by się jakoś . wytłu- . Mial ittż goto\\ry plan dzialanfa. ~\
- > tak to u nir'i w mieszkaniu spo.
- Dziwny czto\viek...
maczyć, by mi w nadludzkich me- u!urze a~resowym zdoła odsz.ukać miej
- Dokładniej gadajcie. Co znaczy - kojnic'
sce zamieszkania owe~o Pozar?wa, a
kach uh~yć.
- Spokolnic. ~rrby żadnych awantu1'
Mnie skąpiiaś nawet cienia swo- w.redy zagadka zostan:e wyświet1o~a. r!z!wnv?
,
.
byto.
n;e
a
cłoktDr,
to
Niby
wiem.
nie
Sam
wykurz~czą
jest
_nie
co
ie
Chyba
JeJ postaci, a innych szczodrze obda
zdaje, będzie kto§ te·
-val'J1
~il'
Ja.1'
winie
rzałaś ciałem. Dla mnie nie starczy- czom~ - ów Pozarow nie Jest zai;ieldo- ż„dn~~o croreg-o ieszcze u niPl'W
?
•
7.
d
1
l
·
.'
f
A
ł
.
nazw~sk1em.
prawdziwem
pod
\vany
.
.
.
.1 w$ze , raz n:-i P-t>r1" .
or;~, ma n < o 11.
rhi:1 "m.
lo Jednego bodaJ spojrzcma, mnt na- O clf'lktor~ P"·~arowa?
. bramowego" ztot6wl<e d~jc . Nirrdyl
KOMISARZ PIASECKI DZ1AŁA.
.~miast moK!i się do syta upajać
1
T"k.
Nazajutrz o ~odz. to-ej rano komi- mnici. 1 n:ed1 p:in k0111is1rz sorie wv~-1
Twoj:i miłością.
- Mv{,lc '"e hNłot'P.
Uciekasz przede mnn, kryjesz, san; Piasecil<i zjawił się w biurze adre- 1 l-~a7i że nawet' służ?cei nie trzymn.
ile - ja Cię jednak dosie~nę. A· sowem, srdzfe podano m~ adr~s doktora 1 Wszystko z\vala na S'h'ą żone.
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Angielscy
miljonerzy
to

małe

z nałwspanlałszych

ledn~

uł!c łław"Ynrku_

·Technika urzeczvwistnia

. , na.śmielsze utopie.
(

rvbki wobec

amerykańskich rekinów ł

.,

kap Halu

odpły-

· W . sżyokiem tempie roZWijająca . sfe
technika · r>ost1awiła sobie nowy„' pr:oblem
do r-Ozwiązania; mianowicie u:w'olnić i
racjonalną 'metodę
w~koriysta'ć prze
enentię„
. . za\vartą w .oceanach. ..
. Poni~wat · niebezpieczeństwo . wy..
czerpania śie natural.nych złóż węglo
wych 'groZi 1nam najbliższej prŻyszfoś.ci.
przeto · naµka wraz z techniką są. w · pO..
s~ukiv..:.aąiu ·nowych źróqeł energji. ,k.tó-

'l:ÓW złotych).

Podług zapewinie6 ludzi wtajemnicz<>
nyt:h, jest to narw: ększy majątek prywat
ny, jaikiego dorobił się kiedykolwiek czło
wiek na· ropie naltowej, vi kraju. gdzie
nfo ma ot e1u S1kalnego.
Ciekawem jest równiez, te Bearsted,
nie pbzostawił wcale pieniędzy na cele
dobroczyime i naukowe. · Pnyjadele
mnairłego magnata naftow~o tłomaczą
w te.n sposó-b dziwny ten J>()!Sltępek, że
testat~r za życia bardzo popierał podobne instytucje. Dużo pieniędzy ofiarował
Bea.rsted londyńskiemu szipitaJowi miejskiemu, i uniwersytetowi w Sheffield.
Mim.o to nie udało się ukryć przykrego
wużenia, jaikie wywołało otwaTcie testa
metD1tiu, tem bardmej, że Bearsted powszoohnie uważany był za filantiropa.
Duito pieniędzy na cele soojaLne pozostawił zmarły w :m;złym. roku, wielki
an.gielski przemyisłow : ec, lord Leverhul·
me, 'kr61 mydlany. Zostawił w majątku
dwa miliony funtów sztexling6w (64 milDbał on o robotmk6w
jony złotycli).
bud:u.jąc dJa
eweigo przedsiębiorstwa,
a.ich miasto - ogród.
Zmuły niedawno faibrykant przędzv
pozostawił w ma;ąt.ku prawie c?Jtery mil
jony hmtów, mniej więcej tyle.t co Beu-

reb.y'" w„ zuf)ełnoś~i- mog-rv.

sted.

Więcej pieniędzy zostltWl1 kr6! ga:ze-

towy lon:l NorthchiJfe, gdyż jego spadelk

obHczano na 5 miajooów funtów.
W Am-erycet i!dzie nie czeka się na
śmierć, lecz ii.et za tycia oblicza się mailllki bogaczy, śmiej, aię z t.ych .,ma.

aag}elgkich fortu:a.
Henryk Ford, kirół atrlomobi:towy jest
pr.tynajmniej sto razy ,więcej „wart„. Je
go majątek obli.cza się ina C1!lery\9la milljonów fiun16rw szterlingów. W t-en spo8Ólb Ford jest bogatszy od zna.ne~o a.mełjeb"

l'}'ikańskiego mi&jan:lera Johna D. Rockefellen.
Vanderbitcft, Pierpont Moq!an I Astor
•- po Fordzie i Rochfe.1!lerze najbogatNastępaie
szymi ludtmi w Am.errce.
id.zie minister finamów Melloe.
Poniewait w Nowym świecie ma się
Solda.dnie majątki magnataw, przeto o
'Wiele mniej mówi się tam o testamentach, niż w Angilji, gdzie nlllWet spadek
:wywołuje
po mniejszym kapitaliściei

J

Cór.ka . Szal·iap·i~na
_ sprzedawczynią

~-

•

zą.stąpić

"WY' ·~

ćżerpuJa.ca. sie ropę &kalną i. zloźa w.e-

· ·.
·
. ·
glowe. · · · ,
" ', l,?r,O:jeJci.wvzyskanla przyptY;Wu od-

:i·

.mprza powstal w . Ame11yce, ·ale
wszys!4c.ie ' P.róby ujar~mienia tej :energji
nie_, przyniosły .pożądąnego rezuJ tatu.
'. w. tyto .samym czasie 'po raz pierwszy
.we Fran~jjtczyniono próby wyzyskania
, -Póżnicy temperatur morskich, ale do · u„
rzec~ywiśtnienia tych planów stoją na
przesz.kodzfe ·zbyt ubogie środki techni_czne. jaklemi obechie-natlka rozporzą.
·
• ··
' dza. . -· ; . .i.
pl~u

.. Równ®ześnie dwa! berlińscy technicy~' dr~· Et_ris~ Braue.r i, profes-or. Meinecke.

profe·sotowi'e wyzszej ~zkoły nechnicznej W· BerUnie. opracowali plan wyzyskania ener~jl morskiej do najdrobniej,
.
sz.ycb s.zczególów. · ·
Prbfesorowie maią Jui wszystkie potrzebne środki .techniczne, jedna}mwoi.
do· urzeczywistnienia t~o planu stoi na
przeszkodzie brak środków materjal1nych. Gdy. tylko znajdą się pie1;1ądze. pro
·fesor 'B rauer przystąpi clo urż~zywist
I
nienła swych zamierzeń. ,., Ponieważ do wYdobyĆia energii' morski ef potrzebna jest wieJ!ka różni-ca tlemperatur pomiedzy wytszą warstwą ·· wo
d.y a · niższą.. przeto profesorowie b~rlińscy roip;oczn"'- ..;race nad brzegami
.
.
.•
.
„
.n
rr••
~ "'
w ·1ci~ uucv 1$road ·wa", wltfzfany z.·w1en_ch.olka. dra1?ocz.a . ńteua. morza tropikalne~o.
•Temperatura wyżT.
szej warstwy wody dochodzi tam do ·27
w
i
stopni Cel~jusza. ,
Proj~kt : Bauera. w zasa-d:de jest wcale. nie·"~kotnJ>likowany: ponad olbrzymiemi zbiórni'kami wody. o 11emperatur~e · 27
stcmni CelsJusza, przępuszcza się , płynny
że : '
amerykański
chociaż
kwas węglowy,· k~ófy w tej tempera turze zamienia się z C,iala i>lxnnego w lota
ne. Wyko,nawszy odpowiednią pracę, Przeciętna długość życia ludzkiego cjalne warunki mogą żyć · niekiedy nie- gaz . przechodzi do zbiorników z zimn'
w Stanach Zjednoczonych wynośi obec zmiemie długo, ale połączone z)nneml wodą. wydobytą z gl~bi morza. zamienie 58 lat. Jeśli będzie ona wzrastała w korr..órkami organizmu. tracą ·natycłi- nia· sie w ·lciato płynne:: i znowu proces
·
·
tym stosun. ku, co w ci~gu ~ · łat ·ostat- mi3:st SW\l iyw'?tność, jakgdyby zatru· ... • - zacz.yrta'·s1e·· od .początku.
_
nich. to w roku 1930 osiągrue 6l. lat, w waJą jedne drugie. .
rok.u 2000 - 82lata, w roku 2100 doj- 1 Nadzieje amerykańsklego P.rofęsor:a · . J~śli - oNiczenfa ' Baue~a są dppre, , w
dzie do 94, a w · końcu przyjdzie chwila, są więc próż_ąe„ Oczywiście, przy prze tą.kim,.' r:azie · ludz~ość stoi W ' przededniu
g~y wogóle .śmierci ni: będzie. _. Z okazj} str~egauiu ·1.1igjenY. c:z~owieka. r?oże żyć niezwyktęgó wyrialazku .k;t'óry z ·~ucir.ią
·
·
• • .
• •••
·
teJ przypomina nam su; ane·g dotka. kto dłuzcj; mowa zmmeJszyć · śmiertelność „ • · • · ·
rą opowiadają sobie o marszałkowej wśrńd dzieci, · ate·nie „ należy , spodziewać ~mieru ~wy tec~iki. zmn 1wszy koszty„ pr~UkcJf elektryczności o 90 Pro-.
·. .. .. .
. .
Willeroy. Sędziwa ta dama. widząc się zbyt wiele.
.
,.-.
cerit.
Umierać będziemy .chyba zawsze.
wznoszącego się balonem w powietrze
~ :.
__&&J_
--L~~-J_'
·
iWia+
fizyka Charles'a. zawołała z ropaczą:
·
··
„Zobaczycie, że oni wkońcu wynaj-.

I

~r~a

eneruiiI

_w ow morza.

Londyn, w lutym.
Nieda'W1!l'o ttnarły założyc:el i prezes
C-y" lord Bearsted,
„SheM Tran:siport
~tóry zakońcżył życie w · parę godzin po
swej żonie, pozostawił w majątku cztery
miljony funtów szterlingów. (128 miljo-

1

· ~UJ.ydobywan1e "

z. przY,pływów
,

Forda i RQckfellera.

duże tweażenie..
____

-:~

.

i

..,„„„

Umierać będziemy
uczony

wykrył tajem·nice ·

I

śt>}ewaka ~~ ~~d~b~ted~ ż~~~\1erać,

.zawsze,

>dowodzi,
dług~iego życi·a~-

'nAr',.ys'ta m.a1u·1·e

już

:su',lL·n"
ft ·1··a -balowe•.~ '.·

ale ja
znaneJ?O rosyjskiego.
. .
· .
Szahapma. panna Stella Szaljapm, nie
. .
. _- - . :...--:--·;: .,, '..i, „„. .
.
.
.
wróci~a teraz do .zy~1a, z~chcąc brać od ojca pieniędzy, została. b
new·y~rsk1·e.·„.
,
"
·
pałv,
·
a
.zł·
,
·
sr·ę
.co
Na
aczy a Y na w asn~ oczy, :;ze~ otycalew eleganckim sklepie :zas
sprzedawczynią
_
„
tego spo~obu n!e wynaleziono,
perfumeryjnym w New Jorku. Amery. . .
·. . . . •
.
.
·
·
kanie uważają to za rzecz niezwykła, ze S!\ tacy, ktorzy me tracą w tej dzie.••Panie! . Ju~o .m~ze~ie mie~ suknię: ro~t ,_ mk~lcly. ha~st~•..sta~ ~e tp°fu]:U:"
·
Skok od sklepu do sztuki jest dla nich · dzinie nadziei.
o ar .~ .~
JL·dnvm z takich jest amerykański ~~ec~oro.~ą, rę ą .a r ys Y. nam ?~aną, . ne "!' ·.G . ~c •• s1ę~n1cze
zrozumialszy, . niż rzecz 'odwrotna. po-.
rzucenia sztuki dla · posady sprzedaw- uczo11y lrwing f'isher, profesor uniwer- Jc~eh ma:--ie t~ochę .c~asu i ~s~~picte na d~~ue ~ ~fera~h. w których ,krolUJa
:
.
• · i -" ·
.
Moda. .
sytetu \11' Yale. Ogłosił on, że wkrótce pot yo~zmv Cł.O ~~Je.J ~raco~m " . .
czyni.
iak1 anons um1esc1l węgierski arty- . Na .•• velpur ch1ffon.e Jub .~":erv.1e~-itt
Ale panna Szaljapin Jest innego zda- ukaże światu „najsensacyjniejsze . odnia i mówi: „dila mnie jest lepszy handel, kryci\.! ~o do ~ługowieczności, jakie k~e- sta - ma!a~z. ... Ąn~.or Nowak .w .szeregu . ~aluje . Agdor No~ak f~rbam1, r;hemi.cz.
. · 1me ~k s~ręparo\\ anem1. c;tby . natycłt<>
.
.
11ii szrtruka". I ma rację, bowiem cały e~ dykolw1ek wiedza zdołała 0 siągnąc". pisn! nowoi~·s.(i:--11.
Skut:k. b'.\'.ł pioruau1ący. · Atelier m~ł~ . mla~t.i u--ysychaly,_ · przerózne , „k?n;t.P?"
Jegancki świat New Jorku czyni zakupy Sensacyjue są one z pewnością. Ale
rza na. 2o pit:tr.ze „~rap.~c.za . chmur ~Y,,C!e • . Trzeba . l}.1U grzyznać, -ze ~m•
w tym sklepie parfumeryjnym gdzie czy osiC\&lięt.i je ~oprawdy wiedza?
było w ·ohlcżcmu. WtęCeJ 1 mniej uro- ()~ranicza . sie do banalnych moty•\VÓU
.
.
. ml d. s u' . ,
d
: t
· e} ;ł~b o!'"an'te~tacyjn'ej :deko::. sprze awczymą o a za: apmow- d .yr~fe5kor f1 s~er op1~ra się n~ śza~a- cze „ladies'' tłoczyły się formalnie: kw!atowW
idf'lłńY więC' p1ekną nnss, n•
zi..„ •..ze omor n orgamz~u. są me imer kaida· chciała mieć suknię z zaimprowi· rącJi.
. maluje s~enę,. jal. ~bJ
telne_. g~y obserwow. ano JUZ 8.500 ~o- zovvanym „a . la minute" obrazem ar-I któr.ej_ sukni artysta
·. ~ywcem wziętą z „PzwQnu . zatopione•
·
.
.
k<!len JCdnukomó~~owycl~ pierwot111a- tysty.
Andor Nowak. svri puszty węgier- . g.o'"·H.auptrnanna. Oto ·p od drz.ewe11
kow, k.tórJ'_ch czas 1s!me.ma pr~~kracza~
ski ei, mit _ jak kaidy ambitny młodzie, prz.ykucnął faun leśny z r6'ikami, wy,
w sum:e ~,.,O.OOO lat zycia ludzKiego.
W rzeczywistości jednak żaden z nice - ·sny o przyszłej sławie . .Marzył, ' sta_iąceml z gęstwin~, cztjpryny ~-:- i
tych organiżmów nie istniał oddzielnie ; że kiedyś będzie co najmniej Rubensem 1wsty~Uwie swą · nagosc przestamaJą~
.„
·
Przy rozkopaniu grotl)wca w Ur w Me dłużej nad parę dni; rozdzielały „ się onej lub Van l "iy'kiem, że kompozycje fog-o sunt~ pięlma rusałka...
zopotarnji, znaleziono doskonale zakon tylko do uieskor1czoności, na nowe or- 1twórcze bi;d<\ umieszczone na sdanaeh ,, Mi~s Adelaida Marden, młoda lad}!\
pierwotniaki 1galer Jl nar c~!owej, ze imię · jego stanie . która w · jej sukni pojawi... sio ·na jedf
serwowane przybory z lapis - lazuli o- ganiany. Indvwidualnę
jnyn.1 z ·balów. wzbudzi niechylj.pie sen~
prawne w złoto i srebro. służące do pie mogły więc żyć zaledwie po . kilka dni , się popularne i i;tośne.
I stal o sit; rzeczywiScie popularne i sację.' f ·będzie żywą„ rek1aiąa. dla atełiei
lęgnowania paznOl'CL Nic łl.OWę2:o ood 1 każ ły. Przytem zauważono, że posz1
··
czególue komórJd, przeniesione w spę- , glośnc ! Afo ·nic w tym sevsie. w .jakim 1pomystowea;o malaria.. ·
słońcem.
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walnym "~gromadz
·
..
'
Piłki ~ożnej.

•

.__. ·

-

,!

•

•

•••

· · · · 'Udź, :23 lutego „ wy system rozgrywek o mistrzostwo
"· ·
.., W·dn ..26 ,i ~7.Jtijl,i." ogbędzie się d~ie~ dopr,owadzi do ićh upadku. a wnioskują
~iąte z rzędu, zviY.czajn~ walne zgro- cy z papietem i ołówkiem w ręku na
:nadzenie naszego areopagu , piłkarskie- podstawie obserwacji stałego spadku
'to. ~igdy jęszc~e nie · nagromądzito się frekwencji wid.zów na ~awodach.
t:Yle 'palnego·;' . groż&cego rozsadiep.iem „Ligowcy" nie mają więc nic do stra~ptężn~j bądź •. c~ . ,?:34.~ _organi:?,acj~, jak cenia:, ą. sl:\dzić mają ·podstawy i wierzą,
:
· iż im będzie lepiej.
i ':•
·
w tym .rok11. .,., · · .· .- .
z' drugiej strony .stoi'obóz przeciwny
·: I nic _dzi'W!1.ego;:~szak : ostatnie Iata'.
~ył'Y tYill okt'ese1n; \v· którym nagroh1a:- „lidze", zdający sobie sprawę, iż dotych·dzony materja_l pali:ł-y tIU · się ustawic.znic czasowy system jest niesprawiedliwy
umie, względnie nie chce dać' u~
'·potężną· ale nie
,n.a, to, ,aby i·ozgorz~c za:Pevme
.
.
'
" .„ .
. 'b . •; . ...,:' ·'.;' · .... ., . ,. ' . .„. .~ . . .; stępshy
t
„ligowcom'. , gdyż dotychczaso, µną .w r._ . ... '° ; _.,;
Niezałatwlo.na- .-~sp;n:1.wa hvawskiego,1wy ,stiosób rozgrywania mfstrzostw iest
1
.t<i\ v'odo,vstwa, . koniłikf " z ·przedstawi- dla nich korzystny.
Taki stan . rzeqzy wymagający od(
:;i~lami prasy, nav,rężcnic stosunków.
· n:1ę~zy P. Z. ?: N.:efu„a. 9ajwyżsźą ma~ obu stron u~tępstw d~ zerwanfa do wat-!·
„ ntistraturą~ ~wiąz~Jem,, ryriązków . spOt..! ki. która dla „ligÓ~ców"_jest ~godniej
towyc}1;. . ~Leure~ul9,!':'f1-Pe pra.w~ stosul)~ sza, bo' mato ryzykowtta.
· graczy naJ.1·epszych. I· kl 11b y
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sprawa
..
znj!l'J~aa
vręszc1c· tl:ajW:_
d ' Z\\ Jl c1ęstwa, po czas gdy ,ich przec1w-r,..,,,, ,·a ·L.i "' :, <,, ,: ·tk t
I

r

•

•

j

W ubieg.fym ł:ygodniu w ramach międzynarodowycli zawo<r6w nardarskfcli-:W
Zakopanem odbył śię trójmecz wojskowy - narciarski Czechosłowacja - Ru·
munia -

łączonym
·złożony z

..

Polska. Zapoczątkowany on został biegiem 30 kim. patrolowym po~
ze strzelaniem, w którym piękne · zwycięstwo odniósł patrol polski.
szeregowych a p. s. p. - Nałewo - szef patrolu -polskiego Włady
sław CZECH; na prawo - szef patrolu rumuńskiego.
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\.ame
zgromadze- „Spoleczaństwo powinno tąp1ć o/Jjawy zdzicz<Jni<L
rozst rzygme
' • , '· cow·
·... · • '·..
„ K.
1
1 :•,,_,o,rpinl;lJe na~ -_mnenµ, nie, które się odbędzie również 27 b. m.
.. , · w.e~tJa •dg
· „ ·
wśród polsk1ago sportu l'
({to re Jak np. S!'lrawa ·.. za wisłosc1 kolle-. K, k. · . ,
. zu- w 1 a owie.
. za atw1ć
k'ie ł1 _da s1ę
.
dzwws
„
1
~'JOW sę
---,:o:-N'ajgorsz.em jest, iż obie strony nie
;etnem ich·' un.ieza:letÓicn.iem .od Związ-·
„,·1żk1·1.1ng
·
1 z~jd3 się.z sobą na: walnem zgromadz~-,cz
kó-w.„ okręg~_- 'v~:c11 i.;je·st ~łatwą-~ dcr przeW ~
"l'J
U 'i
~l!U
..• , , mu'. baw.iem za:z~d P. Z. P. N. odrzucił
'!'
l)rqwadzen_!a. " . , .
•
•
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•
•
•
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.
mo~amym
ty~m
.
da~
~ie
i
hgowy.
~roJ,eI:t
.
spra11ę
i.
Nie truch~ci jest· fęż ·z,a,laJwić
. ZllOSCl postaw1ema teJ sprawy na po- za rozmyslne złamanie nogi przec•Wnh.OWI na bo1sku.
'
twowskiego' zawodowstv;a.
.
•
.
rządku dziennym walnego zgromadze·
· . ·. ·
. ·
.wmósł o~wotame, wskut.ek CZ6
W. S;"oim cza~ie dono.s11iśmy. o. s~n-lkarżony
C~?~z1. tu ~reszt~ 1uz - tylko o dys- nia ·· rzez co_ 0 etnił wielk.1 bl d.
sacy3neJ rozprawie przeciwko meJak1e- go w dnm onegdaJszym odbyła się rozą
P P
' P
rwalif1lmc1ę .]fi.erow.;n*a :~ekcji pitki noż
Obopólne zejście się, dbopólna v.ry- mu Dzikowskiemu. członkowi klubu prawa apelacyjna w krakowskim są.. nej p. · Śśhatlgla: l gracŻy ·Pogoni .Sto.:.
' '1ecki ~'go i Gotlitza . ' {llb uwieni r~zt~ miana zdań może ułatwiłaby porozumie- sportowego „Garbarnia." ~ Kra!\'.~w.ie, dzie okr. karnym.
. Po wywod.ach st~on frybunal a~ela" nie może znalazłaby się jakaś platforma. skaza_nei;nu. na cztery ~1es~ą<?e. c1ęzk1e· ~' -r : ,"· ·· -..,' . p ' z· p ·N-"
·k .
go więz1ema za zbrodmę c1ęzk1ego usz- cy1ny składaJący się z przewodmczą,
. .
•„
- ar. zmos JUZ zarz°' 11, . . . „· u_. . . : ' , •
-. I. sprawa . siedziby P. z. ,P.' N-u rtie na ktoreJ mogłoby do1sc do Jakicbs obu- kadzenia ciała, dokonaną na osobie nie- cego s. s. ttorskiego, s. s. Podobińskiego
· aapotką na. ,iaden;'.i~cc;Y·do~vany opÓr. :· · stronnych koncesji. Dziś sprawa jest nie- jakiego Majchra, ~zlo.nka KS~ '!Podgó- s. s. Wag! ogłosi~ v.yrok. t;t;iocą któ~ego
rze" w ten sposob, ze w czasie roz- wyrok p1erwsze1 mstanc11 skazu1ący
., . · · mal przesądzona.
„c . · · ·
· iJ„
,
• ·
ciężkiego
Dzikowskiego na 4 miesiące
k. . grywki pit-karskiej tmiędzy , tymi .klubal "„I . d ~·.
. d
~· Nie _trudno. b~dzie.„wprowadzić na?nor . .,_. w· · .. · · .
· · k.iego usz ko· c1ęz
· · · za zbro dmę
.
1 1z u zie, f' 1eru3ą- m1,. maJącego
Je .na<:,
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p-o SKiego
• .
rozs rzygnąc o mis t rzo- w1ęz1ema
1
k; . ·.. t
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· ;"U1erzymy
ma tne t ocy , us t osunr.}'\Yame.
1
związku pHki nożnef <lo .Związku .zwłąz- _cY. ,_P~. ~a 1} wem po1s. i_ęm.• po ~a ią w 0 : I stwie klasy ~·· oskarżonv pzikows~i dzenia ciała w cato~ci zatwierdził~ a w
„ąpołe:zensJ":'_ a
kó\'l;, ale ut\vorze1ii.e· .· ligi . napotka na in- ~. tatn.teJ Jes~cze ch~1h P.o~porządkowac .kopnął uc~e~tmka KS. '?Podgo!ze" ~aJ- mot~wach ~odał'. ze zdz1czema
wsrod
· wteres swoich klubow ogolnemu dobru chra tak s1lme w nogę, ze. mu Ją w kilku powmno tępić obJawy
-, · ·
t. · „ ·.
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Wyrpk krako:"'skie~o sąd? apelacyj.i.
Od .wy.roku pierwszej ,instancji, kt?:~u: na to, ,1z-. klv.;_b:~ ·ill~1ą ,.weobJętc, . u:-.~~- nfo.si~nie poziomu gry naszych druiyn w
. , . ry: odb1ł się gtosnym echem w prasie nego wywołał w1e1l(ą sensacJę.
. ·. .
zaJą utworzeniy, ł~J .; ,za rown<?ZłTaczne z ·· '. , d . .. k'
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· "° •,: ;: ".„ ;~~ź. 24 lute~. .: czy got6w jest rozeg~ać w pÓ~anych wy
Pod adresem sekrełanatu Ł. K.'~•. w żej terminach. zawody w Łodzi · i na ja'.dniu wc~otajSZY1i11/t1jipe~z.la pro~'rizy:;ja_ Yi9h -warunkach. powla~uj~my się. że
;:!Oz~gr~n:a zaw~d~w , .w ~.1lkę nozna. -W., J::•.. K.. S. w z~5adz1e godti się na .rozegra
kw1etr1m lub maJu ,z tia~oahem w1cq~ń- ~11e 2 meczy w Łodzi. Pozatem jedna z
,skim. ktńry w _ty~ii' czasje odbyw1ć bę-. I.epszych węgierskich druzyn III Kieru. Ięt nadesłała również propozycję rozeg.1dz'e doroc~ne foui:ne P01iPolsce. .
·Petnom()cnilc ,t.19,koahu" organ izuią- fanta za w od ów w Łddzi ' w · nadchodzacy wspomniane to.tłrłłee, zapytuje Ł.K.$.,_ cym sezonie p-Ukarskim. ".
: . ,.. ,
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·.. . ·<·„, · ·

, ·· : , : ~· ';..„,
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odbędą się w drugiej poło\vie

marca.

Jnia zawodnik6w do dnia 14 marca -v/tą·
Lód~ 24 lutego.
Zgodnie z poleceniem Polskiego cznie. Zarząd ŁOZB. postanowił zwró· \
związku bokserskiego w . Poznaniu, łódz 1cić się efo PZB. o delegowanie sędziegd'
kie w ladze okręgowe wyznaczyły ter-I zamiejscowego i to ze względów oszmin mistrzostw okręgowych na miesiąc czędnościowych warszawskiego. Jak
marzec. Na ostatniem posiedzeniu Ł. O. si~ dowiadujemy, kierownikiem zawoZ. J!· ustalono termin mistrzostw na dnie dów bok~erskich o mistrzo.stwo okręgo-we będzie według wszelkiego prawdo- 1
. .. - ,
i.9 i 20 marca.
seig:~;.,ą;pżprzyjw,ujggtos;e- podobieństwa p. por. Berski z Warszawy.

· ·
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Zawody o mistrzostwo zapow1ada1ą
ZIS Ol\OOCzen1e Walnego się ze wszechmiar interesująco, albowiem w myśl regulaminu mistrzostW'
zebrania
P.?lski, PZB dopuszcza do. tej ~rnnkuren: ,
cJ1 o.zaszczytne tytuły m1strzow Polski
TurvsfÓW~
tylko mistrzów okręgowych. Tak więc·
,
·
.
mistrzowie okręgowi startują do miŁódź, ~4 lutego.
.
,
. ,
w dniu dzi">iejc;zvm odbędzie si~ w Io strzostw Polski. Mistrzostwo Polski od
kal'U ~łrulnym diokończen1e d1orocmego będzie się w rok;i bieżący~ na Górnym
i~rzą
wa1nego z~madzenia kl uhu Tmystów. Śląsku w Katowicach w dmach 1 i 2-go ·
.
,
Paruszewski (przewotln,icząqr), Wein- I z~branie za.powfacLa się bardzo i~eresu- '. kwietnia.
tal, f':enkel t Wiś11i~wski (członkowie>, j ją.co, a!how em ~a porz<1,!diku dzioony'?l MHH9. . .e8GłHM9"H~MilOHO.
w1ydz1ał sspraw koł>1 ecych - , Parusze- 1 postaw1•000. będ.z;ie Słpil"aiwa przyznarua
wski (przewodniczący) i Dr. J. Bogu- :najruchliW1Sz~j sekoj.i piłlkarskie;i zrupełaufonom11. Sprawa
sławski (członek). .
,
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tóire się ' wsz[CHśW1ATOWAFIRMA.łSTMIEJĄCMD ftij 111767. 1
Delegataimi do Zwiążku- Związków w~ana na . pQ.OZąb u .. ze ramą,
wy.brani· zostaili pp.: kpt. Kobosz i S. Li- odbyło w ub : egły czwart~k i z nastrojów
piński. Kor.ii-sję Re.włzyjną stanowią: dr. ( w.ni~skować na;l~ży, że i;iek<:ja <0ilkairska li ~rr.:;2'ł'~:&_1!i.~·rr.:3'rr.:::•mr-smr-~,
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· Na pferwszem : ·posied·zeniu ~owo-:.
obraneg-o zarządu" f>.Z.L.A. podzielono
, się,· ma_n~!ltamt~· i::a~fęt,>u. ją. C?: Pi,ezes - Parusze-,.
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Irój antypolski

osłabł

w Kownie

10 mi[onóm dolarów

14 loteria

spadku

z powodu pogrzebu ś. p. Baranowicza w Wilnie.

otrzymała s:użaca.
Kow~o. 24 lutego.
przewodniczący sejmu litewskie~o wyOd pewnego cza$! w prasie litew- gfo~it wielki.: przemówienie, podnosząc
Berlin1 24 lutego.
Sł!użąca Marja Draksdorf w Dreznie
skiej zauważvć można pewien prze- zasłu~i. jakie położył Basanowicz dla
uzyskała ~adek po dalekim krewmym
błysk zmniejszenia się zacietrzewienia niepodle~lości LitwY.
w sto~unku do Polski.
w wysok<>ści 10 milionów dolarów.
&
Dziś tui prasa litewska. choć WY'Stepuje przeciwko Polsce. nie działa Już z
tak polakożerczą nienawiścią. Ostatnio
z powodu poirrzebu ś. p. Basanowicza,
~naneg-o działacza litewskiego, który,
Jak wiadomo. odbył się w Wtlnie, prasa
litewska z wiełkicm uznaniem pisze o
przyjęciu, Jakie spotkało delegację litewską, która przybyła do Wllna na po- ,
g-rzeb.
Litwinr - piszą dzienniki - nie przy
puszczalJ. abv pola.cy mog-li w tak przy-

„......

„ ...„„„„„„„„„...

Jazny sposób przy Jąć dełeg-ację ltewską.
Dzienniki podkreś1ają, że po raz pierwszy oficjalna delet!acja litewska pojech<!!lol do 'Wilna. gdzie polacy oddali im
{~O dyspozvcfi wszystko. aby im tytko udogodnić podrót z zagranicy litewskiej

I

·~======:• m~!!!I

\:VczoraJ w Kownie odbyta sfe wieł
uroczvsrość w łączności z po~rzebem
~- p. Rasanowjcza. Na uroczystości tef
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Dyszący

Na.,ndy partvzantów.
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Katastrofa w tunelu
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kolejowym.
Paryż -

na grupo robotników,
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Strassburg wydarzyło się między stacjami Savcrne i Saarburg"iem wielkie nieszczi:ście. Pocia~ osobowy. jadący tunelem.

wjechał

dra8tycznej

(twarcy BEN HURA)

K
A

pracują

-

nowoczesny typ patoJogicznel kobiety,
cierpienia męzczyzn wpraw,ają
w stan rozkosznej ekstazy,

IO

film obfltufący w scenv nagłego brutalizmu, lak osobliwy pojedynek na baty,
maczane w smole,

IO
IO

niepowstrzymany rozpęd najdzikszych
Instynktów mężczyzny.

którą

szalejąca pot~ga miłości kobiety, która
niewolnicą własnych zmysłów.

jest

W roll
-

tytutoweł

pełna

temperamentu,

GRET A GARBO.

sunedat

I nadzwycuj priyJemne

w utyciu

1

aasteDD·atJth

Arno Dietel, Piotrkowska

składatt

157.
Ludwik Dziwiński, Piotrkowska 35.
Henryk Ooldhirsz, Piotrkowska 156.

W. Orfinwald, Narutowicta 35.
Gustaw Heine, Targowa IO.

M. Jasłnowskl, Al. I-go Maj~ 36.
Perfumerja „Kosmos", Piotrkowska 60.
Ernest h rause, Główna 67.

J. I< aban, Konstantynowska 30
O. Perlmutter, Narutowicza 24.
St. Przysucher, Kłłlńskiego 40
Henryk Perlmutter, Cegielniana 2.
Henryk Rechtmao, Piotrkowska 207.
J\\iecz. Rżewski, Andrzeja 2.
W. Rzepkowicz, Nawrot 17
Jan

~ itkiewicz, Andrze1a 35.

B. Tyman,
Marjan
Ił.

przy przystanku tramw. pabjanickkh),
przyjmuje chorych w chorobach wszystkich spec1alnoścl "d g. 10 rano do 6-ej
po poL Szczepj~nle ospy, analizy (mo.
cza. kału, krwi, plwoctn etc) operacje
opatrunki.

Porada 3

złote.

- Włzfły 01 mieście. _
.•
Zabiegł I operac.1e od umowy. Kąpie1e
świetlne. Naświetlania lampą kwarco·
w,, Roełn tlgen. Iztę by ~z t,uczn et, k orony
~ o e. p a ynowe mos Y·
W niedziele i święta do godz. 2 po poł.

Zastępstwa

·na

Winawer,

„LAVENDER-SOAP"

Jest najdehkatme ,szym

Pfenumera t 3.•

mydłem

W Łodzi

toaletowem!

drobne

w·

;'.

'

Fabryka Fartuchów i Bielizny ··•·

F

.SCHILLER~::

tódt, Gdańska (Długa) 66 tel. 31 05-~"·
POLECA szeref! nad7.wyccai dobrych i cennyhll':fartuch6w I ble!izny podług nainow. mndtj,i. · .
Jednocześnie :zawiadamiam, it w moim prH1H I~
aiębiontwie posiadam także zagraniczne labry.kały ~
pierwszorzęd11ych jakości,
,•

4

i zlecenia

Makumman Ru~in!lein 1
Lwów, Św. Anny N2 3.
tądanic· poważne

KISZE
oo
GAZETOWYCH
REKLAM

CENNIKÓW PROSPEKTÓW

referencje

Zajeda fotogref1t1nt dl4 celów rep-odl.l!\tył
~YSUNKI, P.rOJekty. reKlamOVlll!

I wyaawn1cze

łłOWE ~ltY MftHYlHIE

og

wykonywa

A.BORKENHAGEN

&ĆDŻ9Piotrkowska100.
Tel.11 ·7!
·
o;:

daie SOPUAMIN" oddawna wypróbowanv i naukowolspreparowany środek
50 dawek.,. H z;ł, ze spos hem użycia
Dr. Gebhard et Co. Dan: I!. Oddz. '..:!iH

7 złotych miesięcznie.Odnostenlc do domów 40 groszy.

Redakcja I Administracja, Piotrkowska U.
Telefony rcdakcJ1 27-Z.t, 36-43. 36-4.S
Tclcfoo admlnlstracll 22.14 - - - -

I

Lwów

zr. .f,OO mleslęcznie.-ZamleJscowa 5 it.

mlesięczn!e.-Zngranlcą

_, ""'.-, ·'
50.000 zł. Nr. 72883.
·
15.000 zł. Nr. 28054.
.• -~
Po to.ooo zł. na numery: 44911 57757•
Po 5.009 zł. na numery: 34193 42615~
Po 3.000 zl. na numery: 30669 60410·
75681.
~
Po 2.000 zł. na numery: 47877 53692,
69230 79332.
Po 1.000 zł. na numery: 15918 19768i
22475 33181 34042 35773 40750 48141\
53350 55534.
Po 600 zl. na numera: 13542 139571
30580 45523 50835 67630 69396 3984S
72680 75055 77846.
Po 500 zl. na numery: 6533 669tl
16962 29335 37869 37892 41765 44126
45480 46203 53964 56335 59556 60262
61493 70324 74578.
Po 400 zł. na numery: 127 861 250~
3069 5331 5939 6861 7603 8878 9079 9819i
10628 11277 12808 13091 14046 1438().~
·16301 17588 22455 23346 28019 2917
33558 33Y99 37224 40356 42225 4295
45349 47954 48364 49022 49086 49833
52490 52520 54285 56679 57266 5852~
60045 62 711 63067 67088 677 55 6783~
68093 69203 70169 70903 74802 772941
78279 78645.
Po 300 zl. na numrey: 468 541 5~
814 857 1251 2321 3462 4076 4726 4955
7456 7991 8593 8624 8671 8800 900~
11240 11546 13687 13874 14962 1611~
~6400 17048 17729 17808 17916 1797l
18775 19953 20479 20642 20974 20299
22169 22210 22772 22781 23042 2324~
23567 24362 24561 25017 25868 20004
26171 2ft74 2f591 26945 26964 269911
27511 29515 3t•212 30738 31335 32310
32321 33449 34538 34553 36403 36526
37459 37875 33l45 38259 38387 38544
38822 39315 39893 40315 40817 4096~
41129 41657 41672 429~1 43460 4377l5
43910 46100 46267 46779 4701~ 4834~
48618 49357 49397 50842 513l ..l 5Z17g
52682 53892 54269 55609 57143 572171
57258 57972 58262 58808 614i6 614611
61776 63194 64215 64965 953G4 65450'
65492 65633 65829 66622 66650 6600!1
66924 67525 67626 68008 68196 6899!1
69734 70306 70627 71721 71914 7200~
72840 74sso 74900 15473 1ss11 159oa •
7660Z 77918 79641 79960.
Jak się dowiadujemy, wygraną-50 · .ty~,
eię<.'Y zł. padła w Łodzi. ,
·

przyjmuje

Na
142.

. Oałoszenia

I

Zgierska I.

„ \'era", P ,otrk'lwska

następujące:

'
I

„,._ 1 kowska 37, w poZ awai d z k a ,.,.
· dwórzu 3-e wejście.
Telefon Nr. 25-38 · - - - - Choroby skórne Jlkuszerka Pioikowłosów, weneryc1 0
W3, Piotrkowne 1 moczopłciowe ska .N! 132, p zyJ
(leczenie światłen· muje zamówienia
Lampa kwan:owa oraz masate.
I promientairi
----fł6ntgena.
~aginęła nadkarlę
Przyjmuje od 9-; g
'•
?
d
4 wy
· od
f; · . 129,;,.d
1
5- s
w 1rm1c •w 1 zew·
Dla pad od 4 - 6 ska
Manufaktura"
Odd:lelna poae·
· ·
k
kalina.
S~ef:~ iecxor~

Zg•erska 20.

Włodarek, Rzgowska 7.

Perfumcrja

Piotrkowska 294, tel. 22 89

Wczoraj w trzynastym dniu c.iągnJe
nia 5-ej klasy 14-ej loterji państwowej„
główniejsze wygrane padly na numery

I

l. ~fJ~lll!Kl Ta~~;te. ~~tę

lekarzy specjalistów I giibinet denty.
styczny przy Górnym Rynk;,i, -

-

toaletowego nad ,,Lavendcr-Soap"

ognistego
-

słoneczna

or.

IJłanna

dramat

IO

cych przy tej linJL Parowóz oorwał 4
robotników i zmiażdżył calkowicie. Reszta rotvtnfków zdołała w ostatni'eJ
·chwili odskoczyć na strone.

łagodne, ndehltatnlaJiice

treści

„KUSICIELKA"

b. dowódcy 20-ej annjf sowiecldej, rozp1zed rokiem za udzlat w or
ganizacjj przechvsowieckiej, dokonał w
obwodzie Czeczeńskim na Kaukazie pół·
nocnym kilku napadów na urzędy sowieckie. Dowódttwo ok.ręgu wojskowego w Rostowie nad Don ~m wyinaczyło
wysoką nagrode za aresztowanie Soro:kina..

Na trnfi kalejowef

pełen

retyscrj1 Freda NSBLO

strzclanc~o

Pa.ryt., 24

namłętn.1śclą,

Błasco l~ANEZA,

1'r1Gskwa. 24 lute~o•
.Oddzia1 partyzantów przeciwsowieckich po<l dowództwem So.cokina„ brata

.

~

JUTRO PREPIJERB !I!

Powstan·ena Kaukazie

.

„

""'ll!!l'ml!lll!_ _ _

CASINO

tlo Wilna.

pańsfmoVJ a

V klasa- 13 dzień ciągnienia,

łoszenJ·a

""

Godziny tmyjęć redakcji 6-7
Po poi. Rękopisów niezamówlo·
'nych ole l 2:wn1ca sle. - - -

·•

"'.U

ZWVCZAJNE: 8 gr. za wiersz mltlmetrowy (na stronie łO szpalt). W Tl!K~
40 grosZY za wierz t11ilimetwwy (na stronie 4 szpalty). Zaręczynowe I zaślubin.Al
tekście IO zl. Zamiejscowe o 50 proc. Zagr. o łOO prQc. drożej. Za terminowy db9f
ogłoszeń adminlstr. ale odpowiada. Drobne 10 gr. Pos2'uk. prag 5 11. NaJmn. 6.Qmf"'
Ogtoszenta kolorowe (minimalna

wlelko~ć

ćwierć

stronJ) 100 proCent ·

