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lódź. 18 grudnia.
Wczoraj w ~odzinach wieczor.nycb
na szosie Pabianickiej wydarzył sio
śmiertelny wypadek tramwajowy. Prze
chodząca przez tor jakaś starsza niewia
!ta potkneła sie i upadła wprost pod koła orzejeżdżajc:ice~o tramwaju dojazdowe~o. które zmiażdżyły jej czaszkę i odcięłv obie · ręce.
Nieszczęsną wydobyło z pod tramwa;u I wezwano do niej pogotowie kasy
chorych. Przybyły lekarz mógł już jeNR. 348 dynie stwierdzić zgon.
Nazwiska przejechanej nie ustalono,
i;r-dyż nie posiadała ona przy sobie ża.
dnych dokumentów osobistych.
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Skarb nie zrzeknie
I

Warszawa, JS grudnia.
rteL od wł. korscp.)
Po wcZQrajszej kcnferoncji na Zamku.
ap .Prezydenta widać było w sejmie
z.NACZNE USPOKOJENIE.
Ca?a prasa warszawska przyznafe, ie
kODJf erencja wczorajsza przyczyniła się
w znacznym stopniu do
ODPRĘŻENIA SYTUAc.n
ł do uspokojenia podnieconych umysłów
oraz umożliwi bardziej spokojną i rze.
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„Republiki").
własny węg-Ja
w miejscoJednej z kopalń
W<Telegram
wości North Alister nastąpił wybuch .ga
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powstał pożar.

śnie

ł web, przedluża1ą.ce1 działanie ustawy od wdupodobnie wszyscy cl ~órnicy spłoczową pracę.
Na posiedzeniu dzisiciszem seJm za- . nieruchomości mie!skich be.z wyznacze- n~li. Dotychczas wydobyło 12 całkowłcie zwęglonych trupów. Dalsze poszukl
przysparzającą l nia daty obowiązywania.
łatwi ważną sprawę,
Prawdopodobnie sejm zechce nieco wania trwają, ·jednakże odnalezie~ie yv
skarbowi państwa
zmienić tę ustawę, gdyż podatek od nie- ł kopalni robotników żywych wydaJe s~
47 MIL. ZŁ. ROCZNIE.
1 być wykluczone.
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Jeszcze
~e
e • ruc h omosc1
J est to podatek od Dlet'Uc cmosc
skich ł wiejskich, którego ważność wy- rok lub dwa. P?2atem .~jm .zaj~e się
gasa z dniem 1 stycznia 1930 r. W obe· sprawą wybrania kom.i.sp poselskt.eJ, dla
cnej sytuacji skarb państwa aie może PRZEPROWADZENIA śLEDZTWA W .
zrzec się tego podatku i dlatego 3 tygo. SPRAWIE z.NANYCH ZAJść W SEJ- ~•11nv sni1Hscsone prze•
6..,os siarAo"'V
MIE 31 PAżDZIERNIKA.
dnie temu do sejmu wpłynął projekt ooKatowice, 18 grudnia.
Przy kopalni „Jerzy" w Siemianowicach wykoleił się pociąg towarowy wsku
tek defektu parowozu. Wskutek wypad~
ku uleg-to rozbiciu 17 wagonów węgla.
wyc!i i 7 cystern, zawierających kwas
sia:-'l<owy. Str;:ity materjalne są niezwykle duże, z ludzi nikt nie poniósł szwanku.
Z powodu wylania się kwasu siarkowe~ 2
~
llJ
go na SZY'f1Y, trzeba je będzie zmienić na
~IODHI
~ ~o ~·
kilkudziesięciu metr;fh.
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Policja wyświetli tajemniczą sprawę

L6dź, 18 · ~rudnia. · łą pod ł.oclzię o jego nieoczekiwaenj pO- ·skierował do nlch Jakf;?J?Oś znalomego.
Ocfpowicdź przyszła negatywna.
.
W dniu wczorajszym d-0 władz wp,ły- 1 mocy,
Ponieważ nieznaJomy po raz drujti nie
nął meldunek dwuch młodych niewiast, NIEZNAJOMY W KATEGORYCZNY
które - wedłust ich zcnań -omal nie . SPOSóB ZABRONIŁ IM MóWić O nłosił si~. panny Pinczewskie w końcu
zdecydowały się zwrócić
SWEJ WIZYCIE.
pad!y ofiarą handlarza żywym towarem.'
DO POLICJI,
Młodym niewiastom wydało to się
Dwie siostry panny Pinczewskie. za.\
mle..~zkałe przy ul. Zawiszy, nosiły się z bardzo podejrzane. Po odejściu nie.zna- którei złożyły meldunek o tafemnłczej
gdzie . Jomeito skomunikowały się one natych- wizycie, wyraia1ąc przypuszczenie, lź
zamiarem wyjazdu do Ameryki,
przebywał ich ojciec. Przysłał on już im ' miast z krewnymi, którzy poradzili im, miały do c1ynicni!ł z
paszporty i gotówkę, lecz otrzym&n.'ł su f by napisały do ojca, czy rzcci;ywiścic HANDLARZEM ZYWYM TOWAREM.
ina okazała się zbyt szczupfo na pokTy.
cie kosztów podróży. Panny Pinczewskie

zaciąg • .
::r;:a;,~~~t~yh~yw~~~::~~
tygodniami
Pnerl
nłeoczeki
sześciu
wanie zJ,!losił się do nich jakiś elelf ancki
eta.rsry mężczyzna, kt"ry ()oŚwiadczył im,

~z;~i!'1:!e~:b:ic:.~e;,3:::t ~i!::~
nie jedzie z powrotem do Stanów Zjed.

CliĘ~Nf:· il~RALBY ozmwczYNY

ZE SOBĄ.
radością
Panny Pinczewskie z wielką
przyi~łv tę propo.zycię i zwierzyły się
pncrt owym osobnikiem, iż brakuje im
picni({dzy na Podróż.
Nieznaiomy natychmiast dał im kilka
act złotych i oświadczył. że za parę dni
przvid-de eto nich paraz drul!i i ustali iuż
dokladny termin wyjazdu. Gdy w czasie
rozmowy dziewczyny powiedziały mu, it
chcą zawiadomić swą rodzinę zamieszka
El18lllmlillllmlml1111im__

Strasz11·wa
.

°'''""iki dono~~·~·~oljt ~~"!"~~1.

wciorajszym tamtejs.zy sąd okręgowy
wydał wyrok w sprawie przeeiwko 52.
komunistom, oskarżonym o usiłowanie za
łożenia nowej partii komunistycznej.
Olównych 3.ch oskarżonych, a mianowicie: Kosiakowa, Panllwa I St.ojanowa skazano każdego p-0 15 lat więzienia.
dalszych 36 oskarżonych skazano na kary od półtora do 12 lat więzienia, pozostalych zaś oskarżonych uwolniono.
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PRZEPOŁOWII~NI,
a 19-letni MatUk został ciężko ranny.
Katowice, 18 grud'llia.
:ponosząc śmierć na miejscu.
Na terenie kopalni „Leopoldyna"'
'
(Telefonem od wlasn. koresp.).
Wreszcie na kopalni „Cecy1Ja", wska
ZOSTAŁ ZASYPANY,
Dzień wczorajszy zapisał się w kronice kopalnianej wielka serja wypadków <>bsuwającą się ziemią 16.Jetni Wiktor tek przedwczesne-!!O wybuchu
NABOJU DYNAMITOWEGO,
Przy rozbieraniu hali maszyn w kopalni Szczyl. Na szybie „Barbara" w lfop·a]nl
,,Ida" zawaliła się jedna ze ścian, grze- „Król", idące z wileką szybko~cią wózki, cleżko ranny został i;rórnik Buchta I w
naładowane węglem najechaly na górni- stanie beznadziejnym · przewieziony dQ
biąc pod gruzami
ków: Jaszczaka I Krzymińskie~o. którzy szpitala w Tarnowskich Górach. Podol>3 MŁODYCH R080TNJKÓ\V.
16-letnl Wieczorek I 20·letni Kisiel po w momencie przejazdu poślizgrręli się ł nej serj! śmlertelnvch wytpadkńw w cu\~u jedne<ro dnia nie notowały dotąd żad.o
upad.li na szyny.
nieśli
1ne kronlkł.
Nieszczęśliwi zostali doslownle
SMH:RC NA MIEJSCU.
„ . . .IJlm„„lllB....
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lpecjolne po«:iqdi

Berli~n

z todzi i do todzi w okresie

mJS!ml„„.
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Pod wodq·
d•iefni,;a ~olano
usliutefz pcftnif:,;fa rurv
'€ała

świqieczngm
;ł>t
""
Jednocześnie na ten okres trasa poŁódi, 18 grudnia.
_
1
dy począł sic podnosić tak szybko, te
Berttp, 18 g~udnia.
J:ik sle „Express" dowiaduje, kferow- :fag-u, Idącego z Lwowa do Łodzi forz~po 20 minutach cała dzłclnlc,a znaidowa(Tefef,!ram ivl•• ~J;.ynrt>ss•t' ).
zosta1e
cktwo łó<lzkiel!o wczła kolejowe~o uru- Jazd: Łódt - Kaliska 10.15)
Dzielnica Zc~tcnd'órf dotknięta zost~- · la ~ię po~ wodą. Wszelki ruch ustał. Pa·
chnmia na ~kres świc:itecz.ny kiika spe· przedłużona do stacji Ostrów Wielkopol
ła przez powódz;i takiej dotychczas me sazerow1c tramwajów I a1:tobusów w PG
cjalnych pociągów. Od dnia 20 b. m. do ski.
Z Warszawy do Łodz.I odejdzie dodat , notowano w. Berlime. O godz. 3-eJ po poJ płochu szukali schronienia na schodach
dnia JO stycznia 1930 roku codziennie
•
ł od dnia 11 stycznia do 2 marca, wyłącz kowo \V dniu 24 grnd!Tlia o god'Z. 1.40 spe pękła z hukiem ~19wn;1• rura wodociąszo 1 dornów l mieszkań·
W god2inach wieczorowy'ch udał:>
wa o przekroju 2 ·metrów. Po zerwaniu
nie w piątki wyruszać będzie z Łodzi fa· cJalny pocia,g- i Drzybe<f 1ie do Łodzi
brycznej 0 godz. 21.40 pocią~ do Kolu- stodz. 4.40. f. Łodzi <Io. Wa~szawy pociąg : asfaltu na przestrzeni 10~ metrów ~w~- i się wrcszcb zaniknąć dop!y.w wody I
sze-k. który na tei stacji będzie ~lał po· J na dzwyc?;~ mv ode.i·dz1e. dma 24 g-mdnla d[ato~yc~ •.'Yo.da .z~to!ltfa .w m~~1cmu . J?rz~ p(}mocy pomp ~łekfry~znych przy·
st~prn~o ~o osuszama nawiedzonej kię·
taczenie z priciąg-iem w:irszawsk1m, zdą o ~odz. 7.20 i przybędzie do Warszawy ł o.ca u.icę 1 mzeJ pnwzope m1eszlcama.
W oczach m1~szkanców poziom wo- 1ską dztelmcy.
o godz. 10.
iaiacvm do Krynicy I Zakopanego.
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Jak Napoleon Bonaparte

€hc:iol zo iot lotnikie1n szi~~~a~~~~;~h:d~c ~n:;;,~i:~
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noroscnłem siąc:io
s.e.uftał sD'rfło pono
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po<lz.iemnej koleik1 l-0ndyńsk e~ N:e sp;•
szył su: jednak je~o pies który mu tow&
rzyuył, śhczmy. 5-letni, lvkslerjer, klÓ!J

nazti7anłjeS~~ ~j:~~ n()$1l,

W fem

MW~!tl

uiaB<om~ty bee hraku innego amatora na lot. AJe 1· czestn.i~ć w dem<>mtrncii publicmeł, otoczeniu, było tyłe rzeczy do .2lba<lan'.a•
f ara<:iazek Blanchard,
spa.(]ochronu. B()lllaparte bliiski był płaczu. Slkąd wziąć ~jąc iia sobie ~undur szkoły? Nalych- tyle .nowych znip.achów .do. stw1erdzen!~·
eer~nauta i wynalairoa
. Iż~ k ed.Y w tłumie pasazcrow . naresic.o
nuast na dwa dni do ar~tul
.
przy1e.:hał w rok~ 1~85 d'<> Pa.ryta, aby SO fontów?.
Upokoirzony do głęib1 duszy, ledwie . się ohe1rzał, zobaczył twarz swe.Lto paina,
tu d()lkonać pu.b.btewae szeregu wz.Jcaów / - Słucha1, Bonapańe. złozymy wszyst
na swym świie.żo uduskonalooym balo- , kie nasze kapitały, aby ułatwić ci ten lot pan.ując nad ojlarniiają-cym go g.n.ie-wem, · <>dlałwjącą w. czarną przesLrzeń, po szy.
nie. Pie.rws~y l:a.k.i wzfot miał mieć miej- 1 dla hon.oru szkoły, - zawołał jeden z ko- przyszły zwycięsca ludów ,-yszedł z ko.,' naoeh koleiki.
Zro?U'aczona pgirna n!e dał~ się wy.
s.za ku hałaśliwej wesoł~oi zgromoad~o1l~ów.
ace 25 lipca.
pędzić z podziemia, błąkała S3ę po n_:m
Ale ,,złQfone kapitały" wyniosły tyl- nej pub.Liczności.
Na teren wzlotów na długo przed zaWtedy Bia.nchard zw:-ócił się do a.n- ' z nosem przy z;ie1ni, inaą>różno stara1ą.c
pow:e<lz;ianą godt..aną przybyły nieW.czo · ko 40 fulllltów. Zaćmicj()lllowano dodntiko..
.
się odnaleić tr~ swego pana.
ae tłumy ciiel<awyt;h. Potężny balon dłu- W'O zibJór1kę wśród pu:b:lfrznoścL Udało gl.ika:
Anglicy hnb1ą t>'SY l WUU<Ha1ł\ ''!
- 'Wiidzi pam, wypo~aidza -ę. burzy
go na.dymano gazem, a patrząca puiblli-cz się ooobyć brakujące 10 funitów.
chęinie id\ t.o~em. To !ei wkr?tce ~b.!li
ode będzie. Dec)"diuje siię pan jechać?
Naraz usłyiszano głos:
DOŚĆ oh6erw()lwala wszyist.kie zaihiegi, oA.ngDk zgod$ił s.ię. Za ka·k·a chwii1 ba · czność, używaiąc-a kole_~ICl :pod~1 emn1:.1 . i.a
- Cóż ro z.a wstyd? Co u dama.nie
koło ha.1.onu czyll\i-óne, z na.prężeniem ufon SZ'Y'bował w powietrzu. Tium z.ako- ' uważyła psa. kt61-y snuł s~ę ~ulno ~
regu:lamim.u
wa...~ i n~ec~ie.rpl.iwt'l'Ścią.
szy111ach, niie d:baiiąc o przei!altnące Pt')Cll\
Obeij'tlzalllo się. Słowa te wypowi. edz;iał łysał s.ię od .z.achwyiu.
Pomiędzy widum.i znatdowało s~ę
A mały korsykanin 'Wracał smutny d<> gi. Stairaa:o się b:tic!cu'ka wyd()\>yć z zawielu ttc-muów łrancus.kiiej szkoły wojen- Hicheg.ru, komendaint s7Jkoły, późn"e'iszy
nei. Zwira.cnlii uw~ę znrówno piię.kmemi generał rewolucyj.ny. Zirytow·any, mówił , koszar szkoły wojsk-owej, gdzie zgodnie głębienia. al~ to t~·l'k9 pogarSl-11ło ~("lra.
z rodla.zem dowódcy, p~ aa dwa wę, bo pies uciekał na C>ślcp i mó&ł
mundurami, jak i o.:trwioną dysipwtą, -pro dalej:
wpdć pod koła.
• - Ucz~~ Bcnaparte. proszę ~·~ycb* 1dal do aresztu.~ ·
w~12ooą na tema1 lotnict~, t 3co!zyśd:
Wołiaino go na plntfor:mę. z rozmaf•
·
Jakie może zd w przyszłosci wyciągn.ąc IDlast wysiąsć z kosza. Jak pan smie utych •tacyj, przed które1.n.i pies się poia...
, .
pot~a miłilaryunu.
wiał starano się go przynf;cił przysmal\\a
W te1 dyspucioe wyr6Z:niiał się szczemi, ale i t<> n.ie miało lCtpSzct!'O skutku bo
tólniej młody. 17-letni słuchacz ulkoły.
pies uparł się, ażeby szull<ać p:tnA tam,
Ł0 d I
T t
K"
Dź · k
I
N~kL szczupty nerwowy, blady o twatO' jest
1 g<lzl·e go po taz ostatTii widaaJ,
z
ino- ea r w
WJę owy
-szy
ny r•czci intcresuj4cei nii pięknej, wy- '
! na szyn.ach kl}lleiowych.
ml
dawał s.ię p-as.jo.n"wać łlla temat J.o.tni- · ·
Trwało to tak ptzeszł~ dWa d111i, o~rą
Im f f
otw~. W <>g;"·i.u .dyskusji jeden z kolegów
gło z.aś mówiąc, 50 god~:n. a przez ten
Narufou,li'za 20
pc~w1ed:zJJa.ł JJ"oooczme do młodeao czło· czas, ialk oiblikzono, nad Dżc:ldem przcle
I
WJeka.:
ciało co.najmn"cj os\eri1Se-l · poc.1ą~6w.
Dziś 1 dni nastc;pnych:
cenę
wsulkę
.,111totę się, te za
· ta.k 1· k
· ... ·
· •
Ol
cltciałbyś spróbować teslo lotu, n.iepraw- ,
·n.·a
~ię ..:t.e ~es.ze'~
·~awta.:ąc
Koncert gry dwóch znakomitych śpiewaków
daż - Bonaparte„.
posta.nacuin1:kn10ny,
się
starue
widok
wy
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A d 1
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Bonaparte
K.0'. o J:UK.:e~o mę i;zrny. PY o J~o pan,
burze.n.iem:
ktory ~ narcszc:-c odnaJazl.
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!MIHO Glii'·(

ft b lob s Dn

,,Cil'ualer1·a

Rust·1·ca·-n·a·,,

pfeczcństwa nie icst spokojniejszy odcm- ,

nie. Ach, jakie za.zd.rosz.czę temu rude~

J
t h ·~ I t
ś i tl
i
F lmy wy W e amy na apara ~c _ . ~w il ~we
, sławy firmy WESTERN ELECl"RłC C-OMPArłY.

Bobry

.

walczą
an:flilkowi, ~óry moze być pasażeI
rem w tym cudownym wzlocie.
• fnt!Jnir.rontł„ dkcqr:vmi
10 w.
- Ba. zaipłacił on za tę przyjemność ·
osuszut jesiorp
dwieście footów. - zauważył któryś z
W jooinem z Jezlor knnndyJskfch przeid
młodych ludzi.
kilkudziesięciu Już laty, bobry zutożvty
- Właśn!e, a ia mam w-szystlk.iego 7
swoją ojczyzne. Pozaktadaty wioski, pofu.nt6w. Oczywiście, nJie jestem w stanie
hudowały domkl l iyfy spokojnie, g-dy
~
~
zapłacić za tę p.nzyjernność.
na~le wład·ze knnadyjskle postanowiły,
JI
.;łi; ~ „~
- Zaclla!l"ui s;ebie, iako bala.st, - 111
dl 111 a-. ft I !Cf" że wodę z te2'o Jeziora trzeha wy-pu~-:ić,
•
~
podsunął myśl jeden z kolegów.
~t ~ .... ier aieby zapełnić Inny, większy rezerwuar.
upOSaOf;l~łl1BDJ.1 pr~~- me .u
. - Da, na „to ie~t 0111 przecież za le'kd
•
•
\" • f •
W sprawie dilsseldorfsk1eg-o morder-[ się obecnie I spirytySct, a takze JaSilOW~ki, - odrzuci~ ktos wesoło.
vH am łn7;Ynlerowie przyst~n~lt o
- uch<> bądźcie, - . !krzy1mął ziiry- cy następu;ą coraz to nowe aresztowa- . dze, którzy widząc b~zradność \.Vladz,
towany Bonaparte. - Na.ema o czem m6 nia. Tajemniczy ten zbrodniarz doprowa 1 dążących do jego wykrycia na drodze dzl~ła. prz:v ktorefl'! Jednakże natrafili na
f dził do granic ostatecznego zdenerwowa I1egalnej i materjalnej, starają się wy- zacięty opór ze strony bobrów.
.
.
wić.
Ody w brzeg-ach jeziora J)OTOhlono oRozmowę tę usłyszał ainiglilk, ma1ący nia nie tylko obywateli Dilsseldorfu i in- 1kryć zbrodniarza przy pomocy spirytytwory. aby Połączyć z niemi rury do odjechać na balom.:ie jiako pasażer. Odwró- nych miast niemieckich. ·ale i nicmlecką zmu.
Jeden. _.z . ht~.zpańs~i~h spiry~ystów j llrowadwnia ~~ody, bobry zaprotestowa?ił s.:ę i zacz.ął s·ię p.rzyig'ląda~ rozanaw.ia- policję, która stanęła wobec rzepzyw.i-j
Iście niezwykle trudnej do rozw1ąza111a „wykryf" Jlli na1zupełn1eJ . pewnie . kry- iy. Co w d7.len pod tym WZi!"l~uem zdzla1ące,• gromadice młodych l.udzi. .
1
jówkę zbrodniarza: miafa się ona znaj- i fa no: ~o bobry o~rahla!y przez noc. wyTyrnc:zas~m p~oda z:a.c.zęła swę psuć. , zagadki kryminalistycznej.
1
Ostatnio aresztowano znowu w miej- ~ować ni~daleko Piisseldorfu. Nies~et:r !)e1111a1ąc .sz~z~lme otwory drzewem toZ~rwał się si:lny w:ia ~r, a chanury iprzesł<> I
n.iiy. bo.ry~on!· ~,ghlk pocz.ął rora~ć scowośći Novaves pod Potzdamem pa-, l~?nak spirytysta. ~adł. ofiarą mistyfika- 1~olowem IR"hw1em sosnowem. tak, że wo..
zan.1e~ik~·1eon.1e 1 w :pew~~ momeooie robka młynarskiego. niejakiego Jerzego c11 du~~ów. a polic:a idąca .za '".skaza- <la nie odpływała nazewnątrz.
Opór zwierząt był tak zawzięty, ~e
I Rcstroi. Zniknął w dniu 30 JiS'topada z ~ym JeJ śla~em. połknąć musiała. Jeszcze
zwróci! się ,do B}.ainicharx:la.
· . praca i·nżynierów z początku nie robiła
•--;- Droga PilD!e, pog'?'1a psuJe się wy 1 Diisseldorfu, t. j. w dniu, kiedy gq wl- Jedną g-or~ką _pigułkę bla)llażu.
Ostatnio znany .spirytysta 111onachli- 1fadnego wstępu. Przeciw bobrom zaś
raznte, a pan ob~cał m1 lot w wa.run- , dziano z niejaką Marją Hahn, której
zwłoki znaleziono następnie w pobliżu j' ski, _August Neus: przy pomocy swego 1 nie moitsa było wystąpić ener~icz.niej,
kach zgoła bezpiecznrch..
!"ctlJ~m. P-. fr!tz1 cllcr, wywo!ał du~~a i;rdyż życie ich jest zabez.plecwne osobną
młyna. gdzie słuźył Restroi.
•
.Blainichu.d odipOW1Joed,1)1ał:
z <>!_1ar m~rdercy; .a m1anow1c1e u~t~wą I każd7~. ~toby je tknął. ~rozi
Jed.neJ
zostanie
to
morderstwo
Ac~kolwlek
, - Be:7.!p!!czeństwo gwairainitUJJę panuj
.ro mu dowiedzione. potzdamska poHc;a ILmzy. Alb-;rman 1 duch .eJ wywołany .na c1ęzka kara w1ęz1en1a, oPrócz ruJmuącej
•
w dalszym ctą,,~u.
.
•
- J~ cudc1nt przeetet Jada :chwl- skfonna jest dopatrywać sic w aresztó-1 se~ns1e sp1.rytystycz11ym. dosta-:czył Jak · ~rzywny.
Potożenle więc stało sle nareszcie tak
wanym przez nią parobku tak upragnlo- naibardz1eJ dokładnego rysopisu zbro-1
wybuchnie .bm:•• - za~·ołał an!!Ji.lk. .
. krytyczne, że kanadyjskie minli:terstwo
.
dmarza.
- To nl!C nie s7J'ko~. - r.ze.kł Baln- nego mordercy z Diisseldor.fu.
Jest on podfui;r te~o op:su ele~anck1m 1 ~praw wewnetrznvch musiało lnżynl-e.
.
ehard. - Burzę opanu1emy bez trudu. j
. W kazd~m razie krwa':"e c~yny tego 1 30-letnim człowiekier..1, <> ·niezmiernie fa- rom którzy mieli ·orzeprowadzić te robo- Tak. być m'()lfe, ale w tych warun
kach wolę po.z.ostać na ziemi. Sw~e m~·et upiora z 9u~se!d~rf~ odbi~f ~ię h~chc~n . scynującej powlerzc:1owności. Silny bru ty, ~dzielić pczwolenla na ;vita panie bobI na całym ds~i~c.ie 1 me71Y a. a i?tr~n.a 1 net o cerze matowej i bladej o oczach ' rów l na zamknięcie ich w klatkach żelasce w oofo1t1.ie o&p.rze-drom ininemu.
·
1 zwracając się do puhI:cznQści, an- · zaprząta z1~1aJ umys Y _naJW~ 1 n:cJ-1 czarnych, otwartnh i ogromnych, upar-1 znych.
Ale złapanie żywero bobra nie iest
I szych kryminologów, ktorzy \.'· szerl!· ' tych i nieprzytomnych.
gllfil< powiedział:
Tak go opisała o an na Fritzi Eli er - tak ta twą rzecrą z'~ierzę to śmlP-a w
- Pan-ow:e, kito z was pragnie zająć gach artyk~ł6w ~rukow6'nyc~ po. rozmi
itych. sl?ecJalnyc 1 i og myc , J?ISmac 1 : gustuiąca widocznie w b'.adych brune-, wod.zie jak ryb~. ·a schwvtane, '111f11.le slę
moje ma·e;s·ce w bafonde?
_ Ja! - krzyknął . prędko i gł?ś~o staray\ si~ rzucić choć trochę swiatta na tach · o oczach czarnych. otwartych, nie- bronić swemi ostremi zębami. kMre przecina clrzewa. jak plfą, na hud'Owe swo:ch
przytomnych i szalonych.
Bl)llap~rte,, wysuwailłc ~tę naprzód, 1 Je- te taJemmcy petną zagadkę.
JedV'l'lym s·p()sohem jest wydomków.
....
że
I Nie ulega iuż dzisiaj wątpliwośd,
d.nym skoktcm znalazł się w ki>szyku.
kit'dy bóbr jest w domu. wyp'1trzenie,
Lekarz-dentysta
I
osoiedna
jest
tym
Wśród k<>le~6w Bonapartego .i ,puhM- ' jeżeli zbrodniarzem
wiercenie dziury w dachu jeP:o domku i
I ba, osobnik ten powodowany jest jacmośoi zawrzało.
i'wydąt;nięcie zwierza t'rZez nią za ogon.
- D.ohr:zie, - ~wiedrziiał _qJ~. - ki~~ś zwyrodnieniem na~pr~wdopo~o-i
Tej pracy żmU'dinej wreszcie dokonaUl
U J
ar.e mtllSll pa'? .za,płai<;tć pr~)'.'tlaJmll1~ po„ bmeJ ?a tle ~eksualnem. Jezch zb.rodm~- 1•
no, a inspektor ka·nadyjskiego parku nałowę ceny biletu, m1a.now.a.e 100 fon- rzy 1est kilku - przypuszczenie takie' I
rodowego n;usi. obecnie zbier<ić korę
Ceg'eln:ana 25, I P· fr.
· t~kż~ egzvstu;e - mieli_byśmy_t~ do .:zyll
tów.
drzewną i c1·enk1e galązkl na oożvwlenie
Ordynuie w gadz. 9 _ 1
- 10!) funtów! - W"Ylkrz-ylknął z rQIZ- n:ema z pewnego rodzaiu zarazhwą psy-I
uwięz.ionvch _hobr6w, zanim dosht::i no• •
Tete'on
pa.czą Napoleon. - Ja mam tylko sie- ~hozą, jaki7j przyk!a.dy notow~ne ~ą ni7
108 26
"re m1eszkame. albo rozesfa!1e zo;t111::l do
: Jednokrotnie w dz1e1ach krym111alistvk1. 11 •
dcmf
A.ngMk zn1tył cmę do 50 funt6w1 wo 1 Zbrod.niarzem z Diisseldorfu za~mują ••ffMH. . .HHM••HH•M. . . .• róimych ogrod-ów zoologicznych świata. ·
UM.I

a...

mp1·r

tau·· f:Qeldor' -1'-iu

I

I

l

I

I

I

I
I „ ••„e•...ai•••at1111....••••0&,..- I
i f2nnu Horowi"z I•
I

I

(

Pieni~dzy

nikt nie

pożycza

naciągania
dziś Już zawodzą

na

Stare sposoby
NnJłnlwleJ

Jest

nabrać

pożyczki

na pożyczkę kobiety, na)trudoleJ-krewnycb

Najgorzej jest z wierzycielami, któ- ście, przeto lepiej jest
z~ra~ po pierwszym
rzy mają ustalone zasady.
zasady nikomu nie pożyczam. po~ byle ~ Jakim pr~tek~t.ei:n nabrać ko_
t walcz z jego zasadami które w gos na pozyczkę. mimo iz Jest ona jesz·
tym ~Ypadku wykazują nie.bywałą sta- cze ~v~~~óct~1~kf·się podaje przy za~lą
rrani'u poz' yczki' J"est rzeczą O"'"· onllleJ'
lOŚĆ 1 n.1ewzruszaln. OŚĆ.
Perfu01y
"'
„
6
6
""I
. I- e Jest r wniez z t~i, kt rzy zmle wagi. W stosunku do mężczyzn można
1/f;da ŃFP/iJIOF>'a
mają swe zasady. Prosisz kogoś 0 PO- użyć takiego pretekstu i· np.
alimenty, choroba itd.
iyczkę, a ten cl odoowiada:
3. Kupcy i dobrzy znajomi skfonnł
- Dotychczas nikomu nie odmawiado sakramentalnc~o „jutra" stanowi
przedslęwiłecłe niemal nlezlszczalne. Iem, ale kiedyś trzeba przecież zacząć •• są raczej dać towar bez pien i ędzy r.iż ~x~•~xvvwvxxxuv.._v
ftftftft
ft„ ftftftft
udzielić pożyczki. W dzisiejszych cza. •
I zaczyna się akurat od ciebie!...
Kobietom najtatwiej jest wykręcić sach stagnacji nie jest to wygodne dla
~~.udzie "tle ~.ają1· „wol~ej" tgotó\Jż:vkt,~.,a
N opad
dłużnika.
kl
~
Jc. i1 na we . maJ.\, tezą su; z cm, e J"• 51
4. z krewnymi rodzaju żeńskiego
•
ę z pozycz. ·
tro mo~ą me mJeć. a
W dniu wczorajszym na ulicy Rzgow
- J:??myslam si_ę.. ch~zl 0 „przy- idzie nao~ót łatwiej. Trzeba rozpocząć
własna koszula Jest iawsie bllżeł ciała.
sklej na Wacława Duleskiego, zamiesz.
t
d
t
t
,
. 1 Jaciólkę -· - powiada kobieta, grożąc
ł
k
ż
. „
.
1
•• Na.b~e~amc na po vcz e. st~ 0• sie paluszkiem - NI chco popierać pana rozm'?~vę na ema pogo Y a na~ eon e kałego przy ulicy Marszałkowskiej 15
d ł
k
s
d·• K · ·
przeisć na tematy astron;::m1cz11c.
e
kl h ·
w dz1s1cJszych czasach zJaw1sk1em,
. . (,,Droga babciu. jak myślisz. Jaka Jest napa 1 azimierz zewczy i za a mu
w tAal c dłspżr~wach - . i .
wkraczaJ«\CC!m w dziedzinę cudów.
kilk-: ciosów nożem. Rannym zaopiek<>wme me pr6znuJą
e u mcy
. · ., odległość między księżycem a zie· wało się pogotowie zawezwane przez
. ·
. r
.
Zarówno ci. którzy zwraca.Ją się po
Ludzie, wiecznie poszukuJący pozy mią?"). W P?równanlu z temi .kolosa!· przechodniów, a SzewczY'kiem żajęła się
PO!-YC7.kę i ci, do których prośby te są
tal
d n1
I' i p
skicrowvwane maj:\ Już ustalon~ formę czek, opracowali nawet szerc~ wskazó nemi liczbami sumą o Jaką prosisz, wy~ ie a. rzyczyny napa u e us owek. wedl~~ których ,.nac~ą~ają" daje się śmiesznie mata.
zwrotów, zdań i odpowiedzi.
·
liistorje o zostawionym w d';mu port
Są to klasyczne wykręty, stare Jak s.wych wspołobywateli. Oto kdka tai
felu nikogo już nie wzruszają. Odwrot- Przeje h
świat. a właściwie jak pieniądz i po- kich sposobów:
00 e
C:
1. Jakkolwiek pieniądze najpotrzeb- nie, jeśli ktoś powiada, że pieniądze zo-1
ŻYC?.k:t.
W dniu wczorajs~ym. został przeJe. Oto kilka typowych odpowiedzi z niejsze są w końcu mies!ąca, należy stawił w domu,
chany przez tramwaJ doiazdowy 28-lętwzbudza tylko zazdrośl.
zawczasu starać się o pozyczkę. Przy
teJ dziedziny.
ni Jan Wierzbicki, .m.i·e~zkaniec Zgierza.
E~o.
Spotykasz znajomego na ulicy. Pro- ultimo zawsze brak gotówki na mieDoznał on bardzo c1ęzk1ch uszkodzeń cle
w
s'.sz o dwa złote, cwt.ntualr.!e o doles~yc~. Wez'Yane pogotowie . po udzie.tówkę, bo akurat zabrakło cl pieniedzy
!emu p1erwszeJ pomocy przewiozło go w
_.
J:
·
•
)'
l t d.
groźnym stanie do sz.pitała.
Twarz niezn1iome~o rozjs~n:a się i
Po~ar
wgiwiedłono
zosiata
sr:vszysz w odpow1cd!i na sw.\ prośbi::
defelii„""WÓW•OIDOlfOrÓW
Drze-i. Zl1zlwlsz się, ntóJ drogi. ale wła·
Wczoraj wybuchł grotny po!ar we
• w
.~nło akurat po to sam~ chciałem się
Uda1ła s:ię ona wprost do 'kasy, wyię- wsi Witonja pod Łodzią. Pastwq płomle
ł.6dź, 18 grudnia.
zwrócić do ciebie_
P. Stainisłaiw Sizyman'k.o, kierownik ła z iniej -całą gotówi!cę i inrustęipnie sięgnę ni pa·dła za~roda i budynki gos..,odars'kie
Stary. wypró!Jow:wy kaw:lł. t prze
Wacława Olczyka. Straty wynoszą kilM
RzemfeśJm.iczej", ła po ibute·~{Ji e wódlką.
konywuj4cy, bo robi c: sie :>u\·kn, ie restaUJratji ,Resursy
W tej chw.idi W)"6•z.Li jedinak z uBcrycia kanście tysięcy złotych.
IOlińsik' ego
zwróciłeś sie z t>nśl>ą o poivczke -do , m:ies.zc~ej 'sj,ę przy utiicy
Jak ustalilo dochodzenie pożar pow12a od pewnego czaisu miał bardZIO po- dwa,j mężczyźni. Złoidiz.ie.;lka była tak zaczlowicka.
ktury laJJI znalazł sle w tak przykrcJ. wadme kłopoty. Noc w noc z.n.ikały mu Skoczo:ia ~e~ ~oki em, że oin:iemiał-'.1 .z s!at skut~iem nieostrożnego obchodzenia
z restat.lil'aoji wócllki, Uc:iery, czekolada, a przerazeana n. me mogła ruszyć s·Ię z m1eJ- się z ogmem.
s)·tuacjl.
•
~ •m•mcm>• • tr111WRm!ll-llfGll""!ll-.Bwllilllsll.ł
a:
nawet gotówka znał.duiąica się w lka'S''..e. sca,
M'1ększo~ć ud.1je „dumfo1y~b.
-.
Jał s,i,ę Olkazałio, była to Z'O~a Rótal- 1
- Panie. czy Pan myśU, te Ja fe· , p s w żadm .si><>sób nie mógł wi:p.a6ć aa
sika, Sp'l"z,ąt.acrz:lka restauracji „ReS'W'sy'',
stcm mflJoncrcm?! -·- odpowiada l obu M~dy zł()l(łiz.:e.i.
Iii
rzcr_iic~ chytry ~o~ć. do kMrnw zwr.i- 1 _Nie wiem, co mam robił_ stkar- 1 k~óra, co stwierdzi~o. dore?o~lzenie, podro
. fył si kitóre~oś dnia przed swymi przy. bLł~ klucze do drnwi we1śc:owyoh loka- ~rr~uenow..::n ło ~ ro~uoda
cacrc się po Hl-zrotową poi;;czk.ę.
•
Ka rzak"em i Ro. lu 1 dokonywała s)"6te1111ail:ycmych kraJónf
Prosisz o 10 złotych. a on et prawi ·a . ~
Rodaczka DB.&Za PoJ:i Megr1, kt6r•
o mi!jonach ! OczyWiścle, ie odpowicdi l cl 6 N ak' emT ~ ~ b · ć i mo dz,leiży. W i·eii miesztka111iiu poliicja znała.zs-p.iirytuail~i i rozmaitych zfożyła przed .2 tygoowami skarg,ę r<>z.
Y n. e tą. I ła cały Skład
mane.m ow. iem,
taka odraz u zbija z cnr,u.
airtyikułów lkoilo111qabnyah. ZlodzieijBcę a- wo~w'! przee1w swemu mężowi b
Inni znowu t;akluj.'\ pro~'Ję niezm:cr- że, bo pT~ecież powO' wym~ nu ca
res:iztowam-o. Poc:iąginięto równiez do od- Mdi".~1 .wycofała ją z sądu. Przed sądem
. .
nie powa:~ni~. P·Jka:.-ują przyte!ll ~l,\VO· reistauraąę ... „ .
Hetnryka ; zjawili. 5;1ę oboje ma~ż~nko_w~. któr.zy.•
- USGl~<>l Slę,,przyiac1oetu - otr~_: p0wiejz.i.a~r.tości jej pa<Siier'ba
d.Y. świadcl~·:c o 11.'h syt11a~1i 9.ltall!mał odipow1e~t -: 1u! m.Y ł<> wszystiKIU Różalisk~o, !który parna.gał jej w kra-1 rozbra1a1ącą szcz.ernsCią osw1adczyb, ze
rJalneJ. Chc:1 bv~ w porządku.
wprawdzie pokłócili się ni~dawno, ale
- Patrz pan. oło mam protest, za- zbadam.r.. UkrTI~Y s1 ę w nocy w re- cLzietaich.
sądem. obecnie widzą, że kochają się nadal i dla
W czctraj s1anęli oni przed
"·fadom1cnfo o ratach podat!\owych. a stauraqri 11 iprzyłapiemy ptaszka na gorąRóża,!islkia zQ1Słała ska.zana na roik więzie l tego proszą o wydanie im skargi rozwo.
pan chce, żebym panu patyczył pie· cym uczymilcu.
P.. Szym~iko oetyw.i~cle c.hętini~ ~o- 1 nia, .a jeij pasierb na 2 m'..esiące z zawiie I dowej, Sędzia spdnił ich życzenie• ·
niędzy.
Są tacy, którzy dramat poty;:zki dzilł się na 11eh propozyc1ę. Nowak t Kac szeniem !kary na przeciąg d'wuch Ja,t.
za ar a•y
WF
chcą zamienić w komcdje i odp.„ ,„ia- pirzak, w tajemnicy pr'ted całym perso- *W
C:zuiaJc:ie
DQżurg opdełc.
ne!~m. rcl;tau'?'aic'Y1,nym, wie-~zmem S'Chodain dowcipnie:
- . Wie oan co?". Poco mam panu wa1h się za szafę~ ~talii tam po zam
Dziś w nocy dyżurują apteki: F . Wójcickiego
Napiórkow111kieJ!o 27), W Danieleckiego (P;otr·
pnt.yc.lyć pieniędzy. p()lniewajmy się kin:ieciu ldkadu.
O godz.irnie 2-ei w nocy, gdT fu! byt.i ';:owska 127), Ilni<ckiego i Cyinera (Wól :zaóska
odrazu~r 37), J. Hartmana (Młynar&k.a 1), J, Kabana
moono zmęczeni ocze1ciwan.iem złodzie' :Aiek&androwska
Albo:
81).
W?Wihi _ _ __
wr.eszde
usłY"eli
- Widzi pan, Jeśli panu poiyczę, to i wadm)1li ze snem,
pr:'.3,rJdzie dziesięciu Innych.„ A wszyst-1.zgrzyt klucza w z:amku.
Po chwili do restauracji wkradła się
kim. rozumie pan. nie mOię pożyczaćI jak tu nie przyznać racji takiemu jaikaiś korh:eta w chustce ina głowie i z
Lódt. 18 ~rudnta.

\V obecnych. bezgotówkowych cza.
sach uzyskanie pożyczki jest ric~zi\ nie
zmiernie trudną. N!e chodzi tu 0 wieikie sumy lub kredyty budowlane czy
tei inne dobrowolne ŚWiadcz~nia, Jęcz
nawet wśród osób prywatnych, 1r.ajom~·ch, kre,vnych, kolc~ów w biune lub
urzcdzle pożyczka kilkuzłotJwa ,. 11 a
kilka dn!, do pierwszego, ewcatualnie
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„REPUBLIKE"

człowiekowi?„.

lamplką eleiktrycm.ą w ręku.

Niezwghlo omnjo

ka•u .:horg~h, iropiong .
urojeniami popełnił samobójsiwo

Woźnu

...
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jomi próbowali go pocieszyć i itumaczyŁódź, 18 grudnia.
Pan Ignacy fljatkowski, wożny jed- li mu, 7..e papiery pewno się gdzieś zanego z ambulatorjuw kasy chorych w wieruszyly i się odnajdą. fija1kowskl
~•łOD'łefl
Łodzi, zamiesz.kafy przy ulicy Zawiszy taik przejął się tą sprawą, że postanowił
W kilka dni później pijaczyna zacze· 13 od pewnego czasu dradzar„ objawy pozbawić się życia i idąc z pracy po dro
Łódi, 18 grudnia.
choroby umysłowej. Zdawało mu się, ie dze wstąpił do apteki i kupił butelkę ja.
P. Wfadysfaw Kazimierczak miat pił znów p. Kazimierczaka na ulicy.
- Znów potrzebna· mi siwucha. - jest jakimś wiel'kim działaczem politycz- dyny.
prawdziwe~o pecha. Swego czasu poznał
Ody przyszed1 do domu zachowywal
w newnem towar:r.ystwie niejakie~o Da- rzekł dol'l z uśmiechem - forsa jest? nym, że wrogie mu partje czyhają na je.
sle zupełnie spokojnie. Spożył kolacje ·z
- Niema - od'Part mu lakonicznie go życie i planują nań zamachy I t. d.
n!ela Leśniaka. Obywatel ten, znnny w
- Żle jest, tak dalej być nie móie- żoną i trojgiem SwYCh dz,ieci i następnie
swoich sferach z pijaństwa i awantur, zacz,epoiony, który· już tym razem posta
skarżył się - polityika, to straszna rzecz. oświadczyt im, że jest bardzo zmęczony
nowlł postawić się ostro.
nie dawał mu poprostu spokoju.
- Niema, to ~le, bardzo tle.„ Jak Ja dłużej teRo nie wytrzymam, nie rnoge i udaje się na sPoczy111ek
Któregoś wieczora. gdy p, Ka7.lmier·
Leżąc już w łóż,lrn fija.nrnwskł wywalczyć z zakonspirowanymi przeciwniC"Zak krecił się po poC7.e'kalni Jednego z nie wód-ka. to krew.
kami i wiem, że w końcu będę musiał im pit jednym haustem calą butelkę jodyny.
- Ja się tych JrrMb nie boje,
kin lódz.kich, Leśnia1k, ktńry zjawif sie
('J'dy trucizna poczęła d'Ziałać. nieszczęśLeśniak, nłe wdaJac się w dalszą dy- ulec.
tnm z kilku znajomymi. ukłonił mu się z
Wczoraj fjjaJlkowsklemu zaginęły Ja !iwy człowiek, nie mogąc znieść strnszKazimierczaka do
skttsję. urzvcfsnaJ
przcsaclną eleS?ancką I rzekł doń:
- Jak mi miło. że pana spotkałem. ściany I kilku ciosami zadanymi grubą kleś papiery, które m1ał od'Illeść do kilku nych bólów, zawołał źonę i polecił JeJ
Prosze o kilka złotych na wódlkę. Radzę pałką pmbawit prz'tl'tomnoścl, a naste1'-, instytucji z polecenia któregoś z urzed· 1wezwać pogotowie.
Przybyły lekarz desperatowi przeni~ odmawiać, bo będzie tle. Majcherek nie wyjał mu z lkieszenl 5 zfotV'Ch ł naj- ników ambuiJatorjum kasowego.
- Zaczyna się - mówił - to robo-,T>łulkał żołądek poczem pozostawił go na
spokojniej w świecie oddam się.
poci żeherko i koniec.
P. Kazimlerczak PO pewnym czasie ta moich przeciwników. Jestem zupełnie miejscu pod opiekę domowników.
P. Kazimierczak rrzerazif slę nie na
"
o 1'ezr(lclfly. Daremnie koledzy pr~cv i zna
żartv. 1'o wfed7.lflł. z kim m~ do ciynie- 1 dowlfiikł się do komlsarjat11 I zfoiył
w
lłUMWM WPltWMY um H
~
nl;1. nnr wiec Leśniakowi ,r:; 1fntvch ł, nie napa·dzle odnowiedni mel<lU'Itek. Leśnia- j &+ww· swe+
f!r~c::ii;towano.
łka W
od•dallf się.
mt'lwinc dnń ani słowa
cf.nlu wc„Mnfszvm sta1'af nn nrzed
Lrśnlnk nfe h~7f 7.r~sita uspoc:-ohfonv
„,,mmm
.
„1 • • ,
dl'l rozmowy, gdyż śpieszył sie do knaj- · Sil.de,,,
Q
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Papierowa waluta

Humor i niebywałe sytuacje sen~acyjne, pełne pikanteiji i humoru, treści11
których są ucieszne przygody sobowtóra złodziejki w lilmie p. t.

:Koclif:on1f..

w starożytnym Egipcie„.

I

jej pieprzyk ...

Rosia Jeszcze za czasów carskich była klasy.
cznym krajem łapówek I przekupstwa. lecz pod
panowa.nlem bolszewików ujemne cechy narodu
rosy)sklego znacznie się uwypukliły I wyszły
na Jaw w całej pełni. Protekcja święci tam dzlslaJ niebywałe triumfy. Kto potrafi wkraść się
w łaski dygnitarzy sowieckich, temu dobrze,
lecz gorzej Jest z tymi, którz.y chcą się czegoś

Jak skrupulatny reżyser
zachowa/ styl sztuki
Słyn111y aiktotl" amgielskń James White
wydał n:edawm.o w La1ndy.nde swoje pa.
miętn~lci, w których opowi.a<ł·a cieka "''Y.

Harvey
=====
Prilscll
Wiiii
w
Lllła•a

Harry Halm
Zlqfrid Arno
Warwick Ward

rolach

głównyc h:

dobić prostą drogą.

przebieg swej karjery artystyci;nej. Pon1.
: iinn. przytacza zabawny epiz.od z cz.asów
kiedy był jeszcze c2lłonlkiem wędrownej
' trupy, 01bi~dri;ajl4!cej prowiin.ciję a111g1cl-

Oto Jeden z wielu przykładów na ten temat:
Nadprogram: Aktualności filmowe.
W Rosił większość pasażerów jedzie na ga~
1 s&ą.
Orkiestra pod batutą p. LEONA KANTORA.
pę. Dlaczego więc Salomonowlcz miałby być
Pewne-go razu dawano s·zhii'kę „K1eo..
wyjątkiem? SalomtmowlĆz Jechał do Moskwy
10.
i
8
Początek seansów o godz. 4.30, 6,
pa1fr.a". Alkcja roz:gryw a s,:,ę w staro żyt..
bez biletu. Przez całą drogę myślał jakby się I
nym Egiipde, z.a rządów sły1111I1ei !król()..
wykręcić od ewentualnej kary. W pociągu Ja-I
wej. W jednym aikcie zijawia się ina scekoś przeszło, lecz oto Pociąg wjechał już na stalllJi.e niewQ11nilk - murzyin .z w()IJ"kiem n&
clo. Wszyscy pasażerowie wysiedli. Salomono-1
wlcz udał się za nimi.
plecach ii oświ.adcz.a, że w worlcu tym
Maiduje się mtlljoo &ztuk złotych mer
I.
Aby wylść z peronu na miasto, trzeba było
net.
~11111«!,
przclść przez drzwr. przy których stał urzędnik,
P·odczais prób reżyser aświ·aidczył. fe
odbierający bilety. Przy drzwiach wyjściowych I
niec:ierpli'Woic:iq to niemożliwe, aby j·el'011 czł()IWie!k
utworzył się ogonek. 1omonowicz stanął z bo- Wszgsccg e::zehojq z
mógł w jednym worku udźw~g<tląć miilioin
no inoudurat:j~ sezonu kornoku, nie wiedząc oo począć.
sztuk zAotych monet, zażą.dał więc, aiby
Naglo obok biletera przeszła Jakaś pani 1,
n.a sce111.ie zjawiło się sześciu mmzynów
W'Ołowedo
nłe <0kazuj~ biletu, wyrzekła Jedno tylko stościową, a szykownie ubrana córeczka-·· z s·zetŚd()IIlla W()lt1k.ami. Tu je<lnak sprzeŁódź, 18 grudnia.
wo:
ciwi~ się dyreiktOT, aświadcz-ają-c, że mi
żoną?
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Kochkoml
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•
a e wie 1 a ni z1 e 1 nas o naJ..
i 1
sl
kł
się na ieisz'cxe
myśli w-ykosztowywać
11
nad·chodzą
na
więc
czekają
Wszyscy
ro
całego
ciągu
w
okresu
piękniejszego
dae er u on ę grzeczne przepuscił
pięciu statystów„.
ku - świąt Bożego Narodzenia, nic więc ce święta z wielką niecierpliwoscią i
mę ;a0 ~la~:~· t· ł i
Wybuchł namiętny spór pomiędzy dy
c w pow orzy s ę ten sam wypadek . . dziwnego, że pogrążona w letargu „kry- przygotowują się do r..ich gorączkowo.
a t"eżyiserem, oh:e ·s trony zarelktorem
podjak
tern,
o
lubością
z
marzy
Każdy
Łódź,
zysowym"
słowo:
Jedno
tylko
JakaśhkleJn~~ść wy~~-e~ła
- nie chcitał UJSt.ąipić.
.żaden
się,
cięły
·
·
·
·
I
b
•
•
drzwi.
przez
przeszła
e
sp""'oJn
oc om aa się ezwo me w1row1 wzmozonego
ocknęła się wreszcie
Saloinonowicz był zaintrygowany: Cóż to
zawarto
DQJP·i ero po długi.ej kłó'bn~
z męczącego, wyczerpuiącego snu. Czy biegu życia, temu podniecającemu nastro kompromis: 111.a scen:iie z;j.a.iwi.ł si:ę tyl~o
miało znaczyć?
jowi, który ogarnia Judzi z nastaniem jede•n murzy!Il, nosząc w ręku„. 1Pa1c:t.!k1
Wszyscy pasażerowie Jut wyszli. Na peronie i na długo - czas pokaże.
Święta Bożego Narodzenia są jakby świąt i trwa przez kilka tygodni aż do„. banlkmoi:ów„. MuTZYlll tein oow:.a1dczył:
tylko on został. Bileter jut zwrócił nań uwagę. 1
ostatków ...
kt .
.
.
.
.
SaI omonow Icz, me
ory 1umaląc nic do stracenia, po- mauguracią sezonu zimowego,
- „Ot'O przynoiszę mb1ijon sztuk ził(>o
Okres śvviąteczny różnie przez róż- tych monet w hainknofach''„.
dziom sytym J dobrze odzianym, dostarstanowił zaryzykować i rzekł do urzędnika:
cza wiele emocji i przyjemności. Na se- nych ludzi jest spędzany. Najpopularniej
- Kochkom!
Slkrupulaitinyi „imteligen bny" reży~f?1',
Un:ędnlk zmierzył go tdziwlonym wzrokiem zon ten czekają z ·utęsknieniem wszys- szą formą uczczenia świąt przi::z pewne któremu tak zależało .n.a prawdzie żydio
wyłącznie
się
cy: kupcy, spodziewający się zwiększo- sfery, jest poświęcenie
i odparł:
wej w .reżyesrowaneij przez; s1eb.i·e s-mu...
nych znacznie zarobków, restauratorzy rozkosz.om kulinarnym i gastronomicz- Pański bilet!
U'Z'llał taikże wyjście za z.upełmie moc!ce,
i właściciele lokalów rozrywkowych, u- nym. Z bi egiem czasu wskutek ogólnej
- Kochkom! - powtórzył Salomonowicz.
zau:>om'.naiąc Z1.llp'elnie o tem, że cz.a
1iwe,
- Odzie pan ma bilet? - zapytał powtórnie rzędnicy i pracownicy prywatni, któ- drożyzny forma ta zanika, a W. tym ro- czasów Kleopairy, jalk wogóle w cz.arych kokietuje trzynasta pensja i różne ku smakołyki świąteczne będą przywileurzednlk.
sa·ch stairożytmych - Die i.sbniał.a jeswze
Na szczęście w teJ chwili wyszedł na peron dodatki świąteczne, dzieci, sportowcy i jem
żaidttta 1Papier01Wa waluta„.
łodzian.
garstki
nielicznej
zawiadowca stacji, który ''trącił slę do rozmo· ci wszyscy, którym na imię - Jegjon.
Z okresem świątecznym łączy się tak mogących sobie pozwolić na większe
wy.
że nadejście karnawału, który jest prze- wydatki· Reszta poprzestanie prawdo- Rewolucyjny teatr
- Co slę stało? - zapytał.
- Ten pan niema b!letu - odparł unĘ>dnik. cie z wielkiem utęsknieniem oczekiwa- podobnie na składaniu wizyt wszyst- rosyjski
kim krewnym i znajomym, aby pod po- Dlaczego pan nie ma bilefu? - zapytał ny przez
powraca do starvch fórm
życzeń „porównać" dobroć kuzorem
skławłaścicieli
krawców, krawczynie,
zawlad-0wca.
Słyn111y rosyijJSki reżyser Meyerh-0Td
chni gospodarskiej z własną. Inni mają
dów konfekcyjnych
- Kochkom! - rzekł Salomonowlcz, trzymaJąc sJę uporczywie .tego zbawczego słowa. . 1i wreszcie przez ml odzież obojga płci, zamiar spędzić święta poza Łodzią prze 0gfosJł w pr.ais·ie moskiew1slde6 li5rt, który
ważnie w Zakopanem i tym właśnie na- wywofał sensację w świecie tea.tr.a!linym
Zawiadowca spo1rzał zdum.lonym wzrokiem I żądną tańców i flirtu.
Roisii.
A ileż to nadziei rodzicielskich łączy leży najbardziej zazdrościć.
na Salom-0nowlcza, machnął ręKą 1 rzekł:
Li.st ten świ.adcz.y ~ tern,, t..e Meyer.
Sposobów spędzenia świąt jest barsię z temi dniami, które zb1!LC!Ją się
- 1 takle świnie b3'·wają na świecie.„
szybkim krokiem? Kiedyż bowiem, 1e- dz.o wiele, a stopień przyjemności i za- hoJd, prCJIP.agat~ na1bard1ZJet} ikrańcoSal~monowlcz przeszedł bez biletu. .
.te.a.lra4dowolenia z okresu świąteczne~o zale- wych, il'ev:o~u-cY'JlllYC~ pr.ąd~w
Dopiero następnego dnia dowiedział sio przy I śli nie właśnie w czasie karna walu
nych, zwrócił z~p-ellni.e z t~ drogl.„
oadkowo, te ,,Ko::hkom" .waczy - „Kochanka tatuś staje się teściem, mamusia :_ te- ży od .•. ilości posiadanej gotówlri.
Meyer1hoilld p!ISZe POIIll· mn.
·
komlsaria".„
„Dotychcz:.ais uważałem z.a wis!kaizane,
•••„•••••••••••••••~••••.•~"'
aiby r{)ISyUs«ci teatr zajmował si1ę wyłą.czgłunoty
tll
n.:ie sztukami o ten<lenq.ach społec2l!lych.
UIJU
~
~~·,,,.
w;: 11 h
Teraiz jOCln.aik przys·zydłem do w.imosilru,
'4 ·~ _u
u.J.J...v
że truki ~ystem ~eisit na dfożs~ą metę l!lierod~q si~
u
m()IŻlliwy.
5
1
SllmI11Stafowałe1ID, że puit.Hcz:ność stro
Godzin.a 11.58 - Sygnał czasu, hejnał_ 2.(} I Dziunrg w bulko.t:h i somoloi
u.
· -'l
- Muzyk.a z płyt gramofonowych. 16,tS - Audyb.a,rd?Jiej od talki.ego teooencyijme
C'O't'aJZ
in.i
llli.llB"UC:Be
llJlQ
uczenie
i
cja szkolna w wykooaniu uczniów
~_,., "'Oll1!"'yicmeg 0 teatru Az·et.y „.:1.,_,.. 111ie
.
.
s zkoły ""wszechne1' Bema I w Warszawie (chóod.
IO _ ;-'"."'.I. ••
bli
!L • '
Panosząca Się obecme w Stanach ki za miasto, zglosil do opatentowania 5 vds
ry rec;t;cje solowe i zespołowe). 16.45 - Mu1
ZU!peilille hę' czno'l:>Cil te.atra•lllle,
PUi wiidiowiiska
·ZW)ncz.ru:c111.a
O
·
J
·
·
t
J
k'
d
kt
·
Zy'k.a •• płyt gramofooowych 17.45 - Koncert or- ZJ"ednoczonych psychoza op„ „gfoalnoś::i proJe przeprowa z I e meJ, po egaJą- chodizen:i:a
ki.·estrv. P. R.• 19.10 - „Skrzynka poc.ztow,a rol- dostarcza aż nadto materJ·atu do humo- ceJ· poprostu na przcw1'ez1'en1·u domu • d~iie mUiSiał teatr ro~:1S!ki wlkroazw z in.n
.„
łvt gramo f-0now~ h.' rystyczneJ· oceny umysłowośc . nb''Wa- odpowiednio oczywiście
.r-J u,.1
skonstruowatucza ·'• 19.25 - Muzyka. i: P,,Y
wrot.,....., na stare drogi
·· '
,,
.
- kpt. Lepeck1.
19 35 - „W m"łacb śm1ero1
•
' -~ b-·..t-:
'T.„.li„L ' · t
nego, przy pomocy balonu na inne miej_Sygnał ~zasu. 20.00 - Felieton p. t. „Sta tel! ,.królestwa dolara .
19
Y IKO w en S?01S01o "('\UJe ·e'Ill()Zltla
·
· go t am na k'lk
Zarówno amervkan'sk•.· urząd paten- sc e 1· os a d zeme
rą Jerozo lima i mł·ody Tel-Aviv" - wygł_ p. Jao1becprzezw"W'iężw !kryz""', i'alk.i""""a1111u1
1. u k am1en.I:'
,' - Jnusz Makarczyk 20-15 - Audycja. narodo~ś- towy jak i na;rozn;iaitsze przeds!ęb'.or- nych palach, co ma chronić dom od por
nie w teatrze rosytlislim"„.
etowa niemiecka. 22 ·25· - „~ dymkiem papiero- stwa zarzucane są wprost naJ'dziwacz- wania przez w1'atr.
·
.
.
sa" - wygi. Zygm Kawecki 23,00 - Muzyka . .
r...I • S
Minneaz
„wynalazca"
Mlodociany
taneczna z Sali Malinowej hotelu „Bristol". Or- meJszem1 proJektami domorosłych wywanson
nalazców, pragnących zdobyć sławę i polis, mając szlachetne niewątpliwie in-1"' OrJa
kiestra Golda i Petersburskiego_
jako wybitna śoiewaczka
tcncje zapobieżenia btądzeniu samolo.
dolary.
TEATR MIEJSKI
Oto kilka, nic najjaskrawszych zresz tów we mgle, zaprojektowal. aby samo
DzU we ·irodę „Pan Topaz" komedia Pagnola
Mówiony, śipiewamy i dźwięłoowy f.illm
lot przed wystartowaniem przywiązyprzykładów.
tą,
Ceny popularne.
się d10 wykrycia irui·e·:·edn e~.o
przyczym.~ł
Pewien krawiec z Chicago opaten- wal koniec mocnego drutu, który nawiJutro we czwartek p.o cenach popularnych
KRóL BA WEŁNY" A. Szenberga, dramatyczna towal przyrząd wiercący„. dziury \V nięty na wielkiej szpuli na lotnisku, bę tale111tu wokaiLneig.o wśród artystów fill„
i.lustracja współczesnej Lodzi Obsada premjer·o- bufkach i napelniający je następnb mu- dzie się rozwijał w miarę oddalania się mowych.
Oistaftru:,o diva elkramu Gil.or.i.a Swa111wa.
samolotu i odwrotnie, po zwinięciu go
sztardą i parówkamt.
„Dobrze skroiony Irak"
©delclairowała s1ę jako śpiewaczlka
son
Na afi.sz: repertuaru świątecznego wchodzii
Jakaś kalifornij'ka wynalazła przy- na szpulę, ulokowaną pod kadłubem saDobrze skrojony Ira.:c" arcywesoła krotochwila. rządzik, umożliwiający trzymanie na molotu, niezawodnie wybawi pilota z oibdarziona pięlmym, giodmym wyiszlkoJ~
Próby w pełnym toku pod kier_ reż, K. Tatarkie- małym palcu lusterka, w czasie usuwa- klopotu szukania drogi do macierzyste- nia głosem. Jed111.o z 101I1dyń~iki1ch towa.
wicza.
rzystw ·gr.amofo:nowych zaiwarło z ini.ą
go portu lotniczego.
nia... pyłku z oka.
TEATR POPULARNY.
Inny znowu „aerotechnik" projektu- kontra.ikt 111a naśpi•ewan1e 20 płyt.
Dziś, w śro<lę pr~ygot.owywa.na z wiel~m . Zamiłowany widocznie w sporde
nakładem pracy premiera weoołego melody1ne- mieszkaniec Detroit opatentował wy- je zbudować dla komunikacji naokoło
go w ~;wi1Ru ~ s Srto-0wlcaał w"zt.a zd1·~':i'b"l~~ki do~fuik~ kombinowane przez siebie buty o pięcio świata jeden wielki aeroplan. ~ który by
TEATR KAMERALNY.
ł
·
' · pod eszwac h gumo-' ciągną
·
ezy etaneczne układu P. Relewicz•
ceas
Dziś w środę i dni następnycn sensacyjna
za SO bą ca l Y szereg mal:ych saCaJOWeJ' gru b OSC!
townew e~'Olucje
ZiembińsKiej. BPrwne dekoracje E. Pietkiewi- wych, które jakoby umożliwiają skaka- molotów bezmotorowych które w cza- komedja z życia żyd-0w~ki<>go Ossipt Dymowa
sie podróży można byłoby odczep i ać lub „Bro.nx-Exp~ess", któ;a dz.ięki swym walorom
cza. Obsa.dę stan·owią; Br~nowska . G~recki, Pi- nie na wysokość 3 metrów.
I scenicznym ~ wyborne1 grze całego z c sp-0łu zdo.
.
. , .
·
N
d 'k b ·k •
p .
Jarska, Puchalski, J>lu<:11\..k1._ TartakoW'!Cz, Tatar,an OWY Z f!We- c!OCzeptac, me przerywaJąC lotu olbrzy- była pełne po;"cdzo:inie.
ew1en U~Zę 111
&k!. Trapszówna, Re!ewicz.z;Pmb:-ńska, Zielińska,
f
go J9rku, lubiący snac częste wyciecz- ma.
Woź.ni.k oc.az M. i A. żabczyńscy,
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Dziś Drcnnłtra! 1-J Dziś

Stt. L

bADil

urcmtcra!
''

tt

Dramat

pięknej

angielki,

przeżywającej w

stolicy

Wspaniała

ilustra:-ja

muzyczna

orkiestry symfonicznej pod dyr.
A. C Z U D N O WS K I E Q O.

I

I

pierwszy romans

miłosny.

głównych:

W rolach

•

Węgier

•
••
i

e

w

I WarDJicfl 'fford I
1
w

Początek przedst. o godz. 4-ej
po poł. w sobotę i niedzielę
o godzinie 12-ej w południe.

Dr. mad.

J. POLA K
Choroby wewnętrzne i allergiczne

(a!tma. pokrzywka, artretyzm, reumatyzm)

ul. fi·DD Sierpnia ZZ
fr. I ph;tro,

••l. 164-21 orzvimuje od 10-12

..
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Oos'J)Odynl byiła ostrożna i nie odra- 1ściwe nazwisko, czy pseudonim artysPowtórzyła sobie . tyicz.ny?
zu dała odpowiedź.
Moje nazwisko ... Prawdziwe nazpytanie, jakby chcia·ła je wbić sobie w
pamięć na jakiś dłuższy czas, wreszcie , wisko„. - odiparla stara z pewną dumą
po dłuższym namyśle od·parła, utkwiw- 1 w glosie.
Z męża, czy panieńskie?
Iszy wzrok w suficie:
Naturalnie, że z.nałam wszystkich, . - ~a_nieńskie i z męża, bo myśmy
.
którzy odwiedzali pana Karata ... Jeżeli i me wz1ęh śl~b~.„
- NOWI SZA.'l'AN tODZI
- A gdzie Jest pam mąż?
nie osobiście - to z widzenia ... Nikt z
obcY'ch przeważnie do nas nie- P'I'ZYcho . - 1':\ój r:iąż? A czy pan wie, klm
POWIEŚĆ KRYMINALNA Z ŻYCIA ŁÓDZKIEGO
Jest móJ. mąz?
dzit, sami swoi...
Pow10.dla dumnY'm wzrokiem po O- A czy oddavma pełni pani ob:)wiąz
NAPISAŁ DLA .EXPRESSU" JAN STAR
becnych, i - nłagl~ usiadła .z powrotem
ki gospodyni w willi Karata?
_Skądże?_ od'Parta kobieta z obu .na krzesle •. z.as1~1w_szy sob1.e r~ką usta.
rzeniem __ Panu się widocznie wydaje, I yY ?cz~ch JeJ poJawiło się wielkie ..przera
1RB
że jestem sobie jakąś tam zwykłą babą zeme, Jakb~ prze_tJmęła dozę tmc1zny.
47)
- Co się pam stało? - zapytał ze
Nazajutrz sprawa nie zyskała r6w- ze wsi czy co i·nnego? Gdyby pan wieRozdział
pu'Ilktu. dział, kim był mój m<:lż i kim ja daw- zdziwieniem nad1komisarz.
nież ani jedne&'O jaśniejszego
Stara wybełkotała drżącym gf.osem:
Próbowano wYświetlić jakoś kwestię ta- niej byfam, inaczejby pan ze mną teraz
- Nic, nic ... Nie wolno tyle mówić...
jemniczej śmierci Kameckiego w lokalu rozmawiał... Ja - gospodyin!ą - dobre
Oooo - Cichy jęk, jakby skowyt bi togo
urzędu śledczego, pytano wąsacza czy sobie„.
łfo - h-0 ! - zawołał szczerze roz psa wydostał się z jej ust - Nie wolno,
inży·nier należał do szajki „Niewidzfalne
0<1kładna rewizja, przeprowadzona w go" l z Ja'kiei:ro powodu wydany nań zo- bawiony tern wyz.na•niem nadkomisarz- nie wolno„ ..
Potem zamil1da l nie chciała już odwilll przez obydwu detektywów, nie u- stał wyrok śmierci, wszelkie jednak us!- Bardzo jesteśmy właśnie ciekawi dowie
powi adać na zadawane jej pytania. Nikt
dzieć się, czegoś bliższego o pani„.
jawnila jiuż irunych godnych uwagi szcze lowania okazały się daremne.
_ Czy pa.n z·nał przed wojną słynną nie mógł domyśleć się tej zmiany, jaka
- Nic nie wiem. - mówił Rytel spo
gółów. Pozostawiwszy jednego z wywia
dowców w Zagórkach, Łuba i Kryspin k?jnY'.!11 gtc;sem, - a ~res~tą. choćbym i w owych czasach tancer'ke kaba·retową n~g;le. zaszła w 'J?Ostępowaniu !kobiety.
Ja wfaśnie nią jes- Siedziała teraz memchomo na kr z eśle,
wiedział, me nie dowiedz1ehbyście się Panny Kollerrberg?
postanowili wrócić do Łodzi.
jakby zamieniona nagle w slup soli i :P-Otern
polecili ocie mnie...
Jednocześnie przodownicy
trząs a ła głow~.
którym
na
krzesła,
z
się
Podniosła
postai
_spokój
t:rn!1
dano
\Yreszcie
policyjnemu,
najbliżs.zemu posterunkowi
. Wobec tak1eg? obrotu spr.awy, nadko
by ustanowił na terenie willi stałą wartę no.wion.o w:;ndostać J~1e.s wiado!"ości o siedziała i zrobiła wdzięczny <l'Yg w stro
taJemmczei bandzie i JeJ herszcie od go- nę s·p()g'lą·dającego na ni~ ze zdumieniem misarz Zagórskii, porozumiawszy się
at do b<lwołainia.
Byto w tej scenie tyle szentem z Bellinem, postanowił zm i enić
Jeszcze w samochodzie, którym je- spodynl. Stara kobieta, mimo, że nie PY na·d.komisarza.
chall do Łodzi, Kryispin próbował skło- tano jej o nic przez całą ~oc. i pół ?lł'lia, maikabryicZ111ego lkomfzmu. że wszyscy o- swój pie rwotny zamiar _i zatrzyimać Patty Kollenbe rg w areszcie.
nić Rytla, by udziielił mu jakichś infor- by mogła ochłonąć z wrazema, Jakie u- beoni c-0flnęH z ust uśmiechy.
Stara, powiędła kobieta mrostowa . Teg;o~ jeszc.ze dn ia policja. pod osomacyj, ale błondyn milczał jak zaklęty, czyinilo na niej najście policji na wille, b~
pytania: ła jeszcze teraz mocno pr~est~aszona i la swoją prz ygarbicmą postać 1 wysta- bisten; k1erowmctwem n~~omisarza Zaodpowiadając na wszystkie
wiła naiprzód za·pa· d · łą klatkę piersiową. górs~1ego d.akonafa rew1 zJi Vf ~est~rncjl
dawała. chaotyczne od:pow1~dzii.
„ Tak" lub „Nie".
„C;m1tol", którą po porozum1emu s i ę z
.
Domero, gdy badaiący Ją komisarz
Taik samo później - w łódz'kim urzę.- Proszę, oto Jestem: slY'nna przed prokuratorem, natychmiast zamknięto i
dzle śledczym - nie można było zeń wy Zagórski zapewnił ją, że ni<: jej się nie
opieczętowano.
dobyć iadl!'lych zeznań, choć chwytano stanie, że najbliższym pociąg-Iem będzie woJną _Fanny Kollenberg...
Niezalcżnie od tej rewizji, prze:proNikt nie przywiązywał wag-i do ty<:h
mog;ła pojechać do domu, rozruszyła się
się najprzebieg;lejszych fortelów.
prywatnem
W szystkie wYDróbowane d.otyichczas nieco i poczęła odpowiadać na pytania. slów, kta.dąc je na karb jakiejś chorobli- wadzono jeszcze jedną w
Okazało się więc przedewszyistkiem, wej manii. Ot, poprostu kobiecina z1rłu- l mieszkaniu Rytla, przyiczem aresztowametody zawiodiły: Rytel zadął się w uże baba była przerażona z tego powodu, P!ała na starość i wvdaje się jej, że by>ta no ż·onę wąsacza, dającą bardzo mętne
porze i nic nie chciał powiedzieć.
przedstawiciel·!
To bezowocne badanie trwało bez ma 1 że Rytel, który ją posądzał I') uniemoż-, ~1e~,d~ś ta~cerką. Bo czy t~k ~glą;da odioowiedzi na py tania
la całą noc i przez cały ten czas Rytel liwienie mu uoiecziki, chciał ją zastrzelić j i mowi kobieta, która była k1edys gw1a z 1wład z, a dotyczące jej męża.
Za res7ta członków ha ndy, a mianoI
wyjawił tylko jedno: że willa w Zagór- i tylko dziwnem zarzą.dzooiem losu usz-,dą kabaretów?
- tlm ... - mru:knąt Zagórski i, nie wicie za T ollerem i Oldenburg"iem, któkach należała do Karata. o czem zresz- ta pewnej śmierci.
że ryich rvs?·Pisó w _d o starC ZY'ł Kryspin, ro· '
ta Łuba wied~iał. gdy zbierał w tej. m~-, , - Czy zmił~ pani Vfs.zystkie o~oby, 1c~cąc S?~szvć zeznającej , udawał,
·
zesłano listy ironcr,a.
terii informaqe na posterunku pohcYJ- ktore przychodz1tv do w1lh? - vvtal nad I wierzy JeJ słowom.'.._.
(D. c. n.)
..,... Czy Kollenberg - to jest pani wla 1
·
·
komisa1 z Zagórski.
nym
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Tajemnica Fanny
Kollenberg
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Dziś

premiera!

ANNY oNDRA Natra:~;:abniejsza

Na~~;~s;~bniejsza
Najfiglarniejsza
Najrozkoszniejsza aktorka

Najfiglarniejsza
Najrozkoszniejsza aktorka świata

~wiata

w swoim ostatnim najpikantniejszym filmie p. t.

ZESZNI CA
T ARNAS SE

M

z

ANDRE ROANNE.

W głównej róli męskiej
Urocza Anny Ondra osi ą gnęła w filmie tvm rekord powodzenia,
humoru i pikanterji.

stwarzając

sceny zdrowego

4-ej, · ostatniego o 10.15, w sob., niedz, i święta o godzinie 12·eJ w poł.
Nad program: Romans Mońka i kromka filmowa P. A. F.
Orkiestra pod dyr. p. R. KANTORA.
Początek seansów o godz=n i e

na

Okazj;JI

bólów

OBRAZY rodiaiowe i relig jne, ręczne ,
malowane. oraz LU.:;TRA.

Oprawa Portretow,

Wolnym od ·wszolklch

J

nadch o dzące §wieta
poleca w wic!lcim wybozzc

Księżna

Tarakanowa

A. PRZYBYCllf.

Księżna

Lmnirn SHIIl~
ul.

CECilELł'llAlllA

Tarakanowa

29

Ksi e„ żna

Księżna

spełnionych marzeń;

I

Ks i ężna

Tarakanowa

twórczości

Księżna

I

wenero I ogiczna

Za w a d Ka I.

damskie obuwie.
swetrv na wyplate. Piotrkow:;ka 37.
Ul wejście. 1 Dietro.

I

D kfó

IO- t-ci. Oddzielna
poczekalnia dla pa6

Dr. med.

~l-~W~l~I· ~k"l

•
Jnger

DOklól
•

I

~~I~·~

P Kl

lspecj11llsta

c'1o
rób skórnych
wenerycznvch

IiurA;d~~~~;~
Tel 159-40

O

r

•

!Dla paó o.ddz1elna
Poczekaln1R od 3-5

Woł~ow Y~Ki, fR~HlU~Kiffi~

Cealelnlat1a 25, udzie la rułynowa:ia
Tel~lon 126-87 'nauczvcielka • z dySpec;1allsta cho plomem uniweuv•
tetu francusk iego
rób skórn11ch

I weneryrznych

Elekłroterap• a.

Lec:ienielampą

l

wiadomość
od 3-e

tel. 147-2<J
dos-e1

przvi~~;c~;ą. ciodz • •
8-2 i 5-9 wiecz

c-horohY 11-enervcrne. sUrne I 'lllOsó• Przyjmuje od s-u w111edz. I świeta 9-1
1 od S-:-9·
Dla paó od 5 - 6 - - - - - ANDRZf.IA 2, TEL Jl1.ZS.
Le.::zerue l ampą li w 4f .:owa. anallzy w n1edz1ele t •włęta oddzielna poczek.

I .

od 9-1
krwi I wvdzielin Przv1muie .:ndz1eonie'
od 11-11 od 6-8 w. w niedziele i Oddzielna pociekałrua dla pań
śwleta od JO do 12. Oddzielna

Poe%e-j

lillllll

K Sl!llltki

..,.
1
wne kiei lreści be·
letr~stylcę, encyklo-

1 skórnycn.

OP.UWIE. flr:inkt. swetry. bielizna, m.a Badanie krwi i wydzielin aa 1vfilis i tryper
nufktura na raty tanto •. J< łł EU Y I" Konsultacje z neurolo1!1em i urologiem
30
ul. Nawrot Nr. 15. I pletro front.
meskle,

kinemato1traficz-

·

PORAD NIA M l (H -

Tel. 1ł1-32.

gg

I

I

Tarakanowa

forzy przystank:i tramw. pabJanickkh)
Dr. med.
Czynna od IO-el rano do 7-eJ wie~i .
~ ~l
I 'I
w niedziele I świeta do Z-ei po pof
Ws1.ystkle soecJalnoścl I dentvstyka.
)\:micie śwletlne. lampa k warcuwa,
elektryzacfa. Roenta:en. &Zczeplenla.
u1: Ztelon• " ' 6
LeHan:y-specjallstów
analit:v (mo.:zu. kału. krwi. plwocm,
Telefon 185.49.
wvdtielin ltdJ OperacJe, opatrunkL
Chor, SkÓMe
l
Wizyty na miasto. Porada 4 zł.
J ' ~enervune.
Czvnna od 8 rano do 9 wieczór,
Porada dentvstvczna oraz wenerol1>- Od 11-12 i 2-3 przv1muie lekarz-kobieta Pr.zy':O· o~ 12-2
wene·
i
skórny;:h
chorób
dla
cl1ana
1 7 /2-8 fa w,
W niedziele • święta od 9-2 pp.
rycznych
leczenie chorób:
Dr. med.
Weneryczn»ch, moc~opłclowych

słł6rne Cegle ni ana 43

i weneryczne.I

PIOTRKOWSKA

to film, który będzie wvśwletlanv w todzi wcześniej, niż w wielkich stoikach
europejskich.

SPECJALISTÓW

II

~pecialbh1 chorób
i°ych i :,.~tzopłc10skórnych weceryc-A:
p ;otrkowska70
Tel. 144-92 nych i mocz!lpłci~
(ról! Traugutta)
wych. Naśw1etlarue
.
. co d z1en·
przvimute
teL 181-83
le
I
Przyimuic od 8.3o nie od 2-6 i 8-9 ampą . w.a rcow'°
Przy1mu1e od
wiec:r;.
do 10.30 rano, od t
do 2.30 ł>P.• od 6. w niedziele i święta g.8 do 10 rano
!od 5-8 w.
od 10-2
do.8.30. w•• .w nie-,

Tarakanowa
to korona

LECZNICA

UBIORY

specfalista chorób
skórnych, wener~cz

neJ;

na rat,

3 ztoie.

1~10WlifilYk:n. L~Hi'n
'.ta iDD~ W!ki Chor.
6

to film fenomenalny, w którvm bo~ac
t\vo treści walczy o lepsze ze świetno
ścią wystawy, z koncertem gry aktor·
skieJ;

Księżna

..............•.......„ ..............

I

ludzi. Epopca snów rozwianvch i nie-

I za •Otówktt.
Telefon 1.78-11.

LEKARZY

Tarakanowa
miłość i entuzjazm. \Vzniosłość i poświęcenie. Fatalizm, którv rzadzi losami

Zachodnia 22.

I OABINtl VfNTYSTYCZNY
ł1łZW OORNYM UVNKU
PlotrliowsKa 'l9-ł, teł. I l2·89

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

to

liuklińskl

Sprzedał

Główny skład wysyłko·

wy na Polskę i Gdaósla
Laboratorium cbem. aptekarza Mra. Szymona Edelmaira LwólAt, l eatvilska
17 3- 28-U
Nr, 16

to awanturnicza epopea, która za panowania. Katarzyny wstrzasneła tronem
carów;

fabryka Luster
poleca po ceuaclł
na oitnvch:
Lustra . trema loatety
orriasne, ctłemne •
ginaloycb ramacb orat
Odn„
lu~tra wi11:11ce
wianie I popnw·anie
lu1lcr • odetłaol•• clo
cloma.
l!~;s~ Meble oofedyllcze I
calkowite urz11d%rnl1
11owoczeanyeh 1ty16w

Wne~zie do nabJ[ia.

Tarakanowa

dla leczenia chorób 1k6rnycb
wenerycznych i moczopłciowych

Ł6df,

•.~. l[hti~m~nt~I

to wierne oddanie dziejów ołekneJ cyganki która podniesiona do srodności
książecej sięgnęła po tron rosyjski;

Gabinet wenerologlczn1
D·ra S. KArt TORA

J.

stanie s i ę len, kto uzywa
nstematycznie znak.omi·
t• nacieranie

te nowe monumentalne dzieło filmowe
realizacji króla reżyserów Revmonda
Bernarda odtwórcy ,.Cudu Wilków";

własna

cow111a k ĄIYI
lloastant111owlila 32, róg Gdaóslt'•I

reuma!veznycb,

gośćcowych. nerwohółów

Ga~~~~e::~:u,~-~:~=~~czy
d a „ te
u

.
Oddzielna poczeulm. dla kobiet.

i weneryczne

Nawrot 2

yin w2u nn
pnnrlO[
u
~

~

I
teL 179-89
I inne. 1Uknie trikotinowc it.p.
przy1m' do 10 rano
Zt.O .
przy muje do reperacp.
i {Id 4-8
r
·- ,
ul. 6-go Sieronia 16, Ul piętro
V" AOAI \\ Yl>Oiyczam rarderob~ me PRZYBł.ĄKALO się clrle. ()Qebra~ mo dla pań spec. od
. k .
•h śluhną I !:>~Iowa 6-IN S!erpma 20 tna za zwrotem kosztJW. Kamleni.ak,w oedz.od11-2pp. T . \
anto, o w prvwataem snuta& an1u,
jd1a nłeza uoinyC'h
3 , Wo.wd:oka 5.
~lanlervmv.
s~! ~
ceny leczmc I
j

.-ora a

4-51

.

mos ewslc 1 ~12°
konserw a lor1um

·
I ud~aela
~JCCU gry
łortei>l11"oweJ
W•ch 1 d11a7.1.
m. as

~r ll'r
u

•

fiUI~HU ~Wo
,
.

m

1P1otrlfow,l{a51
teł. 121-23.

z. To w. M

Plotrlłowslc

1t

•
a
d ó
li
p_rawa
po w rłze,we1śc1e,
o1·1cyna.
31.-0
m. 35.
,• •

I

I Godz. przy1ęć 3-7, - - - - - -

Dzietne drutyny

Jeszc~e

pdftor~.f.rie ~odał

Sląs

o oDJantoracli

01 _(Jpinoc;li
W Lochi p0 c.aołot-ocz:nycb •Potka- no m~«:l!U .E. ~.'J'.9.-:Jlapr'Mód
\V zwtt\Z'ku z ni'Cdz'.elttymi zawndnrni drużyny Naipnzodu w Lodzi i nawołr\\•a.
c!:td1 i_ni~tncwski>c:h. m·strzodwo .Poaz-:zcoj.!olnych klu i;dobyły naetwu1t\<"~ w Li.pinach dowiadujemy s.ię, ie częs~ ła do rewain.żu. Rzecz zrozumiała że tekl:..ttiy: ldMa A - l;TSG„ kłua B - prasy śląs·k!ej w a·r1ykułach prze;) zawo- go rod'Zaju notatiki zrobiły swoi~ Szko<l
B;erJ. klasa C - Wttlzew lll. Do ·ni.ższei da.mi Naiprzód - LTSG . .ri. awoływ11ła ilru Liwa propaigarnda siporliu stosowane.. przez
k~~Y __spadły d'l'llt.żyny PTC. i, S<iikob pab 1 t..nę NaiprzJO·du do ni·eprzehieTan.i.a w środ część prasv śla.sikiei w1nna być napiętu.o
ka~h w sipot)<aniu z LTSG. Prasa przy~ol wana.
f.a~„c~'.c)!o. Z kla&y D do C Gie &padła
m.nrała o nie.p'tzychylnym trakt0wamu
di.~ c~użyna.
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o utrvor~«!n ~ u J1Jlasne;
fiei piffzar§fziej
Pogłoski o

utwo.rzeinlu na Sląslrn wła

snej Ugi piłkairsk1ej z.ostaią wp r'"'• wadzo.·

ne w czyn. Dziś jest już faktem dokonanym. że LiJg·a ta:ka powsta.nie i illlicjato-rzy je.j s.tarają się zwerhować dla nief
jaB<inaiwięce.j klubów śląskich. Krążą nawet p.o~łos:ki, że Ruch wy::oiL? je 1::- ę z
Poh-k!ej Ligi Piłki noż,nei 1 pn:yst<:puje
do Li~1 Sląski ej. Sprawa stała sic: ohcn!e tym:hard·z"e:i a.ktuaLn.a na Si ąsku PO
przegrainej Naprzodu z ŁTSG Drużyna
hpińska równ.ie.ż ma zostać cz.bukiem Lf
gi śląskiej

Zawody bokserskie
Zjednoc~onych

Po zw~·cfęshvie Ł TSG w Lipinach milośnP·ów footbalu ł zwolenników r.y awans cafkowicle zasługuje. Wszak Od6-:dq si~ .,.., nied11Sief~
W nadch()d.z.ąieą niedzielę w sa1d Z;ed
c~Ta p!'11Sa kraio.wa okrzykn~ła mistrzem Ł TSG, ,Jórzy bc:dn w ten sposób chcic- koniec wieńczy dzieło.
Niech więc ostatni mecz 0 wejście do . na.cz onych odbędą s'.ę ~a wody h~ser.
P ~.1:~-11 drut:~mc; łódzką, uważając już li powitać swego o 1pilka, który tak łaj dnie popisał się ub egłeJ niedzieli w Li- Ligi wypadnie dla Łodzi na'kurzystuiej, sk:e . wewnętl"zne c~gamzowaine prz~
l J ~l.1 ia dwunasty zespół li~owy.

!

niechaj zeń \vszy~cy będą zadowoleni. a I sekoi~ b~J{~sl'ISk~ Z1e~nocz.()l!ly·7h. Na ri"? .
wtedy drużyna łódzka będzie sobie mo- gu po1aW1 się dz.1es·1 ęciu zu,pełme nowycn
gla z czystcm sumieniem powiedzieć, że p.ięści.a1r~y debi·~taintów, uc:miów .Ted.eu
sza Kw alikowsk1ego. O.dlbędz.ie się s1eswoje zrobiła.
•
. .
Tyle tvlko chcieliśrry przemówić do dem spotkań.
Prz.~dt~m o godz.1111 :e 12-eJ ddlbęd~e
drużyny ŁTSG. Kierown'.ctwo sekc.ii pił
ki nożnej tego klubu, które tak d:delnie i · s~ę waze;i:e zawo· dn~lkow, ktorzy z1~~cis1li
z poświęceniem pro\vadziło drużynę uo ! sLę. do pieir~ze~o ~1~~ hokserst1.neg?,
sukcesów, niechaj również baczy na to, ktory: Jalk iuz d~<11{)'5 11 smy, pdlbęd.z.ie saę
.
by niedzielne zawody zostaty spr-:żv- w dniach 27, 28 1 2~, grudnia. .
Początek zawo.do"":' bokse ~s~ 1.cb Z1ed
ście zorganizowane, byśmy nic byli
świad!rnmi tego wszystkiego, co budzi ; ·noczonych Q,db~dzi~ si~ o go·dz:r.;i.e 14-e.f.
wstręt u orawdziwych sportowców, a I ~awoidv zapow1adaiją s ię wcale JJnte;·ooUco niestety wydarzyło się ubiegbj nie- I iąco.
dzieli na boisku w Lipinach.

Dodano przytem. te druh·nc; Mdzką pinach.

I

Niechaj więc ludzie ci. którzy marczeka ratwe spotkanie z Ogniskiem. któ·
re wrnno bi:zwz~lednie zako11cz~·ć się ztH\Ć bcdą z zimna, dozna.'ą za swe poz:,•·vcię~twcm ŁTSG. Sfusznic! Ł lSU ' ~więcc:nie sowitei nag-rody, niechaj flic
pukun:tfn najg'rc>fniejszego przeciwnika~ zostaną srodze zawiedzeni w swych na1 m1!i:iZYĆ s:e ma z drużyną, która do-,. dziejach.
Leży to w interesie druźyry ŁTSG,
tnJ nie zdoh~·ła jeszcze żadnego punktu,
lee? czy można t\vferdzlć napcwno. że, która wkracza dopiero na no\Vą fazę
n:nl.rn~lnc zawor!1 zakończą się z wycie:-! rozwoju I winna zdobywać sobie na każ~
dym kroku sympatyków i zwolenników.
łl\\":1n l T$G'f
Niechaj drużyna łódzka doloty stara
\\\1.ak to Jest mecz piłki notnc!, a w
footbalu wslystko Jest możliwe. Jesteś· nla. by nikomu nawet przez myśl nf.e
mv już prz}'zwyczajcni do największych przeszło, fe otrzymuje ona promocję do
nkspodzianck. w któn·ch stuproccnto- Ligi dzięki przypadkowi.
Niechaj dowiedzie, :te na ten zaszczyt
wl fa\rnrrci zosatli pokonani przez zna
~
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Na plęknej sali kr~kowsk!ej YMCA każdą przeciwniczką radę. GalerJa sym- ! ną salę cLo ·trein.~~gów, którym r}dd; le ~·~
nie pewny zw~·ci<;stwa .w niedzielę. :to
powlnl~n dol~h·ć starama, by zwyc1ę- r~tcl~ mebywaly. Galer.a pełną, a l doły patyzuJ~ z. przc~st.a w!clclkaml stolicy. codziennie. Pierwszy start Pe tkiewicza
Podopa~ą _się o~olnte - na. to niema ra- ; .nastąpi w nadchodzący p iątek.
si wo !:~ iado:\um~ntow~ne zostało cy- me swiccą pustkami.
Prze.z dwa dni wypra\vlają tu istne dy. qalcr.a z .P1szczalkam1, grze~h?tl\a-1
fro\\'~), oy popr;iwić nailcpszy stosunek
„
hece 4 iakoby najlepsze drużyny pot„ ml I mn:::mi meartylrnłoweml dzw;ęka- 1
.
bran:clc.
Drużyna J6d7;ka winna. w nledzl~lę ; skie. Warszawę reprezentuje AZS„ mi - nagradza burzllwi.e każdy zdoby~
·r.r.
i
walczyć tak Jak na wszystkich ostatmch Łódź - K. S. Poznański, Kraków - Cra ty przez Kraków czy tez prz.ez Warszaa n e u !ii •Hl.I ~do DJ
jco via i Sokót z drużyn na:lcpiej pre zen- wę kosz.
meczach.
Jaik ni~s ililformuje kieroW1niclwto sei1kGry toczą się naogót bardzo óstro.
Nie wolno Je! tadną miarą Jekcewa- tuje się pod ~zględem fizycznym I wat~:ć przcciwn~ka. bo niewiadomo co nic- Ig! Cracovia. ,.Grajki" jedna w dru~ą za Wszelkie uchybienia idą ponad norm1;. kcjj ipiiłlki n10żn·e.j Ui!l~(',JDU. były dosikoma· ły
\wyjątkiem szczupłej Surmiankl, dobrze Lecą też !'karne" bardzo obficie. J trze- 01bro.ńca Siiły swe1to 'i3.su ~dyis1kwaliJ :~o
dzidnv przeciwnik kryje w sobie.
Ze sprawozdań prasy zamlc}scowej · zbudowane, silne, szybkie. Każde zasta- ba tu koniecznie podkreślić, że koszy- I wa.iny p-rzez1 PZPN a obeanie ułaskawi•(}.
'\VYn 'ka. że Ognisko to nlcnaJgor~zy ze-: Wienie piłki ciałem odnosi tu .zdumiewa- ~ó.wka grana zespoł~mi ko?iecemi, wta- 1 ny ws,~rn'.e 1< amnestj~, wstąpił dl() Uinios-p:~l pi!ka1 ski. bardzo amb:tny i ofiarny · jące skutki, a słabsze przeciwniczki łecą j sme z powodu tak mcunikrnone,i.;o na ma ir..u a n.ie ·1acr{ l'Jj)'rziedn ·o podnino do kl. Tu.
w ~r te. któremu brak jedynie techniki i . iak muchy na ziemie· Technika Surmian · łym boisku ąok~ i walki robi niezbyt ko r~'lS·tów. K~r.sch~a~ l?'oqpilsa.ł j~ż z.gło 1 sze
j ki i ~asnej zasługuje na specJa}ne podkrc rzys~ne wrazenie. Nawet na~suro~szy ; rue do Umonu 1 za1im1e pozyqe .aihrol1.
rutyny meczowej.
Dotychcza~owe ~fosy prasy o Ogn!- , śle~1e I. one to przysparzają Jak z rogu sędzia, a zarazem. ~ychowawc~, 111.e d~ cy.
t~ sobie r~dy ~ dz1sieJszeml w teJ dz1cdz1 ~
.
sl<U bvfy b. przychyl 1e. Ostatnio we obfitośc.1 kosze li
- '!1-~'!lentowan!Jt~ '7!flłl'ffVO~D~uz~na warszawsk1e~o AZS. p~e- me p~zcp1sam1.
Lwo"·ic na mccJu z l cchją Ognisko by-I
Mistrzostwo Polski zdobyła twarda Hl!l~Ol'iV sff:łodac s:- 4ę Jl;· t: ~ ~r.e
fo niemal rówMrz~dnym przeciwni- zentuJc się doskonale. O Ile Inne druzykkm. a przegrało za-wody z powodu nie ny grają naogół „kupą„, o tyle w grze Cracovia. Rówhież dobrze mogło ono na :a:es11ól 1i9f:~i n n>?1.1 ~:. ~~ .':P-'FJIJ.
Nowozałic1żo.na se'ktj.a sportów z'.moi AZS widać taktykę i myśl. Drużyna nie leżeć do AZS, który gra róv.·nież po mi
zaradności :i ta ku.
1
Tak pono ~ówniet było na meczu z ma .słabych punktów. Wielką szczęśc:a:; strzo~sk?· lecz niestety nie wytr~ymu- ! wych .w ~KS-!.e przy1g 0 to.wuje siię b.ardzo
k~ Jest doskonała Brzozows.ka, która S'Y Je napięcia nerwowego i szybko s1e za- e11erg· czime do sezonu zimowego. SelkŁTSO w Wilnte.
1
cja hoikejowa slkła<lać się będzie z graczy
Jak widać więc jf'st to drużyna, któ- . pie kosze ~az PO. raz. Ruchliwa Woyna- łamUJe.
1
dt"ll.:.yny giml!l. Kope.rn:lka i Sz1koł y HarnerJ żadną miarą . nie wolno lckceważyć. rowska daJe sobie zawsze doskonale z 1
d~o~e·i; Ja~ w:;adlQmo wśród g~aczy tych
--Jcsteśmy przekonani, że mimo zimy
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cżeka polską reprezentację piłkarską
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Dwie bog te
•
:fn„e•iq i 'Jłło1:fioD1i
im'1rezv bokserskie w łodz"1
. Re:vam.ż % amat-0rami Aus~ji od.hę~adchodz.ąiey se~ ~arski pod
6-:dal" rozpafru..,anv
względem si?oifkań m1ędzypaństw-0wych dzte się w Polis.ce, lecz data nie z·o.<itała
n> !frad•e
. pertrarrdaic!e
Ja.k się „Exipre!IS Wiec.romy" dowJa za:powia1da się mezwykle iinteresująco. j~'b::ze dolkła1dn!e 111Sfafo.na, jest tyliko Ł Jak s.ic: d'(lw:adu;cmy
1
te.st Węr1j r5k' o.tło .Amatorskie- Polis.iki Zwią.z.e~ P.idłki Nożnej p~zewiduf e prqpiozyic.ja, by mecz tein odby~ się w dniu ZOt B1 z. K.hubeł~ bc;1~e :s~cirn, T eu iom1a
d ,e
zoo a'! )U.Z ca.tKo""'."1c.e Zo.konczon.e. Jed
w colku 1930 pl'ęć me<OZÓW międzyipan- 15 ozerwca.
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PoLski Związe& P.iJllk.i Noiż.nei prziJął n~.c:zesiru.e d·owrnduicmy siię , że de f.17:'lvwgo zwi.ąrzlku Piillk1 N~ei, w ~rawie • stwowych.
między.
Serję tych sipoi!kań roZ1Pac.2m/ettiy me xapro·szem·ie Szwec~ i usta'.()łll·O już .J.r.1 ru~ zaikonrtraktow~ine zosta-ło.
przegirane0go w P()'Zlllainm meoczu truęd.zy. j
bo 1~sr.:1~i'!cie Łó~ państwowego z Pol&ką w 61Ł'osuruku 5;1 cz.em z Węgrami w Budapeucie w dn1u j.azxl do SztolkJwllmu tn.a dz.iień 29 wrze~-! miast•owe 81P?t:ka.rue
j Gt. SLą~ik, k\0~dze ?<llbędiz:re s:ę w dJn1u 19
przyczem w Po·hsce otlliędzie nia.
bę.dzie rnmnatrywany w l.ulym przyszleigo • maj.a,
.J.
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roku w Praidu z ()lkarzj.i wa.!.ne~o z~roma stę ie nocze~rue " ;e .
„ •
Mec-z w Bud.atpeszcte iest 1ut pra. chama w Pndze o pultar amatorski Sro<l
k= 0 I
ul1
. k .
~w 1i afon•y
dioo1a ~1tetu p aro am.atorsi -~ ~ peW111y, a repre.zemta:cia na.gza mia. kowe·i Etlll"'Opy, tot."Zą się dheani·e per- .
W
Li
śrOOlkowe·J EUToipy. Wę®rzy protestu;ą lalby nie:lada 1bi.es:.a.idę, w postaci o.gląda- tralktatje. Moima już dziś • prze'Widyw.at i ·
1.n:ia ~e;,goż din'a moc;zu Węgry - W~hy. w PI:Z)t~liiżen~u. te;m'in . który wypad.nie .,.., podno§~eirniu dc;:iorórv
pnzec:wik-0 Q6ob.ie sęd:iego.
We Wiedniu odbyty < ię ub· f'<YI" ..
Jak się dowiadujemy są wszelkie da- ~tn1e1e 111awell pro·,eikt, a1by z.apros1'ć do- ; w m1es~ącu p.aździiem:'fku.
w!QSlkich. do Po·~~<i I ~alk waię• c w~dtzimy, cz~kad.ą lll!łs P?- dzieli zawody ciężkoatk,tyczn~:"'n~J ]~!~~:
Węgiersik:,e~o' siko~1Jłych pi.N<.air~y
11e ku temu, że protest
'a.ko na 1-e<l1710 iipo 1tł',ca·nie m1ędtzymw..sto•we 1 ie wazne .spotlk.ain1a z P.r~e·: rw1nJlrnm, kto- rych wspaniały sukces odn i ósł mt0 d t
dr ,
t.ain'
Z : Zlk P .N
dno !111~ypa~tw'?we w ty<iz;i:e~_potem. r~y ~:'łJą ~~foną <>tPIDJę "". całym świe- łeta I-Iaas, który w oodnoszeniu cii~~~~ le<> zuoooy l
;WU\
rów o~urącz uzys!rnt 11J7,8 klg„ b:i:.ic re·
Dowrad·UJ,emy ,się, :ze uczym„~e Już ~osta. cie pilllka.rekim.
a.euz.a:s.a;auony.
kord swiatowy w tej konkurencji.
· ły w lym W2'JgJiędi2:.e wsz)'$llkie krolk.i..
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.Kanssrwatysta. .
prąll'afn:UOI dorad.-q
r•qdu :1110< Donalda
' Londyn, 18 grud111ia.
1

Na wcz.orajs.zern p:Jsiedzeniu izby
gmin oświadczył minlsteer ' spraw ·zagranicznydi Hende'rson, że lord Cecil, który byt swego · czasu ministrem w konserwatywnym rządzie Ba'ldwina, jest pry
wątnyim doradcą tnłn. spraw zagranicznY,ch, ·
· Lord Cecil. ·znainy oacvfista. ustąpił
~· gabinetu BaJ.dwina na tle nieparnzumień z premjeretn' w sprawie ogranicze-

-

'

·nia zbrojeń morskich.

.Krwawa ·- powstanfe
chfopskJB na Kaukazie ._
Moskwa, 18 grudnia.
W okręgu kamyszy<iskim na Kaukazie pótnocnY,m wybucrlo powstanie chłop
skie przeciwko sowietom, spowodowane
p~zez teror. st.Qsowany p,rz.eciwko chlo-1
))Om ze strony sowieckich urzędników
aQr~wiz,a,cyjnY,CQ. , , Chł9pi zamordowali
~O-cm aJ;!etltgw ą,prowizacyjnvch orga,nizacji państwowych f odmówiH wydania
pc}sia·danyc hzapąsów zboża. Powstanie
stłumione wstało przez eiksf}edycję karn~ OPU. która rozstrzelała kHku<lzieśieclu chłopów._ ,

Sala sądowa podczas sensacyjnego węe:ierskiego procesu 36 tntcictetek, o ktńrym donosł1ł~~Y Jut ohszernłc w ..El·
prcssie". Z lewa u góry: główna akuszerka PAZEKAS. której namowom ulc2ły trucicielki pny uprawianiu zbrodui.:zel
„
działalności. Kobieta ta · popełniła - jak wiadomo - samobójstwo.
iłilł.f.l.lmlA
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.6 00 . miljardów dol . .
'usróst .n1ofafeft ..
narodoiVu .., Jlrnerv.:e
Nowy Jork, 18 grudnia.

Majątek narodowy Stanów Zjednoczonych , wzrósł w ostatnlem 10-leciu o
latach zaś- o 60 mil23.5. w ostatnich
iardów dolarów. Przeciętny dochód robotnika wzrósł z 8.400 złotych w 1909 r .

·zo

...to.ooo zt.
Wle.lki lot Pil.ołów
franc·u skich ·

pona,d .lltlanfuftieni
Paryż, 18 grudnia.
.
LOtpicy francuscy Challe i LarreBor~es przebyli .już olbrzymią prz.estrzeń
południowego Atlantyku i dotarli dziś w
riocy do dawniejszej kolonji niemieckiej
w' i>Ołudniowo-zachódniej. Afryce. Lot s'an\olotu francusklego odbywa sie zcijJełnie
DQrmalnie. tak, że spodziewają sie prz'ybycia lotntkó'Y' w d1niu dzisiejszym do
l'{apstadtu w południowej Afryce.

b,omy:· robo.triicze
bez k'u chni

'

w

Tl

Na szosie pod Berlinem znalezione zostały w tych dniach, obok taks~w1d,
zwłoki zamordowanesco i obrabowanego szofera. Został on zamordowany przez
pasażera, którzy w tym celu kazał mu jechać za miasto. - Na zd.i~ciu: Komisja
śledcza na miejscu przestępstwa.
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