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Pies wykrył krwawych bcindytów, 
którzy wymordowali c;młą rodzinę · w Izabelinie. 

nazwiska basf śBlsklch opryszków trzymana są narazia w. łajsmnicy. 
Warszawa. 18 stycznia \Vreszcie zatrzymał się u drzwi sa- są w ścisłej tajemnicy. 

Potworna zbrodnia zbiorowa, popeł motnie pod lasem stojącej chaty. Do wieczora dnia wczorajszego are 
niona we wsi Izabelin, gm. Ożarów w Wew~ątrz chaty zastano ~wuch mło sztowano jeszc.ze 3 osoby, podejrzane 
pow. warszawskim net rodzinie handla- dych męzczyzn, którzy zamieszkują sa o współudział w zbrodni. 
rza mleka Rozalji Krzmińskiej 0 czem 1 motny domek z ojcem. Policja warszawska dokonała rów
doniosła dzisiejsza „II. Republika" żywo I Ojca w dorn? nie zastano. Na oby- nież w ciągu nocy ubiegłej catego sze-
przywodzi na pamięć okrutny napad dwuch tych męzczyzg regu rewizji i aresztowań. 
bandytów na młyn Rydla w Skolimo- pies rzucał się zajadle. Dziś na miejscu zbrodni rozpoczyna 
wie. I wtedy cała rodzina młynarza zo Aresztowano ich i odwieziono do dochodzenie sędzia śledczy na powiat 
stała wymordowana . w bestjalskl i wy Warszawy. . . . warszawski Żochowski. 
rafinowany sposób. Według zeznań 1ch, 03ciec wczesnym Przybędzie og do Izabelina wraz z 

Tym razem ofiarą bandytów w Iza- rankiem poszed pieszo do Warszawy. dwoma lekarzami, którzy na miejscu do 
belinie- Nazwiska aresztowanych trzymane konają sekcji zwłok zamordowanych. 

padł<> (i osób. 

Cała rodzina prócz córki Marji za
mordowana została wystrzałami z re
wolweru w skroń. Dziesięcioletnia Zo
fja prócz ran na głowie ma jeszcze sine 
znaki od uduszenia na szyi. 

Zamordowani nie zostali zaskoczeni 
we śnie. Dowodzi tego dusza od żelazka 
którą kurczowo zaciskał w ręku zamor 
dowany Jatczak. V/idocznłe usiłował 
bronić się nią przed bandytami. 

Cynizm swój bandyci posunęli tak 
daleko, iż zamordowanej Rozalji Krze
mińskiej zrabowali poduszkę z pod gto 
wy. 

Drugiej poduszki, na której leżały 
trzy córki Krzemińskiej, nie . wzięli dla
tego, iż była obficie zbroczona krwią. 

O godz. 8.30 rano na miejsce zbrodni 
przybył komendant policji pow. war
szawskiego nadkom. Moritz, nacz. wy
działu bezp. woj. warsz. Godlewski, 
oraz starosta pow. warszawskiego p. 
Okulicz. 

Dzięki umiejętnym zarządzeniom po 
licjl zdołano ocalić 
ślady nóg przestępców na śniegu. 
Okoto południa sprowadzono z War 

szawy do Izabelina słynnego psa poli
:yjnego „Capa". 

Pies momentalnie chwycił trop i 
· biegł śladami 8 kim. 

m „., w 'W * 

Kołtun w areszcie. 
Energiczna panna sama 
złapała bezczelnego 

opryszka. 

•wew ,„..., 

lamo~ói~two Hwie~1ioneuo WJ nalany. 
Po nieudanej demonstracji wynalazku, inżynier ode

brał sobie życie. 
Warszawa, 18 styeznia. I Demonstracja odbyła słę oneJ%daj i 

W-śr6d niezwykłych okollczl'lości po- wypadła fatalnie. Z powodu rzekomo 
zbawił się wczoraj życia 60-Ietni inż, wadliwego motoru maszyna odmówiła 
Konstanty Zelenay, wyfszy urzędnik posłuszeństwa. 
tow. uł>ezpieczeń od ognia w Warsza- Zdenerwowany klęską in.i:. Zelenn.y 
wie. pospiesznie opuścił gmach polite:hu-i'.ki i 

Inż. Zelenay pracował od wielu lat wyjechał do Płońs1ka. W mieście tem od 
nad jaikimś skomplikowanym wynalaz- bywał się właśnie ja1'1Illaiik. 
kiem. Miała to być specjalna maszyna, Wśród rozgwaru jarma·rczne-go na ul. 
skonstruowana z wiel•kim. nrukładem pra Pułtusddej, nagle dobył •rewolweru i dwo 
cy i 1pieniędzy. Mles.zikając w skromnym ma stTzałami w skroń 1pozbawtł się ży
pokoi1ku w hotelu Narodowym, int. Ze- da. 
lenay praic:ował po nocach nad swym wy Przy ·samobój•cy znaileziono kilka ne
nalazkiem, a.z wreszcie zdecyd<>w::tł się tesów, zapisanych formułkami fizyczne
zademonstTować rezwltat żmudnej swej mi. Ind:. Ze1enay wygłaszał często facho 
·pracy ciału profesorskiemu politechruki we W}11kłady w tow. Tolniczem. 
warszawslkiej. 

„ ,Przyszła wojna-nad Wisłą" 
Przewidywania, rady i wskazówki Jouvenela. 

Berlin, 17 stycznfi1a. wybuchnie nie nad Renem. ale nad Wisłą 
W wywiadzie, udlz·i1elonym korespa,n 3) zachowanie się Niemiec w wypadku 

dentowiii „Locai Ame!ilgeria" Jouvenetl kionfl!iikbu polslro-'Liitewskiilego, 4) · fiuka w 
stwrerd'Ziiif, ż1e we Praiocib w ostatnilill ogóll.nej orgain1i01cjiJ pakoiu, wYnńka1ą·ca z 
czasre wzmogło siię wrażen!i1e. że Niemcy ·airt. 115 ].Xllktu J!iJgi„ stanowhtcego, iiż w 
zawarły Pokói tylko na zachodzie. aby ra:zi1e n:ie O'Sri'ągt11ięciia porczum:1eru:ia, cz1lon 
na wschodzie móc podjąć ekspansję. kawl1e odzyskają swobodę dtziitaiłaini::a. 

Dla pokoju n1~e jest bez zrnrczenGla: 1) Jouvenel uwaźia. z~ celowe -zawarc;i'1e 
prz.egrupowarnDe srit na Bałka:lliie, 2) fakt polsko-li:tewslvieg;o układu wzj,emcz.e.g_o, 
zażądla.tnia przez francus:lm szńab generał oraz dopro\.vadz.ern:ie do Loca.ma na Bał 
ny 4 lat na wybu<lowan.'.le systemu obron lkarn:1e, g-\varnnt'O'wau1eg-o przez Niemcy, 
nego m wschodzi1e. „My W:1emy - po- Włochy li Francję. 
wlia<la Jouvooel - że · następna wojna 

ł.ódi, 18 stycznia. '/vapad studontów chrń- Chiny prz1111·111 "UdZO· 
Panna Pola .Miodownik. Kitlińskiego k. h k t d • . . U W U 

----·······„ 
·Dama· l 
........ 
wczarnem 

·dominie 
-~ 

- oto tytuł nowel zagadki 

kryminalnej pióra 

- którą -

łłEXPRESS" 
będzie wkrótce drukował 
w odcinku powieściowym. 

l~skinia hazardu 
ma bvć założona 

w ZakopantJm. 
Zakopaue, 18 stycznia. 

Wśr·ód wielu nowości i ulepszeń, ja„ 
kie w najbli~zym czasie zamierza się 
przeprowadzić w Zaikopanem, najwięk
szą sensację wywołał i najżywiej 1komen 
towany projekt 

założenia wielkiego l-omu gry. 
Projelkt ten istniał jUIŻ dawniej; upa

trzony był nawet już budynek na ten cel 
(sanat·orjum im. dr. Dłus·kich), ale wła„ 
dze · nie chciały wydać na otwarcie ze
zwolenia. Obeonie proje:kt ten wypłynął 
znów na widownię ·i znajduje podobno 
;popareie u wpływowych czynników za. 
lkopiań.S1kich. 

Projekt ten ma specjalnie forsować 
p. Mochnacki, dyrektor dóbr Zakopane, 
należących do fundacji !Ilarodowej „Za
kłady Kórnickie", który chcąc uzyskać 
miejsce dla domu gry, projektuje prze
niesienie szikoły gospodaTstwa domowe· 
go z Kutnic pod Zakopanem do Kórnika 

Narazie S}>Tawa cała jest jeszicze o
kryta iajemnd-cą, al~ najbliiższe clni pr7" 
niosą prawdopodobnie wyjaśnienie. 

Aresztowanie auto· 
ra ,, Wampirów''. 

Niejasna sprawa z kau ... 
cjami kobiet. 

· Warszawa. 18 styc.z:ruia. 
Przy U'l. Nowogrodtzika.1ej 21. areszto

wruny wstal wcroraj ~a'Zllnnliferz Krzyż;a 
J110WSikii1, zatni!1eszka1ty w Miiliamt(ywiku, au
tor gra{niej w popukvr nych teaitrach war
smws.kilch sztukn p. t. „Wampi'ry". 

W dlnliiu dziilsii:ej1szym KTzyżaJruowsiki 
prz:elrnz.ainy będiz.'.le sędiZ1Demu śl:eaic~enm 
który zadecyd'Ujie o dla'l1s1Zym środku pre 
we1:11cyjrnYm. 

Krz.yi.anowsilcil os1klairżoniy jlest o po. 
braITT1ite kaucji. od kli[klll!11astu lrobileit. któ
rym obilocywaił rotrudlnlil~Tiite w organlli• 
ziowainem jakoby przez sehiie biłurz,e WY 
dlawnn1czem. Tyrn~z.aisem k;aucji oodtobno 
me zwróclt w posaill !llde dlat 

NT. 47) przech~ąc ~icą Piotrk<?ws;ką s IC na fDSZ <!r . om1n1 ziamcom 
skons!at~wata. iż pewien młodzieniec kanak hiszpanskich. . . '"IO"hJ zbro1·ą BJb~nJ·ę 
bacznie Ją obseTwui.e i c:teka na odpo- · .Wo1ska lqczq s1oprZQCIW W U O U 

wiedni moment, by móc się do niej zbli- Par11•~ni·a k·iłkunastu . k"" . żyć. Przy zbiegu ulicy Piotrkowskiej i .„ . auroplnczy om. prZBlf\V JugoslilWH? 
~;t~.Sierpnia uczuła, iż dotknął }ą lekko dZil\VCZął Z domu Silf01. Sytuacja euT01:'ei~J;kl! s;;cCh~~ach Białogród, 18 stycznia. 

PTzestraszona dziewczyna odsunęła F C staje się coraz trudniejsza. ,,Polityka" przvnosi alarmu1·ącą wia 
· d · · ł d 1 · . d u- zeu, 18 stycznia. D · · kł . d _, 

się o ~i~g? t posz a a ei. swoi~ ro~ą. . . . a17 się ~auważyć s1 onnosć o p~ro domość, że Włochy czynią woj~rnwe 
Po. chwil1 sięgnąwszy ~o kieszeni stw1er . Ba~a stude:i;!ow .napa·dła na. zna}du- zum1~ma W?JSik. północnych z P?łudmo- przygot9wania w Albanji. Wedle tego 
dz1ła b~aik portmoneMu, wobec czego 

1

. 1ące się w pobhzu mias~a: dom s1~rot, ~- wem1 przec.:w mt<=:resom cudzoziemców. pisma w ostatnich dniach zostały przy„ 
.vszczęła afarm. trzymywany przez dommrkaruki h1szpan .... Zastosowame specialnych opłat dla euro slane ·do Albanji wielkie ilości amunicji. 

Doliniarz usiłował zbiec lecz energici skie, kościół i klasztor, z których wy-1 pejczyików w Pekinie, już· od stycznia, I Również w Albanji bawi członek wło· 
na panna Pola puściła sję za nim w po-

1 pędziła zakonnice i uprowadzJa kHika- uważane jest za sukces kantończyków, skiego sztabu generalnego. 
goń i po kilika mmu-tach g? p~zytrz:yma- naście dziewcz~t chhJ.skkh, p~zehyw~j~ I a los ikoncesji .angi.elskiej w Hankou jest \V związku z temi wiadomościami od 
ła . . Powę~ował on do komisariatu. cych w domu sierot, a następme dopusc1 dla rządu pek1ńsk1ego zachętą, aby za- była się konferencja w jugosłowiań~ 

Okazało się tam, ii był to niejaki Je ła .się V: w.ymienionych budynkach -ra- ! br~ć ró~nież. i:i;ne koncesje cudzoziem- skiem ministerJum _spi:ąw.. zag~ani~ 
huda Kołtun. l:u1nku i zn.szczvła urza.dzen1a. .sk1e w T1en-S1rue. nycb- -· .... ·- - -



Obywatal państwa 
po1sk ago 

ma najmn1e1 długó" 
na świecie, bo tvlko 

117 złotych 
Anglik-8.4JO zł.; amerv
kanin - 1.67 4 zł ; niemiec-
1 647 zł; irancuz-4.800 zł. 

Ostatnie statystyki zadłużenia Pol-! 
skl mówią, że jesteśmy najmniej zadłn-
zonem państwem w Europie. ~ 

Obciążenie naszego pai1stwa jest ua , 
przykład r 

• razy mniejsze niż Czechosłowacji; da 
lej f rancja ma aż 12 razy więcej dh.i... 

gów niż my. 
Dziś dług wewnętrzny państwa sta

nowi mniejwięcej 350 miljoą.ów złotych 
ł obejmują 10 proc. poi. kolejową z · 
1924 r., 5 proc. premjową poż. dol., 5 
próc. poż. konwencyjną z 1924 r ., długi 
z tytułu nieskonwentowanych obligacji 
markowych z lat 1919 J 1920, nieoku
pione 5 i 5 proc. bilety skarbowe i 6 
proc. bony złote i podatkowe, oraz _3 se 
rje biletów skarbowych. : 

Co do cllugów zagranicznych, to za- rl 

ciągnęliśmy je na obcych rynkach w la 
łach 1921 - 21 w Stanach Z!ednoczo
nych, we f rancji i we Włosżecb, prze
ważnie pod postacią materiałów i apro
wizacji dla wojska. 

f' ~ u 11 P 11;; < w '1 r 7 n .ł N\'. 

W skq,?anych w slońcu Tat1·ach ..• 

Były to wszystko za wyjątkiem 61 www~• lrnłi r i "'" * liiEP.W &a & 
proc. pożyczki dolarowej z r. 1920, tran w. d ' . . l • • ' ' r ' 

zak: :~::~~~w:::::i1śmy •ie zadl•Zać .. 1zyta W ancingu . M'1rzyńskime 
-ii& 

w latach 1924 25. Wtedy we Wfo.: 
szech sfinansowano 1 proc. pożyczkę w „Czekoladowi ludzie" tariczą bardziei zmysłowo Qd ·nas, 
lirach włoskich, 5 proc. pożyczkę u rzą- I · • . . 
du f'rancji i 7 proc. pożyczkę dolarową, • " a e znac-zn1e przyzwo.:~ieJ • . 
t. zw. dillonowską i 7 proc. pożyczkę Ł Rio de J . I t , b .. l - h . . . ·' zw~=z::.~leotrzymallśmyzpofy- . . • anearo anczy ... eż: wytc :uema. 
czki zapałczanej 6 młljonów dolarów• · Rio de Janer-o. f gólne twa·tze i żauwa.żać ~esty. Wysok;' czarne panienki, których nikł do taP.ca 
sfinansowaly ją domy bankierskie n~ Ludna. szer~ka ulica Rio Branco za- chłop o skręconej c~uprynie i cofoiętyin nie prosił. . · 
cele emisyjne w dobie bardzo ciężkiej, lana po~okaimi elektrycznego ~wiat_ła, I pod:?ró:J.lm, jak wyc:ągmęt7mi rękoma I Al~ je~t: coś ~ / są.mej bucfow:c m;i: 
bo w okresie reformy walutowej. prz~d kmemafo~-raf~m1 zebra.na pubhcz 1 obe;muie s!arsz~, przysa·dz1.stą d~mę. w rzynk1, w JeJ rytm1.cz.nyich ruch~~h, w ieJ J nośc · przysłuchu1e się z luboi.c1ą rykom seledynowe) st11k1ence, przepasane) dz1e-1 spuszczonych powiekach, w 1e1 ustach ednakże potrzeby życia gospodar- ogromnego · gramofonu, wstawionego w I wic:zo różami, damę mocno szpakowatą, półotwartych i ciemnych rumieńcach, co 
czego i konieczność zasilenia rezerw okno, w którem siedzi też przebrany za o włosach, jak bita śmietana i czarnych'. działa na patrzących, jak al;lfohol.. Nie
walutowych Banku polskiego były da- Charlie Cbap!\na młodzian i wymowne- rumieńcach na brunatnem obliczu." I które . z par tańczą-cych, zawsze jednako 
łeko większe niż wpływ z tytułu tych mi gesty dopełnia słów gramofonu. I Obok tańczy jakaś młoda W erius mu · wo zdaleka się trzymając, zaplatają si,ę Potyczek. Znaczenie natomiast w Między tłumem przeciskają się dziew nyńs:ka, o sitnie zarysowanym biuście i ręrkami, jak murzyńskie :rzeźiby. h il cząilka w balowych sukienkach, jako że tułowiu, odgięta w tył i sztywna, o o- Wi-dok nie do zapomn.enia. A jaikże c w· I ich realizacji było b. duże z uwa- jesteśmy w środlku zimy i aura jest miła :z: eh przymkn:ętyd1 ' rozchylonyc'l, o- poważnie odbywa się to wszysbkol Zmę «i na wspomniane wyżej rezerwy walu Wsżakze w dancingu egipski...rt, gdzie czerwienionych wargach. czeni staniem, przech9ifzimy do „da!-
towe l Banku polskiego. tańczą kwiat inteI:itencji, jest pusto, po- I Jeszcze dalej, obijając się o w::.zy- szych ' salonów". . ' . ' 

Statystyka z potowy 1926 rokq wy- nuro i ciemno, więc trzeba szukać in- stkich, tańczy wyrosiek chudy i cienki z - Szampana! 
kazuje. te długi zagraniozne wyniosły nych rozrywek. , • .• · I czar~~ ?zi-e~czyną, która. niiłoś~"; ale · P.~da:ją pra'!dziwe.go szam:ipana .G.Qa„ około 3.JSO rtiiljonów zt. Zatem wew- Na Macha.do d'Ass1s rzuca s1ę w oczy pow.azn1e ohięła go za szyię. Orkiestra, rana •. mdłe wino o smaku_ 1abłeczą1ka, widak spragnionych zabaw rzesz, ~tóre również wyłącznie murzyńs:ka, odprawia tłoczone z korzeni jakiej~, W. dziewiczxm nętrzne i zagraniczne zadłużenie Polski nie posiadając śro~ów na wzięcie czyn swoje misterja z całkowilem przejąciem les:e rosnącej roślinyr. Obok przy st.oltiku 
wynosi 5.510 miljonów zł., co w porów- n~go udz:ału w zaba~ie, zaglą?ai~ ł_akJ- się sprawy .. · • . : I „sieją. rutkę" d_wa, .e~Iie tlziewc~łi~a, naniu z innemi państwami jest niezna- nue przez . okna, tupiąc z ~ellc.teJ u- Carne ręce o rozowych paznokciach w suk1e111~ach białych; htifowych na· czar czne. ciechy. ' b'.egają sprawnie po białych klawiszach nym, atłasowym spod.rie, 'jak to tu jest 

W Polsce wypada na 1 mieszkańca Wąskie wełście obskurnego skądiną·d Saiksofonista dmie z nabożeństwem w 
1 

ipod.ne i tęsknie s-p.ogłądają w stTonę Łań · domu tak jest oblężone, że przejść tTud- swój instrument. Ten, który gra na wiel · czących. . . . . , · . · · 4>koło 117 zł., W Austrji 507 zt, w Cze- no, a każ.efy, który do tego d~y, ścigany kim bębnie, łypie surowo okiem w stro-:1' Muzyka· dochod,z:i .. stł,µmiona, tylki> 
choslowacjl 693 zł.,• w Niemczech 1.647 jest spojrzeni~m .peł?~m zazd.rości i głoś nę s~ąd dó-ch~dzi za głośna. rozmowa. . ~iehld bęben ~zmi· g~tJcho i wyraźn::~, ~l„ w St. Zj. Am. Półn. 1.674 zl., we nenii westchnien am1, l Niema tu zadnych pode)'r~anych zbh Jakby wzywał ao zhroine:go tta!padu. -
Francji łbJO zł., w Anglji 8AOO. zl. W chodzi się po wąskich schodach . i żeń, · a przecież atmosfera jest pełna zmy I . W:ychodz1my w ciepłą, ~hp.ową, :bra z i . oto otwierają się przed zatłoczone salo- słowosci. Pary trzymają się -daleko od zylij.s.ką noc. Już daw110 wy_biła północ, ma.na fiOWOJennej psychiki mas, ny, wyglądająice mniej więcej jak u nas s'.e:bie, sztywno· wyciągniętemi r.ę-koma. l ale przed wąskicm wejściem d.o. tanecz.. 
wobec Lrujnowania dziesiątków tysięcy s21koła jai~!e~oś 1!1ctr.1ł tańca. PTzy .stoli- Ry~m : jest powolny, a „ koło tancerzy po-.1

1 

ne&o.raju tło~zą si~ .jeszcz~ ~ UJ~o?zy ełewierzycieli, jest 'zadaniem bodaj najtru- ku, 1,1 weisc1a, s1edz1 trzech powaznych wazne. · . . . gąn~1, którzy w d~teil pełn.ą 'ClęZlką służ 
d.niejszem; wobec czego liczyć się trze- panów czekoladowego koloru, którzy od 1 żadnych rozmów między tańczącymi 

1 

hę ża sklepową Ia.aą" aJ.bo· we ·fryijerskim 
ba. że realizacji pożycz~k wewnęfrz- bierają bilety. I żadnej poufałości , głośne, uwagi' zamie- salonie i damy. podżyłe, z włosami, zwiJ 
nych nie da narazie zada walających wy lachyrycekni tprzybyci~m ludzi białych niają między ·so1bą jedynie spe~tatorzy ' i niętemi w ma.kat'oniik. . 
tlik 'w n t · t k "t ł . o maw1aJą a egoryczme przyjęcia od .W r• · i • • • i o • a .omi~s api ~ za~ramczny, na:s · jakiejtko:lwiek opłaty, czem . raz jesz- · 
wobec wyzszeJ u nas niz na rynkach za . cze dowodzą wrodzone.j murzynom ' do- · 
granicznych stopy procentowej i natu-1 brodusznoś·ti i uprzejmości. N,' o·' wy . ' . M ~ - Ml. ' . . . : ·„ :· . ' . 
ralnych bogactw Polski ma duże pole Wyobrazmy sobie salę, pełną murzy ., nos ae u~ray··· I 

do popisu i korzystnie odbić się może nów, mtę.azy kt6rymi niema ani iedne- Napraw· ,·on. a·. uroda· .„~aktorki·. .._ . !. • na oda t · • go białego człowieka. Wyobraźmy sobie . 
gosp rs wie SPOtecznem. taniec,. zgiełik ·i. muzykę, nareszcie całko J · . . . . . . · - 1 „ · . · 

wic:e na miejscu będący jazz; we:łniste Znarna gwvazda mmowa, Mae Mw:ray, sipi~alu \V Cńndna,Hi w Póf<nocłieJ Ame-. Rewolucja . o bycza~ włosy, mdle}ące spo;rzenia, ręce, mocno której niiezwykle żywy temperament ryce i dała sobi1e „t>OPtawić" nos. Doro-. • za-plecione na odstających biodrach, nie _podziwiano nieida\vno w „\Vesof.cj b:r0ńt0 jej część nQsa· tak zręCZ!nrle, że .oo,. lOWa. bieską mgłę od palonych papierosów i wdówce", ni1e mogła przeboleć jetlmego pow:1ada ten, nowy n•&S·ąk ·najwi·ększy.m 
feminizm we Francii uczynił w tych dnlach zapach, ten charakterystyczny tapach b-raku W swej bardzo zresztą pocię.gają: wyma.gani1o1n klasycZtnej "urody. · .· , 

:a&wy Postęp - kobiety uzyskay prawo sledze- I CO'.~olwiek. ~zypieczonego mię~a, 'a hę- ,· cej PO\:<er_ zcho~vności.: j~j. z_byt 1!1.a~y ' •I z zadartego, pospoli,fc:go nosa frrandz ł!la na parterze w teatrze „Comedle Francaise". · dztemy mieL peł:ny obraz dancrn~tt. z~dart~ ~osek n.re dawał JeJ spokoJU 1 OO ki.ego powstał wspcmiiaily nos grecki•. ~wielu prawdopodobnie osobom płci żeńskiej I Jes! tak pe~no, że literał.nie ~ie ~vło b1erat JeJ twarzy wszelką PQwagę. Niech żyj.e sztuka· l·eka~S\l{a ria uskt~ 
ole wlono było zajmować parterowych mie.isc by gdzie szpl'l.kt wetiknąć, o ile me :mało Dla zaspokojienia swvch ainb1icjl arty gach_ sztuki filmo.wej ! · ;_;_ \Vykrzyknęła 
w •• Domu .Mol!era". Dzisiejszy minister oświaty by się nikczemnego zam:aru kogoś u- stycmych 'i umożl:w·:ren iia . s-ob'·e gran.ia aktorka po operacji - i do<lala: , Ale co 
Herriot, skasował ten niesłuszny zaka~ ł od 15 kłuć. . . w:•elli<:h ról dramatycz.nych i. kl.,tsycz- to kosztuj.e i jak to. boJi - tylko ,m(>j 
stycznia wchodzi w silę równouprawnienie par-I · U:w~żnte .~atrq-ce oczy. za:zyna1ą po !lY~h, Mae Murray zde~cyddwa1fa. s}ę naldilł!\Vny, _}}iled!ny nos może opow~edzi<ećlloł terowo-teatralne. dlugieJ chw1h dop1ero odrożniać poszczesmWy eksperyment. Zamkneta s11ę w · _ _ _ 



----------- __ ,___ _________ •.•• , PRES-S WIECZORNY-.. ______ ---------------!Ir=;_· .::;_I 

Chciał ,ł1abiC" swe odbicie w lustrze. 
Co wczoraj wyrabiał piia~y . Łacina~ 

Kolbą rewolweru poranił żonę, strzelał do sprzętów 
domowych. 

P~bJ3nice, 18 styp.ruila.. 
1 
z~tawmJa . ~~tneś g<fowę ~rzy res~a't.l.T:'1~ 

Przy św:ętci 11ie<lzf1elii podp:i'l sobiie niie CY.fllYI~ ~ts>l1uku, ?'a upr~e3me P?''V.1fa.nHc, 
najgorziej p. Józd Ł.adina. Na ru:iep.ew- o<lpo~~dz1ał1a wca!le 11Jile uprz,~JI~tle. 
nych nogach, Lecz za to w róż.owym hu- . Az suę JjjedJ~ zato1czyf na sallaJnę od 
morze powróc~t do domu. Stęskniiony slia'rczystego po11iczkra ... 
suać za swoją malżion1ką„. p:owitat ją - Ta ~nii1ewaga krwi wymaga - za 

· .- Czy {tląż twój nie tnoże wcześ- - C:v pan występował kiedyś pu-. stodko ma wstępie: wotJaJł z gni1ewem, utwi1erd!zhvs1zy s1iG 
ni'ei wrócić do domu?„. blicznle?„. - Ja.ok się masz, kochain1~e. mocn1nej na nogach d dabyws·zy reWOll-

- Nłe.„ On przec~eż wygłasza prze - Nie.„ Ni~dy .„ Lecz pa nlb Ła1;.1'rm. po kwii1tną:cym . no~ wer. rzucilt stlę na mailwnkę. Na glo\\ ę 
' mówienie przez radjo, którego właśnie - Więc ską~ pan ma te sińce na s.ne mailżonka dl jego mocrro maślaneim sDerd!Zlibej .potowucy posypaify s.ię c~1osv 
słuchamy... twarzy?... weJrz.en:o1, IJ<Omawszy, że „g:lowa d!olnu' kolibą rewolwerową ... Krzykli jej zwabl-

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=!!!:w!!~!M!!"!!!!!M'!'!'!!!!"*!!!!*!!!!!!!!!!!"!!.!M~AA!!!•!!!!!m~!!~!!"!!!!!!!!!! Jy sąS1ila:dów. Lecz p. Łaciina. osi.ągną w
:: - · - - szy wlaśn1i1e punkt kutm:1nia.cyjny swej 

·"Hel ka, tańcz ze 
----·-:011---

wiei.ski karnawał . po~ 

I" 
lał· 

wa1ecz.ności, wypuśoirwszy z rąk skrwa 
wi1011ą mattonkę, lufą rewolweirową. 
sk!iierowainą w stronę przybyłych, spa
ratiiżowail ich &nńe1rwenicyjne zaimiiary. -
Cofnęlti snę w piośpii1ec:hu ~ J.)()lspiEes·zyhD o 

W l" e I u n 
1
• e·m. zajściu powm<lomilć po1iiłcję. 

A p, Ładna, SiI11ać ce~em dlatt1li!a u]ścila 
swemu temperameintO'Wti4 oeLniemL strza. 
bam począt rozbi)Jać rożine prtziedmi1o.t~ 
;i sprzęty. · 

Jeden trup· i jeden· ciężko ranny. \vi~r;;oc:1~~ze~:C:0;!~za~n':i 
W• J •· 18 · I t • j · d ·r · ł kł d I · 1„ • • d · · . 'k godlnym pożaitowa.nl'la. )VYgiLa<lzń1e - w 

1e un, styczma. os rzem JC ugo zt go w gowę, a ąc m1eszl\.ama Jego ro z1cow, a c1ęz o ran nagłym ~illiiewte kiillkaJuiotnile wystrzelii4 
Wie w&ł Drużib'irce, wiheluńskli·ego po- go trupem na miejscu. Dopiero teraz nego Muszyńskiego odwieziono do szpi do snebiie... ' 

Matu ub. niedzieli niezwykle krwawo oprzytomnieli pozostall uczestnicy zaba tala w mie$cie. W zajście wkroczyła Cat,o wys.ze~ z tego oryg'il111al:oogo zta 

rozpoczęto karnawał. . wy i p. oŚpieszyli rozdzielić walczących. I policja, aresztując Pokorę i Staszew- machu na swoją orsobe.~ Natomiast tu-
W zagrodzie gospodarza Stanisława Zwłoki Kalinowskiego odniesiono do skiego. . str:o rozprysVo si]ę V: drob~e ~wałki!... 

n . · · Przybyła Wl'\es1z.cuie polt'lcJa iJI dbezwtaid 
ułurka odbywała się taneczna zabawa. n~a waLecznego biilt-.os:,za. Naw·poł o<iTęt-

: \V zabawie tej między innemi przyjmo- wn1a1łą z prz·e~ p. f .... a!Oiinę sliilą 11ile-

wali udział: Z2-letni Adam Kalinowski. noz· em Gh"1·a1 renutowa{t rachunek. mail wyo1ąg111Dęto z pod łóżka. 
25-letni Mikołaj Starzewski, 23-lctni U rJ U • •ę 

Jgnacy Muszyński i 22-letni Wacta'v -
Pokora. Oryginalny apilog sądowy ska'!fial.cznrJj awantury 79 mez· czyzn 

Wszyscy wyżej wymienieni od dłuż , W rastauraCJl. " 
szcgo czasu zalecali się do dorosłej cór- b h • h 
ki Dtt!th.a, wiejskiej piękności - tteleny. Mąż i żona będą ~dsiadywali ~ięzienie na zmianę. \V skradzłonyc Uuran1acH 

"vV miari; spożywania alkoholowych · Łódź. 18 stycmfu. ,LDcja.i11ba, rairu1'ąc go :na szozęści!e !ll!nez;byt omal nie paradowało 
1iapoj,'iw afekt 4. młodzieńców do panny Małżanknwiie Ratajczylmwt:ie nileco poważ11!le. 
iyskiwat na sile. budząc w nich jedno- pod .ga~ern, udal1t. siię cJ.io. p;tw~ia'!"Ill~ ZU1aj1~u . P? cUugotnN-alyich szamotanrach, _wo po ulicach Łodzi. 
czc.;i!ie wzaiem:ic uczucie zawiści... Jące;i .s1i;ę pr~y u.key Zgilers~~.!'el 7:;, gdiz're JOW!llilozą p·arę spwwadzono clio komu.sar I.ódź1 tS stycznia. 

Zacz~ro S.1._ę od Z!!ryzl1'". rych przvc1'n- .p.tern.z.1e~i~'wcL-~1e.l'e'.h prZieszJ!lo gotlz:mę przy „ma ja-tu. p M ~- R b 
~ " " l~• • Wc;wraj, maJ.eźlli siuę onli na faW'ile o- • oszKowi ozen aumowi zamie-

ków, ktorem1 zapalczywi rywale da- Gdy przyszło do ptacenilla rachunku, skairżonych sądu okręg(Jlwego, który szikałemu przy ulicy Pomorskiej 83 skra 
iZyli się hojnie wzajemnie. okaz.ato sLę. ii Ratajczyko'\VW mbrnkło spra,,·ę tę mzwafał w trylb'.ie postępo- dziono z wozu przy ulicy .Kil~ńskiego o-

A skończyło się krwawą masakrą, piięt1ias~u gr?szy. . waJ11'.ia uprn;s:z,czoinegio pod prz,ewod!Ilóc- ·bok domu Nr. 36 belę zaw1era1ącą 79 gar 
podczas której Adam Kalinowski padł fo!ll;l~\vaz me chCl!!alliO mu s1kre?yto- tw•em sędZ:icgo KonY~n-KorotMew1:icZia. I niturów męsikich, wartości 800 złotych. 

, . , wac teJ drobnej sumy, RafaJczyk Zarówno Rataj1czyk, jak 'il jego maił- O fakcie tym ipos:Dkodowany niezw,łocz-
trupem, a I gnacy Muszynsk1 odniosł \VSZiczą! burdę. ż.onka zeznają, 1 1ż krytyczneg'o dl]~a byJli nie zawiadomił policję, iktóra wszczęła 
ciężkie rany. W restaurncji powstafo zam~eszarn'.ie. p(ti1a1rnll f.1 ffile pami1ętaSą . szc.aególów z;aj- poszu1kiwania złodziei. Już w ddlkanaśc '. ::: 

Poszlo o to że Dtutkówna podczas teinba1rdl)~ej, że awainturujący si~ę gość śa'.'a. minut po zameldowaniu o wypadku 
tabawy specjainemi ,..,-zględami dariyfa pochwyo:lr z.c st°'lu. n?ż ill. rzua:it .się 111a Ratajczyk zoshalt ska:za11y na 3 mile- łunikcjonarjusze 5 komisarjatu na zasa-

. · bufetową. Na szczęśe'.11e kiiillm męzczyZ11 sii.ąoe w"lięz'.enja, żarna ziaś na 4 mjesf:ące, dzie wywiadów i obserwacji natrnfil: na 
Kahnowskiego. ud!a,remni:ito jego zamiary. l)O!lJ)e\vaż jednak podisąc!m1i nje mają dzóe łupy pochodzące z kradzieży. Złodzieje, 

Tańczyła z nim kolejno kilka tań- W ki chwilU wt-aśn:1e z,i:a\v'i'I si'ę w at~ m:•eszkamJ'.le zGsta.toby bez opi1eki, ka- jak się okatało, porzucili garnitury w 
eów, co wzbudziło zazdrość w trzech rcsvaurncH pol"icjamt, zawiarmowany pk rę od!SliledZ'~ najp:'!erw Ratajczykowa, a bramie domu przy uHcy Kiliń.S!kiego 44, 
po~:suafydi mlodzii.eńcach. Daremrn1e ki!el!l!emi. w:rz.askanni .. -:-- .J~·a!fa;jczy~\: lli1e p.o jej 't.ryjśo:u z \V'ięz):;:n:~a, powęd;yuje zamierzając widocznie wieczorem za-

k 1' • · · l l ·11 c11c1~t - S'l'ę ]ledatak Uspok-O~:Ć ltt:ll110 Ultlfor- zia kratk!i maf ŻG!il>C:k. . brać je ·do bardziej bezpiecznej 'kryjówki 
cze a 1 S\\i?JeJ {~ eJ{ · .- . . ... wenicji prned:sta\VE10i1elia \V<ladzy, a ma1t- -: W tet~ spOi~?b rnWS?:·C bę<l:zrie .kroś P. Rozenbaumowi zwrócono· w ea-

"vVreszcre na1bardz1eJ ·z ruch p13any żonJm . je·gó, w~dząc, ~1ż chcą jej mę?,a a- w _m~1e~-zkarnt.111 ~mkt w.as 1nue okrad'1111ie - łośd jego własność. Obecnie trwają po. 
Pokora stracil cierpliwość i zastąpiw- r;es'Ztować, oi;snęła butelką w g!owę po- olYJaism1a p. sędma. szuikiwania złodziejaszików. 
-szy drogę tańczącej parze, zawadjacko 
:wykrzyknął: - Helka, terai ze Din.ą 
. · Zaczepiona dziewczyna ofuknęła go 

-$łowami: - Odczep się płJats:u. 
. Rozgnlilewany tern. pi1jany do utraty 

przytomności Pokora, brutalnie pochwy 
cif dziewc~ynę za rękę i siłą przyciąg
nął ·ku sobie. Kalinowski zareagował U• 

derzeniem uapastmka w tw-arz. że był 
silnym młodzieńcem, mąmentalnie z'-va 
lit go z nóg. 

MuszYński i Staszewski narówni z 
Pokorą nienawidzący szczęśliwego ry

. wala pośpieszyli skarconemu z odsie-

"Zabiłam, bo mi straszn~e dolmczałi" 1-~,1:;~ ;~ 
Te słowa pa :łłv z ust wvstępnej matki Pamiątala ieszcze dosko· 

która zarnordO\ViłliJ i Zikopala W PilłD OWOC nale Dąbrowskiego. 
sw1i grz1szn11 miłoś~i- . W hi'Storycznej . vVimmgór:zie pocho

wan::> w tych drniach sta.ruszkę Etczącą 

· Lęc:zyca, 18 stycznja. I docinki i b~lesne drwiny. A tu dziecko 105 lat. Nazywail:a s.'i'ę Ka:tairzyna Kędzio 
. ,Apo~onja Rosińska wyjech~ła w swo- 1- tywr, ~o~vód grzech~ - ws~s~im ra, a u:rodz'.la s1ię 1821 r. w dobrnch wi!ll-
1m czas1e na roboty do Fr.a~c~1. Tam zna mówi o 1e1 m~zaszczytne~ prz~szłosct. I nogórskiich. Tutaj się wy·chowafa, tuta.i 
lazła pr:i-~ę u b?gatego w1esniaika. . I Poczęła w1~c l?rze1;11yshwac .nad sp.o: wyszła zamąż i prz;ez całe 105 Lat prnco 

. Wiesnu.kowt owemu podobała się sobem .pozbycia się ruemowlęc.a. Drazlt . . . . . . . 
przystojna Polcia, to też w sełkrecie wość bowiem sytuacji z każdym dniem wała w J·e<tnym maJątku. 0JCl'ec JeJ byt 

cz.a. przed żoną począł s:ę do niej zafocać. zy.s-kiwała na sile. Przed paru dniami stangretem u generaita Henryka Dąbrow 
Ale niestropiony tern Kalinowski sta Narazie dziewczyna nie reagowała na to Apolonia Rosińsika wyszła wraz z dziec- skiiego. Z dZ'led jej ża.dine nie żyje, a po

wit im skuteczny opór. Wywiązała się Lecz namiętny wieśniaik za wszeLką ce- kiera z domu, a po kilku go•inach po- zostało tylko 4 praprawnuków d SYllG-

zacieta bójka. w której 3 stawało prze- nę pragnący ją ~dobyć chwycił się wy- wróciła sama„. D9mownitków zaniepo- wa w w6eku 78 lat · 
ciw jednemu. p;óbowanego s?osobu d~leik.oidących, .a koił ~en f~kt, te~ ~ięcej, że młodą !11at-

1 
,' . , „'- . 

. . . d t · · ·, mgdy nie spcłruanych obietnic. Apo!QnJa ka uiawmała wielkie 2Jdcnerwowanie. Staruszka palJ'mętata bardzo dou1 Z;C 
· Kal111owsk1, wi z~c,_ . e maczeJ me ' uległa.„ A w jakś czas później wy.gnana I W szeiikie ind.agacie Z!bywała milcze- powstan'ie l:i·stopadlowe i bitwy pod Ml~ 

da rady swym przeci~mk?~·. P?chwy- została przez rozsierdzoną schwytaniem niem. W.reszcie ze spazmatycznym pła- tosław'.icm oraz \:Vrześni.ą 1848 r. LuM!a 
cił, leżący na komodzie c1ęzki z~lazny j~j in flagranti z męże~ francuską wieś- czem ucie:kła z. mies~~ania. . 1 ona gwarzyć przy komi!flku Z\Vlaszcza i 
;>rzycisk i pierwszego, który mu się na- n1aoezikę... . . I To domownikó~ 1e1 na:Prowadziło na opowi.admla często w gmn:·c najbJiiJ.. 
winąt pod . rękę ugodził nim w głowę. Dłuższy czas tułał~. s1ę po r~żny:h dom7sł, że Opolon1.a do~onała potworne szych różn·e sceny z życia. ge·n. Dąbro\\' 

d Musz ńskiemu w U• depaTtamenfach FranCJt w pos.yukiwaruu go mordu. O podeirzeniach zameldowa- . . . „ , „ 
Cios ten przypa • Y zajęcia. Widząc wreszcie bezowocność no policji. Wszczęte śledztwo dało ·wy- skiiego l to z. t~k:~·~ . sz.czegolami~. ze 
dziale. Ten ostatru Z rozwaloną głową swoich wys.lików opuściła niegościnny nitki, idące po Hnji domysłów. wszyscy podzl·Wiah 3e3 przytomnośc u-
1.tpadł na 'podłogę. . kraj i za ostatnie grosze powrócifa pod Rosińsika zamcrdowała dziecko, a na myslu i szczególn'Jejszą pamęć. 
. Wicjząc fo Pokora, cofnął się w i rodzinn~ strzec?ę we wsi Wailclewie, stępnie z.akopała je w poJu.. . I Pom;n10 ta'k poidiesz.}ego w'eku, Ka• 
gkłębioną gromadkę dziewcząt z trwo- łęczyckiego powiatu.. . Wyrodną matkę odszUJka!ło 1 areszto tarzyna była jednak do ost.a•tn„ej n!·ema•l 

· · d · · bó' d ł ·ę1 Tu w1kr6tce powiła niemowlę.„ wano. . . 
gą przyglą aJącą się . JCe, prze ar 51 Od ·tej pory zaczęło się dla niej ży. - Zabiłam, bo mi stra.sznie dokucza- chw.li czynna, i:ntierie·s,owala sie ws·zyst-
przez nią i pochwyciwszy z pod pieca cie pełne udręczeń. Ii - zeznała na swoją ohronę. Osadzono ki·em diok{)lta i wykia.zywa~a 111:1el.ada by-
lieJdę,rę_ z tY.,lU dopadł KalinQwskiego i Zewsząd pod adresem jej sy,pały się 1 ją w. więzieniu w Łęczycy. 1 strość um:vstu.. 



Sfr. t. 

KAWALERO I , A FRONT! .. 
lialka olansywa łodzianek, domagających: się wprowadzania 

podatku kawałarskłego. 
Dotychczas ,,kawalerja" odparJa zwycięsko 

wszystkie ataki. 
, ł..ódź, 18 stycznia. nowiska w stosunku do opodatkowania\ dla dokonania niezb~d11ych zakupów, a 
Attkleta. na temat podatku kawaler- kawalerów, Jeży w splajtowanych p-rzedsiębiorstwacl; 

skiego wywołuje z kazdy1n dniem coraz w tak wielu korzystnych dla • 11asz.ego nagle powstanie 
większ.e ~alnterc~owanle. społeczeństwa konsekwencjach, „ruch w Interesie" • 

..,....Ile pan żąda za tego foxterłertui? Wypowiadają się w tej sprawie za- że gdybym cltclafa je tu przytoczyć, to Co dalej będzie, nie trudno się do-
:: ~~~~~!:iia chcktł pan sprzedać r6wno mężczyźni jak i kobiety, panny, niechybnie musianoby mi cały numer myśleć. Jednem słowem sytuacja tak 

tamtemu panu za 10 złotych!... wdowy i mężatki ...... slowern \vszyscy, pisma poświęcić. Mimo to przytoczę tu w ha11dlu jak I w przemyśle 1 

- Tak, ale tamted pan me mówił. łe których interesuje kwestja malżef1stwa. kilka. nagle się polepszył 
to iest foxterier... Podajemy dalsze odpowiedzi. Znając dobrze łodzinn, śmiało twler- ternbardziej, iz ex~kawalerowie, otrzy • 
................. 84 _ ·-· _ · . . . . d:dć mogt:, ie oni, maJąc ciągle „lekko" mawszy, miejmy nadzieję, pokaźne po:. 

ShUllCZRY środek na stagna„ w kieszeni, natychmiast po oficjalnym sagi, rozpoczrią nimi „obracać", zakła-
. • CJD ogłoszeniu o wprowadzeniu r.iodatku, dając różnego rodzaju przedsiębiorstwa NOi, .· N\. N\A9f'Uł\\J . Of• rozt)oczna. ogwałtown_ie" _ się żenić, na i przyczyniając się tern samem 

.1}1„\ J I; I J J . - Jako kobieta co my kobiety, rozumie się-, tylko cze- do zmniejszenia bezrobocia, ' 
~.- ' " ~ .1 ~ mająca szalone powodzenie w świecie kamy i co, nawiasem mówiąc, leży w a trudny problem gospodarczy zostanie 
·· ·· . :r- · ~„ .4 mężczyzn, interesie każdeg-o społeczeństwa. Lecz nareszcie rozwiązany /pomyślnie. 

lecz nie mogąca znaleźć ur,tagnionego to tylko będzie początkiem dobrego. No więc czy te moje „expose" nie 

W OGONKU. 
męża, jestem stanowczo za projektem (W tym miejscu zdziwicie się napewno !est lepsze niZ ni~jednego ministra? 
czcigodnego pana Mussolinle~o, tak da- i spytacie, co może być jeszcze korzy- Niech zatem powstanie „ńowy Grab 
tece, te gdyby w Polsce za czasów stniejszego w tej całej sprawie?). 1 ski'1 i wprowadzi podatek na kawale
Ot.tbsklego było przynajm11iej kilkaset Otót to, co nastąpi później, będzie ' rów, ściągając go z całą, tylko jemu zna 

p.0 piEerws1zyim ~ pnętn~a1S1tym każ,~ego podobnych do mnie zwolem1iczek in- wtaŚnie najciekawsze. Pewnego '.Pięk-1 ną bezwzględnością, a wtedy, my ko
m,tesi!,a;ca. crufa zaW1airtosć klbes·~eit111 ło- nych podatków, to niewątDli\Vie Grab~ nego dnia wylegnie na miasto ~hmara biety 
dziiła:n wędruj:e do kas brun~oiwych z.a wy ski jeszcze dziś siedziałby na swym „świezo upieczonych" szczęśliwych nie będziemy już 5zukały kandydatów 
lrupywa!l1ie we'kslie. „tronie podatkowym". I małżonek i rozpocznie · na wetów „ze świe.:ą w ręku'", 

Mumo uila:rtej mrnksymy, ·źie. J::ó1:Z n~te Przyczyna mego przychylnego sta- gwaUown.y szturm do sklepów.' a przys~o'"t'e ,,i· "'I'lk bedzi'e s"hr 
1
• owca trta got&Wklh, że C~WSY są .crnęz.kte, ~ 1 n " _ , :rT:J 

nęd:.m plis·ziCiZY ~ ~;t6d wsit.ysłlkfilm dloskwrte 11 ......,..hllCJ!Wftli!IZWMW M • • 1•MM!i4N. ~~.mmt cala" znajdzie w tym 'Wypadku i1ajszer· 
ra - w bait1!ka1ch :przy ok!ile:nika.C'h kaSo- sze zastosowanie. 
WY1Ch tworzą s!ilę dlrugiiie Oi?:Oll!ldi wra!ciil- IDEAŁ RZEZNIKA. T.ancerka z Mnlinowei. 
cildl weksli. I , 

Ogonki~ w l'..X:i&ti inlile są '11IOWOśCL't\. . 
· Znamy Je z O!laisów g, p. t>'ku:11. rucJr tl!l,c I 

fl1Jileiak!Dej. 
w ogon~~u uw-yid)aitruiil sille oopikro cha 

rak ter spoił ec,iieńs'twa... "" 
- Wak, w ogonku! :„ , .1 

.._ PókaZ. ja;k sWY!s.z w ogoii:Kti, a: Po~ 
wllem ci kilim j'esteś ! ... -- br:m111i spó'kzie·s 
~ przysiowlile. 

'A Ołfjo faiktv: I 1 __ • • 

DwaJdJ~veśda osóo std w rzę~Zf!le. -
firudinl(), kias\er t11!1e moile wsizysitkfilch od· 
mlmi m~.aitw1ć. se1Jją \Węc ~ cziek.ia~ą. -
KaMy sllię nmedetipl!JllwD!. 

lUos niepełnołetnleJ mąiatki 
-- „Moim zdaniem ka~dy kawaler 

kręcący si~ po Piotrkowskiej i oglądają 
cy każdą łodziankQ od stóp do głov.iy 
powinien stanowczo płacić podatek, 

bo on zadnej korzyści ludzkości nie. ma
ze przynieść. Mężczyzna może tylko 
wtedy zająć stanowisko w spoleczeń
stwie, o ile zaklada własne ognisko do-

. ~-(.. ... „ . „" mowe. 
' Wobec tego trzeba ich wykorzystać 

°"".1 ......... W!ddsz„ Emtno, to łest bardzo praktyozne? ••• To zwEerzę Jest odrazu po- i niechaj płacą podatek. 
dzlel<>ne tak, jak je trzeba pokrajać !.„ 

Naig1e pndlchodzli ~kilS pa!Il w futra;e, 
JOZgląda srę wo:k~o ID ud!aJe, re szuka li11ii•miiiimeeiiiiiiiiiieiiiiiuiiiiiiiiiliiiiiiiiiii•iii•iiiimaiw&„iilmi·iii·eii-i•m•ii1ii•eiiitLiiiii=iwi1iieiiiii•i. 

Trzeba ich nauczyć, że wysta\vanio 
po całych dniach przed Grand liotelem 
i myślenie o niebieskich migdałach dro
go kosztuje. 

cziegoś ma vodltiodizle. 
Nfileclt sobk szum!·
Nilkt if1Jań lłlllie zwta'Cla. uwaigl • • , 
'.Alie ot'ó, gdy dot.aitl w ten Sl>C)SÓt) ao 

dłmle1111ra. pnestial smlmć ~ .łaJkgdyby Mo 
gdy lllli.IC, W5'11Wa! pileitJilądl~e ID twlilt. 

r.N „ogon1ku" s•hlsMa reiwolucJa.. ' 
~ ' • • ,,;J .Ogoloo obur2Jeinuie. , 

- Pall1! tiu !1łl!e s'flalł ! „ 
1 
.._ Weź pan oczy: oo ·t"ę''ld, l!o pan le-

t)ile1 będlzlile Wlildtila!l I 
- Pan mi rnJiJe bęic:Jlzńle prawfill mora-

tów !. .. Pan tu n~e staił! 
- OWl.ilźd:żę 111a pam, rozmllli!e pan? .. 
.- Zobaczymy! .... 
- Zdbaiczynry !.._ 
ttabs s!Eę 1p0Wlilęik.is!Z!a1 \VSZiY'SiCY kotity 

mJaiją z sryt'UaicjD fi za1~i1eicLbujiąc partądlku, 
[]!aJo]eif1altą na blbed!JJJego kasjeit!a, lrl1óry 
beizmdinlile opusziczia: ręoe. 

Aiłbo jesrt my typ „l'liile1ojai11t11ego" oby 
~a1Jellai, który uWia:Żia, że j:est 1z im.1t11ej gid.L
ny u1epii\oniy m wsizęd!Z!ile mu.sin być p;i1erw
szy. 

Takli P'altl podchoozl!I subffe odrnzu do 
oklilcitlikla W m. zwrócon1t mu uwagę odL 
t>awliladia : 

- Pirz;epms,zarrrt, ftf:liu1Je} iUt tu S'taitem 

Zwi1rzęt żyjące własnem Giałeme 
Dziwy pod błyszczącą taflą wód. 

aekawtm silworze:rllile.tn :fest stlllitibila1, przylożyć do &Febl1e, a Zf!O&tlJą slię, tw-0-
ów i[]as·z pol.ijp s1fiodlkOIWloldl11y, 'ilsrłoba o riąc Jedriostk:; do po1łowy Ztl·e1ólrtą, dJo po 
cle~le galarierowaitient, dltugośc.i1 dto dwóch łowy zaś &zarą. A zatem można ją stezie 
oentym., kszmittlJ.l ma'łego pail.C!a: oo ręka- p:ć . iak urY<;Wa O'f?COWe. ' 
Wfilozlkil. ~Wliieżo odikryto Jeszcze jedną wlaśc·i 

Niepełnoletnia mężatka. 

Dpodatkowac posagi! 
- „Opodatkować, moltn zdaniem, 

trzeba nie tylko kawalerów i panny na 
wydaniu, lecz przedewszystkiem posa
gi pobierane przez jednych od drugich M00na .A wywróaić powltoką we- wość tiego zw~erzęeia. ozarodzti,ejsk' ego. 

wn:ętrmą, st'.a!nowilą}cą żotądlek, M zie- Oto jak stwiler<lzil% Kepner i1 Jester, w na rzecz tych panien na wydaniu, które 
\\7111.iątrz~ ~ak rękaw p.ods•zewką na razie głodu, stułbia radzi! soibhe w ten i d • 
\Vlilerzch, a panfmno to zast-osuje s6ę dlo sposób, że zjadla własne czułhi. Czutki żadnych posagów nie pos a a1ą. 
bej lflO'wej post.aa.i!; mOŻIOO odtrąć mu te odgryza stopntl1owo, tak, że w końcu Nie ma nieszczęśliwszej istoty na 
wszysti!d1e czttłld, stużąoe dJo c:hwyitainJJa pozostają tylko ich resztkh i odg-ryziione świecie, jak panna bez posagu . 
zdobyczy, a 0ikalaj·ą9e otwót gębowy d kawatki {trawr w swej jam'i1e cl1lo1ną,cio- . 
!liilc to mu nii1e zaiszkoc:W!~ blo Cl!uJrkii te trawilląe:ej w spotsób zupelin1lie nmma'1ny. Panna bez posagu, posiadająca me-
Willet odros1ną. Po·rni:eważ j,ed\rna1k potrzie!buj1e tych czut pospolite zalety fizyczne i moralne jest 

Możtta przeaiiąć je nia dW!o}e. a z każ ków d1a chwyt;a;rnfa zdlobyczy, odira1stają dla spólczesnego młodzieńca tylko to
·diej c.zt:s.-:i] rnz\v:illlilie sil1ę rnorwe s.twarzienli1e. Wtilęc stop!11liiowo, ale od'rastiają już mni:ej- warzyszką do spaceru i na dancingi 

NaJZwa łiaclńska siut])!I: hydra, p·o- sze, bo ~ ca1t1e stW:{)lrZJMlie '11'a tej dj1ecile 
wstała wsikubek tej · w~as111oścti1, przypo- gloidowej, sua.to s:ię zirmczn!De ITT111liejsze. lecz; nie materjalem na żonę, 
h1ill1laj1JiCej ow:;\ o d!zJilewJ'ęCl1't1 JiłJ!aJch hyid:rę Bąd'ź co bądź jednak, d!zlli~kii tej zaidzii Panna bez posagu, .przez ab.s~lutnl\ 
lerneńską. której wcdll;\z oidraistafy łby od wliia•ją>cej wtasrnośClii „samopoże.ranllha .siiię", niezaradność swoją i beznadzreJnQść, 
cięte ~ poko111attą w końcu przicz lierku- hydra może P1rzetrwać głód, a choć skazana jest na osiwienie w młodym 
!esa- . , . . • , . pt'zez t'? s~aje si1ę 1!1n~17Js:ta, to j·edna'k u- wieku. Panna która wychoqzi zamąż 

Mo:itla wres.zJc•e częsc11 dwoch roz- tirzymu1~ s111ę przy zya1'U. b ' 
rtyciI odm::tn stu1bl: zueilonej i szarej , ez posagu, 

od panll~~~e pan slRl?„. KŁD paima w~„ Stuletnia doktorka prawa w Ameryce 
dlZ1ila1ł? „. I N' • . • d d. t . . . 

jest . zjawiskiem fenomena.lnem, bajką 
z tysiąca l jednej nocy. 

l dziwn~ jest, ż.e nie ma u nas w p~ 
sce aui jednej instytucji filantropijnej, 
która zaopiekowałaby się losem tych 

wielkich sierot, 

W ·1-11 :i,..,1„11 N-:... . . . . ie ogramczaią>e się o o czy ow :t 
.• - „S1ZY!S:CY W1liuz!licJJJ1.... IIic zawra- Nowoyorski uniwersytet &Łanowy u- konferencji, założyła też dfa prnpagandy 

ca~ m~ ?'i!Tl głowy!;;· . . . .. _ dzielił honorowego dyplomu prawa pani swych idei szkołę własną, w której do-
. Za'l11llm „ogol1!ek SI'ę opamillęta, k]1g.ent Emi~ji Howland w dzień setnej rocznicy tychczas miewa codziennie wy.kła.dy. 
już _jest ZiaJ~aitwlli~y, j Ol~~hodizii1, pogwi- jeJ urodziin. Poza tern pani Howlanrd jest jeszcze ~awzięcie ignorowanych przez triumiu-
z,du}ąiC sob~e jaikąs ;ne:odJę:·· ., Sędziw~ dodtforka, będąca jedną z naj właścicie1lką domu bartkowego i wielkich Jących kawalerów, polujących na do-

Nne U'rnlnemy hyc c!lletphtwiJ. popularni.ejszych !kobiet w Am.etyce, za posia·dłośd ziernsikich, któreml. sama za- lary . . 
A to '11iie jest zinowu taika drobnostka służyła w .pełni na to odZ;nacze.nie, po raz rządza. W ogóle cieszy się zdrowiem ta:k A więc trzeba opodatkovvać nietyl· 

, ;st:ać" w ogonku":·· pier.wszy bę~ące w. Ameryce pd.ziałem ~rze.pk~en1, pomimo, P!Z:eriycia juz stu lat ko kawalerów i panny na wydaniu, lecz 
Naj1epszy dowod, :lJc 11awct teg;:i n·e drnb1ety1 .nailezy bow1;im do pioruerek :u.- ze osw1a,dc;zyła z u!'~mec?em, podczas u~ równiez.· i posagi różnych kar'erowi· 

'IOlr:Jflmy. Stycz. chu 1ko·b1ece~o na ziemi ame.rykańsik1e11 ·roczystosc1 wręczarua jeJ beretu doktor- . J 
:---........-,..,.__....,-.., oraz. do najgorliwszycli apostołek rot- skie,go, iZ nie myśli jeszcze w~ale o wy~ ~z6w na rzecz biednych panien, niema. 

·v hroienia i pokoju powsz•chne4.o. cofaniu sit z życia publiczne40. Jąc~ch pieniędzy. F. KaL 
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2 światowe gwiazdy w jednym programie! 
- '· -

-11. -

Najpiękniejszy RAllU'IO~ NOVARR.O 
m(1:Czyzna Awiata lllVl!ł !f"EI _ 

~zł& I dnLnast 9pnychl 
w Jednym i najlepszych swych filmów, rozgrywającym się na tle morza, okrętdw 

Wojetlhych 1 szkoły kadetów morskkh p. t. . „ Kadet Marvnarki" Niebywały, podwó111y 15 aktowy program! 

ARM& 
Powytszy film cieszy się wsz,dtle największym sukcesem, połąrzenie jednak dwóch arcy. 

dtieł w jednym progra111te jest mebywa1em tlotych<!zas zjawiskiem, 

CASINO 
Poraz ostatni! 

Film 1aJonowo1enuc1Jny osnuty na tle powiegc:i lłinematogr. 
ALEKSANDRA BŁA1:.EJOWSKIEG0 (autor~ powieści nSącł nad 
ant1c:heystem0

) I ,,POL KIEJ Zł:.OTlJ SERJI" wytwórni Leo„F1lm 
w Warszawie. . 

CZERWONY 
BŁAZEN 

W głównej roll kohłooel - piękna utalentowana aktorka polska 

HELEff A MAKOWSKA 
Rolę inspicjenta teatralnej!o, _ EUl'!EMJUSZ BODO 
Gładysza, kreuje ł..ODZIĄNlN "21*.l'I 

PostacS Wandy W SllWllOSARSKA 
Skarskicj inkarnuje • 1•1 

Pozatem Ud2:łał w lllmle przyjmują zespoły teatrów 
warszawskich: 

,.Qui Pro Quo" i „Perskie Oko" 
\ Kulisy teatrów warszawskich! Tafemnice salon6w stołecznych! 

Początek o godz, 2·ej po pot Orkie&tra. i;ymfon1cana pod dyr, L. KANTORA .. 

. 
Chcąc dać mo.żność obejrzenia tego rteczywt~cle doskortałego ftlmu !!;%trstym war

stwom p1.1l>licznośd ustlilamy ceny miejsc na Wsiyiitkle sesnse 

I zloty I 2 zlole. 

San Marino nie woJuje. 
Pirned!stiawi1ailel paryskii nta,Ieńk!icj mogą spokojnJ!ie d bez: przeszkód prży

rzeczpoopol!lrej wlosk'ilej Sain Mia'tiLno - by\vuć na tieryf'()lrjuin1 rziectpospol1l1tiej 
61 klm. kwadr. li 13.000 mileszkańców - Sa·n Malt'luoo. Uoziba jed1111ak obY\Vatlciliil n!1e 
oigłlasza co na:stępu_te: m6eckkh, rnsiJad.łyich w S<l!!1 Ma.rilno, mu-

,,)?odlalnia. pr~ez uóektóre d!zlliein1111Dkn w'La s~ być w &t06ut1łm odipiow1uc·dl111lim do Mlicz~ 
dlomość, iakiOby rzieczposp-01l1ht1a San Ma- by 1111i11ych cudizoziiletnców". 
tubo zniajdowa\łla s:i'ę wcd1ąż jesz.cze 111a A zafom Sam Mamull!o sclmwa~'o mne>Cz 
silop1!e woj.ny z Niiemc:am~, jest iup·e·łJ:ll'le dlO pochwy. Co z.a ulga dQ1a Europy l 
bezpodstawna. 0byWaue1e 11lile1IWec'CY 

'ąd ALEKSAtlDłR 
BtA~EIOWSKI 

nad 
AntychrysJem 

. 

i dni następnych : 

- . 

„ Wi~~eń, miait~ m1il~ maneń" 
• Oluaz beztroskiego zycła wiedeńskiego. 

~6:~~~~~ Harry lie~tke, lilłian Harvey, Mary Krn i inni. 

OBRAZ Ilustrowany wiązanką melodii wlede~skich. 
NAD PROORAM: ===- = 

I. Harołdek na balu maskowym.· li. nowości w~zerbświatow~. · 
. 

Ostatni seans o godz. 10-ej wiecz. 

Nie żeńcie się z kobietami, k11óre 
scl medjumami! 

W Budapeszcie glośl1la by~a 'lllOOdtruw- gdlyż przez kffilka mlie'siięcy pc;zostaW11'fa 
ino sprawa r·ozwodu m'odlegio l1ekarza, pod jego wpływem 'i w srou~e hupnozy 
dr. f. K., ofieszą;cegu silę W\ilelką wzJię„ który wywolyWail u nt'.1ej prz1ed nagk111 
tośoiią, zwta:s:ooza śród pań z airystokra- opusz,czien1uem milieszika111i1a, z.ażąd, l:l o
cj~ 1i z.111ait1•cgo z I.iicznych pmc z za1kresu lwego rozwodu, które·go pomysł 1os1at 
hilp11Jotyzmti. jej równtJeż p•rzez 111~ego zasuv.~crc ·2·1y 

Dr. r. K. korzystair częstokroć z u- Poni:ie,vaż w Jii1śoiJe były cstre os 1.1:-. 
51fug p-cwJ1es.ro medjum, młodej 11 przystoi że111ila jego a:dwok'ruta, ten \vYtoczyl }0j 
nej painnt T. Zakochail s~ę w milej, a zina- proces o OS!z.cz,erstwo. Na rozpra\-v"e 
laizlsizy wz.ru}emniość, 0Zeit11'.1l siię z :nJi·ą. Po młoda kc;Meba OZ1t11a]mi1ła ku powszcch
n:ile·dług1i1m c~as'1e opuśc1:1ł 111agJ1e wspólne 11,emu zid1ziJtwdienli1u, źe napti.sała rów111·icż w 
1n:1eszlm111J:te ~ tyrz1cn1u6s.t s:i1ę <lo nltmej dZliillil- stai111!1e h1I1pl1!otyc~nym, ma rozka1z dln:ncn·o 
ncy. Tymcz,as•ern ~ona zEl'żądlaił.a rnzwo-- magin1etyZ1era. Wobec tego aidwioikat coi
dlu, który też m~ysikala. nąll skargę, a 1ekan zapirzys'ki,gt sob'..e, 

. Niledh1go potem, iok..tru otnymal od ż;e już r.iiigdy l'Jloo ożerlli1 srilę z osobą, zdra
ru)ej ~'.1st, w którym oznajmlla. ~Iż rozpo· d!m~cą wrmmośd medjumiicme. 

, cm!le p.roces o U:r11ieważ11f.lenile rozwodu, 

odszukać. Nie wiem, czy się ukrywał,lprzed wystawą B-ci JabUrnwskich i 
czy rozmyślnie poda110 tni falszy"'-y czekałam cierpliwie, _aż będzie szedł na 
adres - dbść, że Oałkina nie odszu~ Wilczą. Gdy zobaczyłam, że zbliża się 
kalam. 1 na krok przed nim, odwróciłam twarz 

„po Oda juz nie wróciłam. Napisa.- od szyby wystaw~wej. Zobaczył mnie 
fam list do staruszki matki, by zacho„ i poznal. W plerwszejchwili cł.!c,i.ał u~ 
wala mnie w pamięci I ko~hafa moje ctekac, chwycilam go jednak pod ramię 
dziecko tak, jak ja je kocham. Zbruka- i mówiłam z udanym spokojem: 
na pamiętną nocą nie śmiafam już dot- -Nie potrzebuje się pan obawiać 

knąć jasnej gtowy sy11a. Zostałam w Dawne rany już zagojone. Nie zdradzę 
52 j Moskwie; łudząc się ciągle, że pom- pana. Jestem tu w Warszawie na sluż

- Nie słu~hał już 2:adrtych próśb, wy-1 mnie_ wódką pilatn chciwie, aby stracić I s~czę się na Gałkinie. i zmyję w ten ~po~ b!e bolszewickiej, .alt; tak źle płatnej, ~e 
pchnął mme brutalttie za drzwi. r~sztkę świadomości. Co się potem sob brud ze swego c1ata. Przechodz1tam ttie mam z czego zyc. Za krzywdę, kto-

Wyszl~m na ulicę 2 rozgora,czkowa I działo nłe pamiętam. Dniało, gdy zbudzi różne k~lej.e losu - zawsze smutna, Aiż rą ml pan wyrządził, źądam tylko :r:ie
ną twarzą, a w uszach biły tnł jak dzwo 1 łam się w brudnetn łóżku, zaczęfarrt udało m1 się po kil~u latach. przedostać niędzy, a: utrzymam wszystko w ta-
ny cerkiewne słowa: szybko zbierać z podłogi moje porozrz11 Z jed11ym z delegatow sow1ecltlch do jemnłcy. 

. , ca11e suknie i bieliznę. Gałkin spat. Berlina. W Berlinie dowiedziałam się, 11Spok0Jne sława sprawiły, że oc11!o-
- PrzyJdz do mnie. Przyjdź do W dwa dni po tej strasznej nocy o- że Gatkin mieszka w \Varszawie i wkrę nął z przerażenia. Prosił mnie, bym od 

mnie... trtymałam wezwanie do Cze-ki. Pta- cit się w koło monarchistów. Posta.no- wiedzif a go wieczorem w hot· lu Mince 
Gdy zapadl zmrok wyjęłam z szafy ka.lam z uciechy, że ·wykupiłam Woło- wiłam nie osfrzegać nikogo Ptted pro- rowej, gdzie \'vypłaci mi pieniądze. Zgo~ 

najpiękniejszą sukt1lę, siadłam Ptżed lu- dję od Oprawców. Biegłam bez tchu na wokatorem. \Viedziatam, że wfasno- dzitam się przyjść, ale następnego dnia 
strem, zaczęlam żelazkami mt~ulo':vać Wo!nlestc11ską. Dlugo kazano mi cze- n~cznie go Ul1ieszkodliwlę. wcześnie rano. Wiedziałam, że o tej 

wfo~~· potem rttalot;raln.m ułow~iel11 kać, Wteszcle stanęłam przed jakin1ś „Przyjechałam do stolicy Polski "\rVar ttodzi11ie lokatorzy hotelu Mincerowcj 
~r';1 1 usta'. a ręce moJ1: byly tak zimne brodatym komisariem. Odehral ode'" szawy. Dowiedziałam się, gdzie mie- po bezsennej nocy są pogn'lżeni w na!-
1 nieczule, Jakby nie bylsr moje. Matka tnttie wezwa11le J szukał czegoś w szafie szka1 śledziłam go na każdym kroku. głębszym śnie. O oznaczonej godzinie 
staruszka.cho~zil~ PO flokojuj Co ch"'.Ha wre~zcie rzucił na stót podarte łachy. f>o kilku liniach wied:tlalnm, ie tnieszka Źjawiła111 się w jego pokoju. Byłam mi~ 
rzuc~ł~ na mme _PYtaja.cy wzrok. Uruka Ody spojrzafam 11a nie, wydałam o- 'v jakimś hoteliku, raczej norze r-<Jzptt~ ła 1 uprzejma tak, że garbus nietylko ni
tam Je~ o~zu, a smialam się , rozp~czll- krzyk przerażenia.... Na stole leżały Isty, z której o zmierzchu lokatorzy wy- czego nie podejrżewal, ale nawet cic
wym smiechem l powtarzałam ciągle ttiebieskie spodnie mojego męża, nasią- chodzą rta ulicę, a rano pogrążeni są w szył się wierząc w to, że pamiętna noc 
iak W obłędzie: knięte zeschłą krwią i podarta, zakrwa- gtębokim śnie. Dowiedziałam się dalej, w Orle może się i tu powtórzyć... Czę-

- Wołodja będzie wolny. Wotodja wiorta koszula. Padłam zemdlona na że garbus ·wychodzi po połudrtiU o jed- stawał mnie herbatą, prosit bym zdjęto 
fJędzie wolny... ziemię. Gdy odzyskałam przytomność 

1 

nej godzinie do cukierni na Wilczej, płaszcz i kapelusz. 
Przekroczyłam wreszcie próg mic z \vtlęlam ktwawy spadek i zaniosłam gdzie spotyka siQ z jakąś c1nigrantką, a „Przystąpiłam do targów picnir,ż„ 

kania Gatkina. Pamiętam tylko tyl_ e, że jak tali~man do domu, dla dziecka... I \\'!cezary spqdza w cl?mtt. Zeb:·ane _H1- nych. Gnłkin targo1;.rał się za \':'zięcie. o 
w oczy drażnił mnie strasznie kolorowy „Pot;,,;.i1 szukałam Gałkina. Dowie-i formacje ooslużyly mt do utzeczyw1st- każdego dolara. Żądałam tysiąc dola
~brus i czułam zapach oleju, na którym dziaian1 si~, że wezwano g-o słu7.hov.ro 

1
11ic11ia moich- l)ianó\\'. Jedn~go dnia o rów - on dawał sze,śset .. · 

Jeotowano iakieś potrawy. Oatldn poił I do MQskwy. Pojecbalam tam. aby ~o r!odzinie Uzcciej po potudmu stanęłam <Dokonczeme nastąpi). 
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Człowiek, którego 
nie można skrępować. Pożar moatisiraiu w Rouen. 

'Staro.ź?Jtny 111a.r:islrnt w Tfouen tce Francji. przerł lcillra d11la.111i uler1l poźar(>U)i. Pa.~t1rą poi:ar.r P~" 
d/!J tat:.:..r. c : r:.>iciowo umi.es.?c;o11c w ratusw archiu:a miejskie,. 

W Poznaniu odbyły się wobec przedsta
wicieli władz policyjnych ciekawe popi
sy niejakiego Toma Jacka, który demon 
strował wyzwalanie się z nałożonych 
mu kajdan, powrozów i łańcuchów. Krę-

:;;scw w 

-:o:-

Spiawaczka angiRlska, zamkn~ęta w pokoju 
o lustrzanych ścianach, dostała napadu szału. 

-:a:---

I W mie'sce 6 p. ~„ra E„nesta Ada. 
ma , wszedł w skład członków 

'Senatu p. Wojciech Wiącek z okrę.. 
' gu wyborcze90 w wo•ew6dz wie 

lwows ·~ie rn. 

Zmiana klimatu 
Europy środkowej 

powali go naJzrecznieJst urzednicr, a ie· Sensacyłny proces w Londynie. pletny zanik mrozów 
dnak po paru minutach wszystkie oko-. . ił • • * 

Uczeni przeoowiadaią kom· 

wy spadały z. r~k_i nóg, ja~ pod ~otkni~ Przed londyńskim trybuna.tern toczyć ta w~cllra elekt:rycznia/fa:mpa o niezwy- 1 śn1egow. I • 

ciem rodzk1 czarodz1ejskle1. się będzi·e w tych dn'i.ach proces, któr·c- klem natężeniu śWtiatifa. Kontakt tej lam 

1 
. . . . . 

4111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ go h~storja siln. ie przypomuna jakąś fan- py znaidowat się naziewnątrz pokoju tak . Vv ost.atrnch _latach nastą.pi.fa ~:ewąt-
tastyczną, scnsacy,jna. pomieść, stano- że młoda dzi1e,viczyna nle mogła świa- phwa zm1.aoria klimatu w kra.iac.h srod'ko

Hankau--serce Chin 
wiąc nowy dowód tego, że żyoi<e bar- tła zgasić ani na .chwHę. MLss Hunwi1tch wej Euroov. 
dziiej .i~s~ P<?myslowe, ,a1:i·żeli literat ,o przepęd~la .w tym lus.tr~nym p~ko~u, Nie Zhamy już ani zbyt gorącego lata 
naI1?uJme1~zeJ ;"YC!'br~zm. Rz~zyw1i- stale r_ozsw1etlony1!1· ~slep.a3ą~em. sw,a- ani też zbyt dokuczl:ww mroźnej z'.ttny. 

--::- stosć moze byc mekrcdy bardłZ'!ej ro- vtem suedem nocy i S11edem dm. Nrn. mo- · . J. . 
mantyczną ~ sensacyjną, a111iu!r najsza- gta prawi·e zupcfnl·e usnąć~ widzfata cią Wszystkii~ pory. roku ~r~sztą wyka_zuJą 

Ośrodek handlu herbatą 
i walki z najazdem cudzo· 

ziemskim. 

leńszy dramat kinow:Y. gie swoją własną twarz, odl>ijającą się coraz mmeJ krancowcsc1 w pogodzie. 
Nazwisko oskarżonego w tym proce ~e.z ~ońca w taflach zwnercia<l'lanych ·w Europie środkowej ustaJ.'J się jllZ 

sl:e lorda Jamesa L. naraziie trzymane sc1iam. . · . . od pewnego czasu klimat wi'lgotnl-e
iest w tajemnicy. Jest to mtody czto- qsme~~ dm-a dosttaita n:paidu szatu .·1 cieply bez jaskrawych zmia11 w tempe-
wi-ek liczący lat 33 członek rodziny rzua:~a c1ęzką wazę ustav.. .oną nia stoli!- t 

W · t · lk któr~ od lat przcszto' 100 qdgrywa~a W'}; ~u w jedną z Justr~anych ścian .. pot~m ra urze. • . . ., . 
naJnowszym e aprc wa i wyzwo bitną· rolę w angielski·ej pohittyce. Leży ud'erzyta g~ową w mną s~ybę zwaerc:•a- S~c.zegolme zl)na przybrercl coraz fa· 

Ieńczej Chin skupia na sobie uwagę on qbecnnc w sanatorjum chorych, powa dlaną; musranC? za~CZ\\·ac .towarzystwo ~odmeJszy charakter. 
świata miasto Hankau, gdzie chińczycy lony wrażeni·em dramaty, którego sta-l rat~nkowe, ktore Ją prze:v

1 
~1·o~to d_o saJna Uczeni meteorolodzy tłumaczą zmia

zajęli koncesję angielska. i zmusili do się sprawcą. N:!oc będziic on się mógt sta- ~~num. I;-ekarze stw1·e.r~iil1, ze meszczę nę klimatu wptywamł golfstromu, pla-
ucieczki anglików. wić osobiscie w ~li sądowej. s!1. wa dznewczyna U\\r,1ęz110na w lustrza- i 

1 
. . . . . t .:

1
, t o-

ttankau jest po Szanghaju najwięk- . . . . .. . nej odi. utrac·:ira rozum. Stan jej psychi- ma:m s onecznemi ~ 1 '" zros em v. 1 go 11 
szem miastem chińskim, liczącem około Bol~at~~ą teJ osobhweJ histoni Jest czny przedstawia się bardzo poważnie i ści pow:etrza. 
1 i pół miljona mieszkańców. Leży ono 23-let~'113 sp~waczka .konc·ertowa Rosy rokuje nkwiielką nadzi•cję wyz;drow:e- Pewi·en uczony niiemiieck~ dowodz.i 
w środkowej części olbrzymiego pań-k H. ulanwh1tcl h, dci~sk~cah dsr~ć w. mlk~zycznych nila. - .Rodz'. n.a śpf1ewaczM wn'.·asła skar nawet że w medalelcieJ· iuż nrzvszłości.· 
t k. ·1 dd l o c on yns ·1ic os \ne l'em uzna- ~· 1 d ,· J · L · · • · „ · ' s wa, o set 1 m1 o a one od b1 zcgu, :, . k t 'tk L d J L _ g~ prze .... 1:w o: O\\ t a_111esow1 . o ?tęz kraje Europy Srodkowej nie będą wogó ale zato nad największą rzeką Azji n,em ~a 0 ar ys a. or . au:es< · P9 ki•e uszkodzeme zdrowia. oraz ogramcze . . . : ~ . 

Yang-tso-king, w odległoścf ok. 1000 znał s·1ę ze śpiewaczką na .takims rauc„c n•:ie oso!J'.lstej wolności. Proces ten budzi le znały z1:n~ ~roźneJ i ś?.epneJ. 
kilom. od ujścia. ~rządzanym na cel d~br?CZY!111Y· P~zy- silne za:~1tercsowan:c w Iondyr'1skich Opady smcznie zastąprone zosta~ 

. • Jama sląonność za'l!1·1ienJta się wkrotce sferach towarzyskich. prZiez deszcze. ttankau nalezy do t. zw. portow trak w uczuCI'C goręt ze 1 mtody lord zamy-
~~w~~ w kM~c ~~otiemcyk~ ~~nawclopoM~~ru~ut"~· Tw ~~!!~!!~~~!·~·~~~!9!!L!L~&!~~~~!!!4!~~·~·~~~~&~!-!~~~~~~ 
r~ystają z wyjątkowych przywilejów, projekt małiim1ski oczywiściie sp-otkat_ 
mogą bez ograniczeń handel prowadzić, się z uporem całej arystokratycznej ro
mają własne sądownictwo itp. Przywile dziiny, kt6ra u5'3łowała przeci'\.\"Ci!ziaJać 
je te m. in. stały się zarzewiem niena- temu mezaliansowi. Krewni sta.r<illi się 
wiści chińczyków do cudzoziemców. przekonać zakochainego mlod'Zieńca, że 

z wyglądu H.ankou przypomina inne !lliss RosY: spe~uluje tylk? na jeg_o ma
miasta traktatowe mianowicie składa Ją tek, pomewaz ~dyby me ten wzgląd, 
~ię w1aśchV1Me ~ dwóch niepod.'Ob- to odd!l-ł~Y. swo1.a. rękę pewnemu mło-
11yc!1 do siebie miast. T. zw. dzielnica demu mzymerow1. . , 
chińska jest ogrodzona murem, ma wą L?rd James J?<?lecrt derekfyWom sle
skie, ciasne i brudne uliczki, w któ.rych 'i d!ien:e u .. kocharne1 11 _dos~e~t. do przekona. -
się roi od ludzi. Zupełny kontrast przed m1~. ~e Jego krewni i:nowrlr prawdę. Po
stawia dzielnica cudzoziemska z jej pię młędzy l_ardem a śp-1ewaczką przysz~o 
knemi uliczkami, bogatemi gmachami i d? I?urzl:!\VYC~ scen! mfody aTYstokrata 
willami osw·11adczył, ze zamechał pro1elrtu mat-

n 1" t h . . żeństwa. Spi•ewaczka błagała go jednak 
, n..oz cg y a1:idel_. koncentru3ący , się aby ją wystawli'f na próbę i przysi·ęgafa 

<\ • li~nk~u. obeJt:mJc szer~g . towarow, że zerwie odtąd wszelkre inne stosunki 
11aJw1ęce3 \\'Szakze. wywozi ~1ę stamtąd i okaże się godną mitości )orda Jamesa. 
herbaty. f!ankau Jest ośrodkiem J1andlu Lord zgodzit się na to pod warunki•cm, 
I_1crba~ą ~h1ńską. po ttar~kau mogą przy by mloda dzii•ewczyna !)rzez 10 dni nic 
srcdmm 1 'YYSOknl! stamc wody ~mrso- opuści-la pokoju, króry on dla ni~j wy
wać. o.krc~ty morskie, a ~zęsto tez p~n- najm~te~ 
t.:t:rmkr zarzu;~ły -~~tw1cę przed m~a- Ta historia dotychczas zupefnic ba
stcm. Rozwo.1 swoJ Jako· port zawdz1ę- nal.na zaczvna od tei cbwi1i nabierać zu 
i::za If~n.kau .oc.zywiścic _rzc~c yang-ts~. pelni~ osobli'wego zabarwieni.a. Spie
\\' pob1lz11 UJŚCta któr~J łc~y ~zang-lmJ, wa-czka musiafa złożyć przysięgę, że w 
pohic~?ny s1a~ą komumh1cJ<~ z Jian~au. cią~u tych dzi·cs~ęciu dn.i nie będZ'·'·e 
Podroz stat_k1c111 trwa} cwcntnalrne 4 przy,imowala żadnych \vizyt i nic będz:ic 
d.ohy (p_rzcc~w prądo":1 ). Yang-tse po- czytnJa książek an:i gazet. Gdy m!ss Ro
s1~~a tez dt:zc znaczcmc pod w.zdGdcm 1 sy znalazla si~ w przcznaczm1vrt1 jej 
im!Jtarnym 1 odda\rna Wj'lmdo\\ ano 11a apartamcnci•e. ~dzi•c m'ata przcpędz·:ć 10 
jej brz~gat.:h \V Wi~]lt ważny~h j)UllktacJt dni, stwicrdz:ta Olla ku SWC111U najw'.ęk
.strate~ICZll.VCh twierdze. \\ ojsJ·a !rnn- szcmu zdZJi\vi·cniu, że ś·ofrn1y lieR"o pokoju 
101i~kic wyzyslrnją 1eż ohccnic '" caleJ skfadają s:ę ze samych szyb lustrzanych 
pdni te; stronę swej 11aturnl11c.i ,;oiusz-1 Był to pokój Juksuso\\·a urządzony. al·c 
11iczki :w walce z wnH·de111i "1n11rnni i zupełnie bez okna. W diidt i .w 11ocy w 
..:11dzoz1c1rn..:amL pośrodku Z\\·icrciu<llanego -;ufi.t11 p!oni;-

Wojna domowa w Chinach. 

Siostry miłosierdzfa. curopejkl, opiekuia się opuszczoucmi dziećmi- chiti; 
sl<icm~. ofiarami wojny domowej. 
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Z ml11dzynarodowoi wystawy motocł;kl, i rowerow w Jtfedi'Jlan1e. Dwa zd,qc~a ogólnych hal. 

List sportowy z Anglji. Pułkownik UirYch 
700.00J wi~zów obecnych na meczach. -51) OOO fun- ma zosta'ć prazesam Polsk1aj l·gi Pilkarskiaj. 
łów angielskich czvstego zysku. N , ebvwałe sen~ac!el . - Kluby B i C-klasowe okregu kra-

w m strzostw,ach anrJ:elskich.-' Trzecf oklasowv 'SJuth Jak już d~Hl'OSW.'.sm"."· .2'arząd P.Z:P.N.,~owskiiego odbył~ _wspó1ne z~brai1115e, oo 
• • ~ • • wybrat speqalną kom•1SJę w · spraw~e o- któretn post:anowl!Ono Wystąpić prz-eciLw 

port zwycu~za Blackburn ~c v~rs 2:3! · Na dzeen -29-go prac~wa-1:i:a proJ·ektu reformy rozgry- im. proiekvov.ni utworzemia lig.i P1i1lkair-

Sł '1czn 'a wvsprzedan~ WSlyStkie mio;sca trybtlDOWo wek o m~istrzostwo. Jest to ze strony P. ski;reJ. . 
v ł , · " . . - ... i · . · '"· Z.P.N. pJienvszy krok zbhżenira Slię dlo Duże wra:żeniiie wśrod przeci'Wnt1k6w 

· M '"' ~ „ 
1 

. . D . • . ,· k. d ;l_ • S d'f': .,_ ·d , klubó\V l[.gowych. Ostateczrue uch~aity Lilgit wywMla po.1.dos:ka o ewentualnem 
. ancue~Lr, 8 styczma. . wa1 ~O\\ ~zn! an YUld.OI un ~ri:1'n , zapad."lą dopiiero na waiLnem zebram:uu P. zapro.5zeJ11iru pwlk. Ul:rycha nia pr.zeWod.1.. 

W sobotę, 8 b. m. rozegrano trzecia. 1 Aston \i i.Ilia przegra11 do Leeds United Z.P N. w cLnrach 25 t 26 lutego. n:lrczącego !ligi. -

l'Utldę o puha.r Angljf; w p'.ke rlożnej. i Cardl:ff 01ty 2:3 ·i 1 :2. Dawni .matado- W dinf.n 27 lutego od'będz'.1e stlę pstat- Ostatnie wiladomośeii z Warsmwy po 

700.000 w:rdzów było obecnych na 32 rzy Bolton Wan<l:erers. Burruey, .Shei- ruta ~onierencja klu~ów 11i·gow~rch w Kra ~ją, re proje:kt .ft1gii ma wiielu zWOilerutl!i'.· 

rzeczach. które przyni:os.ly kasom klubo fa:~l<l Wednes<la.y, Preston North Eud i kowne o godz. 16-eJ. kow w za.irządzi11e Zwu"iązku Związków. 
wym przeszło Ł 50.000 - czyl!i 2 i Everton przeszmuglmvaJbi s'.1ę z trudno
ćw:erć milj. zl. p. ści-ą, pobi'wszy dirugó i trze·c:o-rzędnych Echa zawodów Turyścf-..:Ł. K. S. 

Blaszczyński zdyskwa1 f ko wany ·na miasrqc. 
Gwoździem dnkt bY1łY „Derby" !on- prre.cLwn'.:kó\v; a kopciuszek 1-ej klasy 

dyńsk!e między West Ham Un~ted, f:ua- klasy West BromV'.tCh Arncnal, pewny 

Kstą z 1923 r. a Totten Ham Hotspurs, kandydat do 2-ej klasy wyledał - po-
zwyc;ęzcą puharu z 1921 i 1901 r., przy biity prncz drngoklasowy Hull C'.ty, któ- Łódź, 18 stycznia. Posnera z Warszawy ~raz z Jasińskim 
czem wbrew oczekiwani.om mecz wy- ry -~ w tym roku st.ara się, o promocje do Ja~ wiadomo w paździer'!iku r. ub., wyd~lony z ~ry. .Ob~cnie dow}adujemy 

grał West łiam w . stosunku 3:2. Na za- 1-eJ klasy. na bo1slm D. O. K. odbyły się zawody się, ze Wydział gier 1 dyscypliny Ł. Z. 
wodad1 tY!h obecnych bylo 45.000 wi-1 32 kluby będą walczyły 0 puhar 29 w piłkę nożną między Ł. K. S. ~ ~u- P. P. N. na ostatniem swe.m posiedzeł}iu 
dzów. któ:·zy zapłachli Ł 3.lOO. Już na· styi;:znia i .znowu będziemy mieli nieje-1 rysci na rzec~ .Ł. '!-· O. ~: N„ na ktory!11 uznał. gracza, '!3_laszczynsk1ego, _wm-

odz: d bl' , • , den sensacyiny wynik tymczasem \"ię i t. K. S., Jasmsk1m. \\ ma Blaszczyn- nym i zdyskwahf1kowal go na Jeden 
g · ·';[lę prze me~zem. pu 1-iC~~~sc ~a- 1 kszość klubów już don'gsi, że wszystkie , sk}eg? polegała na _tern, że. uder~ył Ja- miesiąc, licząc karę od 1 do 30 marca 

~eln .. fa trybupy, _a kH'kuset p~hqa111tow 
1 
miejsca . trybunowe na l!lecz __ 4-ej rundy · sinsk1ego za co został przez sędziego p. 1927 roku. 

zrµuszonycb było ątrzymywac porzą- są wyprzedane. Rok rocznie to samo i 
d'e~. · _ . .. · j i pilka nożna nadal pozostaje ulubionym . 

Na drugr.m meczu. rozegranym rów- sport~m .a~gl~ka, P?~imo ~e nie ulega Łodzianin Czesław R~bowski 
tlfileż w 'Lon<l'Y'Il!ie qYi~d·zy Chels.ęa a 3-! V.:.ątphwosc1, ze dz~s1.e.Jsi pitkc:rze an- . ~ ~ • 

kllf:ł:sowym L1,1ton T-QWn (4:0) było obec- gielscy daleko. slabieJ grają. n!~ w cza- ·• na czela Wvdz1.a/U wychowania /lzycznego 
ny-c tylko 4Z OOO , widzów; mało w ·avy I sach przedw-01en~yc.h, czemu i;ie po ma- . .. 
i ~.- kl kl b M:nl 11 

A I 
1 

• • ga nawet masov.y import gwiazd foot- harcarstwa warszawsk1ago. 
onu.yns · . :U'. .m W~i t 1•1e1Jic •. nalezą balu szkockiego, który rok rocznie z te- . . • · · \V końcu stycZ1t11'1a projlektowan1e jęst 

urządz·etn'.1e zawodów Jyżw:rarsk:ieh ti sa,.. 
neczkowych d11a hair•cerzy. 

cy dr3.!.ieJ Hli'&'ldd--~;~na ·wtasn(ym p1a-j' go źródła setki tysięcy funtów za od- V K01pcnda Chorą~~w'i _ ;iarcersdklldreJ w 
cu s Yl1!11Y u · •ersIJJe~u Town . w sto- stępne" czerpie. " I\. ars.~a,~ne, ~rgamz?w(W.a prze . w~-
sunku 3:1), k~óry w.:1924, 1925 d 1926 ro Rozegran.o pow. tórni·e mecz 0 ·puhar ma m~es:ącama wydiz;11ą.ł wychowa:n:ia fil-

k <l b.~t - I 6 ~·~·~·~·~'ł.ł:'td'~~'~'fJ!/JJ. ~•IJll!. ~·#. ~•.e.1'11 
u z o Y~ mistrzootwo Ang!Ji, a w 1922 . mięozy Oldham AtWetic a 3-klasowym zycznego, klier°'.wni'ictwo kt rego SJ>?CZY «•• „„ • .,.. „.„ „ • .,. „,„ „P 'fi•„ ;r.„ „,.,. "''"'„ .. ,n.n.ra 

roku puha;. . i . - • j tondyńskim Brentford, który został \\'.'a . ~ .ręku p. Cz.~sława ~ę~m:'sk,1ego, Córka Neptuna. 
~ndynsk!D · klub . :VooiwDC;h Arsena~ przerwany w sobotę z powodu mgły. 1 todz1:1am~13.. Zorgc1!tllltz.ow~ JUZ kilka kur 

pobił 3 :2 mamy SheffJielrd Ullll'ted (zwy- Oczywiście J'uż 0 l-eJ· b. d _ I sów g;1lf11:l1astycz.nych 1 lekko-atlietycz-
• uh , ) . . w o ia wszy 1 h k , . . . h 

CJięzca , P . aru z 1?.2J5 _r. w .Sbeffi1e1dzi1e; stkie · przędzalnie w Oldham zawiesiły : nyc" na tor-e uczęszcz:aJa stat'Sl . ·aroe-

zaś ogó:lrne lubiany amaiorskli ·klub Co- prac"' i i6 000 robotni'ków ldh k' ·h I rze .poszczególnych · dtrużyn. ,Akcj1a wy-
. th· b'ill' · rod 6 W " · 0 ams ic d! · ł · h · f h ?1j. ł0Jll,t • ·Sdpo : zakl„ ,.,· owe. w alsall 4:0 z przykrością skonstatowało przewagę i 'tZJ~ u '~yc owaikn':ia. Jzy~kz;n~glo w. atro er 

111 es ;e ynym µu:em nn·ezav."Odo\.'lrym, outsidera -iondyn· .,,k· kt, b"l . h 1 s w .ie v. ars za ws ~1'em za; r~ ooa JeS na 

I tó ta
; A.;,,t "' iego, ory po I ie . l I to t • d . ć .. 

r ry PoZOS Je · nąwaił w konkur. e.ncjt. faworyta w st k 4 .2 

1 

szerszą s ca ę, ez spo ·zi~ewa się oo 
Naiwiększą sens&cJą _'było zwycięstwo 

1 
osun u · · R- leży, że w ro~u .b'lle~ącym s~ort wśród 

klubu grającego w: 3•łeJ klas1e Southport aum. harcerzy po~es!lle s1ę zna:czme. 

nad słynnym Blacltbttrn Rovers (?:O) w ....._ 
ten sposób klub-3..00 ktasoWy. idobył PU Wa I e b • k • • łl łk. • • 
bar. Newcastle Urii1tetl ·pogrom:i Nattsr..,o O . ze rao1e Sę CJI pl I llOZDeJ 
unty ·w stosunku S.~l a Derby County Ł. K. S. 
6:2 Bradford Oiity. Bmriingbam pobia • 
Manc-hester Ciity 4:1 przed 40.000 ,wi1- • Łódź, 17 stycznia. z urzędu \Vchodzą pozatem kapitanowie 

dz-ami, natomiast M,alllehester · Uniiited gra V/ d~m :vczo~ajszym odbyło się w drużyn, .mianowicie: dn~żyny I-ej p. 
ją<: w Londyme przooirw Read· g p' d , lokam lod;Zk1cgo .~lu?u. spo!to~·ego wat Cyll, II-eJ p. Otto i IIl-eJ oraz IV p. 

. • , • • lll1 r.re 
1 
ne zebrame sekc11 p1Ik1 nozneJ Ł. K. S. Skórczyński. 

30.000 w11dza.mr u~yskał wyrnilk rem:iso-

1 
Obec.n:ych b~ło 45 członków oraz prze~ j W najbliżs.zych dn~ach postanowio

wy 1 :1. staw1c1ele zarządu klubu. Przewodm- no wprowadz1c obowiązkową tak zwa

MirddJ.csboro, leader 2-ej klasy p.obH czącym sek_cii jest z ramienia zarządu, ' ną „zaprawę zimową" dla piłkarzy, pod 
pter\vszoklasowy Leiłcester City 5:3, -ró Drezes .kl1;1bu, p. Heljodor Konopka. Po k!erownict'~em fachowych instrukto- Prudencja Gu.n.son, słynna :P!twaczka 
wniież dru oklas ;v Sw tse To , zatatw1emu porządku dziennego przy-j row przydzielonych do Ł. K. S. stosow- amerykańska, otnymała od umwersytew 

""'~ •k 
4
g.

1 
.,m: ,: kiru a B~vn ~ lsta,piono do wyboru zarządu sekcH; \Vylnie do l;l. Cłl\vaty rady ministrów o przy-ltu w Filadelfii zaszczytny tvtuł 11córki 

Ssu->UJli u · m:en' siro ia,sowy ury. brano: Kawalczyka. Langego i Millera, musowem wychovrnniu mtodzieży. Neptuna". 



LILJANA GISH 
jako MIMI 

i JOHN GILBERT 
Jako RUDOLF stanowią największą atrakcję filmową 

w,,CV.GANERJI'' 
Cygan·erja 

• 
natwrększa tragedia wszyistl<lch Luny. 

czasów - to najbli!szy f Im 

ampania sowietów przeciw Anglii. 
---10::---

Prasa sowu1cka twu1rdz,, iż Rosja sowu1cka 
~,otoczona jost drutom państw taszystowskich'' . 

. 
Pean na cześt w1 elk~e' miłości nieznającej r6:.łnic 

· ani przekonań 

a 01oby lwłuane welłami u~u[bowionei mlłoi[i 3 
Carski oficer ochrany - Komunistka - Sybirjak 

„ K~[~AUKA ~flURA ~[BRAHY" „„ ..... 
Diamat w lO·cłu a:tacb. 

Rolę główną kreuje znany ze swego talentu - ulubieniec Łodzi 

Włodzimierz . Dl\JDl\RDW 
Tam gdzie bo a i knut były treścią zycia ! 

K't"wioźercze. bestje w ludzkiej słiórze ! 

Moskwa, 18 stycznia. I Akcja ta prasy sowieckiej obUczona 
1 

· 
Prasa sowiooka zwłaszcza zaś 11Praw jest na zbliżenie Francji do Unji sowiec 

da", 11lzwiestja", prowadzi spotęgowaną kiej w celu stworzenia z Francji SSSR. 
1 kampanję przeciwko Ą.nglji zarzucając podstawy skierowanego przeciwko An- 1 

jej, że zdołała już otoczyć U:nję sowiec- glji bloku kontynentalnego. 

Martyrologja zesłańców sybirskich! 
W obliczu egzekucyjnego plutonu! 

Specjalnie dostosowaną do obrazu Hustracię mu
zyczną, opartą na motywach rosyjskich wy ,ona po· 
większona orkiestra w połączeniu z oryg~n~lnym ką drutem państw faszystowskich, całko Jest w wysokim stopnic rzeczą cha

wicie podporząd.kowanycli celom poli- ra.kterystyczną, iz stosunek prasy so-
•ycznym WieLkiej Brytanji. wieokiej do Niemiec jest w ostatnich cza 

1 Ostatnio Anglja zmierza do zbliiże- saich bardzo chłodny, przyczem panuje 
nia włosko - węigierS1kiego, co jest sk.ie- o~ólna opinja, it Niemcy coraz wyraź
rowane nietyLko przeciwko po'lityce so- mej wchodzą w oribitę wpływów angiel• 
wietów, ale też podwaia wpływy Fran-1 skich. 
cji na Bałkanach i w Eu.ropie cent.railnej. 

I I 

Właściciel biura „lnfcrmatorłł , 
powiesił · się na haku do wieszania palt. 

chórem rosyjskim: 

,,Zielona Papuga'' 
opery Glinki - „Żyd. za car a". 

Tragiczna 1samobójstwo trojga dziowczqt. 

Rzuciły się do jaziora i utnn,ły. 
Berlin, 18 stycznia. noeze§nie troje dziewcząt. Z pozostawio 

Do jeziora Muegg.ełsee pod BcPlinem nych listów wynika, ~e powodeni bvł za
rzuciło .się w celach samoihójczych rów- wód miłosny. Pabianice, 17 stycznia. I ka Rachela z. rozpaczliwym krzykiem 

Mieszkańcy domu przy ul. Kościusz- wydzierająca sohie włosy z glowy. 
ki nr. 60 wczoraj około godz. 8. m. 30 Jak się okazało Kirschbaum w nocy Al'llJlllllłlillllJllB•ll• 
wieczorem Z8f1.larmowani zostali roz- z dnia na 14 b. m. w zamiarze samobój- 1111' · , ~ '' 
pacżliwemi krzykami. dochodząceml z czym powiesił się na własnych szel- •• n A l Hl I Q K l' z y Ili ! 
mieszkania Borucha Kirschbauma, kach. Stalo się to w parę godzin po wy- n W fal l'I m 
współwłaściciela biura próśb l zażaleń jeździe jego córki wyż. wspomnianej Ra im B 
p. f. „Informator". cheJi do Warszawy. Aż do dnia wczo- m tryumfem kniematografj jest 

Zaniepokojeni. udali się, skąd docho- rajszego nikt nie wiedział o rozpaczli- li tylko jeden jedyny film p. t. li 
dził alarm. \Vym czynie Kirschbauma. li li 

Drzwi do mieszkania zastali otwarte. Pierwsza natknęła się na zwisające · llJ I ł ~ -w ł • li 
GJy znaieźli się. w prze?pokoju ujrzeli z:vtoki ~ó~ka samobójcy, któ_ra P?W.ró- Rf ur a z · n!llł ~ ~I •I obraz krew mrozą.cy w zylach. c1ta wta~me do domu z podrózy. Kirsch- • uu 

Na ~aku do ;vieszania. pa~t, z po~kur baun. 1 od ki!ku ~at był wdowcem i nie li ~ !! 
czonem1 nogami pod s1eQ.1e. wisiały trzymał sluząc.e1. lfl m 
zwłoki Bor.ucha Kir~chbauma, ~ obok . Po,~oder.i1 samobójstwa - zły stan l..\\.•&1•••m!lllllllllllHllRBr&l!llW.#~ 
oparta o ścianę stała Jego 20-letrna cór- mteresow lnura.. ~- imm •111ma1memm•P" 

WIELKA 
SENSACJA 

CYRKOWA p. t. 

~flet~J i 1rienki 
Wielkiego miasta 
oto kwintesenc a f1 tmu 

DZIEWCZYNA 
Z DANCINGU 

POLLO W 2·C H SER JACH, każda w 10-ciu wielkich aktach. 

Dziś i dni nastt1pnych Ili CZĘŚĆ I-SZA . „FAKIRZY IND y JSCY" w:ł~ll Joe Konano. 
' , .. ~... ~ ' . . . \ ' . ' ~ ' 

/ 

D 1.&. tr W LOdz'I Kobiety I poezji strze.t się Kobieta kłamie z finezji Z :Ił pierwszy raz I• Radzę ci szczerze A poezja w dobrej wierze w a I c s I r a u s s a Przepiękny dramat eroty~z~~ !k~~~~~ wiedeńskiej arystokra~ji 

WIEDEfł ! KABARETY! DArtCltłGI ! 
Balet~ oraz. ~zaruiące produkc.ie tane7z• ANNY BERBER j BELLI SJRIS ~ipil\ee ~załem tycie Wiednia, to miejsce rozkosz-. 
ue na1głośn1e1szych tancerek w1edeńsk1ch 1 rozrywki. · 
NAD B K I . 1.F marynarz Komedia Pierwszy Seans od g. 4 do od z:.o gr ostatnl sean11 
PROGRAM: USfef ae OD J8n0 w 3 «kt. 5, w sobotę i niedzielę od 1 do 2 ' 'J •t o 10 wiec~ 

•wttBmllll!illl'fBHB':lll!~ll!:l„„„„„„„„„„„„„„„„„11111=~·11111111l!IJ!l'l•lnl„ ••• ~llll!ll!il&l~rX@mll~lllln-aę~w••nłlłil4i@1FSllD~l4Ąflłl4ld• '*MIM+±&*SE&ZAY „ 

Prenumer, t . W Łodzi zt 4·00 mlesięcznle.-ZamieJscowa 5 zl. a 3 • mlcsiecznie.-Zagranica 7 złotych miesięcznie.--========= Odnoszenie do dornów 4fl ,gro~zy. 
Ogłoszenia~-

Redakcja I AdmlnlstracJa, Piotrkowska 49. Godziny przyjęć redakcli 6-7 
Telefony redakcji 27-24, 36-43, 36~4 po poi. Rękopisów' niezamówło-
Tełefon admlnłstracJJ 22-14 - - - - nych nie zwraca slę. - - -

-Za wYdawnlctwo „~epubliki"sp. i oiir. odp: Wladyst~Polak. 

Trzy inteligentne 
panie poszukuf

trzecb inteligentn. 
panów od łat 35-45 

Cel towarzysko
przyjacielSkL Oferty 
sub. ..PrzyjatA" do 
adm. „Expressn." 

ZWYCZAJNE: 8 gr. za wiersz mntmetrOWY (na stronie 10 szpalt). W TeJ<SCU!: 
40 groszy za wierz milimetrowy (na stronie 4 szpalty). Zaręczynowe I zaślubin. oo 
tekście IO z!. Zamiejscowe o 50 proc Zagr. o 100 proc. drożej. Za termlnowY druk 
ogloszeó admlnlstr. nie odpowiada. Drobne 10 gr. Poszuk. pracy 5 zr. NaJmn. 50 zr. 

Ogtoszen!a kolorowe (ml nlmalna włelko~ć ćwle~ strony} 100 proeent dro!eł. 

~edaktor. od.llOw. Józel B1lfllll9t 




