'Wykrycie
wielkich nadużyć celnych

Straty skarbu wynosz•
setki· 1ysiqcy

złotych.

Katowice, 25 lutego. W KatQWi·cach wykryto znaczne tta

dużycia ce1ne, uprawiaine tam

szego czasu.

Bezpośredinią okazją

dłuż

od

do Uljawmen1a

„

tych nadużyć byfo nadejście z Czechosłowacjj 17 bel juty dla firmy ;,Merkury". Zamia~.t jedina.k juty, w belach zna i •
dow.ały się d~any z czystej wełny, co
pczypa,ddcowo stwieird:z.ono prz.y wytla-

PIQKnl\ łaDDZll\ftKI\ W11UIUH STQCZYCIBLI.

wa1I1iu towaru.
Zarz.a.dzcme na.tyc:hmiasit śledztwo ustaliło, i2: podobny proceder upraw;ałi i·
inni ku.pcy dywaioowi, S$)T'OW:hzający z
Czechosłowacji dywany, deklarowane j<l
ko chodniki jwt·owe.
W ten sposób ..mporle.zy et miast ~
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CENA NUMERU 20 GROSZY.

StQczyła bohaterską walkę

z dwoma

I NR. 56

łotrami

i~ uciekła.

Polic!a warszawska szuka tajemniczej spelunki.
Lódź, 25 lutego.
Nierwyktą uroiią odznaczała się

Po paru godzinach

błąkania

się

po]

mieście, znalazła się

nad Wis11ł.
ietnia mi:eszkanka Łodzi Krystyna C.
Rozpoznawszy teraz, gdzie jesr. udaNie mogąc znaleźć zajęcia w rodz:innem la się do swych znajomych, którym
mieście, wyjechała w poszukiwaniu pra- powJedziala o swej niemal tr--;tg\:znej
cy do Warszawy.
przygodzie.
Na dworcu Olównym poznała przyPod opieką znajomych i ipo;J;cfr p. C.
padkowo jakąś
.
starała si.ę odnaleźć u'licę i dom, w któszykownie ubraną damQ. .'·
·rym ją napaść spottkała,
ttóra, dowiedz:iawszy się o trosce :.
lecz bezskutecznie.
·

22-

o-(

pięknej łodzianki,

obiecała jej dać posadę.

~

Obie kobiety
do doróżk'? saJ110Chodowej
a powsiadly
~ość długtej jeździe
przejechawszy most, znalazły się przed

wysoką kamienicą,

gdzie

••&

AMm &

wysiadły. ~:e-

znaJoma zaprowadzila
naiwną dziewczyno
' ,.,~
fta Il t>iętro, do elegancko urządzo11ego

Zbyt

wzruszoną

przerażenia,

byfa i oszofomiona z

związku z wvJkryciem tyeb

oad11·

no naid to rewi?Jje u szeregu 'kapców dy...
p. Krystyna C., zrezygno- wanowych
w Ka towiicach i peW111iej huir~ ·
wawszy z posady w Warszawfe, bo- łowni w Warsizawie.
gatsza o jedno doświadczenie, powróci·
Sbraty, jakie poniósł skairi> pam4wa.

nego

życia

wyttlJOSzą setki tysięcy zł.

fa do Lodzi.

„Uczynnej" nieznajomej poszukuje w
Dokładną kb wysokość ustali spe'!-.
jalny rewident, wysłany przez mim.. prze
dalszym ciągu policja.
myisdiu i handlu do Katow;c. _
•w.Mi&•
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owcow

między słupanii

pohCyjnych?

SS6 i SS7.

Restaurację

Czlo···1·ek. pod

koł~m1" tr~ms11a1u

Fatalny

-~

Urzędnik·złodziei

aresztowany.
,„

wartości 28.000 zł.
Ares:ntowa.ny pny.zmał się do kt"adziriy oświadiczając, iż kra.dzidy dopu„
~cił s.ię przy oipuszczamiiu słuitby ua pocz
cie, a za p;einil\dze skradziQIIle kup!ł so"bie sildi~ w Grodiziąd.zu.

W

zapą,miętać drc.-gę,

I

grudiniu r. uo. skraAil ca poczcJ~ :Śvd
gos~czy WO?"ek
poc?:towy z pr.re;;yłk~

za ukrywanie tycli mani,pula.oji oszu„
kaiiczycb.

któ- żyć a;resztow~ wfaśiciciela fj;rmy „M~
kury'' w Katow!>"a~ h Pia~ta, o. az kilka
ra uciekła ł by nie stracić orjent::ic;:.,
Zrażona tym wstępem do samodziel- urzędnpków kolejowych. Przepmwadzo-

aby

Warszaw~ 26 lutego.
Rozdrażniony do najwyższego stoJ>w hotelu Włoskim w nia p. Cholewa. znowu doniósł o wy.
mieszkania i tu wymów:iwszy się jak ~mś \Vars.zawie przy 1;JL ~ozie! _dzierża!'7il padku prokuraturze.
1>0Zorem pozostawiła C. samą.
od \\~1elu lat zamozny I powaz~y _kupiec Telefony z wyrokami śmierci Jednak
.
.
.
.
.•
Stanisław Gholewa. Przed m1es1ącem
me ustawały
Za chw il· ę da to się stysteć pukanie co kilku W:\' wiadowców policyjny.eh usiłop Ch 1
uł
• .
drzwi i
ł
d.. ,,
i:
Ck
·
·
o ewa cz wyraźnie, że coraz
wa o <iaonac na I?- • o1ewie wymu- szczelniej otacza jego i dzieci jakaś zgra
weszło do sypłalnł dwóch eleganctdch
, sze~ia p1emę~zy~
•
ja opryszków. Rozpociąl się wreszcie
mężczyzn,
Kupiei..;..zamiast okupie się szancazy: rozstrój nerwowy tak s]ny że p Cho.
. .
. storn. domosł o wypadku prokuraturze 1 1
, 'ł w
· • ·ó ł ·
którzy, przedstawiwszy si ę 1ako krewm wywiado".;cy policyjni znaleźli się pod ewa opdus~1
arszawę 1 P~zem s się
gospodyń.i, po paru minutach rozmowy, kluczem.
za P?ra ą e1rnrza do san~torJum. dl~. ne~
'ć · k ·
K . . ,
Od
.
·
t
.
t
•
WO\\ o chorych
?OCzę U czym p1ę neJ p.
rysr nieuwu. ciasu uwię~1en.1a szan azys ow, wysłal na wieś. w Grodzisku, dz1ec1 zas
znaczne propozycje.
. p. Cnolev,·a ~istawiczme
.
Onegdaj zastano w pokoju sanatoGdy panna C. oburzona chciała wyjść
otrzymy" ał .anonł~owe wyroki
rjum
z pokoju,.
na siebie ł swo~m~e~~~ł. i to lisfownie i .
zim~e z~ł~ki_ C~olewy. .
obaj rzuctli się na nią, chcąc zedrieć z telefonicznie. Niedość tego, po kilku Lekarz stw1erdzti . sm1e:rc w~kutek_ udaJdej ubranie
dniach napadła na p, Cholewę powraca- ru sercow~go. Ba~ama zas. pohcyjne
·
. • .
·
.
d
• · k wykazały slady nog ludzkich na muMłoda
kobieta
bromąc
srę
rozpac"!liJ~cego nocną porą o swego m1esz a- rze. Us t a I
. Jacys
.
. 1udz1e
. c hcie
. 1·i
·
.
•
. · .
ma
ono, ze
:v:rie, schwydła wazon z kwiatam~ i catął • ' .
zgraja opl'Yszów
przez okno wd~apać 3i~ do pokoju p.
Siią
·
i tak dotkliwie go pobito, że p. Cholewa Chol~wy, czem me:)zczęśhwy 1
uderZYła nłm iednego ·z napastniktjw, tydzień nie opuszczał łóżka.
prześladowany człowiek tak się przek~ry .krwią zbroczony upadł na ziemię.
. Opryszki,. którzy pol;~li p. Cholewę,
raził•. że padł ma~wy•.
.
.
·
ob1ecah mu, ze teraz
.
Prokuratona prowadzi w teJ spraDrug1 pośpieszył mu z pomocą, z cze
kolei na jego dziecL
wie energiczne dochodzenie.
go skor~ystata p. C. i z-osta:wia;ąc paito.
!:' · -- - - kapelusz i boty w miestkaniu. ibi(gła
·
_.
jak szalona po schodach i wyd?Stawszy
się na ulicę pędzifa na oślep przed s'.e„
.
W
.. .
U
li W J •
bi·e. chcąc Jaknaictatej .uciec przed ewenodcinek toru na ulicy Nowomiejskiej.
\ua,tną pogonią.
.
.
ł..6dt. 25 ~u:eg~. J
Tramwaj natychmiast wstrzymano.
;a
&&.&W&fw .:u
W dnia d7'sJejszvm o godzinie 11.ej
Nieszczęśliwy człowiek doznał ciężrano przy ulicy Nowomiejskiej. obok kieJ rany głowy.
domu nr. 19, wydarzył s·ię straszny wy- 1 • Przechodnie zanfośli go do bramy,
padek tramwajowy, którev<> okoH:;zno- gdzie udzielił mu pierwszej pomocy Ieści były następujące:
karz pogotowia. który przewiózł go do
W chwili, gdy przez ulicę przejetdtal szpitala.
skradł worek pocztowy
w pełnym bie~u wagon tramwaj')wv,
Nazwiska rannego dotychczas n!e
I załotył sobie •klep.
ja1t:iś mętczyzna w średnim wtek.u, ust- ustalono.
lował przejść przez Jezdnie.
Zaznaczyć należy, iż w miejscu. gdzie
Został
Omijając Jakiś wóz, nieszeześlłwy wydarzył się wypadek, w ostatnich czaGrudziądz, 24 lutego.
człowiek potknął się i nim zdołał uży- sach kilkakrotnie Jut zanotowano fakty
'
przejechania.
~'l)f-owa!Jlo tu właścici~la składu skać równowagę
dostał sle J)Od koła tramwafu.
iolomia1negio_, J. Zyglerstkiego, któfv w
~

2000 zł. opłruty cdlnej od 100 klig. dywa
nów płacili od daW!Ila po 200 zł.
W aferę wmie.szani są, taikż~ pewni
urzędnicy kolejowi, t. zw.
deklaranci,
którzy J.OhieraH od impor~erów łapówki

ftmuni1Ja

Rewelacyjne

· ·~, - ~

rosyjśka

wiadomości

I

dla ltiemieC.
socjalistycznego

„Vorwaertsu".

członek Hromady
pozbawia się życia.

Wybitny

Wilno, 24 lutego.

Oine~da9 na Un.j.i ~amiicmej

mi·ęil:z-t

sfoipami 336 i 337 p.abrol K.O.P. zauiwa•,
zył :pczekradającego s i ę os 0thnika, który.
1

ni-e zwa.źaj~c

rut

okrzyki żiofo:ierz:y, po•i

czął uciekać, a w m'()m~nJCie, l!ieciy spo•
s.tr2Jegł, że nie zdoła ude<:, wyjął z p04

każ.ucha krótki ikar.ahln i wystr.zeU d:G
1iebi·e. Strzał był śttn'.ei:telny.
,
Wyijaśiniro się, że jes·t to n:e\aki Mi4
chał Kienki·ewicz, wybi,tny cz!ionek bia•
łorusikiej

Krew

Hromady.

się

l1i1 wChinach.

Zaburzenia i bunty
w Szanghaju.

' Szanghaj, 24 'ktt~.

Ptrrlbył tu transportowi.ee amerylka.A

ski, wil()Ząicy na po!kład:zie 1200 marytna•
rzy.
~omisarz TZ~·awy dla obr:()llly Sz~
ha.ju anulował I"O:zika.z o dokonywaniu e/'
zeikucii nad kaiżdym sdi1wytanym a.~\
torem.
'\

Londyn, 24 lutego

Z Szaftl,,<r.haju donoszą, ie wQ1jiska Su~
C7JUam-Fanga grabią magazyny i płondnt
jl\ miasto. Wobec ogt'Olllllnego rozprzęte

n:ia od.działów, pas?JCzeg61ini
dQlkonywu~ą sami egzekucjii

dO'Wód.,:Y.

na żohniie ·
dysicyip!inę! ~'!'J

rzach, usiłują;c utrzymać
wojsku w obllicru nadchodzących WÓ):SllS·
kantiońt"kiich. Władzie cudrozliemsikie "'·
Szarughaj·u mi·ob:łizowa.ły swoie oddziałi
ochotinicze. 0$łatnie iinfonnacje dooOS'Złl
o zablltt'zeniiach w okolicy dwO?"Ca połu
dniowego S1,a.n,ghajiu, w pC1hliim ikcmcai'
franOU1Skiej.
Otrz)l1Illa4'1'0 tu niepoitwierd7JO!le dataA
doni'esienia z Szamghaju, i~ geńeirał SunCzuan-Fanig zootał zamord.owainy prze21 ,

2

Chińc.eyików.

K urs d o Iara.
•
·

Przy are..;ztowa11iu tmalezil()!llO 1700
~-„.
Berlin. 25 lutego.
Moskwa, która tak gorlwie agituje za
Socjalis.tyczny „Vorwaerts" w związ- rewolucją światowa. rÓ'wnocześnJe u:tit. gotówką oraz bi.tuterję, którą skonW tiu dzisie~ym pn..ed południ~
ku z dy~kusją parlamentarną w sprawie zbrajata nacjonalistyczną kontrr!!wolu· na rynku walułOWJ1m w Lodzi w obrofiskowano,
AiresrlO'\vaoo rów.nieź rźlooę Zygier- fabrykacji granatów w Ros:i sow :c~klej,cję w Niemczech. Jeszcz.e w r. 1926 w tach prywatnych kurs dolara wynosił
!lkiego, a ~kład 1 mf'S'Szlkanie oipi·eczęfo dla niemieckiej Reichswehry oświad~za, październiku transportowano anmnsję 18.92 w płacenil i 8.93 w ~ .
ie l)becn! e nie nlei:ra 'vntnlh;.·ośc ~, '. i sowiecka do Niemiec w wiełkiei i~ct. ~ ~ v
•
..,
„ '
W&2JO.
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,,nędza
matką

------·.
-'--------·- -----------...

nie jest I

łvaimodniBisze

Jrvzurv poryskia,

gentuszut

ale jego macoc:hą"
..-·:.........

Ulód kożB wilkow1opuszpls.arzowi
czać las,

a.

~ztukq- .

P. Fernand Vanderem, wybitny publicysta francuski. · autor m. in. zblorowei:w dzisla. p. t.; :Notes· et Maximes,
napisal obecnie książk~ p. t. Literatura,
która jest zbiorem. ~awych a oryginalych myśli i aforyzmów. Większy roz
dzial z te~o dzieła. wydr.ukowata przed
kjlku dniami paryska „Comedia", który
w dosłownym przekładzie:
podajemy
. .
.
- Nędza nie jest matką genJuszu• .Test
. tyJk:o je~o , macochą. Bieda zaś nie jest
f>odźcem talentu. Jest tylko kulą· u nogi.
Ciągłość · uwag.i, jakiej wymaga dzieło sztuki. staje się niemozliwa. jeśli jej
przeszkadza troska o ·obiad. lub dzwo· ·
nek. wierzyciela..
geniusz wyjąt
byt
Nawet. gdyby to
kowy, to i on nie może p:ra1cować naraz
dla przyszfości i dla komornika.
Pascal. za~łębiony . ·w pracy; zapomniał o swym ból1t zęb'ów. "Ale ulema ta
kieJ pracy literackiej. ·któraby zagłuszy.
ta krzyk żołądka.
Giód kaie wilkowi opuszczać las, a
.
pisarzowi sztukę. "
WHk, raz nasycony. wraca do tasu;
ale rzadko si~ zdarza. żeby pisarz, s~o~o
raz dobrze się naje, do sztuki powroc1l.
\i\lśród jedzenia, rósł w d!im apetyt. arazem z pieniędzmi„ wzmagała się u nievo
·
potrzeba zbytku.
Tworzy sie zadużo. albo kiepskO, . źeby mieć chleb. a potem żeby był 1 deser.
Pisarz przywyka do pieniędzy. tak
jak dawni.ej przywykł do biedy Lecz
skoro pierwszych sk nsztowat, j~ż dru:
g.iej nie zniesie. p ,1 , ~ . , aby mieć ładne
mieszkanie, wspa ri· . / samochód i pię'k·na. kobietę, co zawdzięcza nagłemu powodzeniu nfo byłby za to wszystko żad
nego da~niej zrobił ustępstwa. Jednak..:·
że. żeby .to wszystko zatrzymać, gotów
jest obecnre zrobić wszystkie ust .p stwa. .

Pi·erW'Sza Ilustracja przedstawia nalmódnie)sze, ucze.sanTe z falą naa czofem, aruga: z rozazlałkliem z 'boltu. lrzecia łryzure

równo opadającą na boki~ stosowną dla szczupłych twarzy, · czwarta zaś sczesaną z czoła z opadającymi na k~k lok~

Człowiek,

który spędził cztery lała wśzalie.

Oryginalna kryjówka .huzara angielskiego podczas
wojny · światowej.
---=·o:---

w tym

.•

·

samym pokoju zasiadali żołnierze niemieccy.
Londyński Dai[y ~ele~aip~ ~kścił Icy si~zieli ~ok~ła.?gniska Y' tym samym IJt!edy ni~bezpiec.z~ństwo było zbyt wie
·
WięceJ nu: cliwudz1estu było kh kie.

ogromny a.ttykuł, ktory rue Jest 11Jlczem pokOJU.

mnem jak„ poleceniem litościwym wzglę , .zakwaterowanych na

Po wo}nie, kiedy.·PaW"yk Foiwlier wrepiętrze domku, ale
mógł opuścić gpśdnną szafę- i po.
sZJOie
sobie
robić
aby
dół
na
sch·odmli
często
'
Bel
wdowy
angielskiej,
dom puh1iczności
· ' wrócić do .sw~i.ich, .b?ha~ei:ski czyn p~
.
~o~-ąobert, mieszkającej w fr!incus-1 kawę.
Szafa wspomniana, dębowa, ma oko- Gobert, ktory Ją z J~l rodzm.~ prze~ czte.
kie1 w1.o~~~ ~erU:y, k~. St. Quentin, tak
maleńsk1e1, ze mema J;eiJ. na~et na dok- ło piętnastu stóp wysokości, taką samą ry I:i-ta. tr~ał w ~iągł.em ruebezpiec:ze1'
!~~y;Ji ~a:pachkł. A dzLeJe te1 sprawy są ~z~;okość, ~ 20 aali głęb~koś·~i. W:iętrz.e sg~wl~-·ZY:1Ja1• s!ajł s1ęd · w·~l· .~z~~,~~JeJ 1est podzielone na p6ł t w 1edm.e1 znaJ- ie ~1 n~ . Je . or. er,,l"A"1>~n1": fa.A J~·
.
tswJJme niezwt e. . .
.Było to m:aoowro1e z początki.em 1. dują się półki na bieHzmę, a w drugiej dneJ z ieJ córek, a zobuer:te 1 of~c~?W"l~
urzą- Ptt!ku Patryka Fowle!a przysłali )eJ
Pod 1edm.ym z h~zail'ÓW an.g1el- mie~oe na .w?eszainie odzienia..
W«?Jny.
sk1ch ~1-.g? pul!ku, i::atryk1~m Fowlerem, . d:eru~ ZllllnieJs·zało b~dro kryJo~kę a.n- dzi~warue, ło~ografJę Jeg,? "! srebme1
kul~ n1em1ecka, zabiła kon.a, a .on sam, g.ie:lsJuego huzara, ktory całe din..e pTze- op.ra:wie,, zeg~ .1 srebrny połmisek. ~ od·
· , .
. . ..
odcięty. od. towarzyszy, błąkalł się w la- 1 waiżnie spędzał, przykucnięty w niej, a powtednim napISem.
. b~ało, że nawet. w .nocy nie mógł'!' niej .• Ale ~o wszystko by~y sw1ecą.ce lec·z
.
sach w1osk1 B:rtry.
TaOł go. te-z: ~e:wneg? popołudlnia 2:1- j wy)SĆ, ale to ocaliło prawdopodobme m~ moa girz.e1ące ~oz;ory, a h_edn.)l wd~wa, .st.a
wała się ~ biegiem o~su cora~ ~ie<l1m~1:
moweg·b, m1ano~o1e ~ia 15-~o ~s:ty~z,ni~ życie.
szą. Córki powychodziły zamqz 1 opusci
.
. "
191'5, spotkał m1es7Jkamec owe1 w.oski,
Ludwiik Basqtiin, bardzo zbiedzonego c1o 1 p~ Gob~ bowiem odwracałt; u"!a ły, wjoskę, 90-let.n.ia · jęj m.atka: umarła,
~~a~r.zył mu h~.hę żr„ ·1·.~- ' , uk.tył go gę mem.c~w ~ sza!Y w ten sposoh, ze , sama wdowa przeprnwadziła się do je·
ot t dneg-Q pokoiikn z kuchn1ią, a choć.· bieda
w sterCie siana, a powróciwszy w n·ocy, 1 P~wę~'i!oz Pfilłk.ami t~ał~ . zabze
0
·~0 coraiz blDźej zaglądlała--je·j w oc.zy, jej pe_.J. _, • · przym mę . ą ! Y'
zabr.ał go domu swej narze·czonej Jutji ~.
se~ memco:w meraz !>5tentacy1nie po~o trzeba czynienia komuś dohrze skłoniła
Belmont-Gobert.
Matka jej, która zajmowała wte·dy je , ~ła .d~ mej, ~zuka1ąc serwetek, lu.b m- ją do adopt.owania be~omnego j.ruk:egoś
chbopca, ktfuy obeanie stmy w wo)sku
· . _· · . · .
din.opiętrmvy domek i m'.ała przy sobie I Dej bielJ.Ztty.
.Na wiadomość o biedizie pani Goberl
po
p.
n
,
żiolnierze
nłepiieocy
zaś
Kiedy
m1mo
Eufemję;
i
Anielę
córki,
inne
d.Wię
b:edy wojmnej, bez wahania przyjęła szukując żywności, , s;tawali się zbyt na- ofi.ceTC1Wie 11-~o puNru huzail'ów aingiel-·
żołni.er~ angielskiego i przetrzymała go tarczywi, brała ·z półek fotografję nieobe skich złożyli dla niej 40 fontów sterliai.u siebie niemal :przez cztery lata, ·arż do cnej właśnie córk.i, pokazywała im i u- li gów, angidskie m~nisterj!llll ' woj!Ily przy· 1miała zawsze kh uwagę .odwróc'.ć. Aż.e- znało jej nagrodę 2,044 franków, al~ su·
.
zaWfieszeo~a broni prawie.
· Ja:kikolwielk mogłoby to się wy.dać ; 'by zaś huzar Il)iał więcej powietrza .do · my te roz~szły się przeważ.nie na SJPłiace
niewiarogodne, Patryk Fowler, przewa- '. oddychania, pa.aj Goberl wycięła w we- n1e ro:zmaitych długów i pa:n:ą Gob~+t
Żl!lą · część tego czasu spędził w połowie 1 :wnę~rznej . prze~rodzie · szafy półkolisfy · w · jej ·glodzie i chłodzie pooieiszaj;a.; pięk
szafy pani Gobert, ukryty nieraz tam w . otwór, który .cddaw:ał teź inną . prżystu... n~ W1Spomn.ienia, hon'o rowe aidiry can,g'.eJ„
chwli, kilady nie·podejrzewający nic Diem' gę, miano:wicie do podawania po!taws, skle i szafa, która przez cztery; lafa kry
· · '
ła huzara.
"
&&
uu ew •
•• &&tU&ci
·.. Po o,dezwam.~u się ,jedni$ Dai1y Te1e·
graphu,; niez~ługo. to za.p~wne ,Potr-w.~,
,
·
·
·
· ·
,
bo ~bhcznos~ ain~ 1.eitska · ~e lubi·, aby Ją
„ ·W· ..
·. · " .
uwaza·Illo za niewdzięczną.
- :.
·
·

I

ę

Rzeczą przykrą w zawo.dz.ie pisar~kim, ajk zresztą , w ka.żc:lyiri innym. nie

po:

!o

I

J~st sarna :praca, ale przymus robot.y. Dla
pisarza. ~1sz~cego tylko .dla zarobku,
praca sta1e się równie męczącą, jak dla
dziewc~yny miłość, Znajqzie w niej przy
Je.mnoś~ czasami, tylko, przypadkiem,
dotyka1ąc tem.at10"'.' odpow1ed?ich.: ta~
j;ik one. stykaJąc się z odpowiedmm kh-,
Jentem.
wtaśCiwości roz.maiS.· tosO'WlJj.e ·do
fy~h rodzajów pisarstwa. według zyska.aia przez nie znaczenia; lub· według bifąnsu z końcem roku. r.qzróż11iaćby można. także i w literaturze, zawody wolne. zawody h-a.ndlowe, żawody finanso~ {zawody adn:inistracyjne.
Obniżenie się at !ystyczne u wielu
muących. spowodowane byto często.kro~. z samego początku, bfę,dem w kalkttlacJi. Probuje się iakłe2oś, rodzaju, nie
· wredząc dobrze. ile to prn11ieść może
doehodu. później wlec frymarczy sie im,
aby z:v.skać tyle. ileby to nie mogło przy
nieść. gdyby sie szło droga· uczciwą.
Zauważyć dzi·ś m-0żna. w · płodach lit~rackich. wzrastającą Jnflacłe wydaw. nietw. kia równpniiłemie z inflacją pieule.tna I z ta samą dewalua·cią i)ieniedzy
·
·· . ·
pąpłerowych.
papierozniżki
Ni-ema takiego punktu
wego franka. kt1óryby ne , wywołał. w
naszych papierowych kSiążkach, takiej
·
<>amej zniżki.
pożyczki,
zaciagali
Dawniej pisarze
Jedni u drugkb. Dziś pożyczają od wydawcy. Ryzyko ·da.Jeko' większe. bo. w
razie niewyp·tacalnoścl, 'm'o7tia byto obłożyć areszti~rn najwyżej · meble, dziś
mo:lna połoivć areszt . na mózg.
Ludzie dzjwią , się ~za sami. dla czego
ten lub ów autor, znany dotąd ze swej
skromności, znosi, jeśli naokoło jego
dzieła robią się ordynarne reklamy. Jakżeżby śmiał temu si.ę sprzedwiać, skoro 1
razem z rękopi.s001, sprzedał wyda wcy
swe nazwisko, wolność i skromnoś9?
Dlaczego drwić z bogatego dyletanta, j_eśli płaci ~rube pieniądze, byle tylko
kupi.ć sobie imię w ltera.tmze. Byłoby ,
daleko śmeszniejsze. gdyby chciał sie 1
zrobić glośnyrr. za darmo.

I ''
I

Odbudowa mostu Pon,atowsk.Bga

Warszawui.

wsa

Co rok uczta kremowa dla
900 dzieci.

'

'
za pomot"
z widzięcmośc,i
prey zrobieniu maq~tlku, peWien. ·nowo-;oriski oufiexnik ustamowił pomyiSłCYW;J
·
·
zapi5 dla ttzi1eci.
· Oto -z ~óW ja.kie' po~fały .PQ
jeg·o ś:nńeroi, „część na!kazał obracać c~
r·oozm.ie w dzień jego imienin na u;go.sz..
'cze:niie 900 dzieci lkretnem. Jako ' jedyny
warunek postaiwił, ażeby fi.aj1Sir-śze 'z dzfe
Ct wyipQIWiedziaf.o podicz.as' UICIZlt'y wesołą
móW1kę :na cze·ść zniairł~o fitmdatora. :
Moim.a sobie wyobrazić ·jalka radOś'~

ca

Pewnńe

zapalilawąła wśród łaikotµiczmcihów

nrle:j-

scowej . diz:atwy, na wiadomość o takiei
pysznej otkazji do objadania· się '&lllak·oł~
kaimi. Nile'Wia:do11110 ·wik~,. w ., jak$ -,;pos&b
dziec{ będą ot.rtZ)1ttllyWaiły :prawo do ~
n;ysta.nia ·z z.aa>iisu, gdyż testain•e:n:Ł ~ nie
da:ję pod tym w~ędem żaidin.ych ''WS>ka.
..
··
·
zówek.

•••••••••••••••••••••••„„••••
•

r-Otograna nasza przeastawJa kompletnie Już wykonczony
w Warszawie.

mosł Poniatowsłdego
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Hl.o latarnia jest wierna, bo stoi na jednem miejscu".
--~o:---

Taki wielkopomnv alor\tZm wyglosrl· p. Milkowski
w dniu swych imtanin.

l

towarzystw-o udało się do iaresfauracj;i celem ~odire.pernwania
Milkowski d1nia swvch imienin tak we-' hUJ!llorów.
O gotdz.'nie 10-ej w nocy uilica Napi6!1"
· •
sofo. iak w rnl:u ' ubiegłym.
W m.alv":,,,. J·'.'!'go C'.!i·esZJka.n.ku przy .uh- 1 kowskiego była widow·nią hwmorysty.cz..
zajścia.
cy Zarzei,vs'.l{iC•J odbyła s . ę hucz.na hba- , necSo
0
p. Milkowski, obe·jtmui~ ozule la!ar·
cja. 1akr~pia1~a. al~oholem, ?? kt1ór:i ro- I
~o.::h9.cem gos.cie po3 ~a;owili ~Honczyć j ni phka1ł rzewnemi łzami, zaś obok ie·
goę kolega starał się go \V'S:zel,kieimi siła. godi?:e. ::oz.pocqty ~:z1. en ha uh~. .
Sm1ec~u i bzyku było. ,comem1iara, . mi przeikonać, ie należy p&jiść do d()mu.
gdy ~ves.o.e fowa~zy~·~~o .za ręło . trzy do- 1 _ Nie odejdę tą<l p-n:yjacielu _ wo
rnzi<{,1 ~ i galopem prz.e;e.z.c1za~o po ultci:.c~ · łał Mi1tkows1ki ..:- ws·zystkie kob.iety
m1asLa, wzmosząc ra 1 ro·~a1tsze okrzyki 1 zdirad;::aią swycl;t uko.chanych, tyl•ko latarmiia je'St :w''.ern:a„ b.o ~toi ..na je.dn~~
. •· .
pod a~r~s~m prze·~h?'d.n 1ow.
. W ~z) sta:o ma 1eamaik 'swóJ k~tec, miei1scul Kocham Ją t nie opu~zczę Je1
Wieleż razy ,;ściągłeś się" naegzaminie?
,
1
·
·
nigdy!
w1ę,:: 1 ta z.ahawa szybko się znudziła,
Jutro pa' raz trzeci.„
1
~t~s~uhoc~wałlatm~
.. ~·!z!r~•!:!•~;!·~E~U!-!•~~~!i:~n!.!L!D~~~~~~!~~·!!'~~~~~?~•w-w-~~-~.w-~---·&~~-~ ~ .
-~~~
Epifog ,,i1mi1eni.n10W-y" &!3fawy roze.gŁódź,

N;~dy

25 lutego.

Całe

~szreze nie spędził p. Stefan , kie;"

I

I
I
l

„Zabiłem
-

syna,
.

..

strzelając
'

'

do

gołębi!"
'

zeznaje przed ~ądem ojciec; oskarżony
12-letniego Władzia.
o zabójstwo
.
•

Zona iego 1raci

-

·przytomność
.

i mdleie w .sali sądowej.

rał się w są:dzie.
Na ławie osikarż.onych ·· 7malein :się
Sier<:za.k,
Milikowski i j~go przyja'Ciel
który~h sąd skazał po 15 złotyich ~zy-

·

wny.

'ffllf8.~atalM'Btł.

Ap~r~t . fotografictny
i bańka z ·mlekiem
były wczoraj .notowane na

J-~htopiec ranny. w gl~wę- zmarł na mo-,czyna swe zeznan~a. upad~ n.a zie?Tifę,
_ Lćdź, 25 lutego.
.
giełdz;e .złodziejskiej.~ . tr;:~ąc przytomnosć. Wyrues10no Ją z
· \Ve wsi Pokrywnica pod Łodzią 1ch r~kach ?O kllku. mmutach.
•
;
.
·
.
•
mie$bkat z~1mcit!y wieśniak 'Franciszek I Nie chc1.atei_n mk?mu o tet? mow1ć, sau.
Lódi, 25 lu:tegp.
l · Po przemow1eniu prokuratora Zab.n
. b.o batem s•~. ze mme aresztuJą.
Janczak z -fona ·1 - dwojgiem dzieci
. · · , • . Wezwana w charakterze świadka skiego i obrońcy mec. Bellera sąd ska- _ L mieszl{anla Szubert Heleny, zam.
.
··
przy ul. Marysif1skiei 45, zapomocą wy. . Pcwn·~J;o dm.a styczmowego Jozet t żOna oskarżonego \V chwili, gdy rozpo-1 zał Janczaka na 3 miesiące więzienia.
9PJ!UR ~W:aiiW jęcia szyby w· oknie · skradziono z mie•
b\1(<.;z.ar.:k parobek Janczaka, podczas
.
·
·
· · „ ·
„
pracy w stajni został zaalarmowany od- _ ·
szkania bielizny i ·garderoby, bLżtHerji,
aparat fotoR;raficzrrv óraz n'a czynia ~u
che.nne srebrne~ , ugóluej wartości 3.400
z''
. złotych.
ą
· W pł
U . ł U/.,1n2
11'!1.i
rwł ośmioktukgo sy'nka swego chle- ~łY :a
·
·
.
bodawcy.
.Jaworskiefuu Antoniemu, zam. przy
:o:
- Mamo - wOtat malec - tata zaul. Aleksandrowskiej 39, skradziono bai
śmierć
.
·
ke z mlekiem · wartości 50 zl.
bil Władzia!
Włady.
Knrsbiskiego
mieszkania
Z
mol'ę:\•wy.
p~d
sylsię
Pn chwili na drodze ukazała
~
'i'Mi
~
wetka Janczaka.:
sław, zam. przy _ul. -1 Maja nr. 16, skraPo pewnem wahaniu zdecydował się dzfono różnych i:zeczy wartosci 290 zł.
, t.ódi. 25 lutego.
.
.
\Vieśniak miat. na · rękach pokrwaZ okna wystawowego Rajcl1enberga
wione zwłoki swego · dwunastoletniego . S'.iraszną śmiercią samobójczą zginął odbyć podróż pieszo.
zam. pt zy ul. Zawadzkiej 20,
Hersza,
kierun·
w
wyruszył
12-ej
godzinie
O
przy
zamieszkały
Koniieczny,
p. Ludw:'.k
syna.
ku Łodvi. trzvmająe się toru koiejoweg:o. skradziono rófoe artykuły spożywcze
- Co· ja zrobiłem - wolał Janczak ulicy Obywatelskiej 2.
Po kilku godzinach zgłodnialy wędro na sumę 128 zł. :
I(pnieczny byt od dłuższego czasu
talcwaJą\: się tzami - zabiłem syna rowiec nie miał Już sH do dalszej drog-i.
bezrobotny.
dzm~e~o !
Spoczął na ziemi - i zdrzemnął sfę. \.
Dow'iad7iaw~~Y od jedne~o znajomeChłpoca zaniesiono do izby.
O zmierzchu O'budził go ze snu głuGospodarz obawiając się, by sprawa ito.• iż w KaJ:szu wakuje . odp~~iednia
iabójstwa nie nabrala rozgłosu, polecił ; dlan posada, postanowłt opuscrc nasz chy mrkot kół pociągu.
W·
Konieczny - podniósłszy się z trudparobkowi. by poiniormowat sąsiadów, 1 gró?, by szukać szczęścia na· obcym tet
Lódź
sobą,
przed
tuż
ujrzał,
ziemi
z
n.ością
t
.
.
iż syn padł ofiarą nieszczęśliwego wy- reme.
, 25 1u ego.,
.
- -Za os~aime kilka z?otych · zaopatrzy plonące ś!E>1')ia lokomotywy.
,·
padku.
~na~~nc:-70 o~yda . dokon~no wczoI wówczas !Jfysnęfa mu w głowie
, Mim.o to jednak' ...... po upływie: tygo- się V: .bilet i wy;~;;g~ł _ d0. KaLisza, pełen
raj '?V P?d}V?rzu d-0mu przy ~hcy Noworozpaczliwa myśl.
.
dnia .od śmierci chłopca - tajemnJczym nadziei na przyszl.?s~. . ·
, .
- Samobójstwo! Kres cierpied i nę- Ceg1eln_!ane1 27. · .
Jed_i:ak posada 1uz byh zaJęta. . .
zgonem · zuinteres.o_wały się władze PO1 Przy. czyszc;ż,eniu dotu ustępowego~'
·s t~~~:eczny znalaz·t się w roz.paczliweJ dzy!
·
·
llcyjn,e. · · ·
Bez wahania rzucH się pQd koła loko- znaleziono trup now?rodka pki ż:,ńskleJ,
;.; Staro ~i.ę to wskutek następującego Y Ńi~J ~tając pieniędzy na pobyt w obbędąceg-o w catkow~t_Yln r~z,khdz, e .
,
cem mieście w (;14gu kil.ku_d_ni. żywa . się motywy.
wypadku: . . ·.. .
.o ~ypad~u paw1~dom1ono ~ta~~e~
. Na~tlzsz:y -sąsiad_. J~ncza~ówi \Va-! suchrm chlebem. OdwiedtJ po kolei . Stras~ny k~zYK zaaJann9wat. maszypol!cyJne: kto~ę. w<lroZfłY posz_uk1wama
wrzyn~e~ - Sóbc~yl~, ktłk~kr~otn:e słyszał i wszystkie \Viększe biura i fabryki, pro- mstę. ktory ~:::.trzymał poci ąg.
. .
·
Z ~~d kol l?komotywy wydobyto wvrodneJ mah~1.. . . . .
P!ze~ ~1~nę ktotme m~łzensk1e.,.,. w cz~. - s~;tc 0 ja·k iekolwiek zajęcię, Jecz wszę.
.
.
.
.
zmasa,<:.owane ciało ludzkie.
~te ktorvc.h Jancza~owa odgra„ała się dzie spotykała ~o odmowa.
.
·
.
.
.
.
.
nieszczęśliczaszki
zmiażdżonej
Ze
I
sily
mu
odebrała
ta
Piehrr1vmka
..
,.
_
.
.
sposob:
na~tęptnący
~
Łodzi
wei:w c:zhwi e~rn wypły~ą~ móz~.. Obie
. '.-.~zek~j !Y zbóju! Zawiadomię po- chęć dó dalszej walki n bvt.
. •
.
rę~e m1af odcięte powyzeJ dłom.
Postanow'ł wró...:ić ao Łodz.i.
·
.
hcJę, iz zab1fes swego syna!
\V domu przy ul. Gdańskiej 148 zapaZr:narlego odwieziono poci ągi em do
Skąd jednak zdohyl pleniądze na hiMiicz, bo z tobą zrobię J{Óniec! _
się ściana, przylegająca do pieca.
r..odzi.
let?
;vofat rozwścieczony małżonek.
Wezwane Ili r IV oddziały straży ognioPewnego dnia Sobczyk był również
wej pÓżar strumiły. Straty nieznaczne.
.ł
.Mą·
świadkiem rozmowy prowadzonej
Wypadku z ludźmi nie było.
•
przez · gromadkę dzieci.
W lokalu b:nra firmy „Satdana" przy
"l
Józio Janczak opowiadał swym kouf. At. Kościuszki 9, od pieca zapaliła się
Wódkę.
mu dawać pien:ędzy
któr·a nie ·c~-: ciała
legom, it jego . ojciec . zabil starszego
belka w śdanie. Na r::iejsce przybył Ili
,
.
·
·
b ta ·
. Ktr1rcH nicdr.icli za dwa złote, które oddział straży ogniowej, którv po .upłyLódi, 2S lutego.
· ra S~b~zyk, upewni'wszy się w ten s.po
sób„ iż ,pogloski o zabójstwie Władzia Janeczek przed rokiem utracił· pracę. pożyczył od s4siada, kupił oobie butel- .wie paru min .. t pożar ugasit .Straty nie. _ _ _ _ __
znaczne_._ _ _ _ _
·
Na' szczęście właśnie w tym czasie k~ \VJdki.
Jancz.aką. krąttjce ·.. uporczywie. pei. wsi,
t&+ADWWWĄi(iii)&&lG!ii)A\i~:ł
alkoholu
ilości
znacznej
wypiciu
Po
w
i
handlem
się
zajęła
małżonka
po-łjeiro
władz
do
się
zwrócił
śą praw:sfziwe
ten sposób uratowała rodzinę od krań- postanowil odswirnć żonę; ·
·
.
Jicyjnycb.
. Clnvi~jni.: ~i~. Ila nogach! u?ał.słę do
' . ,
. ,Na śledztwie nie przyznał się on do · COWt:j nędzy.
.
O
Ja1_1,eczka upak~z.ata ta zale~!1osć od m1e!1zkama JCJ ~rewnych, gdzie .1ą znawiny { twierdził, iż syn jego padl ofiarą
lazf~
pic.
począł
z~artw1~ma
ze.
i
Izany
·wypadku.
nieszczęśliwego
•
.
,
·.
Był~ .•:~111a w dom~.
. Wczoraj Janczak znalazł się przed ..~· _Daw~J. pl7mą~~e . na . ~ódkę! . Lódź, 25 lutego.
. Ja1Kc~xk_.~o ~~tre} ~~m~am~ sl<;>w
~ądem okręgowym, }<tóry sprawę tę roz * n1ę~~.} ';o~z.1em11e1 S\\ ą połowicę. . .
.
.
.
Nud~1ł Ją, pros.ł, błagał, .lecz me me ~y~lohył z. k1 csze~1. noż 1 zadał mm cios
"''ażal w tryl)iC postępowania uprosz-1
. Dz!s, w piątek, dma 25 lute~o, dyzuN!i:~zczęshwa, ialcw,ając ~ię
zome.
.
.
pomaga,to.
ezone 0 pod przewodnictwem s dzie
e_ go . J wc·~' czas .wśc1ekły -począł · b1ć fone krV:'l.t, wyoiegła_ 1_1a sc~1ody, . ala:muJąc . ruJą w nocy następujące ap.teki: M. E~
Zabor~ws1<:iego.
sztein (Piotrkowska 225). M. Bartoszews;isrndów przerazhwenu krzykami.
.
. •'"- .
.
1 syna.
• • • •
.
·. J
, · -)
· ( .
Janeczek wybiegł wślad za nią.
Janrczkow1. w1d'.!ąc, 1z svtuacJa .staancza1< przyznał się, it zabił swego
I okatorzy pochwycili go na ulicy i ski . Pl~trko.v.:ska 9,, • M. ~ozenblu~
je sic; r.il'ht!zpiecrna, uciekła z domu.
.
isyna.
(Cegielniana 12). Sukcesorowre Gorfe1Od te! poty J:...neczck pocz(lł się sta- odddi w fl"CI! policji.
-. ~t~lo się przypadkiem - opowiafa wiesmak wybuchając co chwila pła- czać ccraz nirej. Wyłudzaj od znajo- . Janccr,ek znalazł się przed sądem, na (Wsi:hodnia 54), J. Koprowski (No' .
;zem - strzelałem do g-ołębi i nie wiem m:vclt r,ie11i<1clzt., by spędzap culę dnie ktt'.1ry si<:azat w na 10 miesięcy więzie- womiejska 15). (R:>
·.
•
łlia.
w jaki sposób nawin~l mi się mój syn. w kr.ajpic przy kieliszku.

I

.,

I

.· .

,' .·1„łdz·"DBi
~~6~~~. \~~;r~~~!~dz?t~yc:ri~ie~~t~~ iii~ Dz·m

·

„„ 2szk·11111yn tyn~1- m-o"zg1
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Przed

PO BALU

maturą

·w

szkołach. '

Zjazd dyrektorów szkół średnich stwierdził,
. że poziom· dzisiejszych abiturjentów
jest okropny.
Niechaj

więc

matura nit będzie martwym wykazem stopni, lecz
prawdziwem świadectwem doirzałości.
·Jt

ł zadaniem trygonometrycznem lub trydnytri tematem literackim.
we
Za kilka tygodm" rozpoczną się
1 posypi~ sle na wycz~rpaną i zmę..
wszystkich średnich zakładach naukoczom\ głowę ucznia
, wych na terenie Łodz!
•
scbol~Ycine pytania,
ostateczne egzaminy maturalne.
- Pogratulują swej córce, bo zostaCorocznym zwyczajem przez dni kil· pełne finezji i spty:t'ń, a tak J?ardzo odteła obraną na balu królową.
- Brawo! Niech żyje •••republika! kanaście trzyn1ać się będzie młodzież. głe od spólc~esneg-0 żyCią, Ód kardyna'.1szkolną w ogromnem naprężeniu ner• nych warun~~'1. · $~~lahych każdemu
sw~~~Vl!!liRB!il
wów I wielkiej nłepęwnogcf, połączone) inteligentowi, a puedewszystldem ·abi„
z uczuciem strachu, Jaki znany Jest tylko turjentowi szkCJJY ii;ed~iej.
A potem dztwic się bedziemy, że
maturzystom i skazańcom,
siedzącylt\ na ławie oskarżonych w są- młodzież nasza nlezd9Jną Jest do twór·
e~g„ wysiłku.
dzie doraźnym.
że tak mało posia~ w sobie _energji i tak
I znowu, gdy na świecie zajaśnieją
mało praktyki iyciowej.
plerwsze blaski wiosenne.
w dusznych salach timnazjalnych po-1 Skutki obecnych metod nauczania
·
,·
chylą się spocone czoła nad zawikładem jut sło uwydatn\łY~ ·

Lódt, 25 lutego.

1

I

Oto - przed kilku dniarrtf rozpoczęł}'
sie w Warszawie obrady walnego ze.·
brania delegatów_ kół stowarzyszenia
dyr-ektorów szkół średnich państwowych.
~aJwązni~js~y punM ~ętządku dzien•
.
nego obrad poz_lom dzłsleJsiycb szkól łf,ednlch -- ·
w oświettcniu skrupulatnie zebranych
matęrjatów, wypełnił całkowicie pierw,
szy -dzień obrad.
Kwestję poziomu m~turzystów wy.
cięmaly trzy referaty. oparte na wyni-:
k~ch badań, statystyf\i i ankiecie, przeróżnych środowiska~h
1>rowadzonej
·
akademickich.
_: W wynil(u obrad stwi.ęr~~o. że
poziom dzJsleJszycb abiturientów :est

w

okropny.

Narciarze polscy w karykqtur,zQ.

Meyer siedzą sipc;Kojniie
przy stole i jedzą obiad, gdy na~e wipl.•
Państiwo

da do p·okoiu

...

leZYka p0lskiez~·
literatury oraz Języków -Ob.cyc
Niezwykle dotkliwie d~je się ":'W ·
słabą znajomość

,
brak rzeczowych wiadomości .,,
i nieumiejętność samodzielnej pracy,
były
Po~kzas obrad .pr.zytaczaue
'
znaki

wprost

· 08

9J \:'
O

:"."i

G.ainioegał zosta~ swą ~onę w Łodzi
~ wyje chał d o Pa.ryża. P·o trzeC'h dniiaoh
otrzymiuje tel~wam od swej żony:
_ Sal()llll..on, rue za.pomiina.L iże w dom.u masz żonę.
Gancegal wysyła odrwtriatną depeszę:

Tel.egram.. 111.ie&tety~ otrzymałem

·-~

~óźnQ.,,

>:•

· ~eyer i uruncegał '\ry'~rali aię 1atem
do Kiry1?1icy. Ws zyisitkiie pensjonaty były

ostateczna próba

otrzymali z trudem w h()l;elu

jakąś komórkę, w k tórei stało ;edno wą.a
kie łóźeo2ik·o. Musieli się 'Wiięc razem

prze:S1pać w je.dnem łóiiku.
Nagile w nocy Ganceigail budzi się i
.
wstaje z M:źka.
_ Sa1'omon; diokąd idziesz? ..• _ pyta zami-epokoi()ny Meye-r .

-

Mę sdę przewrócić

odipowiada Gan.ceigat

na

.

drugi bok„.

**

Ktoś powiedz~ał:•·

f

Każ.da kobie·t a mówi kłamstwo dłw'a n 1
raą w ~em życiu. Pi.er\Wze kłams-trwo l

Sen1·oro···1·
W

p1·1·ako" \V s·10·ł''U~znycb
U
,n

Wspaniała broda przymarzła do Chodnika.
·

/

wierzga . nogami,

I.
rozpocznie.

WrZtJSZCZQ'

Q

·

Wierny

.

pleS W}'

niechaj nię zapełni braku tę„
fizy~znego
żyzny moralnej i istotnego przygotowa•
11ia do ciężkich zapasów na arenie bru•
talnego życia.
Niechaj matura nie będzie tylko "'l
kaz.em nic nieznaczącycij stopni, ja.kiµ}~
cenntktem hotelowym,

I
małe, clirug_e - baird:ro wiiellde.
Gdy jest mała i zwracają się do niej
P<?d. latarnią odbyto się ciche mister- lecz prawdziwem świ~dectwem dojrza•
Warszawa, 24 lutego.
,. .,_ ·.
·:Pytaniem:
·
.
f1z1ologiczne. Zadowolony Ązorek lości.
Jum
wachlarzowawspanialej
Posiadacz
- Czy choes: męża 7.„
A wówczas mniej t>rzyl\re będą egza•
bryknął ·sobie;
tej brody, p. Jan Kurkowski (Dzika 62)
Odpowia_.da:

1est
z

· ltumorystyczne }V'Yniki
z zadąń niektórych studentów, wykazu·
jące riiety1ko braki z dziedziny · danego
przedmiotu, lecz horendalną nieznajomość języka polskiego.
Poruszana j~ż przez całą prasę kwe„
stja użyteczności · egzaminów maturalnych w szkołach średnich nie została dotychc7as 'definitywnie rozwiązana i egza.
rillny maturalne istnieją nadal jako jedy·
ny sprawdzian wiadomości ucznia, opu.
szczającego na zawsze--01ury szkolne.
O ,iJe więc tak jqż być musi, niech
więc chociaż ta

nie będ'""_e martyrolc ~... dla młodzłetY
l"l
L,~
szkolnej, lecz rzeczywistą miarą inteligencji i praktycznych zasobów abitur„
Od lewef ku prawe): Ela Zlętklewlczowa, E. Kallclński, K. Schłele, ppulk.. Bolr icnta.
Niechaj inajomość dąt historycznych
,
kowskl I Andrzej KrzeptowskL
h bł dó
.ę w, a pa„
nie zaćmi ortograficznyc
tpięclowe o-panowanie ja~iegof prawa

zajęte do ostatnie go miejsca. Obydwaj
łodzi.anie

Wszyscy prawie, papływający na
uczelnie matµreyści, wykazuj<l

wyższe

niezwykle

Heyman~

- Shkh.ajde!. .. - k1'1zyczv ;ut na
progu - Fuiks o mało n~ pod&'IOwał mi
swego au:ta!„.
Pani Meyroiwa wyciąga n& z u.st i
"?:apytuie 21dzi1wi:on~ :
- W jaki sipa.oob?.„
- Ro2lchodziło si ę t yMc«:> o jedno słowo! - odpawiada Heyman.
- O jedno słowo?„. J alk to moi!lilwe?
- P·odichodzę do nieg'O t powiadam:
„P an:e Fukis, czy pan mi podaruje swoje
auto?„:' - „Nie!" - odpowiada Fuo~s.
A gdyby 01t1 przecret powied:z:W „tak„·'i,
to aiuto byłoby moje!_

-

·

f·

-

Tak.

To }est małe 'kłan11Stwo. s'1ę d·o „;-e1·
....
A gqy dorasta i Z'Wil'acaj<\
z pytaniem:
- Czy chce pani m~ża:
Odpoiwi.acła:
- Ni<e...
A to jiu.i: jest wielkie, n!ebvwałe

k~aanstwo„,

**
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jest_Qest<n:em p~jaków. Mniej więcej trzy
noce w tygodniu spędza na pryczy w
komisariacie.
Zdarzyło się wczoraj, że ktoś poda·
rowal p. Kurkowskiemu kudłatego pie·
.
ska. . .
Brodacz wziął Azorka na smycze i
.
z radości

Poszedł się upić
do knajpy. Sam pil, fundował gościom,

Ą c'? do ~ężczy~ s-~a;.va Sitę ~a Z1;- 1pieskowi dał serdelka. Wiwaty trwały
·
pełni~ maczeJ. .M~zi~zyllnt . w ogole ll!te do północy. ·
kła~m11:\ ~ylko 2l1111·ett~a1ą lJda.n ie diwa razy I ..Nagle Azorek zaczął zdradzać niepo„
"'!' zycm. raz P'I'Zed slubem I drugi ra z po koJ.
- Niech go pan wyprowadzi - rze. d .
.
.
,
dub e.
.
Prze·d. ~1J.ub~m ~ę;zazrm.a. l?'o;v-1a a j kla bufetowa.
Cho/iej.ny·m· krokie.m p. Kurkowski oza2lwycza1, ze, nie mQ1Ze bez nie1 zyc...
A po. ślubie 2'k'n·ieflra. z:d.an.ie i p <>wfa· p~cit" tes_taur~cję 1 poprzefil.zany · przez
··
·
:ur~nar\vdWanetó kundla.
.
~. że we moze z nią zyć....

I

I

miny m~turalne dla młodzieży szkolne).
-przyczem szarpnął smycze.
Miało to ten skutek. że pijany straoił i krai osiągnie z tego większy pożytek,
t
równo~agę, runął na ·chodnik l trafił o·
-s r.bliczem .w ś~ieżą kał~że.
:n1±1
'
a
Chwilę lez~ł sp_okoJnie dla odpoczyn- www
ku, co sta~o się przyczyną katastrofy.
. ~spam~ł~ broda przymarzła do ~a- Katedra moguncka w nie!ll~em tak s1lme. iż p. .Kurkowski nie mogl
bez.t)iecieństwie.
. ••
JeJ oderwać.

Przechodzący p~licJant uJrzal nie- Berli6slde pisma podak władomoś6 o pow•
nych i IJłęboldcla rysach aa ~~h 1aklepfaria~
zwykłą scenę.
Na chódniku szamotał się z własną ka~elfn' w Moguncfi Jednego ·z uł!ttanzycb zabt
brodą sędziwy starzec. Wierzgał noga- k~w- archiłekt1,11J memł•oki•i KomisJa budo~
mczycb, kt6ra dokonała s.J~~6łowycla ogtęd1.19
.
mi, klął ua cżem świat stoi.
A tut obok poczciwe psisko wyło stwierdzUa, lt belki dęłJowe, wbite przed se11-1
laty w błotn1.i1 ~nt, splly douczętnie. Fa
rozpacznie.
:Przy pomocy. scyzo.ryka policjant o- talny 1ta11 fundameat6w ~od katutrof„ koś :ił
.W.. ~ _lkl•I\ _,~
swohOdiU p, -Kurkowskiego ' lodowvcb i holrietia llłOłe ,_.a
,.._....,,~-~··•
ro · .t~ll do łfimlsarłltu.
.
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Kob;eta jnl

IB~łrntar z nad Marny g1nBral dB Lang I!

wielką grz§,l szn;~ą.

„Straszne" zbrodn ~e ..,_ ~o~v . k. obłeceL

.

..

, . ,_ ( .
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'B Cary,

ł\tórv najwięcej prtvczvnił się do zwycięstwa
8{) k • •

w

1

zmarł

ro u zvc1a.

W Lorient we Francji zmarł geńerał 1 gdz:e potrze ha · było dobrych organfaa.~uK~pieta „puch . ma~nY.. ta ." wietr~na , wiem · \Vl edenki Q;\v-~·1 1 w7szcz?ple~ia i
b h t z d Marny i ro' w . d•owód„ów ze wzrłlędu na bezp1eJadać chleb I lmfk •• Takich ko- d L ..rl ·d C
'stota nawet me wie .1ak wi elką Jest orzestały
6
•
~
1
e an 5 e e ary o a er na
· · · 200 OOO
w· d ·
I b' t · t
· ·
1
I ·
N
.
. d
11:rzeszn1cą. ki htl!r.a me t~~J nibuwzg f- l pi.e .1es .wk . cle niu. ·chonani;111e! ł d . który w roku 1914 powstrzymywał zwy I czeństwo kolo~it
Bohater . z nad Mamy był ie nym z
IT!Y wszvst c JeJ grzec ow. o na o I .o~ i ev:az . az a z. ni~ . spozvwa a . a7V- cjęski napór Niemców ' i zręcznem posuem mus.ił ich do wst.rzy l najstarszych generałów et;rmji francust kt
n1ewystarczvtoby grubego tomu. W~po- . n.eJ dz. 1en~1e conam:m1ei ~rzv sztuki Ple- . .
kiej
mnimy o tych grzechach. które kobieta czvwa - iest ro obl!.czenie bardzo skrom nięc:em0 fa yczn
: . W randze porooznika brał u·dział w
P?Pelni~. nie ~iedząc. że są grzech.ami, ~ne - przeto . wyniki z. te~o deficyt . mama. enzywy na aryz.
nie zda1ąc sobie sprawy z ich skutkow. 600.00 sztuk pieczywa dziennie. a zatem 1 śmi~ł·? rzec moż?a, tż !).dyby wł t ·u 1. wojin i•e francl.llSko • ni>emiec:ldej w ro·
Która np, z nowoczesnych kobiet po- na · każde~o' z 600 piekarzy v:iedeńskich 9 wrzesn1a 1914 ~" nie .rruc1 . genera .an I ku 1870.
Zmarł na gtypę w 80-ym roku l:yda.
myślała o tern, że z oowodu jej paziow-1 pr:~ypada straty 1000 sztuk pi ec~ywa. w gl~ de, C:ir~ 5we1 a:y111 na błkrjc"dł·t;> n1~-,
,_,
,.,, CT
akiej fryzurv pewnym miejscowościom obrachunku dziennym . Tak więc wie·· m1ec1k1e i n1e !-1czy~1 tego y& a.w.·c~e @••·i•
w Chinach groziła istna eoidemJa samo- ~eń~l żyją ?ez chleba, ale bez chłeua ,.tak 1szyb.rn, wynik. b1twy, a może 1 \\~cnny
9
iił
bóJstw.. - a jednak tak jest. Biedni chlń-1 ze powsta~t mł~narze i piekarze•. Z~1ste h)łby za;pewne m -;i/.
lt
Lan.~le de Car>'.' porzuci w r. 1 1, .
czycy·zarabiali ~ swój nędznv ryi wy-1 moda kobieca 1est strasznym mek:1edy
•
plac bOJU w Europie wysłany do Afry.k1,
'
robem·' siatek do włosów, wysyłanych tyranem.
*Mtl!l!IEAAI
do Europy, I oto Chińczycy z powodu tej i@ wą;. MM& l&iiiłl&fi+WiMil)j : Mi&Ci&$W$U&
w Detroit zmarła 88-letnia żebracz·
nowej mody naraz pozosrali bez chlel>a,
ka. polka, nazwiskiem Marja Romano~
ep:dem~a
; '.~·
nle znajd~jąc przyn~jmniej na :azie żadska. Staruszka pozostawiła po sobrn
.
• „ ·
·
. .. .
nei nowe1 możli~o~cł zar~bk~w. .
Datny europeJs~ie dowiedzr,~fy si.~ o l Woorug depeszy, . otrzyma.nel) pirzez Lmo · J·~ak, że w samem Boroo DlT!a:ł·o spadek, wynoszący około 5.000 dolatem„ pozalow.ały btednych . ch:nc.zy-ko~ · „DoiJy EXpire-ss'.' "' z Kairu, okropna - ep.l- na nią 50.000 .OIS~h: a .w K.aino, nad .N1g~ rów. Ca·ta. ta suma zebrana była ~
ł.„ c1:szylv si~ z~ s~eJ .pa~1owsk1 e1 fn . ·dem.ja . tył.usu s,zerzy si.ę ziwoilna obecrue, . rem, mi.ało pasć rei of:iaTą .i,eiszcze więcę.1 drobnych z~awko:vych , monetach.
jBył to plon zebraniny, ktorą Romanow.
b' . .1 d .
.
ót 'k
Af.r
Zltry 1> z uwolnienia się od siatek.
.
ska uprawiała już od .30 z górą lat.
,
. .
• . . ,
P 00 z~ ' ·1:'1 'owei, za. ,1 ~iraiąc 1· 1u ,z r.
. I ~ Europie zres.ztą d~ty się odc~uć ! w ·. .
zmarła cały spadęk . zapisała sweJ
. Wr~z.c1e ?'°'d komę;c roku ubiegłego
sk_utk[ fry:ę:urv paz10wsk1.e3, albowiem r zetk t~11ęcy ohar sr6d ~u~nosic1 muw1elk1e fabryki wyrab.ta1ące sz~Ukl.1 , rzyńsikle1, kit6ra choroby t01 1eszcze _niej· ep~dellllJa dOBięgła Darfarti (Sttdan an- prz:vjaciótc·e Małgorzacie Kuratkow·
gięlsiko • brytyjski), a o-heonie szer~ się skiej.
- ·
ozdobl'.' do włos?w mus1~ły stanąc. N'.e .; znafa.
.. łs ttłvxvuv.~XXXXt:XSt·
olkiręga-ch Zafi.ngei, Nyala, Keblkebia
·
.
o
r
·
.
t
'
k
'.J,
.
;,_,,„-„„„..
..
„
:rictomag~Ji:tJ
kobiece
.. na;k g~owk1
tylko_· .: Jęd
.
ftftft
•~ftft
,
.
.
się dla s:1.ebie ofiar gospodarczych. Nie- · nenwz:e JteJ wyipruo: t s wie ziooo w
dawno wszak węgierski minister skarbu 11921. r w kirai·nie Wada.i, w Afryce środ- l'Go1n.t:saTz p.ierws.ze·~o z tyich oduę1~
v,.-ygłosit płomienną mowę przedw Jed- :łł~~r;'.n3: 1połudlnie · od Sahary. Stamtąd . donosi, ·te zmarło tam na tyfus 10.000
~abnym ·J)On.· c~~chotn. U?owodnit on, ie epM~ja T02'S'ZC1'zyła się w kieruniku po li z ogótnei_' liczby 45.000 mi.eszka.ńców. ·
,, ,
AROMArvcmA,MocNA; WYDAJNA .
Ja1k ob!iiczaiją. od chwili wybuchu emetyl:Jc? szcz.eśliwy m~iJz~nek .0 r;,!aca te · łud-rf'owo _ wschodnim, do-s'. ę·gając j'i?ziowszr.c 11 s·w 1 ATO'"'AFIRMAl'.'NIEJ'cA nl)n.nł'"U 1 7t}Z ,
.1&
. · •
-"·
'd „ d . ··-'· .J_ · fi
zagramczne 1edwabne ponczoszló, lecz i' . '--~ ···- -- • .; · •
. '" ' '· ,,,.., ~- . .r• ·
'"
że cały _nar.ód poszkod?wany je.s t wsku- 1~a: Czad i N11g~r11. Li'<;!Zi~a dokł.a.UJI1a ~· ar p1· emlJ 'O:y~uczas,. 01ia.ram1 J~ pau1 0
lud.zł.
600.000
sirodlkoweJ
Afryce
w
wra.d:o
zna;na,
teSlt
n1e
tek ·tego na swym inaJa.:iiku~ na · korzyść 1e'J w tyoh sitronad1
•••llli'••••••••••••••••mme~aB.
francuzów i angilk6w. Kobiety zanled- . '
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tv f usu w .Af rvce.

O_kroona

I

I

!
715000 do1aro' w spad'\U
po ze b r aczce .
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K
O. . ,_ eJ p_,.0 Ziemna W
graw:~ersktminister~arbuniepoprze
kraiowY przemysł i nosz: chętnie
tylko to, co jest droższe i pochodzi ·z za-

bu'ą

O

•.. :-

stał zresztą

tylko na samych wyrzutach, ·alb<>wiem rozważany jest w kolach rządowych w Budapeszcie projekt

;,'tl~~:.::1'·~~d~::""l:d~w:~~~,~

··

"

.

czy przejść po glównych trłicach Budapesztu. abv '-się przekonać, · że fadna
z pań nie wzięła do serca mowy ministra skarbu i zamiast · posypąć głowe
popiołem i wdziać na .siebie wtosi.ennicę,
kroć.za one pr_ze~ życie . w „ 'ie<Iwab~ych
·
zagranicznych pończoszkach.
tek~~;~c~:se:::~:~:z~o~:=~~ w:~:k
kobieta uważa się dzisiaj za piękną tyłko wówczas.. jeśli osiągnęła wymarzoną przez siebie sżczupkiść. Dlat~go wie1~ rz~·czy. nie ~e. nie pije, albo nie w -va.
kich. 11oś.ciach }ak przedtem, za c~ P1~cą
restauratorzy.
kieszeniązamkna-ęto
swoJą
wielkie
czteryN1eda
no w Wiedniu
młyny, a Ponadto siwro piekarń. albo-
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Nareszcie stajemy się europe1s iem msastem.
_ i-aroda1'nych ·· ir6deł, do · magistratu łódzkiego zwr6ciło się niemieckie konsor·emy z '- m
. 1- " ;Jak .się , dowiadu 1
1

.

cjum, fechnicżno~budowlane • Technicum A. O. „ z ofertą, która ma dla naszego miast~ epokowe wprost zna·
. , ...-· .„
- -. . .
;.
„
.
cze nie.
~ Wspomniane konsorc.jum própcmuje· mianowicie 'urządzenie w lodzi podziemnej kolei, na wzór istnie·
:~: ·
jątych już w P'aryżu. Berlinie, 'Londynie i innych większych stolicat:h światowych. Kolej ta ma być 1H z 1 pro·
że główniejsze dzielnice miasta mogłyby już z niej korzystać \\
)\'adzona ' w niezwykle szybkim tempie
.
·
miesiącu.
przyszłym
Zapytany przez nas w tej kwestji jed~n z wyższych dygnitarzy magistrackich, oświadczył co na.
stępuje: '
- Sądzę, że magistrat potraktuje oferty „Technicum A. O. "przychylnie, choćby już z tego wzglę du
że wkrótce „Casiąo" będtte wyświetlało wspaniały film: „Nowoczesna Dubarry•, na który spodziewany jest
~
· · · w b ar dzo szy bk 1· m cza::He
tyczneJ· budowy zos ta ły by 1uz
·
t eJ· gtgan
·
'K
, ~sz t a więc
w1e lk't , nap ływ pu bł'~czno ś et..
,
pokryte ze sprzedazy b:letow Jazdy.

tak,

w-1 -.

ślusarz zabrał swoje main.atki, rpoźie~~ł się Ż Me:teuszem i c·cLszedił. A sitairy
dozorca d!łUJgo się jeszcze na.id wsz~tBez skutku.
-: Chyiba d2')Wonek zepswiy - ode1z kiem zasfanawiał w swo}e j i-ZJdebce.
- Hm„. tiu jest coś 111iewyra:bne·g o....
wał się d'QJZorca.
A 'może ten „taj111y" ni·e feisit wcale ,,taj- To zapukajcie...
.Ale i pUJkainie, baroro nawet moone, ny". Bo tę.n doiktór Pożarow wyg!ą-da :na
zupebn.'e porządtn eg<o człowieka. MoGrę.Znie na wiele się zdało.
- Niema niłko@o - mr~ł Piasec- , n.a blasllka - wiellka .zecz. Jak zfouizle.j
jest s.pryitny - to 111a wet i mundur „d'0kL
liceisld" wytrzaśnie. Tu i.est coś niewy- Chyiba„.
36
Komfusa'l'Z zaijirzał dlO d,zj!ll!riki od tclu- raźne·~· Będę musiał d,zitsiaj dać „.b a,
czMie".
.wi~d·omo,_ że wszyscy - k·omuniśd. cu _ kLuoz tkwił od wewnątrz.
P.iasedti podinióS'ł się ·z miejsca.
Ł)11kinął dfa animus:ziu spory haust
- W ai:es21kaniu jest ktoś.„ Skocz.
Wtęc Ja m.yśłę.„
- Chodźcie ze mną„.
Dłu~o )~cze s•t ary dozor~~ bafd,u- cie po Miusana.„ Zna.jdz;iecie go gdz.if'Ś wódki, wd·zi.ał kożuch i wyszedł prz.eid.
- Dokąid, pa!llie komi'Satrzu?
bramę. Oparł się :piecami 0 ll1lUr i zapa·
rzył, ale komisan w·caile go we słuchał, , blislko?
- Do tego Pota-rowa. ·
Uł faiiecikę.
_ Taik, w drugim domu„.
zajęty swiojemj myślami. P•owoH w.spi,_ I
- Jud: idę„.
Stał tak kilika,naściie minwt, ~dy usły_ A więc _ żywot.„
.
. .
Nanuchl na sjoebie kożuch, bo mróz 1 nali; się, po $<Chodach. .
Pi~,epk: ego og~rnęła jakaś dziW11l3. . Mateusz zbiegł po schodach jak siał poza oobą czyijeś ,foroiki. Obejrzał isi·~
łiarczysty był na dworze i wyszedł ze
cwoj~i i'Zdebiki. W bramie zagadnął P~a- 1 tr~ma. Nie wie~iał .~ze:n11 ją. przwi- mógł najszybdej. p 0 upływi·e 'kidlkW:as.tu i zeitlkinął siię oko ·w oko z lotka torem •z
•
sa~. _Sz.~zwany 115 pohcyJllY1 ma1ący poza minut wr6dł w t-owanystwie ślusarza. drugi ego p · ętra.
.
secluego.
_A, pa!Ii. didkt6r'; „, - Mateusz otw<.\
sob~ ·'rii-ezHcz()lllą ilość wypTaw na groź- Jak'e jed:nak było ·fego zdZJiwieni-e, ~dy ·
- Pa.n komisarz go_ za.aresztuie7
rtył sizier·Oiko U1Sta ze zchi.mi·enia.
necz„. - brzmiała nych ba.ndytów. cz;łowjiek, .~tóry n.Je za- nie zastał na schodach Piasecki-ego. ..
- Nie wasza
P.ożarorw sipojirzał nań swo.jemi pfo·
- Co się; u licha, sitało?
&iiorstika ocLpowiedź ~i.laii·eoki'egQ, który . waha;! się swego. czasu. weJ$Ć ~o ~·~odoł~
mierunemi oczami, aż d•ororeę gora,co d
- Ni1hy z czem? - zapytał ślusarz.
I ~ ~on.s~ant~owie, gdozie .lllkryli się. dwaJ
•ię nad czemś g.łę1b0tko zamyśliił.
51t6p do gławy oblało. •
- A no z k.omi·sarzem„.
- To pewnie za komu'?lli2l!ll, - mó- ni· e0ez.pieczi~t . "'?rysllk~t~, ~c:wa 1 Ko- Czego chcecie?
miiesZkan1a7
d.o
tUIZ
ws·zedł
Moiz-e
„spesZJoiakos
ę
st·
cruł
dzisia1
laszcZJuk,
'
to
tak,
bo
Nił, niemażony Mateus:z
- A n ni•by„ . ...._ poozął się jąlkać
- Może„. Zapukam„.
.
.
ny"·
porządny człowiek.
·
Walił we drzwi pięścią, Me mu sił zmi·esza•ny.
Co. :~•tę ze mną stallo? - pomys:lał
- Co 1 - zapytał komisairz, budza.c .
W ówc'as mętczyzn.a 01clsum.ął ~ na
starczył<0. Nfiltt nioe ocin>owiadał.
.
•
D 'es.?oik~pm~.
iJię jakby ze s:niu.
bok i pooz.edł ·swoją dro1~ą. W ręce kzy- Niema go tam„.
-:-- !utai! ........ roiJle.gł Stę na~e twhalny
l"ozumem
...- E, nie. T~1ko motiim
1
dość Sl])Orą wał!1zę. Zatr·zymał p-rzemaił
ectł.„
z
pos·
ioe
b
so·
PeW'!lie
JSza.
U
Mate•
głos
muo
k,
.kailłkwluję", ie pain go· chyba za
1
, j«:±icl1ża,i.ącą dl>r•o>"kę. •
- Nie~c21ej„. .
K:cmis.aTZ c?JUł _w:raź~ie, jalk miu w
.
llizm areszt·u,;e„.
Ma•<.?tlJS7 trsł"' nł 1: «, :zi:ze sfowa:
. ..
·.
. 1y?
- c.o :W~·ec 2'lt"Q1b·lll
- Bo oo?-:- za.ciekawH s.ię. Pi.~secki'. p1e·1:s1~ ch _ serr<e~ .posprns. 2ln,-~ ł'omOIC'.z.e.
ie ll.ail~y . ...,,.., Na dwic„łl.e>e kaJ:iski - szybko-! ....
"'""'. .~·ie w1~. T? 1·lllt ~o n~ n_
r Zadzw1;mc.1e - ne'kł da d0wr4y,
- Bo ólil ~by .i.est •• z ru.sk.ich .. JakJ
.(D.c.10.J.•~!"
·
~11.rł sam~c d~a~
~~aitę11J$t U.9i!Stnqł>4- ., _ ·
j•~ ~4> ~- ~>l..e .~ ·riuska". A t~
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Kawiarnia wielkiego .m·i ast.a.

- ·. Reklamowe budowle.

'

Pięć

fal

· przypływa

i

odpływa.

--:a:----

Kawiarni.a spółczesna Żm·ienia swą fiziognom!ę co kilka godzin.
W kawiarni tlumt Ludzie tłoczą się pili wymową odnoży.

,
czeka" .„).
.
.
Ka.":1arnia zmienia ~· ~a godzin
sw:i f1zJogno.mJ~ W godzmach porannych z~arza1ą s1e na~et . nąprawde tacy
.;c~c!~· którzy przyszh !1~e poto. by. „s~~d~1ec , lecz _by nasyct~ gt~d. Cr ·p1Ją
b1ał~ kawe 1 proszlJ 'nte , a-~.clastka. a o
bułki z masłem lub .•trzy1 fałka w szklan
ce''. Ale rychło : odpłvw'ł <tQ zajęć . ta
rafa pierwszo • ś,nia,da,n'iq'W:ców <Csą to
;>rz~ ważmc przyjezdni, go~cJe ,z orowłn
~~i. zamies21kali w hot~łach). ': - . ,. .

I.

,;A : rnożebyśmy', mężusiu, wstąpili
„Jeszcze" na: szklankę herbaty?"~ - 'h.-11si żona, której syste'tn nerwowy, podniecony wrażeniami teatru lub kina. wy
maga koniecznie „uspokojenia" w zażyciu ni.ezawodnego · lekarstwa: kofeiny
.
·
-·
łub. temy. - · ·
Wtedy· kawiarnia odgrywa rolę ..tłumika" rozbrykanej · wieczorem ·wyo.. · . · · -

. .
0·

'.i . .

'r.r

'

„okresem przejściowym„
dnia a ułożeniem się.
do snu, jest - „finishem" po .•kolacyjce".
jest okazją nabrania tej ociężałości. któ-1
ra. poprzedza . doskonale vśm godzin .

pun!:t ciężkości,braźni;

w wąskiem przejściu i polują... Polują swej inteligencji .przesunęli w okolicę
na stolik, lub choćby ną. miejsce przy P?drygujących jakby w tańcu św. Witą
stoliku (jeśli "ona''. to najchętniej tam. nog.
Osta~nia - pł~ta . - fala ~azwana
~dzle przy pół czarnef ·marzy samotnie
„on~' - jeśli „o~··. to najchętniej . ~am. być moze ~okolacyJllą lub tez potea·
~dzie „ona" . .obiedzon.a ilJ.ż r.ilł.stl<ami 1tralną. ·

jest

międzv wrażeniami

w1eruc~omiema nocn~go.

A kiedy ta ostatnia fala zwolna oko ·

ło północy odpłvrięła. ·i:1:aśnie wielki ży-

randol w środku kawiarni . i przy · skąpem świetle kilku żarówek ustawiają
skrzętni. szarzy ludzie obsł11gi 'piramidy stolików i krzeseł. kroczą poważnie
kobiety z wielkięmi miotłami. ·t:prząta
jace „pozostatości" pięciu fal. a ·w kącie
siedzi kelner i liczy szt'1ny i blaszane
.,.
marki... N.lck~totrZY .• przedsiebt~rb.y ·amer:vbńsćy
·
aqza
&!Uli
wySlf~t,t s.te W' tym ilu~r~ku, ab.y stma·ch(}m. w którycb~niteszczą słe łeb. przed .
:
- .,
·
„

_. .
N a . O•
._~ .1czyzny

-

łono.„ •.

pogrze.b.. b..o a erow l') B- .

·
d_y l eg10-:

"
„. t
:h
S ·!
Pa nich ukaznje sie dńiia ' falaf tyeh,
l . r~qa
co nie maJą co do'·robienfa przez dlugiel V~ czy Y.
czq.
Rarań·
pod
poległych
nów,
g?dziny rirzedpotudn~„ .Ci .zamawiaJąf · .. : · :· ~ .
· ·
·- ·
·· · :: /
poł...c..za.rnej i piętrzą na krzesełku. . tuż ł ·
obok siebie, stos gaięt. . Ro.zglądają .- się ·
· ::zęsto po sali: a :iluz zjawi sfę. znajomy,
z któn m bedzie można pogwarzyć, poplotkować, popolityko:w.ać. Pour passer
. .
\e tCIT'PS„.
terzy.

deżerterki

'

pt\.

namiętnych

-

wysuwają, się pąłre>\e

zma„

cze. naprl,)dce zostaje organizowana

ki. sytuacyjne; widać rozgorączkowane, '
roznamietnione watką 'twarze. wybladłe oblicza ponosząc.ycb kl~skę I ·błysz

oczy
lemniczeui

zwycfęsców-

.-

I ·.

Ogon-k pi'Z-ld .parła·
~en11m ang.łelikim •._

i .

NieŻwy.~łe2'o

1·

wywiadow-

służba ł~cznoścl, t>rzy osbbnych stolach siedzą sztaby, zgłębiające meldun-

czące

.

·
· cyfistą.
P.oqieważ odlewnia grubych Ber.r nie
· opłaca · ,sie woboc kontroh aUai.~ów.
przeto o.. Artur l(rµpp zamierza ;wybudować .15 ogromnych hoteli w róźnych
strona.eh Nicmtec•.by iwah~ .turystów z.
tale~E? ś\viata i PO-kazać im. jak poĘojO:.
wo usposobieni są Niemcy;

\Vre tu walka podja~dOwil. na. przed

,t>ola

=

·Zamiast grubych Bzrł' ,
budowif hoteli · ·-·
.
~.·

nieróbst~ł~ a zamieniają, \
. .

,

_szef finny Krupp i wspólwlaś~ici.el
największej w Niemczech fabryki bronJ
zmieµ,il · orjentację poł!nrczną i stał się pa

~ przestają być lere,nem.' spędzania czasu
srggłcb.

,

·

Zmiana or;entacii Artura Krupp4

ko do kawiarniW tym to czasl• peW1te' kawiarnie

teren

przedsiębiorstw bu~<>wlanycb.I

rn<>i..Jta pod· ja~irnś pozorem . okdło 12
„'.WY,mknąć się" tylko n~ •• kwadransik"
no. powicdzm~ na pół czarjlej. przygryzając cicphnni pasztecikami„. Albo wte
~U.~ kiedy kucharka „nastawiła" już do
oł-iadu. moż~ r>rzec1e..& „nani" wyjść na
miasto i dhsvta nap,ir:~ ·wszy sie wy.
stawom sklcpnwym ..;~stąpi~„ na ciast

~' sło4kłem

:io zitakomdtym środkiem · rekJamy.
zWęciu naszem widzimy :Wt3śtiie
bud'Ynek; · przedstawiający · Sfinksa. a
mfeszczacy biura łedn·ego. z amervkań

· ·Na

w

gospodar~twa domowego. ·Mój Boźe.
:f!~. „biuro trwa" od 9 do 3„ to przecież

się ·W

sleblQrstwa ' nadać tcszta.łty' zwracająee
l)OWs~:chJJ:ą uwaJ?e i bedace wskutek te '

skiCh

to ~ dezerDezerterzy biurowi i'

Trzecia. - uasteima łata. ·.

~

~

widowiska· w:diami sa

ostąt,niem)_ · cza~y . mieszk_ańcy Londynu
' pr.z~d ka;żdem otw,arcięm sesji parJamen

. 'I

·.
·
· ·, tq .angtelskie2'o„
: Ot~- fz6a. J>o.slów posi.a da mieJsc tytko dl;i 1QQ vąslów. gdy tymczasem licz-.
ba .J'OSł.Qw wzrosta do 615. Posłowie
· więc .{ ooslanki.: pragnący zapewrtiĆ· ~
·. :~. ·. bie.' stałe mfęjs·ce tła czas trwania sesji
. '· patlątrł;entarnej, muszą już - wiec·zora PQ. prz.edźa:ją~e~o · o;hvar:ĆI!! 'sesJI, ·s-to.n~ć
- 9go_11Jqt ·Przed gmachem. aby .zająć mie'j~
' - ': ·
, .·
sce pożądane. ·
. ' . Ty.in 215, którzv:,rii.e zdolają zwy:.-Cję,,.
-~ ; 2yq VI -owym oryginalnym wyści·gu; .nie
-_ l t?9Zd~ta:je n}c in.ne~o. ·jak · uczestn'.czyc!
· 11a : gałerji w ~posięd~ęniach izbv luo te-ł
spędzać czas w ·bufecie. palarni i -!biblfo~
t.e.ce. ·· Tylko stronnictwo konset,.wa::;y~
stów -postada wielki, ·pokój własny; . pn.
ląc.zony korytarzem: podziemnym z, salą
posiedzeń parlamęnlu. a dzwonek elek' ' tryczn.y zawiadamia ' przebywa]a;cyćh 'w
pokoju posłów teg:o .stronnictwa: gdy
trzeba przybyć na sale ·dla uczestnicze.
·
nia W.. g.fosowaniu.

Tylko wta-

znają ,';hasto• i "odzew"
dnia; tylko zaufani .rozeznają się w „szy
fr.ach"' i ,z nakach k-onwenejónalnych~', w
taJcm11łcach sygna;lfaącjl ' ',dźwiękowej . i

optycz11eJ- Tu ·w tef "kawiahn · siedzą
, ·· ·
- gieldzi~rze.
· Czwarta fala l'r~~a ~iJ?l~- przed
lub tuż po zmroku. Fata poob1edm~ Pala

w

ludzi · sytych~~ ·Pala · prżedkdta:ciyjna. ·fala
1
,.slesty". fala - ·by ·.użyć , ..i'\v-rotu· ze
)}
słow'nictwą radjowego: .;..... fłłilga. Trwa , · ·
o<l „zjedzonego obiadu" de .•J1-6iścia · na ,
kolację". Wtedy w' kawiarni .~siedzi '.
~ie". Odsiaduje gruntowriie· i wydatnie
koszt pół czarnei i ciastka z kremem.
Wtedy kawiarnia stąje się namiastką
'>alonu dla tych, · Jftórz.y .własnego -salom nie mają. Wte<ly zmienia sie w lokal
Jogwarki i zagap.ienia:. Wteqy. staje się
rewja mód. miejseem, ~w · ~tórem pani
lksińska, naprzekór pani Vpsylonckiej
nusi ,,pokazać" swój nowy kapelusz ; ·
1edwabny••,Ona nosi jeszcze filcowy, a
'a mam .już jed.w abpy" „ 'Wtedy pan rad
~samoloty. ··
::a i pan major i pan bankier ma.ią „czas· Po2rzeb t>otiafer'ów lfBryga{fy tedou6w r>0Ie2łycfi w.r•.Ht8_w .bitwie z A.usfria
pod 'Raraliczą. stał ·słe we Lwowie potężną manifestacją :. narodowa• .._
1 wyczyniają głębokie „· wltfrcenia na
CbwiJą.. ·;:\v któref .auto Żami, e'ni.Op:e.
Przeróżnych .Polaeh: ·~oljtyld - i gospodar Na foto~rafii 'naszeLwid.Zimy u 2óry wystawienle zwłok n.~ wi4o~ ·J>ub1~~zny
~i $połeczn.ej; wtW,y tak przyjemnie w sall .recet>CYinei dworca ·koleiowe20 we Lwowie~ a u dotu katakumby na bez \Vysiadanta z ·hiego, na samolot,:.· µ..
„psioczy się" na" dro.zy~qę J „stosunki" em~~ntariu . ,Obr~ńcó~ · l.wowa.~ 2dzie spoczną procJ:iy · fl-Ohattfów z t>Od Ra rt.osić 'bę:dzie z szosv w oowle.t'J'z.e, · ~sf
·
już ńiedaleka.
· · ·· , . · ,
_ ranc~v· .
„ .
.
..
"
i „kiepskie czasy~'.; wte~# ~ .taką ·raz'. Spra~ą tą zajmują ste 15ardzo irorll·
W@&łili!!JZW:&WHM
a . r ; oea:.a a;a
ko.szą nie zostawia> si'ę-·suełiej ·nitki na
1.1ieobeenych przyj~cioła.·c·b·"i p. rzyjaciółwie · rzeczoznawcyfra!fcttscy.Jużki1ka
.: ·
,
, ·
l\a~h; wtedy _ omawi::i · się- tęąt:r. · widziafi Ml automobifowych sp orzą
francuskich
~
·
'
Y.
nędz
a
k
~.
.
się
)>uszcza
llY od strony kuli!; w-tedy
dz(fo . ;nodełe aut".z wy:s'uwalnemj , ptata. ,
~ : " ,
.
. ..
w obieg najpikantn\e!szę -'.pfotki towa-· ·' ,
\V przeddzień balu rozeszła się j~d- mi'. naiśwleższy rnooel taki jest;autęm
- .
.
, .
r~ysld.e„. \Vt~dy kawa: i berbat;i ·są o
W Paryżu zawiązar się komitet ce- nak pogtoska. · iż· pew,na licJ;ba „bezrobot- łrzykolowem. którego sHnik może , p'u·
kilkanaście grośz~ · drożs~, oo · z kąta
· ·
porylmje jazz-band, debywają się nie- Iem znnninizowania halu „ czarnej nę- nych, ura?:on". fym niesmacz.nyttl żart~m ·
samowite piski i skrzec;enia. )\tóre trze dzy", któr.y miat odbyć się w jednym z postanowita urza.dzić burzl:wą manlfe- szc~ać w ruch a'lbo irnła. a'l.bo też, w ra·
w:etkich boteti przy Polach Elizc.iskich. stację . przed hotelem, 'w którym bal miał ~fe potrz.eby, śmi~e. umieszczoną na
b~ przekrzyczeć, jeś1i ·~ię:. chce
przodzie anfa, przy<;zem otwierają ste
,
\Vszvstkic .osoby, pragnące wziąć u- się odbywać.
dzić konwersację..'. 1 wfoqy na Gzterecll
Wobec . tc~o minister spraw we- " jednocześnie piaty' samolotowe, umiesz~
·~h~r.Iestonują i 1 dział ~v balu. m!=i fy przy\~.rdzi,a ć na siemetrach pr~est;zen.i
hlackbottonuJą ct na1mędrs1, którzy wy- 1 b1e miast b:trwnvch kosti11mow . lach- wnęt:znych .wyd ~ ł preiektowi pcilicji oo,.. J c~one P9 ~q~ach auta-samolotu, unosząc
'go W· p()w~{r1e.
lecenie zabronienia tej 7.abawy:
mowe konwersacji · kawiarn~am•i zasta- l ·n ianv. 1

· ·Auta

kama

z

pro,va-1

zany" ,, Ba I cz a rn ei .

I

•·

a

I
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:
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Wprzededniu
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wYi~zdu delegatów
Łódź- Poznań
walne
na
piłkarstwa
łódzkiego
Składy rrJprozentacil obu miast 1 jury.
łł-u.
fechmisrtza Leopolda Targtera.
25 lutego.
struktor w Centralnej wojskowej sikoit'
Jutrzejsze sobotnie
ollli:zu DllmpJady pracujmy intensywnie dla zawody szermiercze - Pozna1\ gimnastvki i sportu w 1. 1922 i 1923,
Jutrzejsze

z.

zebran·e P.

międzvmiastowe

zawody szermiercze

--:o:--

P.

uczeń

Łódź,
międzymiastowe
Łódź

ii

na~
ł stępnie instruktor w szkole podchorą„
zapowiaclają się
na imprezę nadwyraz ciekawą. · żych w Warszawie, a obecruie przez obPrześliczny sport szermierczy sła.bo jęcie centr. szkoły przez płk Wladysta-

. . rozwoJu paftstwowago sportu palsktago.

„
Lódź, _25 lutego. l!io,:;ta ten oc~~visty skutek, że ref9rma zaklimatyzowany w naszem mieście bu- wa Osmólskiego, powołany wstał na tr
.
......
, ;rermin' ' :walnego . 'z~brania P~?N-u rozgrywek mistrzowskich Polski jest dzi się obecnie dzięki niezmordowanej samo stanowisko. Por. Laskowski jest
d>llża się.

koniecznością.

W dn. 26 i 27 b. m. rozstrzy-

.

żyoia. specjalistą

pracy niektórvc·· jednostek do

·

na szable.

Drugim z klei jest ~eri. Zagack
Gdy zaś z dwuch wyłonionych pro- Pierwszym objawr111 pracy krzewicieli
~ się losy pol~kiego footbalu. Kości zorównież instruktor w Poznaniu, wyśmif
zostanie jektów, klasy państwowej i zmodyfiko- tego sportu są
Stały .rzucone~ Projekt ligi

n;e

nawet formalnie wniesiony. Gdy komi- wania status quo d-ra Centnarowskie- doroczne zawody miedzy reprezentacja. nity pulista, Wybitny we wład:tniu flo-

re.tern i szablą.
Sierż. Wierzba ]est pierwszorzędnym teohflikiem. Wspaniale opanowal
władanie szabla i szpadą.
,
.
Na sędziego głownego pow~lany zo_~
star P·. por. Leon I;Jers!:d. z W4rszaw}'.
Sędzia~! bocz~Ym1 będą. znany lekko-.
atleta 1 -s~enmetz kil~- Dobrowolski 1
fodzt:into. obecnie stac.ionOWfil!Y w Poznamu Pol'· Tadeusz Konopackt.
Barwy naszego miasta będą reprcz~ntawane pr~ez mistrta por. Kuźnic·
kiego, d-ra Ji:husza ~r~u~za~ pbr. rezer·
wy Karola Rnmlera l s1erz. Szora.
Jutrzejszy międzymiastowy mecz
szermierczy będzie bezwątpien i a cv;ene
mentem w życiu sportowem Łodzi. (B).

mt m!ast Lodzi i Poznania. . .

łfa oraz zarząd PZPN-u ·nie mogły za- go, tylko pierwsze rozwiązanie w sto- których senę rozpoczynamy w dniu

,lfecydować o słusznościjednego z dw6.ch
rozgrywek mi1>r0Jektów reformy
ki h · 6 ·o~ ''2 głosów naka
~
euzows c 1 .r wn sc1~
~aty wprost pozostawienie rozstrzy~ięcia tej sprawy samemu walnemu zeFaniu. - prezes i J?rzywódca PZPN-u,
ijr. Centnarowski, wziął na siebie tę olbrzymią odpowiedzialność, to nlesłycha-

sunku do postulatów ligowców, ale i za
sadniczych potrzeb organizacji PZPN-u
bi
·
• b ć
mog10 y programatycznem 1 pro emowem wyjściem ze sytuacji, a drugi
projekt nietylkCJ nie przedstawiał sanacji, ą.Je wrę~z pow;ięksiat batag:an i chorobę, a nadomiar technicznie . był zupeł:
nie ·. nleprzepro~dzalnym i nierealnym

~

trzeiszym. .

.

.

.

.

JU-

.

w.przep1ękne1 ~a~1 Ka~yna ąf1cersk~e

go przy ul. AI. Kosc1uszk1 zmi.erzą się
w szlachetnej rywalizacji przedstawiciele kominogródu i stolicy Wielkopolsk!i.
Drużyna p0znańska uchodząca obecnie za naJsilnie!szą w kraJu. przybywa w
dniu dzłsieJszym pOd kierunkiem p. por.
Kazimierza LaskOwsld~o - mistrza ar· ·
mil w szermderce i boksie.
Skład drużyny poznański·ej przedstawia się: obok wymienionego wyżej por.
Laskowsldego. startują: sierż. Za2ackl ~
·
sierż. Wierzba.
Z wymienionych !!ą.ilepszym jest
· Por. Kazim?erz Laskow~Jd,.

lle odium, sauyrymowania na korzyść - naleiato więc przynajmniej decyzję
własnego projektu. przeciw projektowi ·zostawić samemu walnemu zgromald~y państwowej, przeciw wszystkim dzeniu.
Jedyny ratunek jest jeszcz.e w sapzołowym klubom w Polsce, przeciw
które prozasadom. objektywnośći i .bezstro_.nności, mem walnem zt1romadzeniu,
6
odrzumoże
Centnarowskiego
d-ra
jekt
poi·
która wmna cechować k1erowmka
skiej nawy footbalowej, szczególnie w cić, a przyjąć reformę w postaci elimi.. . . . nacji klasy państwowej. ·Tylko w tym
~wilac~ prze.tomowych.
mis~rzem
W obecneJ zatem ·sytuacJt mema tn- wypadku gotowy już obecnie rozłam
l1ego wyjścia, .jak roZ'lam. ·Kluby ligowe dalby się prawdopodobnie jeszcze uninle maJą, nawet 'tnożności .przekonywania ccstwić.
Lódź, 25 lutego. lepszy obok Adamowskie20 na boisku.
.
.
.
.
ttajwyższego forum piłkarskiego o sluodbyto się w
W dnfu wczora1·s'"rttt
. i h
Mimo si.lilego mrozu <Przeszlo 20 sto"'J .„
·
d
do załamaniu
-ł
tu li wiadomości
f
c post u1-at6w..·M uszą one, .o . Ostatme
sznoŚc1• swo
gowegJ me owo zą, me- , Zakopanem finałowe spotkanie o mistrza pu.i) zebrała się L. licznie publiczność,
ć już s1e ron
t . k "tul
·
ile nie zechcą zupe
· mys·1·t. s tw o po1s k.
·
me
·1 w hok ey•u 1odowym. D o f'i- która z zainteresowaniem przyglądaht
. , . możno ś ci rea117.aCJI„ powyzszeJ
. . owa
. .s ap1
,
teraz .utwo~zy~ defiru~:e hgę, me ,Tak Sląsk, jak i Toruń, orn Poznań, nalu doszły drużyny: AZS-u i WTŁ. się spot-kaniu. Bramki dla·· zwyc i ęzców
czeka1ąc am me ogląda1~c się na rezul- nie zechcą może złamać całości PZPN-u Zwycięstwo odnieśli akademicy w sto- zdobyli: Adamowski ._ 3, Kulej Kowal·
ski Tupalski i Żebrowski po jednej. .
sunku 7:0 (4:0).
., .
.
tat walnego zgromadzenia.
Od wiekszei kieski uratował łyźwla·
Drugie miejsce zajęto \VTŁ . frz~ci e
Istnieją, już pewne oznaki, że tak się 1 prz_yczymc się, do„ro~tamu przez utwod PZPN rzeme reprezentaCJI bgi, ale są katego- rzy bramkarz ich łodzianin Sachs. naj. lwowska Pog0ń. (J:).
.
. d
. t . N
·
.-u rycznie za klasą państwową.
,s arue. a pos1e zeme zarzą u
.
. .
.
z 14-go b. m. warszawscy członkowie, .
~us1my. rówmez .~wrócić uwagę na
mjr, Essmann i mjr~ Dud ryk, wcale się
nie jawili. Konferencja informacyjna de- moz!IWlj~Ć mterv:enc_Jl ~~· Pol. Zw. Sp.
legacji zarządu PZPN~u 'Z p. Dembiii- Po.mewaz. kwestJa s1edz1by ,PZPN-u bę
skim skończyła się fiaskiem. Konferencja dzte d~gim ~rob~emem. ktory zadecyskoczni
chłopiec skoczył
ligowa w Łodzi ustaliła koniecznie wy- duje o 1ednohtośc1 PZPN-u, a sprawę
,
stąpienie z PZPN-u. W PZPN-ie w okrę- t~j siedziby. przy ~tórej z przyczyn dla
o ?~- stn.ositw8:ch P.o1ski, a którey wyni'k d~
nam
~onos~
m~o~o mez_rozum1ałych, a cor~z bar- . Z Za.Bt0pain-ego
gach ł klubach c:baos· i bałagan.
niedne- nas~ołetniego chłapca srozierze oklask1Oto skutki upartej' polityki PZPN-u. dz1e1 taje:nmczych, kurczo~o się trzy- etu fenomena na:ciarsk1ego.
. ·
ma doty~hczasowe kierowmctv.ro P. Z. lę po mkańczen.m k~urenic:111 sk;aków 1wah.
.
d· C
·.
Konflikt POdrzę dnY rm,ę zy racov1ą a p N
PWMNMW"',..
na wiel'k:ej skoczni na Krokwi o mistrzo liAH'*W
K
d0 ć ·
d
.
.
Pogonią, przeszkodził jednolitości stano- I · -u, mo;e za ecy .wa SOJUSZ ra- stwo PoJs,ki stanął na staircie dwunastowlska wszystkich czołowych klubów w kowa z Gornym Sląskie~~ ze wz~lę~u 1·letni Michał Martl5ia1k, osią,gaj~c zidu- NIEPOCIESZAJĄCA STATYSTYKA.
Na za:s~i:tie protokułu ~ waJn~c
Polscew sprawie ligi w łonie PZPN-u. na ~~ntualny brak kwahfi~owaneJ _w1ę n:iewają.cy .na swój, wJEi!k kiapita.laiy wyPrezydjum PZPN-u nie chciało i nie u- k$zosc1 głosów, potrzebneJ do zmiany n1k, gdyż 33 mbr. UiStane. Mamy zatem zgromll'dzeru:o Pol•skego o Zw1ązk.u Lek
rybecnie
.' k. takt 1. t ,,.., siedziby - przeto problem ligi i siedzi- .do czyn:enia z pewnym fenomenem nar- koatłetyicznego, PZLA, obejmuje
··ć odr
miał
p ~„
•
--1 -'~Llub'ow ze 1817 zawOUlllll(ama.
ł 126 ~
·
· zmamerowa
'~- me
· t yul\:o
azu
• • w is• Opa- by w swoim związku przyczynowo _ cia.rs-k'1m, o by snę
.w on
· b
b
.:.„. o weJs
Ka.pita.lny nem jest, że w Polsce anamy najim1niej
zbyt wozesmemi triumfamd.
.
.
.
uute u . roku z klu anu ligowynu, aczkolwiek chodziło tu .o postulaty najlep- sk~tecznym . meehybiµe. sp~woduJe , wynik osiągiti'.ęty przez Marusiaka zro- 1 około 10 tysięcy iekkoat'letów. a zatem·
szych 1 najsilniejszych, ~portowo i finan- wm1esza~ie się naczelneJ magistratury h!ł bard~o k?rzy.stne wrażenie n~ go~- tylk·o 20 proce!llt zarejestrawało się "
ciach· zia:grarucznych , obecnyich na mi- PZLA.
L.
so~o. Na dwóch konf~reńcjach ligowyćh sportoweJ ·W Polsce.
L&::ZWWWSAJQ
&mas•
z:w;u
I me
ee
nie raczył sie zjawić reprezentant zarzą,- .
du PZPN-u. aczkolwiek wiadomem I Ja- '
snem było, że przynajmniej potowa człon
~
ków zarządu PZPN-u. Tekrutuje się wła
śnie z klubów ligowych.
I trzeba było dopiero użyć P6łofl- f
tJalnych wpływów. ażbey., PZPN. ~ech-,
ciał sprawę ligi wzią~ pod obrady i wy
łonić . Spceją.Iną, ' k()~łsję, która po sze- '·
r:~gu . ~osie_dzenµtch f dyskusjach przy- j

A. Z. S. (Warszawa) w hocke.y'u•
·

I

Polski

narciarski w Zakop~nem.
en
Penom
33 mtr.. na· wielkiej
12-letni
na Krokwi.

\Y

I

I

I·
I

miqdzynarodowvch zawodów narc'"rskich w Zakopanem.

Piłka ··nożna~
W Katowicach:

I.F.ć. -

t

•\.

Amatorzy

4:3, 0.6 Mysłowic~
4:2,
:__ Rozdzie'n ·1:0, Pogoń .'- Orzeł
Ta:rnowskie Góry ,_ Siemi:i.nr..w:ce 2 . 1.
8:1, Ruch -

Załę±e

. · W Krak.owie: 2~wody
covią - Legją zak~ńczyły
~Łwem Cra~ovi 7:2: Bramki

m ędzy Crasię zwycię

zdoby:i Naw
tot 4, Gintel 2 i 1 samobójcza.
W Warszaw;ie: Mecz drużyn C klaaowych odbył ' się JYtzy 8. stopn ach mrozu między Askolą a Ju.frzenk:l.. ·wvorałia
I
A.kola 6: 1 {1 :O}.

Na lewo rrauc.iszek Wende \H. D. \V.J, zeszforoczny mistrz Polski i zdobywca 1J m. w ·fegoroeznycti mJs!rzos"fw~
w środku start bie~u 18 kim. na Wilczniku-na prawo Schiele (klasa starszych). zwycie.z.ca w bie~u 18 kim..

•
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CASI
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Premiera!

DYSZĄCY NAMIĘTNOŚCIĄ, PEŁEN DRASTYCL.NEJ TREŚCI, DRAMAT BLASCO IBA"EZA,
REŻYSERJI FREDA rtlBLO. - TWÓRCY BEN HURA
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Początek

film obfitujący w sceny nagiego brutalizmu, jak osobliwy pojedynek na baty maczane w smole,
niepowstrzymany rozpęd najdzikszych
instynktów mężczyzny,
szalejąca potęga miłości
zmysłów.

niewolnicą własnych

kobiety, która jest

W ROLI TYTUŁOWEJ PEŁNA OGNISTEGO TEMPERAMENTU, SŁONECZNA

, •

GRET
,

<•

•:

~

<

państwowa

50.000 zt Nr. 61282.
15.000 zł. Nr. 60426.
10.000 zl. Nr. 16612.
Po 3.000 zł. na numery: 11928 28436.
Po 2.000 zł. na numery: 37704 58119.
Po 1.000 zt. na numery: 14382 50684
77126.
Po 600 zl. na numery: 582 16809
11522 27196 2s420 31073 31296 aans
56275 63597 65541 66303 72446 75510.
Po 500 zł. na numery: 1826 4084 5571
11731 24063 24644 28344 29362 30225
31666 38951 41724 43706 49303 46939
46950 48456 49071 65284 56801 61772
65505 66847 77300 79081.
Po 400 zł. na numery: 467~ 5886 6707
7063 8657 14932 19636 19929 23558
26909 29237 32222 34235 34646 37059
38295 39793 44024 44548 45270 48054
49816 52910 53469 54590 54638 55000
55395 62374 62938 64695 65746 68600
70930 74121 75065 79078 79202 79804.
Po 300 zł. na numery~ 1329 1354 146.l
2018 3331 4950 6152 6330 6473 6805 7189
7201 7328 7600 8432 8969 10342 10500
10575 10766 10788 13082 13725 14025
14ss3 14834 16066 16083 16178 16310
16949 17793 18396 18549 18607 20591
20599 20804 21441 22062 22281 22311
23296 23309 23328 23486 23731
..,3178
"'
23836 25185 25213 25649 25884 26161
26628 27032 29502 29530 29621 29995
30395 32022 32399 32851 3;)"089 34..,53
"
34535 34989 35363 35849 36333 38562
39151 39851 40548 40755 41072 41419
42400 42824 42875 43779 44l78 441S9
44655 44812 45053 45821 45949 46208
47181 49261 50668 50711 50988 51097
51495 51901 52231 52287 53308 53370
53499 54053 ~4672 54861 55318 55655
56412 57167 57866 59420 59781 59894
60051 61464 63869 64007 64745 65264
V

~~i~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~i~1 ~h~b~ n~~~

70644 11154 71486 71720 71952
72122
72227 72589 73182 73186 75742 79~78

•

ó

o godz. 4.30.

:V klasa- 14 dziefl ciągnienia.

,,.,

mężczyzny

'

K
A

14 loteria

cierpienia

I

E
L

<(';•'!!-"!#:~-:.\

którą

nowoczesny typ patologicznej kobiety,
wprawiają w stan rozkosznej ekstazy,
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Orkiestra symfoniczna pod dyr. L KANTORA.

ł

LECZNICA

·ceny Sl)rzedatT dełalicznef
u tuzin: Nr 1-'03 1 dol. amn
OLLA jest ud •WOdnłono nai·

l " I(l
Dr. med

D
1
lekar~~yc~~;ci;:!~ó~ór~y~'~i;!~u?ent~
U
U
Piotrkowska 294, tel. 22· 89
pr?ystanku

slatiiZI\

Poludńlowa N! :i3
tnmw. pabjanickich); Ceglelnlana 43
przy
tel. 40-26
orzyimuje chorych w chorobach wszyst·
Tel. 41·32.
kich specialności od g. 10 rano do 6·ej
Specl~llsta chorób
słtbrnycb 1 wene·
oo poł, Szczepienie ospy. analizy (m?- Choroby ikirne IB
'te 0 rycznycb Le:zenie
czu. kału, krwi. plwoc•n e.tc) operacJe
HrJtm mDUOD I lt światłem, (Lampa
opatrunki,
Leczenie sztucz·
Porada 3 złote.
kwarcowa
Prmmuio
nym słońcem wy·
- Wizyty na mieście. żynowem.
Zabie(!i I oper;icje od umowy. K11piele
do
Przyjmuje od
świetlne. Naświetlania lampą kwarcoi od5-8w.
Zęby sztuczne, korony g. 8 do 1Q rano _ _ _ _ _ _ ,
w4. Roentgen.platynowe
i mosty.
W niedziele i święta do J?OdZ. 2 pO pał. i Od 5 -8 W.

od 9

większe

sztukę-.

księgarska

ll rano

„KSIĄZKA"

UUHIH
l. 'ryouUki KonStant
·nnwska 9
1

na Lwów

zawadzka N!! 1.
Telefon Nr. 25·38

przyimuie
~·1n~1~·1n

Ru
.
Ma".•ym·111·ao
n.

Lwów,

Ś

Choroby skórne

włosów. wenerycz

ne

La,m:ri:,~~ea:i~o;:a

w. Anny N!? 3·

ea

tą d anie- poważne

tiM•!i

·
ref erenc1e

b@4!ł\ił!Miib\M

Od zaraz sprzsdam

dobrze
z wołn11· r•111·
li
utrzymana
.

l'•U
kilimarskie
7 maszyn pończonn•czyeh
2 kriesła
l masiynę do ~zycia
1 umywalnię :i h1strem.

, tunąd;ęenie

Rontgena.
Pr.z:yjmuie od 9-2
i od 5-8
Dla pań od 4 _ 6
Oddz;1elna pocze·
kalina.

~

•

lnw .
"

~

O"'ł[l

u

Cror, skórne we-

neryc ne 1 pldowe
11onstentyn•"'s~a
11
"" ,
Tel, 55-52
Przyjmuje od 9-1
Zttłoszenia proszę kierować d ·' .Ma- i 9 d 6-S. Dla pań
cd 4 _ s.
g•stratu Rogo:t·10 w1~p.
(-) MUSZY~SKI EGZEKUTOR Dla nielamożnych
ctny lecz111c
MIEJSKI,

1z.

i !nne, sattnie

trłllc·ti"owe

i t. p.

111. 6-go Sierpnia 76, III piętro
Tanio- bo w prywatnetn m'eszk,

I

Od 1-3 i 7-9. w nie
dz elę lt~2

•

Nakładem Spółdzielni ukaże s:ę
:: książka N. Bucharina ::

l~oria r~ateriali1mu Hi!ł~ryun~~o
str. 344 cena 8

prz~jmuje w lecz
nicy orzv ul. Piotr.

W najbl · ższym czasie

zł.

wyjdzie

z druku

monografja o Tadeuszu lhchniewsllim
w opracowaniu Besema. Cena 4 zł.
Zam6wienla ziunieiacowe wysyłamy
::
za zaliczeniem pocz:towem

:.

Katalogi j:!ratis.

-

Łóżka
metal< we, mate·
d·uMane
race
wyś:iela
11 e, wóz-l
ki dziecinne. U·

mywalk• najclo•
naJ•
godniej
taniej
w skhdzie fabr.

„Dobropol"

Do akt.

.~

322 1927 r.

Ogłoszenie.
Komornik przy

Sądzie Okrę~owym

l ftakOW!u
Dr.

ł

w ł.odzi Leon Wąsow~ki, zamieszkały •
Telefon 27• 81•
w ł:odzi, przy ul. Przejazd 8, na n·
•
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