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Wmrszawa, dn· 29 sierpnia 1930 I'.
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Prezy.dent RzeczypospoUtej
Prezy.tleni
Rzeczypospolitej
IGNACY· MOSCICKI
MOŚCICKI
Prezes Rady Ministrów
Ministr6w
JoZEF PILSUDSKl
JóZEF

-

Wobeo tego na> llodstawie art· 26 usiQP·.
ustęp'. 2 i 3 I
Konstyttil.cjil"ozwfl~zuje na wllliosek.
Konsfyłtil.cjil"0zwflązuje
wn.ii.osek. Rady Mi.
ia 1®30
j.11l1 liii Sel1\~t z '[bJ~:ilelil: 30 Slzi'lJir:
nisłrólv Se
Sej.Dl
Slei'lJi~ia
nistrolV
r., cznac:UQJCl·C
cznac:uaJą·c tE:::rnull wy~.o:row \lao SeJmu
SCJUlU na
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l~tß-j[lej' ol~~1
,·"~,o Ilo 'ru' Itarji
łłDrii I~tn-j[lej'
Sier lotriietwa pułk.
Sief
pulk.

~aysl\i podał
podal sie
się

WARSZAV1A, ·a~.~. Wczoraj
WARSZAVIA,
Wczotaj popolniJ.nhl
popolnd.nill

depadamentu
departamentu a.el'ollau'i:yltii
a.el'ollaułyltii \vM, g. W'ilj
W'iJj
pIk..
płk
•.dYl]l.
dYllll. Ludolnir Rayski s :dozyJ:
:dożył
IIwiceministra
wiceministra spraw ·~;~.IojskoW'y~h
Dal1kla K~narz(:wskiego p(J.danie «) dy
m~tywowane ostatlliemi
osłatlliemi wypadkauli
lobuetwie
lobuctwie .i wynikami
raiduMalej
raiduMałej
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(j·!lyprzekm1aleK!IA
si.~~ ze
(j·!lyprzekm1ałeK!IA si·ę~
że nallJrawy tej, po
milu(/) .mt'ich usaov.ja.i~, dokonaó
c:lokQnac nie lDohafię
IDohafi~
zn p(lilno~ą
za
pGl:l'no~, isł:ni·ejąceyo
istni·ej~ceyo obecnie
obeeni:e Sejmu RzpU
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PREZ'YDljJNTA RlAECZYF:OSPOLITEJ

ORĘO~IE
OREO~IE
dojrzalYUl n.am.yflle stwiel'.tb:anl~ H:
iż llaj
naj I
ą rzec:u.!
rzeczą do pracy
Q
pl'acy wszystkich oby
Polski jest n~n:n:rawa
zasadniezych
zasadniczych
rzą·dzących
gdYż s'!a
s'ła
rzq.dz~cych Rzee:ząp'Dspo!iłą,
Rzec:z~p'DSPo!it~, gdY2:
oue po.ustawę
aue
po.dstaw(? (Ha wszystldch
wszystk.ich p·raw.
w· pa{lsiwie.
l
jestkonieczlla,l ·gdyi
jestkonieczl1a,l
·gdyż niestety, dl,)
dl.1 ;
. ~d.e.
6. m. q]i;. na cbaosa
cbaosu. l l rawnego 1st
ist
w. Rzeczypospolitej.
Rzeczyposp'Olitej.
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VtiZi18Wisni·e·sesji Sejmu.
VtiZi18Wisoi·e·sesji
Ssjrnu.
Sfąskiege
Sf~skieg.

do dymJsjl

W dniu
dnitl 9 wrzesnia
września li. r·
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Enten
.
En tent' ' 1' ! Jl:liCl'.S
JI:'Cl'.:g 1..
l..
NIe mcglo
magło byt iJulycb
konsekwencji.
PIk.
Płk. Rayski nlus~.ał
nlus~.al ponieść
poniese o~ipowiedzialno~ć
o~ipowiedzialno~c
Rzec.z tylko w tam, by siQ
się nie
uie f'ofną!
r'ofn~1 i by dy
misj~·. zostala
zosłała Plopzyję~a,
PlopzyjQ'~a, n~a cO czeka opb.1l.ja
pubbezna·
pubbczna·
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.zal·ządz~nl:~PreZYde~ta
.zal·z'dZ~nl:~PrezYde~ta ~Plit~l~
J spraWl.
sprawI. e WZnOWlenla
WZnOWienIa prac SC$JiSCJmU,śląskł~
SC$JiSCJmu,jl@skl~
go: Na podstawie art.
arł. 21 turl· ~konstytucyjnej
jl zZ 15.. 1920 :r.~ za.wiel"ają.cej
za.wiel"aj~cej statut ol'gam,czuy
śląskiego, OZDaCzam
oznączam .. termin
. województwa
wojew6dztwa ilQskiego,
jl

'.1 Wf:.
pl·Oa Se. jln
... 11
ląskiego, odroczone
WZ.11o.Wienia PI·Oa
jm
11... S.ś.lQskiego,
odroozone

---:0·00:-.......
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zarządzeniem
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czezWCa
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. Prezydent RzeczYPoSPf)Utej
RzeczYPoSPf)Ułej
IGNACY MOSCICUa
MOŚCICUa
P1"tt;zes
Kafiy
Minisb:6w
Prezes Rady Ministrów
JÖZEF ,PILSUDSKI
JÓZEF
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BOCZNA 5. TELEFON 121 .. 56,
do
wiado moś ci 11 ii
a je b . wiadomosci
ij; egzaminy wstępne
wst~pne odbędą
odb~dBt się
si~ w dniach
doiach

r 2 i :; wrze..
• o
0 godz,
godz. 9-ej rano. .
.
. Podania do klasy A (dIa
(dla nieumielSccych
nieumiejących czytac
czytać i pisać),
pisac), podwstępnej,
podwst<:pnej, wstęwst~·
n: wyis~ych
wYis~ych da
do szóstej
szostej wlC!;cznie
włącznie przyjmuje sekretarjat gimnazjum ~odziennje
0 z, 9"e) do 14-ej.
6
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IGNACV ·ROlDN$KI
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"Piszące telefony" w B,plinia
"PisZClce
aplinie
RozmowQ
Rozmowę w razi
raziee nieobecnosei
nieobecności abonenta
ahonenta
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Nicdziela 31 .sicl'pnia 1930 roku
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Bandyclt,mundurach
Bandyci mundurach rt1:eproznuJ'I,
rt1:epróźnuJą,
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WARSZAWA,30~8>VI lJiał~~k
lJiat~~k wi~czorem
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dokonan"o wWarszawie
w Warszawie na ZoiillJol'iUl
ŻoiillJol'iUl IHlilstęp
IH)ilst~P i
Begonapadu J.a zamieszkalego
zamieszkałego üun
t~un w dOlnUt
dOLnu t
~ zbieg\lulic Dziennikarskiej i Sul:kowskie
Sułkowskie
ka ~
w osiedht
osledht dzienllikarskietu, w,:!marszal
w,:!marszałka
go, W
,sejmu,
.sejmu, pos
pos.•.,Jana
Jana Dąbskiegoll
D~bskiegoll prezesa stron"
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mctwa
mołwa Ghlopskiego..
Chłopskiego..

Pl1pUrarny
Popularny ol$~rlykw'iwHlrrfl"lllll
Ol$~rlykw'iwHlrrß"IIlII
W
w r~G8kwia
r~G8kWia
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MOSK\VA, . aose
a08c ~,K{1111Ui!f}lnl!)lskaja
,UnH
,ia. H do:m,aga, siQ
się sltreslenia
sltreślenia z renfll'tlHII
renfll'tlHlI .....
sif
się- Uua
-nUt nic;,g(n~ za.thl-iQe
za.th:ljąe nUI
nni SZ(Wt~g razów
razow w gllO ! ki sowieeki.-3gr.;
sowieeki"3gr.; l~isarza Eltgenjnsza
Ellgenjnsza
w~ i rlli';::l'si.
wę
r!\i,e:l'!!3:~. Służą·en,
Slu:z~,ca, która.
ktora. wlas:!t1!ie
właś:!t1!ie drzwi c't wa "BiegltJey",
'jlBiegltJey", wtlbee
wnbee koutrł}wolu(;~j
koutr,}wolu(;~j
w6r;zyla,wszcz~la. g!csny
wor.zyła,wszczęla,
głcśuy ah"u'm, ldóryzwa
Idcryzwa «leno
€lenc ji tej sz'łuki.
s~rtuki.
biJ na miejsce napat!.u
bij
napad.u najblizszYllh
najbliźszY!lh sll,siad6w
sąsiadów
PisnllO I~Gd.aje,iż
I~Gd.aje,iz publiczność
publicznost
Obaj nal](lstm,icy,
nal](lst:nicy, jak röwniez
również h.rw~n,'zysząey
h.rw~n.'zysz~ey sztzególnie,j
sZßzeg6lnie,j oświru;lm~:·eni\';
oswiru;lm~:·eni\'; Jei{:nego '2;
imtrzej
imłrzej pozostali uczestnicy
uczestllicy napadu zblegli lOW
rów SZhlkl1 który
kt6ry powiada: "ilamy
"łlamy dOse
dość
. . '......
lu.eji".
,
korzystaj~c zzamieszania·t
korzystając

Gdy..pos- .lan
Gdy
Jan Dąbski
D~bski 10lO godz. 7 nl.
m. 20 wieeilO.
wieeilO,
Zaznaczyc
Zaznaczyć nalezy,
należy, ie
że cd
od pierwszej chwili
ki
m
:rem
stał ptzed ogródkiem
świadkiem
dzildego napadu na
rem stat
ogr6dldem swego domu,po I bezsilnym lIwiad
e dzikiego

do ~1~.egit)dW.ÓGh
~1~.egit)dW.OGh

l'owanych (Jeden w

OSObn.ików .U~Ul:dU
osobn.ik.6W
.u~Ul:dU
munih.lrze ofu}ersklm,

I

ojca, by
bY
. . ~a. 9 leniaB.~~el~ka.Dąbs~a,.
leniaB.~~el~ka.DQbS~a" ktorej
której
napasbncy t!daremnIl~ Jaklekolwl:ek
Jaklekolwłek wezwa
drugi .w POdoiic~:rskim), z . kt~rych jeden l1~e pomocy,.
drugi'
pomocy ,. przy~zem sz~mocą.~
sz~moc~,~ się
si~ z dzie~
zapy.tal
zapy.łal (jO
go czy
czY Jest
jest pos.
pos.DQbskuu·
Dąbskuu· Uslyszaw
Usłyszaw '. klero,
klem, podarb. na nIem
nlem suklenk,
sukIenkę l poturbowab
szy Odpowie,di
Cdpowie,di twierdzącą,
twierdz~cQ, UlllUnd\1I.towani!
uJl1und\1I.towani! boleśnie.
bolesnie. Sku:Ud napadu OdCZld
odczuł :r6wniez
:również do
•.,
.'
o~ob~icy
zaprop'Onowa,limu, aby udał
udat siQ
się zZ iI!ł tkliwie
Udiwie saUlpos.
saUl pos. DC}bski,
Dąbski, temfulatdzi€j, ze
źe
j udzjacb
.nimina
.nimi na ulicę,.
ulie~,. gdyz
gdyż maiQlll.U
mająlll.U cos,.,waz.nego.do
coś . ,ważl1ego.do cierpi on od dłuż~zego
dtuz~zego czasn/
czasuJ powaZll1e
powaZllle na
.,
zakomunikowania.Opodal
zakomunikowania. Opodal na ulicy stato
stało selce.Wia,d().]U;DSCO
selce.Wia,d().]uAJŚĆO nikczemnym napadzie
napa.dzie 1'0 ~
P
PARYŻ,
AR1'Z, 30.8· Wl
Wll1l1 oobb ll:ht
lł:ht KO(l.l16Um
1\.O(l.ł16Um
jeszeze
zeszl:a
PI) mieseie,
straSZllB
jeszcze frzechosobnikow,
łrzechosobników, przybranych
zeszła się szybko pll
mieście, wywolujQc
wywołując wszli!
wszę \ Marne mia!a.
miała, miejsce wczoraj straszna
;mu.ndul'yoflcerskie.
;mu.ndul'y.oficerskie. { dzle
dzie z:rozumiale oburzellie na ten Sl'ODlotny'
Sl'OD10Itty' ~ sbof~q
strof~q lotnicza.
lofnleza. MlfJdy,
Młody, z~le:dwie 20
201etni
letni
des:do'

traszna
traszna'.
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4 oiiai'Y w·

I
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si\!

w:

wczoraj

P~ wicemarllzalek
wicemarszałek DQlIski
Dąllski w odpowiedzi! objaw anarChji i zdziczenia obyczaj6w,
obyczajów, które
kt6re i szkoly
szkoły lotniczej,
letniczej, który
ktory dopiero
dopiere vi

i

;p.~:'~C~od:1~:~p;y:::u:~; ~ :~:::::hZy~~~Ch zakrad.
losi\! nieste~_I~~:~::: :::7n~m:a~~O~~a7:::
;p.~:,~c~od:1~:~p;y:::u:~;
zakrad,łosię

weJściowYch, W tejsal
tej sa)
::.Y.,.i~ł':~'
. i'.,.i~f':~' dz~imek iI:r~l. :weJiciowYch,W
,·.....:m.ej;'Chwill obają.iezn.
,·.....:m.ej;.chwill
obaj~iezn.

flß
fil

tnu:rozm6wcYI:zuciU.~
BUl:rozmÓWcy:r:zuciU.~

. Wiele wYbitnych osobistoScl
osobistości zglosilo
zgłosiło siQ
się do lI ":ySl)k~Ś"i.
,apara!
,,:ysok~S"i. okolo
okcdo ~oo met~ów
met~6w ,apatat
ofiary napadu. .ze
,'le slowami.
słowami. wsp·olczu.cia.
wsp'ółczucia.
SlQ
SU~ zZ nleWlado1neJ .dotychczas
doiychczas
uąl ~a zi'emiQ'
zi'emię· Lotllik wysk~oiył,~
wySk~oiyl,~
. uQI
Samoloiu przy
Samolotu
przypomocy
pomocy
.

A.·~.,'·.N
A.·~"'·.N

f\
ł\

LJI
zaś spadł
.. '. .

zas spadl de
dc ogrodu,

LONDYNj 30.8.'WclorąJ
30.8.Wclor~J p~poludniuwy ne
na we>tIQ.
LONDYN;
we>tlą·
nosil
noslł tempetifdura
tempetifdura34
34 st. C··:~tąieniu
C··:~t«::ieniu WeiQgu:'
Wciągu:'
cy/'
c'Yl· .• miejs,cowfl,SCi
miejs,cowfl,Ści 'WensleYI'Dale wskutek
wskutek
ll
dnią.
śmier oberwania siQ
się chmur,'WQdazalala
chmur,WQdazalała ') wszyst
dni~ zanotowano' da1szych,15wypadk •. irilier
telnegopota:ienia"ta~ a:e liczba afiar
telnegopota:ienia,.ta~
ofiar upałów
upal6w kie
kłe ulice. W.dwu.pobliskiehwsiaoh
W.dwupobliskiehwsis,oh wszyst
w: SlaleJ'Agljl
SlałeJ'Agljl podnio~się
podnio~siQ do
doSO
Gil osób.
os6b. .......' .' kle
kie dom.y
dom:, stanQly
stanęły pod wodt.
wodą. W wielu mia.
,~ . 'st,acje' .meteorologiczne . zap'OwiadajQ
zap'Owiadają mO stach nastaly
nasłały takie
takle clemnosoi,
clemnośoi, ii
il w biały
biaty
~liwoSt!trwaniaup",ow przez calyszeregty dzieil
~liwośćtrwaniaup",ów
dzień !lamochody oswietlat!
oświetlać musialy
musiały Sobl'
lIobl'
gOdni. S~k06ję
nawiedziły wciQ!Jll
wciągu prmdpołu
drogęreilektorami.
~I
S~k06j, aawiedzily
prmdpolu drog,reflektorami.
.,d.~a
d.~a bardzo
bal'dzo silne
sUne burze.
.
Wr~ Abel'deen piorun ude:rzYI
uderzYł w gmach L
., z,:cie
zamarlo· EJ,ektrowuie
El,ektrowuie i ko szkolny, który
kt6ry stanQI W
w ognin. Z pIonQcego
pabue muslaly
musIały wstrzyma6
wstrzymać pracę
pract.. Sklepy w bUdynku zdolallo
zdołano wyratowa6
wyratować wszystkie dzle
handlowej ddelnlcy
zahl ci w liczbie
Uczbie 350.
dzielnicy Glassgowa zostaly ., zala

ll

zosłały
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iW'5
iW'i

stanął
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płonącego I

N'owego )o1"u do
doBukateszfu·
Bukateszłu·
CIIlCAGO,30.8·.
CJłlCAGO,30.8·. W.
w. dniu
dmu wczo:rajszym40 ., z Nowego
momencie załr~ymał
zatr~ymal
Sa~ol.ot w pewnym' momencie
tys. widzów ·.zebranych
tys.widi6w
.• zebranych na popisach lotni
loln!
uueJseu, poczem. rUUQI
Si.Q
ę ~ llueJseu,
runął na. ziemiQ_
ziemię. Pilot .1
c!ty~hbylośwładkamłkatasb:ofy
lotniczej, Si,
c!ty~hbyloiwladka.mfkatasb:ofy
poniosl. smie:rc.
śmierć.
,'kł9re
t9 jj \llegl. pilot FerJlic,
Fernic, b·.' porucznik
pOluczriik 81'mji
81'mJi poniosł.
il'unluD.s1dej .kförYl\rzygotowywal
,kłórYl\rzygołowywał siQ
się .da
.do lotu
il'unluD.sldej
~'
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ali,
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PA:RYZ,
PA:RYŻ, 30.8, W~fug otr.ZVIlIl811.f1l
otr,ZVIIIl811.f1l
eJ!
wiado.mości z P'eru, były
.,.17tłenl,
cJl wiado.mosci
byly n'l'a
n'l'tIII..,.17tJenl.
zostal
zosłał oddany pod
poil sQd
sąd wojeup"Y i
strzelany. Qbecna dyktatura
dyJdatura
dajQca
dająca w Pe u
ierz Ul'ZePllrJwa
Ul'ZePflrJwa
a
.."ł'!
b orr
r
,zam
111_1
...»
ory n.owego
nowego prezyd.enta W
w Wl-'ll
'.t,.

1131 ioku'p
roku'p .,'

,11"
h
II"

I t
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ET
Er
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'. I czteroletniaco:re.czkO.
czterolełniacó:re.czkO.

~ar.·sloneGZnyBburleparaHzuJq zycte
~ar.·słoneGZnyBburleparaHżuJą
życIe

h~dlowe

w~tó:ry~~n
w~to:ry~~n

~ wlaSnie
właŚnie .pewienptZenlyslowieo
.pewienprzenlysłowieo wraz

H ,

Nt. 240

t j
r

p
sS

leczellstwo
łeczellstwo oswoilo
oswoiło sif2
się już
juz ze stylelll
PO?'~!l'eil
PHsudskiego
Piłsudskiego
na tyle, ie
że ,vulgar
\vulgar
Y
,
.
t 1.1y
"
i ordynarne wylllY,sltu~la
wYlllY,sltu~la prz,~S
prz·~S a'ly
a'lY

t Die
lic

no.,e;
na..e; Turcji
swin
świń

Upłynęło
odkąd Angora zo ..
Uph'n~lo siedem lat odkCJ,d
stała stolicij,
sta~a
stolicą nowej Turcji
\V roku 1923 było
by~o
dla og61iU
ogółu ~liespodzian~G~,.;
~1iespodzian~{~.; ~oprostu. ni~'~ to ma~~f brudne1 wschodnie miasteciko o nie
spełna 20,000 mieszk.ulcach, Dzis
Dziś jest to mia
niczego Innego po n~m, nIe SPOdZle:Vi<.~
spodzle",,~ Il spetna
licz~ce okolö
około 100000 mieszkanc6w.
mieszkańców.
jednak szanujfJ.cy
szanujący SIę
Bl~ .obywatel niC ,. sto, liczące
Obliczają, ze
że l'zl\cl
rząd wydal
wydał przeszło
Obliczajet,
przeszto 60 mil
roll ..

I

I

czytac
czytać tego bez uczucia wstydu i upoko
: jakżeż
jakzez daleko naln bo'wiem
bo\viem do ogól
ogol I
uswiadornienia politycznego, skoro te
uświadomienia
'u "przemowienie",
"przemówienie", profat:rujące
profat:rujf1,ce mo
roo
uchodzi w pewnych
kOlach
za,
kołach za'
jacJę
opatrznościowego męża
jacJ~ opatrznosciowego
m~za stanu·
staun·
Dotyczy to zresztą
zreszt~ w równej
rownej mi
mierze
erze i tre

I

jonow dolarów
jonów
dolarow na budowle
budowie drogi, elektryfikae

ję
wogóle srodki
środki majClce
mające upodobnic
upodobnić Angorę
j~ i wog61e
Angor~
da
do stolic swiata.
świata. Ivlustafa Kernal Pasza
P asza oka~

•

1l owiec:.

Pomiędzy
Pomi~dzy wznos%onemi w centrum bu.,
dJ'~kami odznacza się
si~ Angora-Palace ..Hotet
zbudowany .'I.\edlug
.'I.\edług ostatnich wymogów
wymogow kom~
fotu~ Niedaleko stoi T urk Odja~ czyJi '''Dom
tureeki", w którym
ktorym znajdujt'l
znajdują się
si~ sale koneerto

we" teatr, czytelnia, sale balowe i sale odezy"
towe. Poza miastem konczy
kończy się
si~ budowa dwóch
dwoch
wielkich budynków
budynkow ministerstwa
ministel'stwa obrony
obronyn.aro'"
n. aro'"
dowej. Rozsiane St\
są po miescie w8pania.le
wßpania.le
rezydencje obcych posłów
pos!6w iiambasadorow.
ambasadorów. Re
prezentacja sowiecka miesc:i
mieści Się
Sl~ w wielkim
czarnym budynku, przypominającym'
przypominahtcym' raezej
fortec~ nizpomieszczenie
fortecę
niż pomieszczenie ambasadora. Gru
Gru"..
pa domów,
dom6w, mies:z.czących
mies:z.cz~cych przedstawicielstwCt
przedstawicielstwet
niemieekiekosztowala
niemieekieKosztowała półtora
p6ltora miljona
miłjona doJa
dola..
swoj gmaeh
re ...
rów. Takie
Takźe Polska posiada swój
gmach reprezentac.yjny.
Tureckie zgromadzenie narodowe :tam"
knęło
kn~lo swą
sw~ sesję
sesj~ 10 czerwca i otworzy ją
j~ go ..
piero 8 listopada. \V ostatnich dobatach kry
tykowano rzqd
tykowaIlo
rżąd dose
dość ostro pomhno tego,ze
tego,że ea
ca
ly parlament. ztozony
złożony z 415 czlonkow.
cźlonków. rekru
rekru"..
tuje sic;z
się z pomiędzy
pomi~d%y stronników
stronnik6w Kemala. Ag..
ha Ogiou Ahmend Bey. sędziwy
s~dziwy poseł
pose! z Kara
Kars
i<\dal
iądał obnizeniabardzo
obniżenia bardzo stosunkowo wysokich
pensyj posłów,
posl6w, którzy
ktorzy pobierają
pobieraj'i, 3500, dolarów
dolar6w
roltzriie
roltzńie majq
ma.ją wolne
walne bilety kolejowe
kolejoweii inne do
.datki repre%entacyjne. Wniosek ten upadł,
upadl,
ale więlu
wi~lu deputowanych glosowato
glosowało za nim,
nirn, wy
chodzElc
chodząc zZ zalozenia,
zalożenia, ze
że dobrze
dobn:e płatny
platny poseł
pose~
jest raczej urzędnikie.m
ur:t~dnikie.m rządu
rz~duff a.nie· jego kry
tykiem i doradcą.,
są rze"
dorade~, Wybory w Turcji .' st\
czą dose
dosc prostą.
Ponieważ niema innej legal
cz&,
prost~. Poniewaz
nej partji oprócz
oprocz Kemalistów
Kemalist6w kaidy
każdy i~h kandydat bywa wybrany. Gdy podczas ostatnich
wyborów
wybor6w pojawił
pojawil się
si~ jeden kontrkandydat. 0o·
trzymat! ieden glos. Prawdopodnbniesw6j
Prawdopodnbnieswój
własny~
długo potrwa tßki
tĄki stan
wlasny~ Jak dtugo
stau .. rzeczy
rzee:r.y
~trudno przewidzieć.
przewidzie6. nie mQze'
mQŻe' jednak
jednakule
ule..
gacw~tpIiwosci ze
gaćwątpIiwości
że jest to .polityezne pr.owiz ..
zorjum,
. Il

zuje
z'uje duze
duże zainteresowanie dla
dIa rozwoju Ango ..
ry i osobiscie
osobiście nadzorowat
nadzorował niektóre
niekt6re roboty,
W szvstkie pieniądze
pieniCldze pochodzą
pochodz~ z dochodów
dochod6w
państwowych,
panstwowych, ale pomoc cudzoziemców
cudzoziernc6w wyra
ziła się
inży..
zita
si~ w zatrudnionych budowniczych.
budowniczyeh. inzy
- - I nierach i robotnikach, Tych przybyszów
przybyszow sciflg
ściąg
Vi numerze
nrinierze wczorajszym dalislnytylko
daliślnytylko I n~ę~o
n~~~o z. najr~żnor~dniejszych
najr~znor~dniejszych stron, ezego
czego wy
soczystych wyjq..tkc)\v,
wyjątkó\v, winnniSmy
winnniśmy
za
zu. t mkIem
mklem lest me~o fantastyczny
fantastycz:ny wygletd
wygląd miasta.
jeszcze czytęlnikom
czyt~lnikom naszylil
naszyrrl
kr6tkie I' Obok un·ędowyc;:h
krótkie
uru~dowyc;:h budowli, sied?.ib ministersh'\T
ministershl\T
enie wywiadu:
i urzęd6w,
zrodziły się
wywiadl.i:
urz~d6w, których
kt6rych plany zrodzity
si~ w ~ło
~lo ..
wie architektów
architektow niemieddch, wznosz&,
wznoszą się
si~ wH
wił
poseł
posel stwerzony jest poto by
hy glupio
głupio py Il le projektoWatH~przez
projektowat'!eprzez FranGuitówtwory
FranGCli!.owtwory wJo
wlo ..
glupio
głupio m·6wil·
m·ówił· Pilsudski
Piłsudski 'nie jest dziew l kiej fantazji 1 angielskie bu!'!galow i kamieniee
do wszystkiego - odklada
odkłada zatem na l w amerykanskim
amerykańskim stylu,
wszystko'irine i :szuka
wszystko'inne
:szuĘa glównej
gl6wnej
troslri.
Najwi~kszE\, trudnoś~ią
Największą
trudnos~i,\ rządu
rz~du tureckiego
tą
wśród jałowej,
t~ jest zmiana
zl11iana kOllStytueji, która
kt6ra na w modernizowaniu polożonej
po!ozonej wsr6d
jalowej,
i ulozona
ułożona jest niechlujnie,
niechlu:jnie, jak
nie, 1l piaszczystej pusty'ni p.
nic,
P.. ngory, byta
była kwest
kwestja
ja za
jest
jestumysl
umysł panó"w
pan6w posłów;
poslöw; ., snlier
śn1ier ! opatrywania miasta w wodę
wod~ i kwest
kwestja
ja ... eienia
cienia
. Tysictee
Tysiące posadzonych drzew zaradzily
zaradziły bl'ako ..
chlewem poselskim, dla
dIa tego
Pi!:
Pił li wi cienia, a choewiele
choć wiele :At nich zginęło
zgin~to :z bra'"
bra"
nazywa ją
jiJ. ,:konstyrutf}."
,:konstyrutę." bo slowo'
słowo' to
ku dostatecznej pieczołowitości
pieczolowitosci innerpzwijajct
innerpzwijają
IJVJ."LUU,a.
IJVJ..LUU.a. "prostytutę".
,!prostytut~".
si~ i plamami zieleni oiywiaiCl
się
ożywiają widoki miasta.
<> konstytucji - reszta. to wymysla
wymyśla Wody ,niema dotychczas pooostatkiem
podostatkiem ale kon
d
trakt zawarty :z. towarzystwem
towal'zystwem niemieckim ma
aresem
a resem posłów.
poslow. W tych ldlku
kilku zda ją
jl\ sprowadzi6
sprowadzić z dalszej odleglosci.
odległości. Mustafa
MusŁafa
stre$zcza się
si~ caly
cały pro.,gralTI PHsudskie
Piłsudskie Kemal Pasza
Pas:za sam poszukiwał
poszukiwal ,wody W
w okoliC.a:JYPlan d,ziala~i~
C,a:JYPlan
d.ziala~i~ w. sprawach
cy i odkryf
odkrył kilka iradel,
żródeł, kt6re zuzytkowat
zużytkował na
jego --.naJyvainleJszych.
--.naJyvażnIeJszych.
,
. swej farmie. Farmę
Farm~ tr;'
tę' za!oiyf
założył szef rZt\du
rządu tu ..
,zf1~viedIi się
si~ ci\vszyscy, którzy
kt6rzy reckiego, by chlorom
chlotJom an'6tolijskim zad~rnotl~
się,
że usłyszą
odpo\,riedŹ strowac
strować 6łogosfawieńlitlrvri
WS1JóCcesnych urz~
urzą, .. ·
si~, ie
uslyszfj. jakę,ś
jak~,s odpo\,riedZ
blogosfawienlitlrvri WS1JoCcesnych
.
, .1 dzell i narzędzi
narz~dzi rolniczych. Zakupiwszy trakTreviranusa, jakieś
jaldes \vezwanie do I tory, pługi,
plugi, parowe,etc'
parowe,etc' fł przeobr~~,ii jalowązie
jalow&,zie
wszyBtldch
sił dla
Inwentarz utworzo~
wszYBtkich sil
dIa odparcia grożą
groz~ . mię
nii~ w' urOdzajne
urödzajne grunta. Inwenbuz
~~
Z zeWnątrz
też Il no z koni węgier~kich,
zewn~trz niehezpieczel'lstvva!
ni-ehezpieczel1stvva! Byli tez
w~gier~kich, angielskiego bydJa,
vvywo I
J ktorzy
którzy sfJdzUi,
sądzili, że zmiana rzq.du
rządu "vywo
Zostala
Została przez trudnosei
trudnośei
gospodaI'cze
III
111
ali się
si~ zapewne, że z ust premje
zapQ\1f1edz oszczędnej
oszcz~clnej gospodarki,
podatk6\v'yeh.· .
podatko\v'yeh.·
._
Ioni
I oni zawiedli siQ
się srodze; ,ze sl6w
słów premje
ludności
Połs~e
Pols~e
conaj\vyiej
conaj\vyżej '\vywnioskowac,
'\vywnioskować, ze
że
r
Ghhvny
Głó,vny urzą,d
urz~,d statystyczny· oglosjl
ogłosił nie ~ :malZenstw,
:małżeństw, któ1"j
kto1"j ch liczba
Uczba \vynips1.i 102!C48
I
• zlogospodar\!ze
złogospodaręze u\vazapensje
u\vaż.apensje pO'
po' I
W '; co,
ciekawt;!.
statystykę
urodzin,
zgonów';
w
poró,vnaniuz
pjerwszYln kwartaiCUl
kwartałCUl
z\vykle
ciekawQ.
statystyk~
zg0110
CO,
poro,vnaniuz
\nle pensje n11n., f'luldusze (,tyapoz. i
i
zaw.artych
zawartych
malzenstw'\v
małżeństw'\v Polsce
Polsee
za
pierw
~ roku ub·, stanowi poważn-y
powazn-y
wztost,
\vynQszQ
\vynQszą
tacyjnego) na i "rozkradanie" pienię,
pieni~ ,
szy
kwartał
rb~
ey
aż
18,8
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kwartal
rb·
cy
az
proc.
pr~ez ... posłów.
pos16w. YVprawdzie opinja Naj ,
J hby Kontroli lnó'\vi
Ino'\vi Co
co innego, 1'oz
roz \
.,. statvsty'ld
teJ'r
\v"ltnika,
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Trybunalu Stanu
również, ale wlasnie
właśnie I szym kwartale br. zarejesÜ'ows,no
Stalllt rowniez,
zarejesti'owa,llo 258.803u
258.803 u
. "stwierdza'~ PUs'Udski,
Piłsudski, ze
że iTrybunal
iTrybunał i rodzefl.
tYIn ~;alnyn1
~;alnynl czasie liczba zgonow
zgonów . PRIEl
PRZEZ .RADJO
Je
JI? t · .
. 'I rodzetl. \v tYln
S
s "lllechlujnern urzfJ,dzenien1
urzę,dzenienl praw'
praw
,v
\vpolsce
polsce wyniosla.129.186.
wyniosła.129.186. \V rezultacie po
\vyzszych
\vyższych zjawisk naimralny
przyrpst lu
PONIEDZIALEK,
PONIEDZIAŁEK, dn. LIX. 1930 t.
u;;~p .;: "slabo'w
"ślabo'waniu"
DQdajmYdo tego u;;ęp
aniu " dnosci
dności w .plerWszyn1
.plerwszyn1 . k\'vartale rb. wyraza
wyraża
Piłsudski ta,!r
Pilsudski
üik nieoczeldwa,nie wy siQ
Sygnał cz.asuJ hejnaJ
hejnał zWieiy .Mar.j~e~
się liczbą,
liczb~, 12tJ.616 główT~
gl6wT~ co, bezsprzecznie,.
bezsprzecznie" U
u 11.58 . Sygnat
kiej
ki
ej
w
Krakowie
i muzyka x płyt
p!ytgram.
gram.
z~ przysięgą
przysiQgQ, (lnaj 1926!) a,przechv
a,przecivv vvazac
vvażać nalezy'za
należy'za liczbQ
liczbę rekordo\\',fJ"
rekordo'\T~J') z\;vazy\v
z\;vaży\v
Komunikat
meteotologicltny.
Po
komu. llU
liU i wyczerpalislny
wyczerpaliślny
Juz cal:1"
całą"
szy, ze
że w pcrównaniu
pcröwnaniu z analogicznym lnvar
Invar 13.00
gramoł.
nikacie dalszy ciąg
ci~g muz. gramof.
progralnOwej enuncjacji pl'emjera,:
talern
talem
roku
'U!'ü}glego
'U!'ieglego
cyfr~
.
te
W~.k~ZUj~
W~.k~ZUją
i
1,,Jednq,
Jedną. ma"
t
1
'.
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. Y ~ wy'\vlad ten dobra stl'O wzrost urodZIn
urodzIn o
0 3,1 proc. 1l Jednoczesnie
Jednoczesnle o0 I 15.15 Komunikat gospodarczy
Z.~Ta
. '
.
Odc%yt krajoznawczy
kraioznawczy
\,Varsza\ov grOlnny spadek smiertelnosci,
. ca na nIą
nl~ uwagę
uwag~ "Gazeta \,Varsza"v
śmiertelności, \vynoszfJCy
,vynoszący az
aż ij 15.50 Odctyt
PISZąC:
_ _ __
PlSZ~C:
Muzyka
:z płyt
plyt gramofonowych
16.45
24 procent·
- - -- Muzyka
lekkaz
lekka
z kaw. ,.Gastronomja'"
18.00
Ostatni ,,:ywiad stworzyJ
stworzył taką.
tak~ sytuację,
sytuacj~,
Jezeli
Jeżeli
tempo
naturalnego
przyrostu
lu
Iu
~
19.20
Pogaw~dki techniczn~ Inz.
Pogawędki
Inż. W. Rabęcki
Rab~cki
Sl~ ogromnie
SIę
ogl'omnie odpowiedzialnosc
odpowiedz-ialność
Po1sc,e stale utrzYluyvlało
utrzYluyv\ralo
si~ na ~ 19.35 Plyty
dnościw Polsc,e
się
g;ramofonowe
Płyty gramofonowe
:vszystkich, którzy
kt6rzy otacza]' a p. premje dnosciw
kt orzy
b
. ~
tYU1
tyU1 poziomie, to w przetCiągu
przetCüJ.gu roku przyrost
przyros t 20.00 Frasowy Dziennik Radiowy
Radjowy
. ez względu
wzgl~du na za,jrrlOwane sta
(w
okrq,glych
okrągłych liczbach)
wynioslby
wyniósłby 5.16.000
20.15 Koncert
-sl!
-są wykona\vcami jego woli.
woll. Ich
głów-o \V ten sposób
spos6b po latach dziesięciu.
dziesi~ciu. lu
22.00 Feljeton:
W~b~c tegO co
cosi~
się dzieJe, bylaby
byłaby g'lO\v.
eljeŁon: "Legenda i prawa 0.
Q szkolach
szkołach
{tnose
j.o
tlność Polski dochodzHabydo
clochodziłabydo Ur·zby 40 nlil j.G
ztodziejskieh'1
złodziejskieh'1 - p. J Misiewic:I
N" Ktol'ego nigdy"nie
nigdy" nie
wybaczy hi
nów osób.
osob.
- - -22.15 Komunikaty
.
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ońia bierności
biernosc1 i cale
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b~dziemialstal~, tendenCję
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zwyżl,o'\vą, "vska
'Vvska
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to liczba za vvartych w tynl okresie
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.Or1t~.uliz~acj~ spotec:'Zne
.Or1t~.u.łiz~acj~
społec:'Zne prowad~ące
prowad~qce
walkI z alko~lohz~e:m z~~cydowały
walkl
z~~cydowaly się
si~
o.g61:ne-,p~18~\.1 l~o?gre3, l\ongres ten
o.gól:ne-,p~18~\.1
teu
$l~ \V W lhue dnIa
SIę
dnl8. 7 i e
EJ gr~dni~.
W
obrad porwj:zO~H':l
porw,;:zO~H':l :rl?D. być
byc między
mh~clzy innemi
wa prxeprowadzenla na szet·~]z.ą
szet·~]z.~ skalę
skaJ~
plebiscyt6w
plebiscytów
prohibicyjnych
w
calym
całym
pierwsze dwie, czy tl'rZY powieśd
powiesd p. Pier;
Pier ; polskinl,' onlavvIany tutaj zwrot pa'~a Benoit :
przypacU do srnak:u· \Vlen1 to od
re Benoit
Banoit uczynily
uczyniły autora
autol'C"t "Atlantydi' znn.
zna wcale nie przypadł
SiudentB
StudenCi t~u'eccy Iwiedz
Iwiedzą
q
Inoich
l{ol'esponden
t6 W,
törzy mi przesłali
przeslali
lnoich
l\ol'esponden
tó
w, tórzy
nym, glosnyrn
głośnyrn i poczytnYll1
poczytnYIl1 pisal'zen~ i W. Po,l
w
ostatnich
dniach
wl'xesnia
wl'xeśl1ia
br
nu.Ulcr ,.Jornual'u
,.Jornual'iU z ,.Hequete a 1\11. 'l'ehitche
',l"ehitche
see pisze
sce
\Vadaw
\Vacław Gl'ubii1s1\i
Gl'ubii1s1ü \v. "K:urJeTzc nUUlcr
dzie
do
Polski
wycieczka
student6w'z
studentów
'z
Warsza.wskhn": TluTl1aczono
Warszawskhn":
TłuT.l.1aCZOno go 1l drukoWfi.
drukowfi. rine ari~tocrate et bolchevik" ,Ale, ocz,ywi Mlodziez
Młodzież turecka zwiedzi wszystkie
ście nie 'jest to sprawa tak ważna~
wazna~ azeby
ażeby nad
miasta uniwen~yteckie.
no IU
lU nas llietylko w ksią~kaeh,
kSÜ1~kaeh, aale
le i w ~zaso scie
nią,
debato\vać
dht:iej,
niż
sekunt
trzy-dzieści
nü~,
debato\vac
dhl:iej,
niz
trzy-dziesci
pislnach. Ale tQ
to ni81nal>f)
ni81nał>f) za~rl'tere.snvvanl~
za~rl'tere.sÜ'vvanl~ po
Siiiltre maMawldtr:
Stiiltre
maMawldłr: ni
i1i SlijslU
ŚląsIu
ez~~tkQwą.
ez~~tkQw~ tvvórczością
tvv6rczosci~ pana Benol t , pO~l.ada
Na terenie województwa
śląskiego
wojew6dztwa slC\skiego
j~ceg'o wybitny dar zaju1uj::}Cej
jąceg'o
zajn1uj::}Cej . narracJI,
narraC]l, .,~v
~v
wadzone Sq
są prace konserwatorsiw ..
cyjne przy malowiqlach
malowiqłach seiellnych
ściennych w
mial'ę
się nowych Jego
utwo
mial'~ ukazywania si<}
Jcg o
fAł
sw.
św. Sta.nisIawa w Starym
Stal'ym Bielsku, gd:de
row
róW stopn:iowo u na}:)
na}'3 lnal
Inal alo'
ało' i od kilku !a~
duje się
malowideł. z XIV
si~ kilka warstw malowidel.
gwiazda 'popularnosci
'popularności autora "Atlantycty",
"AtlantydY".
jedną
iedn~
i XVH wieku~ Zwlas!cza
Zwłaszcza malowidfa
malowidła '
bardzo zbladila
zbladła na horyzoncie
horyzoneie polskiego czy
są
bezcennym
przyczynkiem
do
sc\:
telnictvva. Najzupelniej ,,1etnio G' napr~ykla.d
wczesnosrednKowje(~2!;Jlego poIskie~J~)
wczesnośrednKowje(~2!;Jlego
Londynslde
Londy:ńslde British MuseuID
Museum
nabylo
nabyło o
0
przyjęto
pana
przyj<2t o rn nas powieść
powiesc pa
na Benoit p ..t
monu~l~n~~lne~~o. P~zatem r'ilstad;uję
r'ilstad;uj~ się
si~
kOSClOłow drewnianych.
drewn'anych.
Znanego l11'ultimitjonera
lnultimitjonera
aluery ka kOSClOlow
"Alberte", gdzie dzialalw
działał w sposób
spos6b wysoc~ nIe statnio od znanego
Morgana zn
Za 33.000 fun
lnily
lniły l)e\v,ien OSObl}ik pochodzeni~ ~)Qlsklego, kailskiego, Pierponta Morganu
WSZllilHthpoislrd
WSZllilHthpOislłd zjillzd
zjälzd fotografów.
fotograf6w.
tÓVil szterlingo'V\r;
szterlingÓ'\Ąr; c~yH okol0
około półtora
pöHol'a lniljona
luiljona :
Ani naln było
bylo w glovvieobl'uszyc
głovvieobl'uszyc fllę
fll~2 z tego t6Vil
Jak donosz~l z W arszawyw
arsulwyw dniul
dniu 1
złotych egz,emplarz dziela
dzieła kSÜicia
księcia cfeT ana de t snia
powodu na pana BenoH, ponIoważ
pon'inwaz vvielny, ze
że zlotych
śnia br. odbt;clade
odbęclade si/?
się w stoli~v
lH'Zecle z
POL1k .lest
jest .rycerzem
.ryeerzem bez BeHort, syna Henryka
Hel1ryka IV. ~,KsiC1ga Godzin""
God:.dn"" zjazd
ż n;ie kaj~dy Polük
ziazd fotop;raJów~
fotop;raf6w~ W'
w' iok~llu Zw: R
.1"liüdo"Na 14.
zn1azy, jak nie kazdy
każdy AngIilc jest gentleula
gen't1eula będ.t3.ccg·o
b~d.t3,ccg·o niezwykle rzadkim
'·ibiarY1TI
'·ibiałY1TI krü
krti chrze~-icij,tflSkich ul, .1"liodo"Na
nem i ~al(niol{ai.dy Francuz czloV\Tiekien1
cZ'łoV\Tiekien1 do kienl",
kienl". Dz:iolo
Dz:ieło to ozdobione jest 300 prześlicz
przeslic?: ~;&J1tomatycJu'!lt~ $19grtir~U:«itu:ja mlft
mm pr
pl'
hl'ego ~lrna]{!!.1.
ostatnieh księ,żkach
ostatnich
ksi~,zkach pa:na 1l;(3n1i
11;(3n11 nl'injatul'anliwsp61e.zcsnych
nl"injatul'anliwsp6łe.zcsnych znakOlni
koie,iowytth ...
koie,iowyc:h
Benoit
Benoit()~llahła
()~llahla
jego swada narratorska 'I tosci
tości i pochodzi z ltonca
końca XV· stulecia.
Na terenie dyrekcji
warszawsldej,
dyrekcjL warszawsldei,
i mnie;i
mnięi ,au.toroWi
,au,tOl'OWi (lOP,:iSUje niezaprzeczona
niezaprzeczona. je ~
szarze województwa
wojewödztwa 16dzldego
łódzldego i
okr~g6w, zapro\tvcH:lzane są
okręgów,
s~ obecnie
go zrlolnosc
zdolność podniecania
podniccania ezytelnika"
czytelnika·
H
Zoija Batyeka
teatt1e
rzqdzenia,
rządzenia, majqce
mające na celu zabezpiee
Przed
,spotkała pana,
Pl'zed lUlku
Idlku tygodniami
tygod'tliami .spotkala
pana.
piecxeflstwa na przejazdflC'h kolejowych.
kif;j(;:\f: rn
Benoit 'r,almwnaprzygoda w Sowdepji. Korni
Komi !li
\Xiprow(.~d~ane 81.1
są m'ianovdcie
nlianovdcie
Znana aktork,l filnlO\Va, Zofja Batycka automatycznej sygn,aHzacji, kt6rez
oś\viaty, tO\N3.l'Zysz
łJunaczars1dj, wydal
wydał '~
sal'z: os\viaty,
tO\N3.l'ZYSZ lJunaczars1dj,
które z
gościć będzIe
surowy
1.1suniQcia
u,suniQcia z bibljotelr., czyteln
czytelń ;' goscic
bt2dzie ,vkt'ó~ce
,vkt'ö~ce na scenie
seenie Teatru
Teutru PoJ
Pol dejscia
dejścia POCiągu
zarrlykać będądbarj
POCHU~U zarrlykac
b~dlitdbarj
cającą w stronG
stronę nadjeżdiają(.~ych
nadjezdiaja"(.~ych
sldego w Kic1(:(H~h, jako aktorl
aktor]:L':l
.L':l Ch\lrnatyez cäjqCq
i księgal~l'"l
ksi~gal~ü
duzej
dużej Hosc1
Hośc1 utworów
utwor6w skiego
woz6w IaKarnie 0
o świ~~tIe
swü~tIe czerW()llem.
czerWC)llem.
Donosi 0o t(:n1 ,)810'\\'u"
'J810'\\'u"
radornsko·-kie wozów
kt6rych wyrnienU! na. Donosl
"niecenzuralnyeh.'", srod
śród których
ProjektujcSlti
Projektuje
się
ponadtozalożenie
ponadtozalozenie
loclde.
dwie po.\vieści
pÜ'\viesci Piotra
Piotl'o' Benoit, ;,J~.tlanty(lęę"
;,J~.tlanty(lQQ'" i , leclde.
lizacji
Hzacji nietylko optycznej, ale t6wnid
tównięt
"Albel~tę".
., p. Be ł
"Albel~t~". Zapr~:ekład
Zapr~:eklad tych powieści
powjesci "p.
styczneif
siycznejf przez dawanie automatyczne
autömatyclne
,noH nie, otl'Z,Y111al:
z~a:nane.~
k~,ł
,noft
otl'Z,Y111ał: oezy'\vise!c::,
oezy'\viśe!c::, zł
a!nane ,~ k~
16w
łów prze:c: dzwonki alarmowe,
l{~lhlzkj bez naz'ti'i~ka ,autora
l{~lhłŻkj
piejlri., ,bo sowdep]a,OplekluJ[~ca SIę
Sl~ robotnI,
robotnl,
"V
powstalo. ostatnio noweprzed
''v Paryzu
Paryżu powstało.
nowe przed POZDt
POZDt ń.Wolczyz aJkohollZ
ąlkohollZ
kami. uvvaza.:."
kami,
uvvaźa.:." ... literat{nvza
literatćnvza pr6żnuj~~(~ą
pr6znuj~~(~~ bul' ~
si~biol'stwo "VIt'ydawniczc>
siębiol'stwo
'VIt'ydawniezc>
ktore zamierza
które
ill1azj~. Ale "uieeenzu!'alnosc"
Żluazję.
"niecenzuralność" ,'t
,'tyell
y ell d"\vóch
d'\voch '\
Istr!iej&c~ w Pcnn.anlu
Istr!iejąc~
Penn.anlu pOffJIqnia
wpro\vadzic
wpro\vadzić przewrót
przewr6t \v
\V sto~lUnkuch ksü,}gar
księgar
alkoholo wa l'oztaczaopiekę
l'oztac:taopiek~ nad alkoh
powic'T-5d - to ul'üyslnie::]zna
ul'eyś1rlLe::]zna farsa· Z fa:j'szy ~
powh~'sd
ski eh,
ch, albov,irieUl
alhov,irieUl będzie
wało wszelkie
b~dzie wyda walo
i da.zy
dąźy do
da pozyskania tychnieszczęś!!,
tychnieszcz~s!!,
•ł wegokroKcJ.
wegokroltu ,kon1isarza ł-lUllaCzarskit~go
I-lUllaCzarskit~go sko ~
dziela
dzieła zUJ?elnie al1onimowo, nie podając
podaj~c na fiat
Hat nafogu
nałogu dla
dIa calkowitejabstynenep,
całkowitejabstynenep,
rzystal.p. Be-l'loit,
rzystal,p.
Be-l').oit, i wydr
wydrll kowal
kował wpal'ysldu'l
opinji ' fa~howcó~J\V
fa~howc6~J\V
w@dług zgodnej opinii
zwis1\:
zapoczątkować nową
zwisk autorówauto:r6w· Ma to zapoczq.tkowac
now~ w@dlug
".TO!Urllal'u" otwartty list do tQWariZysza
".TQ!urnal'u"
towanzysza Czi ~
zb~dnyl'!l . warunkiem.
zbędnyl'!l.
warunkiem . ich ratowali:I~, p
erQ
erę w sztluce,
szt1uce,
gdyz
gdyż vvartosc
vvartość kazdego
każdego dziela
dzieła
czerina "arystokraty j bols2;ewH:a"'.
bols:;;;ewH:a"'. List jest 1
l ustalana będzie
wszem pohaczu
poh-oczu br. bylo pqd .opJekl\.opJeką. ,'
bQdzie YvVedług,
YvVedlug, tresci
treści
nie zas.we
zaś.we
235 osbb 1 w t~<,;m 22 kobiety.,
kobiety .. Siostra
dl'ugi,
,P. Benoit J
długi, szyderczy L·. niedovv'cipny .P.
nazwiska autora. Twórca:
Tworca: wyrzekając
wyrzekaj~c ka adbyla
odbyła 335 wi?yt'w'
wi?ył" w , dQmach
domach
p:i.sze, że
ze obydwie inkrY111inowanc S'woje
s'woje l{się.
l{si~ .~ d:hlg l1azwiska
się
oznaczenia.
dz,ieła
swem
nazwiskiem;
skła Stwierdzono
siQ
OZnaezenia.
düela
skla
Stwiei'dzono
ii
iż
26
os6b
osób
obf!cnie
w cale
iki ptzeczytał
ptzeczytal i nie uwlaszezajq.cego
uwlaszczają.cego sow!:
je, u 68 asch
osób zaznaczyla si~ ZJ:JaC21Da
Z!1JaC21Da
duc
dać
b~dzie
będzie
dO'Nod
dO'Nód
ca,lkowitej
całkowitej
hzzintere:sow
hezintere:sow
nich nie zna.lazl.
zna.lazł. Vili(2C
Vilięc siędzi:wi
re ~
depji 1,V nieh
si~dzi:wi 1'e
noseL
ności. Pierwsza anonimowa ksiQ,zke
ksiQ,żke ukazac
ukazać
presjom 1,Jolszewicldm, zwlasze'za,
zwłaszcza, r~e w "Al li
Stulec:le powstaala
się ma w ciągu
sif2
ci~gu bieżącego
bie:z~cego miesiąca.
miesi~ca.
bert?", SP"
d. o.l,)a,~.n,l,·
SP,. e,' ,dja~,nie,'
,dja~,nie.. ,dla"
,dIa., pr~YPo,
pr~ypo,
o.l,)a.~.n,l.· a się
si~ r,zą
r,z~ I~"
go W
w IWarszawie
dO\Vl boIs7.ewlf:.k:letnU
boIs7..€wlf:.kl€tnu dfti
dfl,i zbroan1C~y
zbroan1C~Y typ w
Warsza wa obchodl$.ic
obchodl$.ić będz.ie
, Nowa fJ(r~~i{ SC
ść Rer[u~rqoe'a
h~dz.ie baralO
bardlo
Polalra, SQ,
osobie PolaIra·
Są TO
to drwiny, .10:::(; to dowcip
c1yscie
c1yście
100·lecie
powsta.nia
powstania
listopad
jest
jestto
to u'szczypliwość,
u'szczypliwosr, dokuczlhvosc
dokuczlhvość pod adre ,
CZy BEOZIE ZNOWU WSPANIAJ::.YM
WSPANIAŁYM
in. przewidziany, jest historycrtny
8em
sem czer\vonego earatu,
caratu, alB nie. mozna
można po I
INTßRESEM
INTERESEM
strojaeh ówczesnych
owczesnyc:h wojsk rł"'I'l~lA1stan!;;"J.1""
... (\~lA1stan!;;'J.l""
wiedziec
wiedzieć rr zeby
żeby ten zwrotsarkastyczny
zwrot sarkastyczny od I
Nowa, od pe:wl1ego czasu zapowiadana Starem Miescie# W kilkuwiększ,cb
kilkuwi~ksz,cb
zl1aczał siQ
się vvyjątkowYln
I powieść
zl1aczal
"vyj~tko\VYln blaskiem.
blasldem.
powiesc Eryka lVrarji
IVrarji Remarque~a -nosi ty stolecznyeh
stołecznych wystawiona bt;dzie
będzie "Noc
flNoe
Wyspiańskiego.
Gdyby powieściopisarz,
powiesciopisarz, polski
polskj ITHllując
nHlluj~c I tul
'buł "Kameraden H ("Towarzysze") i ukaze
ukaże się
si~ dowa" WYl!lpianskiego.
erolowieka
erołowieka o
0 charakterze łotro\~!skim
lotro\~!skim uczynU
uczynił
r6wnoczesnie
równocześnie w kilku vllielkich
vilielkich dzien!nikach
W WARSZAWIE
WARSZAWIE POPROZAL
go wswoje1j po\'(Jeś\';i
po\'(Jes\';i FrancuzenJ,
Fł'ancuzenJ, i gdyby ta
jako powieść
powiesc feljetonowa w języku
j~zyku nimniec '
\tV vVal'szawie
vVal'szaw1.e podwyżSzQno..
podwyzSzQno. cenQ
cenę
powleść
powlesc dostala
dostała się
si~ dzi"\vnYlIl
dzi,vnYlIl tl'afell1
tl'afeU1 na in I ldm,
kim, angielskim
angielskitn i innych językach.:
j~zykach.: Filmo I
o 1 grosz na kilograu1ie. Chleb ,. , A
deks wpanstwie
w państwie n:iemieckielu,
n:iemieekielu, autorowi
a utorowi pol wanie tej. powieści
powiesci jest przewidziane
prze:wiclziane na je : sztuje 44 gr., a razowy 37 gr· za kg.
skiemu z pewnością
pewnosci~ nie przyszłoby
przyszloby na rnysl
rnyśl ., sien
sień br. (Jak wiadolTIO, film ~,Na Zachodzie
Zachodzic
san.acyjJ.la dopie,ro
dopiępo kilka dni
dnl tem~ d6W
pisać
liście np. do l1 b~z zn1ian"
pisac ironiczniew· otwartylll
otwartYlll Hscie
był
byl
vvyswietlany
"wyświetlany w Europie; zmowala
zmowała siQ
się tanioscifJ,
taniością c!11
f,hleb.'~,
eb.'-1, Zf\ łZą
lZ~..... .... ,'
pana ministra Tre\'iranusa,'\z
Tre\'iranusa,,tż postać
postac lotra
łotra i NIemcy
Nlemcy bojkotowali go wybitnie ze wzglQdu
względu
nacyjnych.
....
t
.
'
'1
.
I
'ł
uczynillauor
uczynnauor
W
w SWOIm
SWOlm .ut'vvorzeurilYS
.ut'vvorze llrilys'lnIe i rzekonlO nazbyt rdalistyczne i satyryezne
satyrycżne
Ji'ra.l1c
Fra.l1c'uzetn
uzein dla
dIa przypodoharda
przypodüharda si<;}
się rZqcdovvi
rzącdovvi ! potraktowanie ar.mji
ar,mji pruskiej; nie widziala
widziała
Ic[c!ieckfelnu· Ten szyderczy Z\\.It'ot pod aclre ! go r6vvniez
róvvnież i Polslia).
:-;em rządu
nienlieeki<i!go z pcwnDś,ei~t
l'z~du
pcwnD~,k·.i~t nie
Renlarque opisuje vv Swen1 nowem dzie
lrobiibv
lrobiłbv
')r':;~'\y"ien1no~d
ez\':-tctni,kowi franem,
ez\':-tclni,kowi
franeu I' le zycie
••
t:
" ' ,
..
życie zo}niel'z;T
żołniel'z;T frontowych n.odents woiny
woinv
,1~demu. Tak m.i
rn.i sie
siC v\'ydaje.
vvydaje. Bo czyt.~lnil{Oln i i Po wojnie·
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jezi r

Koron~J. tych usHo\vail
usiło\vail były
byly jeclnak
jednak pod I brzymie·
'Od dluzszego
dłuższego czaSU
\Vłochy
faszystow
Inżyniero'Vvie musieH za pomocą
ezaSU 'Vlochy
Inzyniero'Vvie
pomoe"
j ~te przez l\l'llssoliniego olbl'zynlie \vys.1łld,
\vys.111d, I specjalnyc.h oliJrzYlnich
opanowane zostaiy
zostały przez praW,d2::hvą
praw.d2::hvq, go jęte
ollJrzYlnich POlfiP
pOli1p elektrycznycb
elektrycznyeb
pl'zecl 2000 laty w jeziorze No
Ne 'WYPOillpO\vywac
budowania i dckony'.vania
\vykopa by zatopione przed
\VYPOillpO\vywać \vodę
\vod~ z jeziora i dopiero.
dopiero 1~
nli, na rozkaz cesarza
CE;sarza Kaliguli galery
ga!ery \vydo osuszeniu jeziora mozna
pl'acanli powyższemi
pl'acauli
powyzszemi lVlus8,olini
chce fili,
chee
można by'ło
by'lo przystąpić
przyst~picdo
do
stać na swiat
świat boży.
bozy. Podania. g}osHy,
głosiły, ze
że ckrQ
ckrę
i wlasny
własny kraj i państwa
panstwa oSdelfine.
oŚdelline. G6
Gó stac
wydobycia okręt6w,
Qkr~töw, leżą·cych
lez~.cych na dnie Nemi.
Nem!.
ty te, z.bytkownie
zhytkownie urz<}clzone, zaladQ'i,vane
załadO'i,vane Sq,
są,
fu
tu pozatem chęć
eh~c ufJtawicz.nego podsyca
Pier\ysza galera, \vydobyta z jeziol'a prZe
pr.ze
nal'odzie
\vlcskirn t~j durny, Z(:
nieZ111iernenli skarbanli. Podania te sklonHy
nieZ111iern81.l1i
skłoniły
narodzie \vłcskirn
ŻE: ]lJst on
kl'eslHa
kl'eślila odrazu wszystkie. rachuby.
rachruby
.
dyktato
ereq,
ercą k'ultury daw.nych RZYlnian i . już
juz vvielu ludzi da
do prób
prob vv tYlT.l.
tyrr.l. !rierunkü,
IrierunkLl, ale
ra. Na osuszonym
OSlUszollym okr«2cie
okręcie :n.ie znaleziono
znaleziono.ani
.ani
cenl ich potężnego
wła
pot~znego roz111aehu. Ta wla
bez po\vodzenia·
skarb.
kruszczowych
ani
zadnych
żadnych
zabytk6w
zabytków
cht;c
chęć utrzyulania W
w spo'leczenstvd.;:;
spo'leczeństvd.;:; ciq.
cię.
Rz~cl ,vioski
Rząd
'włoski spodzic'\val siQ
się z \vyclobycia
tmralnyeh. Dalsze prace wykopaliskowe
wy kopaliskowe
zainteresowania przodkarni rZYlllski zatopionych
zatopionyeh przez cesarza
ccsarza rzynlsldego Kall
Kali kul tmralnych.
nie
dopro\vadzily
dopro'wadziły do niczego· W rez'l1;ltacie
spowodowala
spowodowała tak wielkie roboty; jak od
guli galer nietyH:o
uzyskania
zabytkow
zabytków
wyrzueono ogromne
ogfomne srumy
srnmy na to, aby zdobye
zdobyć
- przez burzenie osłan:iaj~cych
oslan:iaj~cyeh je
k uI"turalnych, ale r6wniez
również wic:lkich skarbów.
skarb6w. wyrzucono
kilka
gl6w
gł6w
bronzowych:
oraz
galer~,
galerę,
kt6ra
która
haI targowych,
targowycb , zbudovva Legenda i bajka o0 zatopionych skarbach
- dawnych hal
skal'bach rZa
rzU,
się okazala
okazała z\vykłą
Nic
dziwnego.,
że
sifJ
z\vykl~ barl{ą.
barl{Q..
Nie
dziwnego,
ze
w starozytnynl
starożytnynl Rzymi.e
Rzymie za cesarza Tra liguli przewyższały
pn..:ewyzszaly
bo'.viyrn najslnielsze
najślnielsze
z
rozkazu
MussoHnie.go
Mussoliniego
zaprzestano
dalszych
Nast~pnie energicznie prowadzone po
Następnie
iInaginacje· D]at(~go tez
też nie \~'ahano Si42
się ani
a w Ostji przynoszl:-}. szer,~g zdoby clnvili
cll\vili przed wydanielll
wydanie1l1 ogronlnych
ogronll1ych Slun na prac.
dziedziny sztuki davvnyeh Rzyrnian:
roboty przygotoVi!(;1'\vcze. A roboty te były
byly ol
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alr~~'lm
Jal ~r
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elsz!
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aitego rodza.ju
rodza.fu dziwactwa i zbocze- J wstqzkami
taniemis~;'defko~e~ni wy~~barili
wstążkamitt taniemis~;'dełko~e~ni

',~, s,ię
s.i~ (;z~śc.,iei.
(;z~sc.,iei. ,\:1śró~
,\:1sr6~ n~ęsk~ei.
n~~sk~ei.

po.. :.I~ i t. p,
PO.

l ,1uQ~kl~go, jeanaH:ze 1l plęk:~l1eJsza
1
pl~k:~l1eJsza
OIe lest
Ole
Jest wolnq
wolną od przerożnych
przeroznych
~l Idee fixp.".
fixe".
.~
Na~ka, podaje. w tym kierunku najroznairoz- ~
1 clekawe
cIekawe w swej niezwyldosci
niezwyldości typy, ~
mi
n;'l mev;ątpliwą
mev;cdp1iw~ uwagę
uwag~ zaslur?uje
zasłur?uje ~
20-!etnia lvlary
II/lary Sulivan,
SulivaH, POSZuku1ąca
poszukul~ca ~
kanCtyduta do Slt,iej
slt,iej ręki
r~ki i serca. Bylby
Byłby IIjj
normalny ob.aw, gdyby nie to, ze
że I
pos;tancwiłabezwarunkowo
wyjść
pO&tancwHabezwarunkowo wyjsc
za mężczyznę..
śmierć.
m~zczyzn~.. skazanego na smierc.
wi~c, gdy tylko dowie si~ ona o0 ka-'
więc,
I n~ którego.
kt6rego. zapadt
zapadł wyrok smierci
śmierci rr zja
W lego celi i proponuje mu
w
rou malzen",
małżeń",
o ledlr:al~?fed:a ta l~OZo,st~w~ła
l~OZo,st~w~Ia bez ł
ego· odazvJlę}~u,
odaZWI~}~U, wreSZCle
wreSZCIe m~?:jal{1
m~?:jal{l Bernd ~
z
1 brodniarz skazany na fotel elektrycz "
l.
1,Zbrodniarz
.'
', nd w Stanie Oregon, zdecydowal
zdecydował
• b lC pannę
pann~ ~vlary.
Malzenstwo
Małżeństwo to
Jednak niezbyt dtu60
dłu60 i panna Su1ivan
~s.traceniull iej
~s.traceniułl
jej malzonka
małżonka pozostała
pozostala ~do·
~ zno:wu. zajeta
zajęta jest poszukiwaniem nowe~
bU:nH;:z,uika"
bU:nH;:znika" . w roli
roH kandydata do swej I

?.owa

I

wpodobnym
w podobnym kierunku
kierttnku zajęc;:ie
zaj~<;:ie
Eliza Battenstil1.W
sweg?, mlodego
młodego zyw
żyw ota zda;zyla
zdążyła ona już
juz
-wY)s.c . za ma;:t
mąż i za katdym
każdym razem r
~m~ Jel c:eszyl
c:eszył się
si~ rnężczytna
m~iczytna innej na I
Cl. Przed nied&wnYln czasem ostatni
CI.
lek zmarl
zmarł smiercia.
śmiercią naturalna.
naturalną i pani
~. w~szła
w~s:da po jego smierci
śmierci za
ZR indjani..
nl;€~na Osago, wJasciciela
właściciela bogaŁyc:h
bogatyc:h
OiejU skalnego.
Oie}u
.
Pani Su . p
..
planulton
, mleszkankc: Londy
wyb
lł san.
san ..,lanulton,
ra
,}ra
a
SOble
niezwyldy
rodzaJ' dzialal
działał ..
f1'l an sobIe
han lffCpl1Uel.
lffCPl1Uß1.
Prag-nqc
Pragnąc dopomoc
dopomóc drob~
U nil
ni ar
ar z m ~ ich ci~żkim
ci~zkim zyciu,
życiu, robHa
robiła I
tel cl 1ł ca eml
ellll ~ni~mi rozmaite z~kupy.
ta
yY Przed
przed l11edawnym czasem mezwy
.
1l antroPka
antropka przeniosfa się
si~ w lepsze
d~stano .caiy jej dom przepełniony
przepdniony od
strychu a:robn:yrn
a:robnyrn zelastwem,
żelastwem, szldem
szkłem

[t

e

Z~dnq niezwyldy·ch.
Ż~dną
niezwykły·ch. wrazen
wrażeń była
byla amerykanka' Betty
BeŁty CIarko
Clark. Caie
Całe swoje zycie
życie spędzała
sp~dzala
onaw
ona w wagoniG
wagonię kolejowym
kole;owym i zaopatrzona w
wspanialy
wspaniały aparat foto~rraficzny, oczekiwala
oczekiwała z
ut~sknienieln katastrofy l{olejovlej. Przejechala
ufęsknienieln
Przejechała
ona niejednokrotnie i w rozm:11tych kierun..
oua
kach 5 części
cz~sci swiata,
świata, nie opuszczajqc
opuszczając ani we
dnie ani W
w lioey
nDcy na chwil«
chwilę wagonu kolejowe
1I
go. \1Vreszcie los .. wynagrodzH
wynagrodził iei
iej cierpHwosc
cierpliwość
zgin~ia ona przed kilku laty wczasie kata"
kata ..
i zginęła
strofy kolejowejw
kolejowej w pobliżu
poblizu Johanesburga w
Afryce, nie zdq:ywszy
Zdą:YW8ZY iednak
jednak niestety zrobic
zrobić
zAt niej zdjęcia.
zdj~cia.
stanowiła rówBerta MoHeux z Marsylji stanowHa
r6w·
niez
nież typ niezwyklej
niezwykłej dziwaczki. - Byla
Była ona
onu ze
że
braczk q i ~ebraną
braczką
~ebranCl jałmużnę
jalmuzn~ wydawala
wydawała na
Cała jei
jej izba zapchana by.ta
by!a zwic:;:dlezwiędłe
kwiaty. Cala
mi kwiatami i przepełniał
przepelnia! ją
jq straszny odór
odor
1l

gnijqcych
gnijących roslin.
roślin.

Od roku 1890 niernal
niemal po ostatnie dnie p,
Mary Wickham ze ~tanu J owa nie opuszcza

I

swegol6zka.
swego łóżka. Początkowo
Pocz~tkowo szfo
szło o
0 zaklad
zakład jed~
Po wygraniu .jednak 'zakfadu
'zakładu pani
zasmakowało· lozeczko,
łóżeczko, te pozostała
pozostala
n Mary tak zasmakowalo·
ona w niem nadal
nadaI na lat 39 dopóki'
dop61d' ·smierC
·śmierĆ
-nie zape'wnHa
zape'wniła jej raz na ZRl'vVSl:e
ZRI'v'lSl:e
wiekuistegQ
wiekuistego
spoczynku.
Józefina Diaz z Buenos Aires poxosla·
J6zefina
wiła po swejsmierci
swej śmierci Cafq
całą masę
skrzvń
wHa
mas~ wielkich skrzvn
napelnionyeh
napełnionych gu%ikami, które
ktore zbierala
zbierała przez
cale
całe swe zycie.
życie.
p
anna
Herwegh z Montreal fotografo ..
P
waia
wała się
si~ od czasu ukończenia
ukonczenia wojny po d:da
dziś
d2:ien
d2:ień 2 tysiqce
tysiące razy. Pani Felicja
FeHeja BarU91"
Barnet" zna:
na jest w ealem
całem Sydney z tego, ze
że podczas
swyeh codziennych
swych
cod:dennych spacerów
spacerow po ogrodachi
ogrodach i
parkach~ tego miasta rozdaje dzieciom ol6wJd.
ołówki,
wymieniane. dziwa~twa
W 8zystkie wyżej
wyzej wymiBuiane.
maj4
mają charakter niewinnych
niewinnyeh zboezen
zboczeń nie czy"
czy..
ni,\cych
niących nikomu krzywdy.
Sq
Są jednak i inne,
wkraczające w dziedzinę
wkraczajqce
dziedzin~ przestępezo§ci
przest~pe%o§ci i o
0
kt6rych .na razie m6wlc
których
mówić nie będziemy.
b~dziemy.

1 noroczny.
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leKI
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Łódź, Al KOStiU5Zl.\i
KościusZki 41 Teiefon 187-80
ff
Sprzedai
Sprzedaż czc;;sci
części oryginalnych
ol"yginalnych ,)FORD i "CHEVROLET-'
"CHEVROLET" araz
oraz Akcesoria
Akeesorja
Sa!nochodowe. Gumy wszystkich marek. -Oleje "GARGOYLE"".

WARSZTAT

REf·ERACYJNO~SAMOCHODOWY.

WYNA.U:~~

SAMOCHODOW.
SAMOCHODOWa

Drohne remonta
Drobne
remonte. bieżące
biezEl,ce wykonuje si<&
się na pOCiiekaolU,
WY~OiUU"Dme soUdn~Sl
Wy~OaDlnme

teny przy.t,pa8

I

Gorąc
GOfqC

orwe

łota
Iota

ka

Jl
JI

uszczena .,
ar celach •e
si'2biol'stwa
siębiol'stwa rozporz(1dzajf!ce
roz.porządzające ogromnemi
pitałamt,
pitalamt, posiadają
posiada:jq. ~zanSe na rentujQ.Ce

Zarazie takiej
takioj nlela
uleła obecnie
północna
p61nocna
Oprocz wiesci
wieści o
0
zarazihvych
zarażihvych epide~(l
CZQSC
część Norweji.
Norwoji. Cala. prowincja
prowineja Fhll1nlark~n
jacb z.adlla
żadna wiadonLOsc.
wiadouLOść. nie rOL~pl'Zest.rzenla
się 'v stanie gor~J.czko\Vego
gor~J.czkü\Vego podniC>
podnlC>
się
z taką szybkośeię:
si~ ztakq
szybkosei~ i ln:1
In/1 tak obszeln~ ~a znajduje siQ
cenia.
Spokcjni
Spokojni
i
zrownowazeni
zrównoważeni
ludzie
Judzie
stall
stali
sięg, jak kazda
każda l1ogloska
pogłoska o
odnale2;Ien~1l
si(}g,
0
siQ
się
nie
do
poznania:
kazdy
każdy
z
nich
marzy
o0
S'd~ießkQlwiek In'iejsc
S'd~ieśkQlwiek
ln'iejsc obfitujr~(·yeh w z}OZ;.l
złoz;.l
złotem runiö
runie,
j o
możlIwych, a l~a.
,
zlotom
0 bliskich i mozHwych,
szlachetnych
szl.achetllych metali·
"pewnych""nüjonach.
. Gorączka
złota, lüöra
l{tóra \v
Gor~c.zka zlota,
\V podobó.ych
podobLlych wy , czej "pewnych""niljonach
WJadze
Władze nOl'
nOt' weslde czyni~i wszystko, aby
padkach ·ogarni
ügarnia,a jaknajszer;:,ze w:u:st,wy,
w:u:st.w y ,
uchl'onic
uchronić s,\"rych ob)Twate li od
oeI Sln1utnego rOZ
dziaJa
dzia.ła równh~żzaraźliwic.
r6wnü~zzarazliwic. jak I'iajgrOzl1Iejgza
I'iajgroZllIejgZa
y
czarowania,
\Ve
wszystkich
miejscovvo
e'pid~nlja.,oślepla,
e'pid~nlja"oslepla, pozbawia
pozbawi a "\ovEzel:c~ego
"vEzel:c~ego .kr
ściach
'{'oz]
epione
s::}.
alarnllrjąCt)
ostrzf:
sciach
kraju
'f'oz]
alarnllrjQ.Ct)
tycy~Jnu
tycY~Jnu i prowadzi do ruiny ~etlu 1l tysIące
tYSl~ce
zenia
żenia
uSwü1damiajq.ce,
uśwh1damiające,
iZ
iż
tylko
tYlko
vvielkie
"viełkie
przed
rodz.hi.
- - - - .. ". J;..~
~
.
.

poszukiwani.s, zlota.
złota.
Ostrzegają
również o
Ostrzegaj~ one l'owniez
0 ni
pośrednikach
Z ogolnej
ogólnej
posrednikach co korzysta.jąc
korzysta.j~c Z
zy sprzedaj f}.
ą rozmaite Pustko~vja i
które w nOrmalnych war1unkach nie
kt6re
nigdy mozliwe
możliwe do zbycia· Ostrzezenia
Ostrzeżenia
pr.zestrügi rozpoYVszechlliane, .są
przestrogi
s~
drogą rad'jową.
drogf}.
rad'jow~.
Gorączką tą.
zaraziła się
również i
GOl'q,c.zk.FJ,
t~. zarazila
si~ r6wniez
glja, skf}.d
gIja,
skąd napływają
naplywaj~ setki \\Tychodźeów
\\Tychodze6w
poszukiwania norweskiego zlota:.
złota:.
$2 L
2
Niez"\ovykłe
porus~enie
Niez"vyk~e to
podohny stan, w jakim przed ldlku
podobny
kilku laty
lazla
lazła się
si~ Macedon(ja, dotknięta.
dotkni~ta. takQ.
chorohq.
chorohą.·. W'ykazalo
W'ykazało si<;}
się WÓWCZ3:S,
W6WCZ3:S, ze
że
z,alezieniu taln
tarn zlota
złota była
byla tylkó
tylk6
czym nla.nmVl'errl Ze stro!l,Y
siro!l,Y 11.(,1.jr07:lUai.
!1.(,1.jrozlUai.
W- zwiq,zku
związku z najsciern
najściern holszewików
holszewik6w . na
A lloato
n.ato portjęr:
portj~r:
speknlant6w
speknlantcrw gruntowych ..
Polskl2
Polskę w roku
roIcn 1.920 powstało
powsta1o duzo
dużo anegdot.
an.egdot. I
Co ty lnÓ\l\Tisz?
InO\l\Tisz? No, a gdybym tak po I
Nal'azie, o0 ile
He doty<,zy to NOJ'wegji
No)'wegji
Oto ,jedna
,jednLl. zZ na..icharakterystyc~nje.~szych. . v'1iedzial
vdedzial ci teraz
ter8,z podziel się
si~ ze J1"J.l1l!
J}".mą swoi.mi dzic
dzić nalezy,
należy, zei
żei tam
tarn owe "zlote
spotyka:J~ SlQ
dwa] k(\,[uui?
Na ulicach Lucka.
Łucka. spotyka:Ją
Się
dwaJ
kf\ńlUi?
nie pcsjada,i~ pravvie zadnego
żadnego
l,urnb1;l'zy. Jeden .iyje
:żyje stale na wsi, drugi jest
-Chętnie byn1 to zrobH·
zrobił·
l,urnöü·zy.
-Chotnie
i zel1iewf;!.tpliwidpocif.J,gnt;t.
żel1iewątpliwidpocią.gną. za sob/l.
sobę. wiele
od kilku IuiesiQC'Y
Iuiesięcy port
portjerem
jerem w
W InalYlll
luałylll hote
hüte
- A dalbys
dałbyś rni
rili połowę
polowQ swoich kr6w?
kröw?
fiar.
tiar.
liku
Hku i klepie hiedQ<
hiedę· Pyta teraz
te:raz w'iesniaka:
w'ieśniaka:
-, Naturalnie.
.
., -- Pisano m"i,
m'i, ze
że stalos
stałeś się
si~ zwolennikiCln
zwolennikimn
- No,
N o, a :podzielRbys
:podzieUłbyś się
si~ swiniami?
świniami?
kornuni.zlnu.
kornuni.zIl1u.
- 0, co ro,
'00, to nie!
-- Nie .
.. V'1i(2C
V'1ięc .dalbys
.dałbyś mi konie
-- O wszem,
..
wszem.
.ro.znmiem
~ A kt6z
któż to was taln na wsi, nauczyl
nauczył te
i krowy,
krQwy, kt6re
które sę.
s~ pl'zecież
pl'zeciez 'więcej
'wi(~cej warte" a za
ża
go? C6z
Cóż to jest, twojem zdaniem j{omunizm.?
j{omunizm? lujosz.
łujes2- SW!l1.
świń.
--, Anowl.'dzisz., to J'es't tale
Trzeba 81<2
się
- No.. bo swinie
świnie marn - a kr6w
krów i kou·i i
dzielic.
dzielić.
- - -.- nie mam.
- -I
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Iynallzek,i zlllugujilcyna

zllługującyna uwagę
uwag~

Wy~alalGyopracowają
prQj$kt
Wy~alalGyopracowajtl obeenie prQj®kt
książek diwiQkowyeh.
dźwiękowych. Odbyly
Odbyły
wprqwadlltc;:nia kshtzek
$i~ju% wstępne
sięju%
wst~pne doswiadczenia.
doświadczenia. z tym Jiowym
'wynahut1dem
'wynahutldem W
w obeemosc.i
obeeaośc.i wydawców.
wydawc6w.
,,*,.
W· ksiąźce
ksi~ce PllPlI niemej" .umieszczony
umies%czony będzie
b~dzie
zwitektasmy
zwiłektaśmy fHmowelf półtł:czeny
po~~czeny ze st.jEl,CYln
st.jąCYln
opodal aparat.ln.
łrsiąiki rozwijac
rozwijać się
aparateln. Tekst Jrsii1iki
3i~

..
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ROSA

" M4&"I'.6
_AA"I'.6
POOR LIMA.

B,raS
B·raS

erar

I pani

Ten
Tell mic$ią.c
mic$i~c był
byl wyjattkowo didzysty.
dżdżysty. . Pa&lalo
Pa&łało .iemal
laiemal kaid.go dnia. Codziennie
Cl1dziennie rano

szare .cbmury
.ell.ul,. pr"esłaniały
przeslaniafy niebo.
PaDl
która zawsze naPani Heloiza Gerard. ktorazawsze
w.tpode~.łl
sOliła w ręku.
w.tpode~.8. po.~dy
po.~u~y sOlila
r~ku. małą,
maf~, agr.bnltdkl\ parałOlkę,
agr.bultdkl\
parafQlk~, posia.nowiła
postanowita kupic
kupić SQ
SC) ..
bi.
bie MWll·
DeWll· więksf:ą,
wi,k8f:~, sper.jalnie

na

deszczową
deszllZowl.\

'P°f'~

Prefe$()t' Gerard, jejmążf
jejmf:\Zf mężczyzna
m~iczy:z;na już
juz
nie mlodys
młodys wyra.r;iI
wyraził natychmia:st .zgodę.
:z:god~. ch
eh o
0'". .
ciai jede. k.~tp1.zedpok()ju byt
ciaz
był niemal zupel
zupek ..
nie z.walony ~asolkami.jego zony.
żony. - Byly
Były
tam pSł:rasQlkiwszelkich
p_rasQlkiwszelkich l"Qzmiarow
rQzmiarów i kolo·
koloTeW.
rów. Od naj:m.niejsr.ych
najmniejsr.ych cl.,
do itosunkowo duiych
-2tielone, czerwone,
czerwcne, bron:4:owe, W
w ziJ\lozneS
ziJ\lożneŚ ..
ci od
cd kQ!GifU
kQIGtu 8uL:l8ti~ ;akt\,
jaką danego
dan ego dnia wklada
wkłada ..
la
ta pani Cera:ftl,
Cera:nl,

Prof(:sor Ge.t'ard postlirlowił
postlirlowil zrobic
:zrobić zonie
żonie
uie;;pQd:a:ial1'lcę
kupić jtłj
uie;;PQd:tial1'lcf! • f.am
f"un kupic
j~j parasolkę.
parasolk~. By
j",41J1.k
j",4!J1.k dokouat
dokonać wl.lJI$ciweao wyboru, postanQ"
postano"

btdzie meehaoic.zllie
b,dzie
meehanic.zllie prEed oczami
oezami wid,:a w
si:ybkosci!l
si:"bkości!l zaleznej
zależnej ad jego woli:

Sama ksiqzka
książka diwiękowa
diwi~kowa będzie
b~dzie fib,uUQ
EiblUłJQ
mówionym ztf\
m6wionym
złą jednak rÓ:ZJlicą.
r6:hlic~. te WÓWczas
W6WCZ3S
gdy VI mo
mć wionym obeccoie
obeccllie fUmie
filmie mow," jeat
jest
r~adkoseill, tutaj stanowic
r~adkośeią,
stanowić będzie
b~dziG gł6~'
gl6~'
częić
CZ~'C filmu.
""
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wil
wił ~abrać
~abrac zZ sob,
sobą swego sekretarJ:.&
sekręłarJ:.& Marcha...
da. Marehand jest eleganddm
eleganckim mężczY:1:Dą.
m~zczY:1:D~.
W kwestiach
kwestiaeh mody orjentuje się
si~ znakomicie.
Tote::
To te:: po uplywie
upływie :pół
pol godziny w:racali
wracali do da
do
mu. ProfęsQX"
Prof~sQ:r Cęr.rd
C~r.rd tr:Eym4łpre~.nt
tr:Eym4tpre~.nt dla
dia ,(0ła
nv. .
Jui:
Już dawno pani Gerard nie hyla
była :at:a: Diltze
nieze
iliio zadowolona
zadowolon.a tak bardzo, jak z· teliQ pr. zen
ta,
tu., Parasolka. podobala się
si~ jej IUldzwJe;ajnie.
Pocaltin,v·afa
Pocaltin,v·ała męża
m~ia s~ybko w u.sta,
u'sts, El
a Marehan'"
Marehan ..
dowi, posłała
poslala wdltięczny
wdlti~czny usmietth.
Parasolka
ł.dna. __
Parason~a była
byla istotnie bardzę
bardz~ l.dna.
Pani Gerard otwiBrala
otwiBrała ją
j~ i zamykala.
zamykała. Smirda
Smiała
sj~ przytem
.'
się
pr2iytem wesoJo.
wesoło.
udał się
Profesor Gerard JfadewolQnYI udal
si~
da s",:ego gabinetu. Fo chwili eala
cała jego l<lwa
ł<lwa ..
ga ~bt!iirowana była
byla wylElcznie
wyłącznie na temat, któ"
kto ..
1'y
ry opracowywal.
opracowywał. ~ha.rchand pozoa1tał
pozoa1tal jeSllcse
jeszcse
przez chwilę
c::hwil~ w pokoju. Spog14dal
Spoglądał na Heloi.
zę
z~

FUm
Film będzie
b~dzie tem

i parasolk~.
parasolkę.
-- Jestem bardzo
bar::1:zo zadowolona,
zadoW'olons, xe
że pan
poszedł
mężem - \I:hniechtu;ia
\I:hniechnęia się.
poszedl :tt mym ml\;;zem
sj~.
- Jak pan acskonele
dcskonele odgadl
odgadł moj gust,
Ich Sp4!)jr zenia spotkaly
spotk.ały si~ prz~z ohwil,.

d'l.'
d'l.· ksi.ą~ld
ksi.l:\~ld ...•

wej e~em są
s~ ilustracje.
ilustl'sc;e. rysunki'!
rysunkl'l ryemy
ksiąiki
.'
.
ksi~iki niemej...
. TrlIldno jest dzij
dziś prz,ewubuaó
prz,ewulzUIC kOfl,elt\9
eje spowodowane
sPGwcdowane t, lnowacj,.
inowaej,.

...

_O;;; ...;;
-";;;

Ale w tej samej ch wili rozhagl się· ~
głos profesora.. .
.
' ..
-- Gd!'.ie są weserajue ręko,u~y,

M,archand?

'.

.

.

l Marchand ,kłenił· się ,z;T~ko J
do gabinetu. Heloiza stała .pr2:łlZ c~,
parasolk_ w ręku, spoglądajllc łka JaJtIlka
tthwili sawolala Lizettę· Mała p<? kO ~":

la bardzo ład;u8. Tak ladna l Ja .J~J
Heloiza poleciła jęj wynieśc W~'I.'Ybstfu\.j
parasolki na sbych.Now~ pO(l~ a a.~t
tak bardzo, xe na stare me Q.hc~ała)
h'zee. Li:zetta, spoglądając z; ~achwy!e.m

1e• ł
pol$cefi
'D eta a
tego dnia nowa parasolka. samotnI..,.
kąciku pokojut.
. . d
UpłYJlął tydzieit. Profesor Gerą~.
nil już PO ra:t czwarty. To f'f"ec.zy"łll....J 1aalllillUł

parasolko
szybko
.
"1:'

~nQŚne. Cheiał
gd:.tie Sjt kluc~e

'ł',JIwkonała
J

praeowa{;, a :llle h da .ic

?~. bi~rka. ~arc. ~~ Gddl .
Zony rOWUlez. Llzetty Io.~r!Ue h pO" )'
się podziały kluc:Jte? p" beJ;kut~cz7~ć ,IIJXl:
szukiwaniach. profesor PO$tano~]łd'P 1!tl ł1 i .
do Marchtmda. Miał teraz ,bęc
o II"
była.

I

AGI i DUCHA Si:ABYM
SŁABYM DODA At JAZZBAND
Z przyl>ycie~m do lądu
t}~(llJ parowca
t1
ł1 Vel}
VCD
utrzvrY1V\'/';;JJlo :;ie
::iie l;:'
wsz~~'-st.
WSZ~~'-St.
~
~"~
kt6ry zabtai
zabtał na S\vój
S\vöj polrład
polrlad
wszys!
wszy:::!
przysłowie
przyslow ie O
0 "tuneu
"tunen 111(;1 ,vulka ~ tura", który
kieh
eh pasazül'öw
pasażerów rozbitego ol':rQiu; stato
stało
SH~
} jako Chkl'f'1.k
Chkl'Ąk :tcry sty ce
le.}r,blJ1,-y:;luosei
łe.}f,blJ1,-y:;luośei ~ ki
\'vIadolneln~
ie
że
'.v
eü,,-ili,
eh,,-ili,
ldedy
Idedy
Si(2
się
na
pokhL
pokła
łvtko~ci Q\idwW0j.
!vtko~ci
Q\idlOw0j. J"pdnakie tani.ct
tani.Ct taki ~
d.zie "Yfahiti" rczcsz!a
rczcszła
WiaÜ01110SC,
wiadOlHość, że okręt
okl'~~t
• by(~ röwniez
również uv\'ażany
uv\'azany za dO\vód
dO\vöd
wiel- dzie
wieIr.~''''''11c·'",1.S
\J.'
D r.~''''''ł1C·''''1.S
1.J

\..>

.I,. ......

"f'

turaH~ lctóry
tura~\
lcti ry :;'j[t pcłncrr:.
pclncrr:. morlltl zaliral
zaDrał 126 pa
'
sazül'c)w
saźel'ów :z
:Z ):rahi
):raid ti~' i 148 osób
osöb zajogi,
zajogl. ii
we
0'ddaiil
üddaiü się
si~ z nl:iejscc~.. dopóki
dop6ki tom-J.c,y
tOłH-J,CY statek
nie pogl'fi,iył
pogl'fi,iy{ .3i(J
nic
.3ię iJatkowicio
iJałkowicio w fale.
Kapitan ~;L:łlliti"
~;Lüliti" opuscU
opuścił pokład
poklad ostatni,
osta.tni,
wywies 1'1/\/szy pOlwzcdnio i.1łt
i.1~t rnaszde alarmo

. ,.

I ..:l!'Odü\\'
:l!'Odfl\\'

ze

opanowania i hartu tltu:.:ho"vc
ulleho"vc
zwiaszcza
zwłaszcza jeżeli
jezdi oWyJ;l1
OWYJ;l1 ,,\vulkanp111';
,,\vlükanpl11'; jest

.lest
jest po\va~nic lls~:ko(hony i ze
że rnusi
ruusi zatow;!.{:,
lu'zc}dzono tarlcc
tailcc przy
pl'zy muzyce jazzbando..,,,(:.l,
jazzbando ...,,(:j,

w~1 Jlag'Q
W~1
JIagQ c.zer\VOJuJ,.
c,zer\VOJuJ,.

· ,ktöry,
,który, pod nogami tailC2:ąnych~
Ü?l.üC2:~inych~ po\voli

Pl'z-ct<wach
pl'zet·wach llc;..;esLnicy tej :ponnrej
ponurej za,ba
wy przysluchiwali się
si(~ W
w radjo
radja jak :ich
ich ok.1'Q1:
o:l\·1'ę1:
wzywa pornocy i i'alde
i'aIde Da
na to wez,vanic nau
naLl
chodzą adpowiedzi·
odpowiedzi·
chodz?
NajbHższynl
Najbliiszyn1 statkienl, ktöry
który pospieszył
po:3pieszyl

!",tatniej chwHj
chwBj rozbitego
rozbitügo ,okrl:Lu.
,okrętu.
V\/szysey pasaicro\vif;
pasaicro\vü; i Dlarynarze, sto
j~c na pokhvlzie parowüa
ję,c
parowna :Vc:ntul'a'ó,
:Vc:niul'a'ö, zdjęli
zdj~U
ka.pell·uszü i \V iuilezeniu poźegnali
ka.pell·usze
poiegnali zanurza
ZaniJl'Z8
ją,C}],
jq,C}]. się
si~ \\- !ah'tCh
fah'tCh ,~Tahiti".

wla[~nie
wła[~nie

się
si~ \V D.lOrze.
D.lOl'Ze.
Dowód tagiego bartu zlozyli
Dowod
złożyli
pasażel'o
pasazel'o
parowca .,Tahiti", o0 któ;ego
ktö;ego pogrążeniu
pogr~zeniu
morski e doniosly
juz przed kilku
w fale morskie
doniosły już
telegranlY·

1:1, '\V

I

Il na por110C,
pornoc, byl
był wspolnniany:

p~u'o\viec

mocą, P. Cowas uw&zal,
moc~,
uważał, ie 100 dolarów
dolariDw !:a
kaidego
każdego oakula
oałusa to stanowc:i'eo :2 drogo, Nic
Nie
mu jed:Hlk nie pomogło
pomogfo i musiaI
mushAI :zsplaeic
:zapłacić.
• w
dodatku }Ilf.\d
-'ląd apelacyjny dodat
dodał ma
roa jeszeze J

na nogach UrZildzrli
urządzili przechadzkę
gumowrch przyrządach
przyrzildachna
przechadlk~

miesillce
miesiące

wl~zieIlja .la
więzienia
.Ia gwalt.
gwałt.
Sędzia w
S~dzia
Jaeonswille. w Missuri, był
by~
I?,rzyehylniej usposo~iony dla
dIa t'odu
rodu męskiego
m~skiego
WytoQzono pr%~d Dun spr&w«t
Wytoczono
sprawę o
0 to,
ze
że pe"
wien mlod.ienieo. jad,c w przedziale kolejo ..
wym, skontystal
skontystał ::r. hln.elu i pcu:;ał@wał
pcu:;aig:nrat SWl;&
swą tQ
to
ws.l":m:yszk.ę fJod~oiy:
WS.l"%1szk,Q
fJod~oiY: .
Gdy
Gd.,. I:fObllo suę
tiU~ jaS'!!)c. pożałował
pozatowal SW e g(1
ez:ynu , bo datna
danl21 ok:ai:ał~
ok:ai:ah~ .ię
.i~ .tara i brzydka,
I'W dodatku wyt'Oezyta
wyt'Oezyła ma
roa sprawę.
$praw~.
S~(hia pll!:E::yjrlit~ł
Sędzią
pll!:E::yjrlit~l lIlif;
lilię Qt&kar:i:ydelce i o0
tak:&owat
tak:&ował jej p01!tghłunek
p01!tghlunek nna
vlolm.row.
m. rów.
a 5 vlol
W Filadellfi llilOWU pewna iona
iooe zilietdl'!'
!ll:lliądł'J.'
ta IOd mC;ZII
męŻII r<>zwodu
r<>żwodu .za
,2.8.
tQ ze
że ~,,2:8
~"2:8 malo
mało ca

po
PO Renie
rybolowstWiä,
rybołowstw&\,

I

Po powrocie na brze~ Renu wzuli POIlO"
pono..
wnie swoje "kacze
,.kacze lapy"
łapy" 1 wsrod
wśród okhu~k:ów
okhu~k:6w
rOilbawiomych gapiów
swoją drogę
gapiow poszli w swojC:l
drog~
nielada. Oto po rzece
r:e:ece przechadzało
przechad:r:alo po powierzchni n:,eki.
rzeki.
ii~ spokojnie dwu ludzi,
.eię
ludzi. J: plecakami ty..
,
. .,
. . .
Ok,szałe SH~
Slę ,1Z
w:odoła~aml tyml
tymI ~a.:
~ą dW~J
Ok.azalc
,lZ w:odo~a~aml
· roi
wi na barkach, ubranych tylko w ku ..
nau~zYC1~Ie; z . V;fledru~., N~e:-wykl@:ml POP!'"
pOpI"
apodenki kqpielowe.
kąpielowe. 5:a:ii powoli od G.za"
s~ml ehcHah on! zachc;clc
zachęcIc lu.mu
lu.mt! do up'r~wla..
do c:a:asu pny5piesz.ajiilc
pn;y5piesz.ając jednnk
jednak kroku.
DUł nowego ~portu 'chodz{g:nla po 'WOdZH1!l.
Po przybyciu do
da Ruedesheim spaeerowi- DIa
wys:di x "'ody i 'W oczach zaciekawione ..
wyszli
•• ,
,.
.
L ' ..
L'
d
c·,
C·'
Mozhwe
IŻ sport talitl
Jest z rowy.
oz
I:Z
talltl lest
tłumu zdjęli:z;
nóg dziwaczne przyrządy
dumu
zdj~li:z; nog
prxyn:Cldy
kiedy
same
Pl'7l:yrz<tdy
pl'7l:yrządy do
da
lazenia
łaienia _po powierz
e, podnbne ksztahem
kształtem do kaczych la ..
chni {al
fal Sll
są z wyglqdu
wyglądu okropne.
okropLle. Po:r~szająey
Po:r~szajC\ey
'Jastępnie
\Jast~pnie wyciągnęli
wyciqgn~li :I plecaków
plecak6w ubJ;a- się
niezgrabnie cdowiek
catowiek wygl"da
wygląda pC"
si~ w :nich
nich
pe ..
p); ~ywdziałi
plac
~ywdziali je i udali się
si~ na pI
ac miej .. ·'
prostu obJlzydIiwie.
Itoiye
lłożyć wieniee pod "pomnikies Gor
GOl'''..
---'--00'-'0 0 - - . .

Niedawno amatorzy

liiiemie-

,t

.

J

.

.

\.
• Sęd~la
S~d~la byl
był '."'. ~r~:~thnwy~ Id~PO~l$ w
!lak!
!Jak! sposob ustabc !Iolc
!!OIC B.aler;ny~h ~onu~; .. od
i'ld
m.ęza,
c.Ulwladczył., 11;
li; w
m.~J:a poealunków.
poealu nk6w. W:res;;cH~ c.ulwladczyl.,

I

ciągu pjerwszy~h tyg~dni p~ sJ':1bie
śJ':1bie naleiv li
cil:\gu
H-..
. czyc
czyć P0
p0 20 pocału:nkow
pocalunkow dzulnu:ue~ potem
patern :tag
:taś
Ipo~nno wys~rczy6 6 da
do 8 c~u86_ Da dob,
i
lstniejq
Istnieją kl'aje$ W
w których
kt6rych poc2!unek pO'
po,
dlega gzCzegóhlym
gzCzegohlym przepisom.
W New Yorku
Ycrku od wielu jui lut
lnt nie wol
no calowac
całować się
si~ na uli~y ani w miejscach pu..
bHcznyeb. W lliektól'yeh
lliektol'yeh prowincjach
prowiacjach Brazylji
e.ywilom lilie wolno ealowac
eałowac kobietv
kohlet,. :na
ns. ulicy
uHcy
llatomillst
llatomillłst wojskowi majfi&
mają na to prawo.
pl'uwo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.'~~

ce
j

lowai
'..

.

li
Ir

sc
BC

da 0
do
o

,,\Tcn

I
gumowych

'1II;*))·"!"'~"":t we:;dkami
'111;*))·"!"'~"":t
wędkami nad brzegami RcDU pomi~
pomię
MOgUllllcjCl
MOiUllllcją a Ruedesheimem mieli wido ..

,która
,ktörH po\viev.:ała
po\viev... ala

ein

I'l'

barba~:yi:t:~~i !a~~~~~;!~ :i:~:h:!I~:st ~~

..
~.
.
, dziec
dzieć nawet w kinie. Tc
To tei
też japońska
japonska eenzu.
AmerYkanskie
Amerykańskie s~dy pokoju
poltoju majet:
mają wiele,
wiele ,
Hose t'J:eh
t'Y:,eh dolarow,
dolarow g w.ymaganyc.h. J~ko 1I,' ra ma wiele roboty Zz wycin:Ani~m lI!l amery
Bose
amery"..
o pocałutlki~
pocalutlki~
I odl%kodowame,
odll':kodowame,
bywa
rC'lJ;matt~. ZalezD.le od ,/ kaiiskich
kańskich i europejskich filmów
film6w
scen
seen!t:
li:
po(!aW':ca
I
za dUrm
nym bowiem
bowietn kraju iwiata
świata kobiety ! teflo kto cał~w.ał
ca1~w.al 1l kto
kio
caJowany:
'lunkatlli,
'Junkatlli, iil!I wet obliczono xe
:że w ci4gl1,
ci.ągu, oatatni(
oatatńi(
1,\
swe.] ClIbrazy,
1<\ t,ak skore do obliC'.zanie. swe.l
V( Ma.nill!,
Mauilh, ~p. pewna
pewoa mtoda
młoda dZlewc:e;y;.ta. ,~ f;~ roku
rokn wycięto
wyci~to W Ja?,:nji 25P tYi$i,c.y
tYßi,c.y mex;llatarc,;ywoss:i
x;llatarc,;ywośs:i męskilf;j
m~skilf;j Ra ... , dolary
dola,ry zask~tzyka p •. Aihed.G.
Aihed.a ~owana o0 100.do!arow I. tro.
teo. w scen
seen x poeałunkaml~
poeatunkaml~ lIle
lIle
sprowad:u'.Ulyd.
w A mer,ce~
W
odszkodowa.tua za
ZR tOt
to, ze pocałował
pocafowal ]-1 prJl:e'"
prJl:e... tam film6w ll'agraIlicznych..
ll'agranicznych..
.,
.
.j

i

pri:Yh)'ulilzczać:że
ie kiedys
kiedyś to nilAstiJ,pi
nastąpi
· doskonaly
pomyd. Trzeb.
T rzeba pojse
«:10 eie:i mogteP'l pri:Yh)'ulilzczac
doskonały pomysł.
pójść do
i odebrac
odebrać klucze,
Ja, stary czlowiek,
człowiek, a ona luloda,
lUloda, piękna,
pit;kna, pel'
peJ'..
PWl'ofesor Gerard wy€.:hod:zi
Pwl'ofesor
wy€.:hodzi do pl'zedpoko
pl'jtedpoko-..... oa
na zycia.
życia.
Nie wiedzial,
wiedział, co się
$i~ d:a:ieje. kol~ niego.
Ida?a
kła?El ltapelulSz..
k.apelusz.. Wltl"ok
WltEok jcgo
jego pada
pacla na
Pl'Zy wejscio
wejściu przez jezdni. omal nie wpadl
wpadł
w ltt6rym
którym S8.W5ze
S8.W5l!Ce
stal
stak p4\rallol Przy
pod kola przeje~dżającego
przeje~diajf.lcego samochodu Byl
Był
•
t jest
jelt pusty. Projesor Qsmiecha
uśmiecha
I W"1
wy
•
jak: ob!l.\kany.
obłąkany. Nie poznawał
K1('ok za
poznawal ludzi. Kl'ot
krokiem, wolBo
wolJlo zblizal
zbliżał się
si~ ku domowi
Po oplYwie
opłYwie 25 minut dllwoni do drzwi krokiamt
"lVliiJnęła
koło nieg(i w petnym pęd$ie
"lVliiln~la kolo
pc:diie
zatrzymała się
si~ ua chwilkę
chwilk~ prze2 jemowie
mówić :ii:
:ił: pltnem Marc.hanMarc.han ... taks6w.ka zatrzymala
go domeu1 i ti:)djeehal~. Pozostaly \\' niej
cr.uste4l:!:ki..
- NiewiellQ. proszę
prosz~ pana,
panR, E::t.y jest w dwie podarte cluste4l:!:ki
Owoc wytf;'!i.onego
wytf;'!l-onego my';;lenia
cl Zax'az sprawdzę.
sprawdz~. - Stara
Star« służąca
&h.li~ca po~ I'li
.u. d
Gdy profesor
proteasen Gel:ard~,vszedł
Gel:ard~,vszedt do InieSl"
I
data
dała fiię
Qi~ w glab .ieszknnia.
pr!7.ystaoO!t. zduroioay
zduTniOl~Y r:El
r:Eł progu.. Rney'
rofesor. Cerard ogtElseta
ogląda się
si~ dokol~. I , kania, przystanął
siedziała HeLoh:a,
\':.lrok
v~.lrok Jego pada na jeden k<:\t
kąt puedpo t oknie w fotelu siedziab.
-- Gdzie by,leś?
by,res? - :M:apytala
:M:apytała
'W Cerard czuje ie
'iN
że m~. zaezyn~ wS:ltystko ~
- Bytem
Byłem u Nlarchenda
Nlafchenda --- odparl, pa~ i
..ac Pl'xed Oczyma.
Ocz.yma. r
ram
am stOI
stOl parasolka!
parasolka !
tr<liąC :lUl
:tUl nią
ni~ uwa:~llie.
:lOny. W
sluiąea.
W tej chwili Wl'a,ea
wx'aea slu:hlea.
rł tr<liiiC
- i J an afi mema
·
--, A ja. byłam
byhrm na sJ?acen~e. Ah.
p"'
w d'emu.
'C/mu.
~r.
p:r~ypornnia8es mi,
Uwa±am
Uważam
tr~>;ebd!l będzie
tofesor
sam nie ""oml""ti:l
""omięta
]"ak si'"..". zna- g~ p:r~ypornnia8eś
~ ~
,
naiofesor
l'
r
~,
oddalić Lhrettę
Lhrett~
\lICy.
\1tlolmo
$zedł w kierunku
'lICY,
Vt'
olmo $zedl
kicrunku swo·
gwo· ~ odd6llic
dcl OnIu.
omu.
i
Dlac~:ego?
I
HiLlI'~1l,';.,ie :; :; !
Dlae:i:ago ~~\.l,lę
~~\.l,lt
tak :eIe
ile ji P fze .. Il

uel:an~a

P

Marchandem. . aUla widzialam
widziałam wezolaj
wez;olaj wsie
w sie
ni. To nie wypada. W naszym domu. A
nadto ta tna{s
:mała ~ac:gyn8. sobie COfaz
coraz bardt.iei
poz.walać,
poz.walac, Stara si;;
się mnie nailado'wac
nailado'wać tak
dale(!.c. ze
że staje siq;;
się tQ
to przykre.
przyk:re. Kupuje SO~
bie tak.ie
takie same kapelus:ze, takie
tak.ie same panto
feU:i. Aostatnio
A ostatnio kupHa
kupiła sebie taktil:
taką sam&\
samą pa~
rasolk:~. T .. parQsOlkę
rasolkę·
parQsolb; która
ktora tak b.!lrdzo polubilam
lubiłam
Profesor Gerarrd stal
sŁal pn:e:a: chwHf\:
chwacę Quie-'
oll!.e-·
mi9.ly.
mi9.ły. Pbiuiei
Pbźuiej jednak skokiem
sk.okiem zbiiiv{
zbiiivł się
si~ d,o
Hel~)i2:Y, pOGułował
gorą,co i pobiegł
Helüizy,
pOGu!owal ją
jf\ gOfil\CO
pobiegl w kie
runku dn::,~'i.
-- Co sie sta.lo? Doką,d
Dok~d biega~elł~·~
biega~e~~·~
"-:;- Kupic
Kupić ci nowa~a:rasQlkę
nowa~a:rasQlk~ • ....Czy przypusZczalloy
prz)'puszczalloy k.tokolwiek
ktokolwiek t ii\li rnli!U';'''m
:7>0 lk ag
tylłG.
a g Jed,na pat'!ill.solka mo1i!e USl.cz.ę.:.~hwić
USl.cz.~.:.~hwic tyltG.
,,,"!.,.~ ~l
11
',,"!.,.~
'f
P""
a
lł
!
l
1L
J. ............... •
_"<;~ta.~o~.q ~)yjla
_"<;~ta.~o~.ą
~)Yjla
para100J;.H;/Iil PiU!l!
para'i00J:.H;1Iil
PiUI1I•
G2ral'd,
(~tenH"ci nie pO$iai,~~~ł
pO$iai,~~~t $llt
$ollt :ł:e
~e
Pani Gerard b}li~ ;uiewvmow:uie
~l.adO\'1rolo!l\a" lVlarch.:u"d? Le:;:.i~i 0o ;lIrl' Dni'!
nui'!
n:.ÓvNJ~~!
Qlt2łe Ull<"
h,.ć
n:.6vNJ~~! A Lh~eh8 f
Qlt2k.e
Ull"
h,.i
~

.1. ............... •

Sg~~cęslncią
Sg~~c~slnci&,

~Jit,:2yn1ała
~Jit,:2yn1ala

od

Il

..

i

Realizo ane
Niepokojącą
jest I~czba f.ilm6w
f,ilmów
NiepokOletCf\ wprost iest
I'nowionych
mówionych w języku
j~zyku polskim a reahzowa"
Mych
ll\Iych przez, wytwórnie
wytwornie zagraniczne, glownie
głównie :El
a
.eryksD.skie.
.eryk"ńskie.
.
\Xii~c
\Xiięc
p,rzedewszystkie,m ł,Para~QU~tn!
I,Para~QU~tn!
żdl1miewający wp'rost wspamałą.
idl1miewaj<iCY
wspamal~ orgamzacJ~ 1I
fenomenaI nym
fenomena!
nym'' rozmachem.'
rozmache m.' ,Otoco
,Oto co przyxueprzyluep~e~wsy:ej POł~M
POl~M
sie on polskiem~ widzowi
widżowi w p~e~wsY:ej
wie sezonu 1930~31 (plan drugIej
połowy
drugleJ P
otowy nle
7.()stat
7.()słał jes:z:cze
jeszcze ustalony)
Cztery filmym6.wione
filmymó,wione w 100 proc. ~o
polsku. Filmy te ,realu~o:nan~
są w st~dlO
,reahlfo:nan~ SC\
JoiO'ville pod Paryzem,
Paryżem, ktore lest
Jest europejską
europeJsk~
centrali':l
centralą "Paramountu".
"P aramountu". Pi"rwszy obraz p !;
"Tajemnica lekarza,u oparty
opal'ty .n~ utwo,n:e
utwo.n:e Barn,
BaUl,
ego .,pol
.,pół godzin,
godziny' zostal
został JUz
JUZ zreahzowany
zrealIzowany 1
je8zcze wsierpaiu zademonstrowany, W,
jeszcze
w, Wa~ ..
~:t:a'Wje. Rezyserowal
Reżyserował RY$zard Ordynskl, ~to ..
'ty
ry 'jui
'już opracowuje dwa swoje. nast.ąp~~
nast'-1p~~ fIlmy
"Hollywood - Warszawa via ~ary~ "Od..
ról gl6wnyeh
główny eh 'IN '9T~Jemmcy. ,są:
tWQl'eami rol
,s~:
Marja GQfcz·ynska.,
GQfcz·yńska" Ludwik SolskI. K;aZlI;nl~rZ,
Junosza
Juńosza".. StępO"WSkl
St~PO"WSkl Zbyszko
Zbyszka Sawan Halma
Bruc::6wna . (jedna z pierwszych aktorek pol..
Bruc::ówna
skielo,ekranu)' i Pawel.
Paweł. qwedo Ą.u.Ł(i)~em
~u.t(i)~em
djalog6w 'w tym obrazae lest
Jest Wlodzlmlerz
Włodzlmlerz

1l
rze~ amerykanskie
amerykańskie

yt 6rnie
órnie
SIt

krofonem próbowali
probawali już
juz dla
dIa krótkich
kr6tkich filmów
film6w ~ "Filst
"First N ational
,,~niversal". ,.Columbia:
fl
wytwórni wiedenskiej
wytw6rni
wiedeńskiej .. .5elephon" nakrę.cali
nakt~eali m •. United Artist
Artist" SI:l,
są Jeszcze
mezdecyd
w Paryzu
Paryżu w c:i'lgn
ciągu lipca.
lipc:a. Kierownikiem pnl- ~
skiej
produk:cjl
jest Chrisman, reiyse
reżyse ij
produk:cil '1 iest
Angielski "Bip" zaangazowal
zaangażował da
do pro
rem polskiej
polskief wersji Rewii
Rewji Hollywoodu" - lł1 dzenia konferansjerki
konferansierki
w swejrepreze
ffi1l:: nej rewji .,Hallo ElstreeH" g~iazdę
Fryderyk Jarossy,
g~iazd~ wan
wau
\JI
skiego
ego "Qui pro Quo" Fryderyka
FryderykaJaroasyl
Jaroasyl
Wytw6rnia HFox" nie nosi się
Wytwórnia
si~ zZ zamia" fj: ski
skeczow tej rewji wypowie
rem otworzenie ,w
,'VIf Europie swych
pracowni \ W jednym ge skeczów
da Jarossyl,ego kilka &Jaw
&łów
Niemniej realizuje filmy polskie w, Hollywod b
ki'I na May W ong do
SUKces fest tem
tern większy
Juz"zaangazowano
Juź"zaanga-lowano szereg artystów
artyst6w z pośród.
p05r6d . polsku Sukces
'Wi~kszy ze naSI
na"
zapowiada nietylko w polskiej Wf;
Wt
poIskiej
polskiej kolonji lltrtystycznej W
VI Ameryce Glow'.
Głów'. rossy z.apowiada
również jeszcze w kilku obcojęJyczny
obcoj~Jyczny
nr
ny jednak naeisk położony
polozony będz;ie
b<:;dz;ie na filmy 1:j ale rowniez
petnometrazowe, a nie na dodatki.
Ü
~ wersjach tej rewji.
---::0:-.
lune
Inne wielkie wytwornie
wytwórnie jak u Waraer Bros i
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Kal'ygodne ,ZerOV\l
,ŻerOV\l a;Jie
a;Jlę na naiwnosci
naiwności ludzklei
• t
..,.,
wielokrotnym oBtrzezeniom
ostrzeżeniom prasy
pl'asy I próbne
probne trzymanolcn przez. p.ewlen'

Dzięki
Dzi~ki
oslawione
osławione ,tszkoly
,.szkoły filmowe", instytucje prze
waimie
ważnie pod\liejn:ane i nieuczciwe, nie znajdujq,
znajdują
już
jrii wielkiego pola
polado
do popisu.
Ale przecież
przeciez

• t··'
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,

czaa
Krakowie,
Krakowie. tumaniąc
tumani~c :ich laurami
laurarnl Ramooll
varro 'i Grety Garbo- a gdy', sytuacja 7.1
l..)erzyn~ki
l..)erzyń~ki
,
.
.
la się'
si~{ stawac
stawać nieWyraina wywiezion~ ich
Dialogi
Djalogi do, drui!lego filmu.
fllmu.1tt6rego
którego o~sa""
iceszCZłl zerują
iceszcztl
zet'ui~ gdzienisgdzie flprzedsi~bio:rcy". Warszawy.
Tam
oczywiśde' :ZOstaWIOII'O'
Warszawv.
Tarn oczywisde'
xostaWIOJl'O'
da jltszc:r:enie jest u&tal?~a, ~ któ!y
kto!y nosI
nOSl .ty·
.ty"
trudniący się
trudriiClCY
si~ bałamuceniem
balamuceniern naiwnYGh ludzi i na bruku·
bruk:u· gdyz
gdyż uc~niowie ci nie p·rzedsta
tul
tuł . Skandal towan:yskl
towarzyskI
plsze Bruno
B:runo Wma
daprowadzaniem ich do ruiny.
j~ zadnydh
ją
żadnydh walor6w
walorQ'w do filrriu
filmu a i ryne~ ,
w~r ! DQtrzeciego
DQtfzeciego filmn
filmt! zaangazowano
zaangażowano ,dla
,dIa doprowadzaniem
Przed niedawnym ezasem
czasem ukaLYWaJy
ukaLYWały się
si~ wy klie ·ma tego rodzaju z::; potrz~b.o:wa,n
potrz~b.o:wa.n
dj~loR6Vtf Jaus
dj~loRóVtf
Jana Le~honia. c.zw~rty obra~ ~est
pism krakowskich tajemnicze no I
Ilez
Ileż to zmarnowanych nadZIel
nac:!Zlel llaztQ
zupelnie
zupełnie jeszcieaDonimo WY.
wY. meustalony lest
Jest w jednem zZ Plsm
tatki
ogtoszeE~iowe jaldegoś
jaldegos
biura "Empefilm"'
•. Empefilm"' J manych roien
roień
0
O ptzyszIośd
ptzyszIosd
- wyszlo
wyszło z te
nawet rezyser
reżyser
kt6rem
m najmniej
najmniei wtaseie
właśeie wie fiaska Szal filma
filme jest niebezpiecznq
niebezpieczną choro
thoro
, .. Ztrzynastu
Z trzynastu innych
ianych filmów,
film6w, które
kt6re .,Para .. w Krakowie 0ó które
dziano
W
w
Krakowie
Biuro
to
poszukiwało
poszukiwafo
a
i
należy
ciężko
karać
tych
kt~n:y.
w
SpOi
nalezy
ci~i:ko
karac
mount"
Ińount 'rzuci
'l'zuci w pierwszej PQlowia
poJawia sezonu
dept6w 1 adeptki celem przeszkolenia
deptów
pl'zeszkolenia ich To zbrodniczy zerlljEl
żerują na tej,
tej , ch9roble.
' . .
rynek
rynele ,polski jeS2'.c~e pięć
pi~c ~aopatrzonycb
szkolenie mialo być
byc bezpfatne, ale kandydaci ~
Kilk:u
KilKU mIodz·
mlodz· /i(lCÓW
/i(lCOW zru}nowalo
zrUjnowało ~woJe r
będzie
wpólskie pod,kłady,
bcredzie wpolskie
pod,klady, mówlOn~
m6wlOn~ A trze
trze"..
mieli
pokrywać
pokrywac
koszta
zdjttc.
zdjęć.
pr6bnych,
próbnych,
foto
dziny
n1ęźatka
odeszła
oc} męza,
pewna
n1~zatka
odesda
09
m~za, ;,
bazaznacityć
bazaznacityc ie SC\
są to·
to·fllmy
filmy reahzowane w
, • •
10
lo ~
~
:, d
cl z.ee "'b'y n8:lyCIC
n8:lYCIC
sów
sow itd,
itd. Zwabiono z najrQzmaitszych zak&t
zakąt Jej
Jeszcze przysyH~l
k'
Je)
prZYSYH~l plenl,,"p!enl<'1
Ameryce i pomyślane
pomyslane calkowicie
całkowicie jako amerykow Rxplitej przeszło
ków
przeszfO 30 osob, przewazme pragnienie laurów
htmo:W~J
Jll
iaurow
gwiazdy
jllbt
kanskie.
kańskie.
mlodych
młodych synow
synów rolników,
rolnik6w, dziewczęta
dz;iewcz~ta szkolne nosi jeden z dzienników
dziennik6w wal'sza WSklCh~ c,
, " ~,Olmy cud swiata'C
świata" -, !ewja mi~~z;!~a
mię~z;!~a
a
naw,et
m;zatki.
m;żatki. Ciekawe jest ze
że mi
mimo
mo ii cy
ey pospneda wali
waH co mogli aby pOW,r~c!c
I:odowa
rodowa - zaopatrzony btiaZle
bęaZle w polskIe
polskle dladjaszkoła miafe.
miała siedzibę
siedzib~w
w Krakowie nikt z Kra (do~owych pieleszy - ale jakaż
jakaz b,ęd11tt
b.~dlltt
10gi:wy~laszane przez polskich
10gi:wy~łaszane
poIskich aktór6w
akt6r6w za~ szkola
kowa
nie
zgłosił
się
na
klhndydata
gdjlż orga s,ztosc
zg~osil
si~na
k.ndydata gdjd:
s,złość tych mtod,ych
młod,ych d-z.i~w,' CZ'lt
cząt z:awledzot
z:awledzo t Y
Y
mieszkalych w Ameryce.
,
.
h na ias
tas
byH znani na grun adeptek filmowych
Hlmowych pt :l;ostawlOnY\'lk
zostawlOnY\'lk
Parada Paramcuntu"
Paramcuntu h reprezentacyjna.
reprezentacYina. nizatorzy tej imprezy zbyt byli
losu w miljonowej stolicy
stoliC'y pnez
1l U os
OS
re'wja '~eżyserowólina
'~ezyserowOlina p~zez kilka w~bitny~h sii
sił: IIil cie klakowskim.
stów i nacii.'lgaezy
naciągaczy
Zabrawszy obalamueonei
obałamuconej mlodziezl'
młodzież) o0 stow
~. wykona11a przy uJ.~lale ~szystkl<;hu m~mal:,
ą
staln:ie grosze n,a jakieś
jakies fotosy albumy zdjęcia
zdj~cia
ak.tQt:ow Par,amountu będZIe
ak.torów
b~dzle "polskaw mny ! stahl:ie
, ~~:c'QO::-~
~~:c'Qo::-~
spasa}>
l'
sposo,b '~iż
'~iz "dotyehc'Z~s,
"dotyehc'Z~s. wymienione,
wymienion e• filmy ~
.
tM/1
1
I'
*Mt'
*Wf'
Otóż 'konferansjerk.ęW:ląZąCą
nu Ił
Otoi:
'konferansjerk.~W:lqZi:\C,! P,~sz~z~golne. ou
mery rew.li WyglOSl
mety
WygłOSI i"hra ZImmskoa II MarJusz .
Mas:?ynski.
Mas:?yński.
'
Z
Nadzwyczaj· interesuj.lll:cy
interesujący
report~ż
report~z '/
da' bi~guna południo~ego
potudnio~ego
~~~zie'
~ę~zie'
, Byrdem do'
swą, formi\
formą dŹWlęk9wą
SWf.\
diwlf:k9w~ przvpommał
przvpommal wysw1et..
lany u' nas obraz naukCJwy
naukowy ,.Tajen;nio~ SkOf?"
Lau Chaney umart
Lon
umarł. Znika jeden z naj~ ,.Wieia kiamstwa".
jaja,r niewid:::ialny mówca
mowca udZlelac będZIe
b~dzle
jaja"
więk~~ych
qziśljuż gdzie~ kreowal
wi~k~~ych ~irtuo!:ów
~irtuo!:6w .,niemej sztuki!!~ qzisljuz
kreował rolę
Ol do l~t
rol~ nieszcj!.~śliwego
nieszcj!.~sliwego o.
po polsku w:vjasnien.
wyjaśnień.
. .
.•
at ' t
praWle
prawIe :z~mechanej na rzecz Ejlmu
fjlmu mówionemowione.
.
.
.
wzrus:z
·
·
·
<I
tfdZle
wzruszał
S
S
ea, "" lnIe)
ca,
InIe) Slę,
Sl~, paJBCU
pajacu • .s.Ei •• W .' : twie ]Je'
IJe·
Wreszcie dwa filmy z udZIałem
udzlaiem aktorow ge.
jako senty mental!lY clo~n.",
clo~n •. " " ,'p3h~t
.'p3h~t , IIl~.
a~erykanskieh i - rzekomo przezH nich a~erykańskich
Lon ,Ch~ll:ey
.Ch~ll:ey - jak i Charlie Chaplin - r 10nego Smoka",
slerzant plhe'd YYd~n.
Smoka"', lako
Jako Slerzant
mowione pO polsku: "ZJote
mówione
"Złote bagno
(rezyser
(reżyser
dłĄll•
byl pn?'~clwntklem
był
pn?'~clwOlklem f1talkiesów'~,
f1talkies6w'~, uwazajqc,
uważając, ze
że I s~iej St. Zjednoczo~ych •••
•
.,Naza
o
r~etrąi9.
Naza
0
r~etr~i9.
7
ja "RC'lvland v Lee) z George Bancl'oftam J I ekspres)a
ekspreSja slowna
słowna obniza
obniża już
juz osiągnięty
os.iqgni~ty po"
zlbaru", j;llko straszhwy
straszlIwy kugJ~r~. z '~e" 1'
lO'0'
Olga Balkanowa
Bałkanowa i ~anc:r Caroll. (fil~ten yry , z~om ąry
~ry n?ilnicznej,
n?ünicznej, w ktorej celowat
celowal. Spe ..
Dym
nym gn:b~etem, w uNiesamo~lteJ tro~~b!ane~p
i.wieth w wersji nI€me)
nl€meJ od dnI kIlku
kdku klllO c)alnosc!ą
cJalno8c!~ Jego byty, jak wiadOmo
wiado mo Tale
role eha
cha..
da BrownUlSla gral
grał rolę
ro]~ bant)'ty,
bantyty, LPkomo~lWJe
uStyJowe" w PQznaniu) oraz uDzieje pajacó~
pajac6~
rakterystyc'l.ne. nacechowane' zawsze jakąś
jakqs po
poczciwq staruszkc;,
0
• prt.Y
za poczciwą
staruszkę, Si. w .. o
'prt.Y
(rezyserja
(reżyserja Lothar Mendes) z Claril, Bow 1l
nte
h;rornoscill.
h;rornością. W lej
tej dziedzinie nie mial
miał sobie
.
f natycz n1e
2329" - starego
stare go D1aszYDlS~ęf
D1aszYDlS~~f
,a ",' , J'etKI,
J'etKI
,
Richardem Arlene n:
Richllrdem
rown?go; kulminacyjnq
kulminacyjną :zas
:zaś jego kreac.jC\
kreac.ją był
byl
.
d
. maszyny. OstatnUl
Ostatnlfł ,II"
,11"
WJClZanego
WJązanego
o0 swej
sweJ maszyny. Nlłłll
Nle
tll
Druga co do wielkosd
wielkości i po:a:iomu ~rty~
Quaslmodo
QuasImodo
W
W slynnym
słynnym filmie .. Garbus z No"
No ..
. była
l
.,
d'ZWl~
''1lCowa
'Iłf
u
rOlą' YlI.a
.powtorna
,cl'
'b'werSja
homóvteę,
r011:\'
hOIllOVfe~,
, ..t.tyeznego
tycznego wytwórnia
wytwornia amerykanska
amerykańska Metro .. Gold tre ·Dame •
. . h'o)
'k"i
I
l'
'
rzuc ..
mowlte)
'"1 gazle
gazIe
U da wal
. 1,
1,
wyn~MQyer zainiciowala
zainicjowała rowniez
rownież pohiką
pohik q pro·
Debiutowa~ Lon Ctaney, jako straszliwy
Debiutował
straszIiwy
mówiąc trzema uaraz gto~8m·.
;z'yllat
;Z.yllat 50.
dukcję.
dukcj~. Narazie movvą'
movv~' jest tyU,o
tylko o
0 jednym
kaleka-sY?lulant, w "Cudotwórcy'6,
uCndotworcy'6, następnie
1'last~pnie m6wiC\c
Zm~d po ciluzs:t::ej
ółużs:t::ej chorobie
. filmie Bt;dxie
Będzie to, - modna obecnie
obecnieii obowia.z
obawiąz zsslynllJ,
2asłyną,~f Jako,
uC:złowiek bez nóg
Jako. uC:zlowiek
nog h Blizzard w
kowa niemal dla
dIa kaidej
każdej większej
wi~kszcj wytworni - , efektownym
mle "PerJalty". czyli "Upadek
fIlmIe
efektownyPl fll
"Rewia Hollywoodu" W rewji tej biorą
"Rewja
biofC:\ u
u".. szatana".
dxial
dxiał między
mi~dzy innymi
innyrni Jobn Gilbert, Joan Craw
:Z
Z inn~.ch jego kreacji
kreacjiwymienic
wymienić jeszcze
ford; "t.lorma Shearer, BusterK.eatoDj·Conrad
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KaroI Dane C~:lm)a z polskich akteaktd- mozna ~AUplo.r.~ opeue" 10b~IiQie ,prz.e,'rabia
d27~!~kow.y), .. Londyn po półnoeyu
p6lnci ey u
n:'; l-Ianka
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'grożnegą o0 ....
p.tak •ł ~d!le g'~a~ rolę
rol~ 'groznegq
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którzy sii
sił swych prz:ed
przed mi"i
mi .. ł 1 : Cxarny, p,tak
Olfdo,,-ka i I-Ianusz k!orzy
y .2dzle był
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",B1C:ł: Boz
Bczy
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H

na

i,

,<A

I

,

"

j

CZtO IIjEK
liEK

SMLERC

.'

r

I

s
U
T
ARIACH"
S
AnlACH"
LON

hł

-

CHA,NEYA
,.Wieża kłamstwa", c~yli
c~yÜ "Cesar~·'lior~l!~!~
"Cesar~·'liOr~I!~!~

pr
py

I
i

!,

@E tajcie
raJcie

a

rt:';

,r~

y

r, jo e

Ili'e

Ii:
K A
ALE
L E N DAR
D A R Z YK
Niedziela ~n sierpnia -- Hajlnunda
Niedzicla
TEATRY
I'liejski:
Miejski: - G018nl.
F
F<rr.llhll11Y:
<rr. 11 hll11Y: - Nicczynny
Nicezynny z powodu re

pt'zez eale
eałe sl)ołccz(d!:~f'.\\,O
Sl)o}ccz(d!:~+\\'O polskic,p!'2:e
\yzywarny
\Yzywarn.y ezlonk(hv
ezlonkö\v i 8S'JlllJa('{.b'n,'i;'
8stJnlJl:tt~r.b")'1,';' Si]'ml
Si]'OJl

Zarzud Glöwiij"
GIÓWily'
juli. lcllka tygodni

tCjllU

do wz~('eia UeZlHJgo
UC'Zl.1ogo ,tHL:d.:1
P.r2CCl \\"1\:0 Nünu.
Nhnu.
"/olno&:d
ni8dzj(llę dnia
"/.0
lno&:d ,,,
''" ni8dzü:>lt
dni a ~Jl
~Jl
() gc(l~~. l2 \v poJudnif!.
poJudnü!.

zi;ünicjowu..'
zr.dnicjowa,'

protcf~taeyjnynl

Ucieczf\8 10

cnJej
całej Rzplite.l
RzpUü.'.l ..\dece
\'ieee In'ut,;:::sL'l(~yjni'
7,aehlanu3j
zaehlanu3j i eynk~;ncj pni
pn!
na
naSZe
rdzennie
rd.zennie
rmlskie
Pornnrzc,
a:
!
Poz,nallskie.
-..._ ..... ---....
__....Poz,nailskie.
.".--.
GHler~a Sztlilki: Gl,Jer~a
\Vystawf.l
!
I
Na ten apel
apeI Zarz~~.du.
na, tel'C"
KoneerL
KOl1eerL popuJarny Qrliie8try (I
nie
Lodziodbyly
Łodziodby-ły sie:
sic:
i. liczne
liczDe
~Niece ma
icznejnifestacyjne :oa
:na któl'ydluchwalono
ktöl'ydluchwalono odp(}\vL,::;
Odp(HVL,::;
ISKA KINEl\1ATOGlł.A.FICZNE
KINEl\1ATOG1~A.FICZNE
I dnie rezolueje i ])l'z.t:slano
])l'z.t:słano
na .ręc(~
l>eC(~ p' ]\'Üll'
]\.1' HI'
szalka Sejnlu, a zatern Stl'onnü;t'/\'o
Stl'ornrictv\'o NfU'C.
NfU'C"
I pier\\'sze Ww C8
- Gdy iona
żona \'.Taca
\\Taea
Cf) h'.:
h\:
nkej
I , Pcniewaz
- Kochanl~o\de.
Pcnieważ protest taln
H,
II· ZIoLa
Złota I
- I. Niebieska rnyszka

sh:rpnia
('1.', ()
"SokoU!
sl.cl'pnia ('t"
godz, 1
l \'v
u::lpJaeu \\' ol
01
nosei
nośei \,jee
\,'iee
zaklEionl
Z-aklEionl
ochvieez;r\.cgo \vroga, :7.FJ,drwg'o
zFJ,drwg'o kI'\vi ipQ~~og'i
ipQ~~og:i n.tJ!,
n.f.1l,
zien.1i P81skü,;j.
p81skj,ej.
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._.-._-_.\\'szystI\:kh eztnnh:ó
eztnnh:ö V.J
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CZGlern! Zal'z}}d
Zal'z}ld Okrlig'iu
Okręg'iu
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Kino: -
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Bran1\:a,
Branka, {1onz
{lonż U'.ina
U ,.i na
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eichie
Ciebie tylko kC\('l1ał{\f~1
kC\('l1al{\f~1

.. - lmdzic'
Imdzic' l)uz DnLWfl
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dOt'O
'
'..

ROD
R O D A C 'Y!
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-_... dlH

rn!o
rnlo

- Pieslt
Pieśil zy\,\riolöw
ży\,\riołów
Po:Ś\vlęeenie
Po:hvi~eenie kobiety
- I. Nanon, n· Potrójne
Potröjne U1t1.{:r.e:üsl\vo
U1tł.ł:r.eilSŁ\vo
: _. (;rzcch k'Jisi
Kobieta w plolnieniach
• - Spiewajf3.cy
Śpiewający błazen
blazen
- Pst.· Pst .. Os tl'oznie
tl'ożnie -"'l'Gw:ja
pOŚ'\vl<:epnip
pos'\vl<:üpnip

kobiety
kobicty
Si6dme
Siódme przykazani€.\
pl'zykazanif.\

[Gl!
ce

,Nic(~(jhhy
.Nic(~CihH.Y .na l.)ol~,:~h . '
poctnosl
,leb 1l o:~ tHhl1en:n
pod:nosl ·Ieb
kuje, Nit;- L;J.~~~""'''.n,.u·.«
L;J.~~~""'''.n,., ...
kuje·

O"'l ('l
t'::l
(,\1 -'

I~ ""-"'Z! A_-II.'
I~ł··'''<1Z!
(.1"1"
(,I-I"
l~.
_-Il.' ,••tl.
t'J.
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stallit~llly
stallü~lllY

\V

\'v8zysey
\'vszysey

.jednoH

\vr"le·nl!
\Vr"łenl!

~

ry
fY

Na pieI'\V8zy ze\v Ojezyzny-·~-pier"vsi :;;ta
laty stanł,~tiś
nielny do apelu,
apeln, jal, juz przed Iaty
stan4~tis
za,lnaskov.'anego lJOZOrI1Q,
za.lnaskov,·anego
J)QZO rIl(!, kultan}
kul t a nJ i (}to dzis
dziś ~
rny przeclvv'ko nicanezyznie
ruy
nicanezyźnie
pod poh;lderui
poh;lderul
j'uz grozi
g'l'ozi naroclcln
narodclll cyyvi lizaeji"
lizaeji,. a \v
pkl'w' ~
j'uź
pierw'
sztandararni :i za Pl'zw\VOdenl \vodzó\v
\vodzö\v narodo
szym rzędzie
- ~
rz\~dzie naln.
neun.
wych - .JÖzefa
.JÓzefa Iiallcl'a 1l J'özefaJ)uwbor
J'ózefa))o-wbor ~Iu
Dziś jesteŚ111y
całość ,~.~
Dzis
jesteS111Y zjednoczeni w jedn;~, ealosc
śnickiego· Dzis
Dziś \v niedzielę,
snickiego·
niedziel~, dn.
du. 31 sierpnia o
0
jesteśmy
\\'ięe l'alntQ
l'alniQ da
do ra "
jestesmy goto"vi, stanielTly
stanielYlY \\'IQe
g·odz. 12 w południe
pdludnie stajEnny
stajEHny na Plaeru \Volno
rnienia
rnieni.a i pójchdf::rny
p6jchdf::rny l1a
l1S
ch'u.g;iego
Sel,
Ścl, azehy
ażehy z calyrn narodem \vY1'<:izić
\vY1'<:izic protest
waldu
walduJ5 z cał:~,
cal:~,
%0 dopicl'o
dorlicl'o teraz
tcraz
kilowanioUl
ni.emieckim. .,
küowanioUl niemieckim.
c:hwila ostatc~ezn(;go pOgTOll1U oÜ\v':ieezneg-o
od\v':ieezneg-o
'wroga
\vroga I1aszeg'o~ nastl~pi calkrHvHe
całkrJ\vHe
'wyzwole
Z,vifJ,zel\:HaUerc~yk6w
Z,vifJ,zel\:HaUerc~yków
nIe n~szej braci z \Varrnji i SbJska.
ŚbJska.
.'
Siowarzyszcnio 1)Qwborczrk6w
Stowarzyszenio
.l)Qwborczrk6w
!"",,, ... ,,,, ..p,,.no
p,,.nO

«

fl

nowyrli sezonem
sezOllem
teHt[»alnyn~

BUav~s

te::.l.try lödzkie
łódzkie Miejski Popular
lny
rozpo0zęły pod dyl" Karola
I11Y rozpo0zQiy
>

przygot6\vawcze
przygct6\vawcze
nia n9wego sezonlu.
nla
odbywać sit2
się-będą
- bQd~ röwniei
również i re
odbywac
manewry stazackie
stażackie na sV\ioich .\vlas
knach)
jenach) \vedług
\vedlug przepisów'
przeplsüvv
0
o maUe
manc
Ol)racov\,'ul1ych Pl'Ze
przezZ wojewódzki
wojewodzki zw.
pożarllych
pozal'l1ych w LodzL
ŁodzL

Tenh'Zt)
l(L
TenÜ'Zt),~ •\'1'lel.S
. n rozp~)i.·7.ęto plC!'\,V
.
s1
rozp~)i.·7.~to PlCT\V 3Ze
l naroclovl'
naroclovI' ci li811WJjo
li811wJjo ,)pel y w 3 9.ktach
w~ki;,o'
W~ki;,o'

\.·~O:.

K;r
Kr

.• ,

'.

.

anlll1sk1ego "Zabobon"
anul1sk1ego
"Zubabon" w
.
.
Z
•,
.•
lnscenlzaeJl
dyr.
r y
InscenlzaeJl
<iyr.
r
a Nov
Novr'11r
'11r\,ow::;.1uego
.'
I,~
pod jego osobi.3(.ym
osobi.3(.YW
\,~ "ow::;
>.

l't;\\'c1lar"T]' t·
ł' •
",)
"J .JeJ
.JEIj

<o'

')
Otwarcie Teatru J\1iejskiego
1"" \V1'2:
\V1'2: es
nia.
eś nia.

w

l

Na terenie Panstwowego
Państwowego Urzędu
Urz~du Posred
Pośred 1 zasilk6w
zasiłków kor:r.yst~ł()
kor:r.yst~l() w ubief;;łym~ygQdniu7.402
ubief;;lym~ygQdniU7.402
nietwa PJaey
P'Jaey W'
w' ,:todzl
,Łodzi {miasto
(miasto t.6dz
Łódż i Dowia
nowia .. bezrobotnych.
bezrobotnycn. ty} 16d!>ki,
ty)
lód?ki, laski,
łaski, lęczycld
1~czycld11 sieradzki i brzeziń
brzezin
W ubiegly
ubiegły n1 tygodniu stracilo
straciło .prae~ na
ski w dniu 30 sierpnia
s:erpnia 1930 roku było
byto w ewi terenie·
terenie .t.odzi
Łodzi 768 be~robotnych,()trzymalo
dencji zarejestrowanych bezrobotnych 34.408 .pracę
wysłano'
.prac~ przez:Ur11!ąd90
przez:Ur11!~d90 beirobotnych, wyslano'
w tem
tern w samej t.odzi
Łodzi 25.417 w Pabianicach
do pracy
iinnyę}
da
praey 1 13. :t:djęto
:t:dj~to x ewiden_ii
ewidf1m~ii iinny/;J
1.912. w Zgierzu 2.516, \\,T Zdullskiejp
WoH
ZdullskiejP Woli
przyczYi:l
przyczyn 805. ~
... ...
.
w To. m. aszo.wiewM. az~ 3.0571 w Ko. nstantynowie
Urząd rozporządza
Urzfld
rozporz~d411a 17 walnemi miejsca~i
172, W Aleksapdr(lwie 245, w Rudzie .. Pa bjani .. dIa
dla robotnikowr6znyeh
robotnikÓwr6żnyeh zawodów',
zawod6w'. ckiej 183 ~
11. robotnik6w otrzymafo
otrzymało w dą,~ll
di:l~ll tygod ..
Z zasilk6w
zasiłków ko. n:ysta!o
n:ystało w, ubieg~Ym
ubieg~ym tyg.od. nia lr.niiki, kolejowe
koIejowe na przeja:ttd kolejami paJl
niu 10.426
10,426 bezrobotnych. Vi same] LQdzl
ŁQdzl z
Z
stwowemi
stW'owemi

846'1

I

pier'\vszy z trzech
tl'zech teatrów
teatrow ot\varty
tr Popularny
Pop'Ularny przy ul. Ogrodowej
bliższą sobotQ
sobotę dn. 6vvl'zesnia.
6,vl'ześnia.
blizsz~
będzie
pod rezysflrj~
reżyserją Konstan
bedzie püd
tal'ki.ewicza slYnna przed laty 20 po
tal'ki.eWicza
ramatYczna
ramatYCzlla Jerzego
Zulawskie.go
Żuławskie.go
P::;,r"
P::;.r" 1l ... 'l R
.r'-lte
ole
J,-üe
oIe naczelne odtworzą:
odtworz~:
dlol·\'ska
dłol'\'ska i Kazimierz
Razimferz Kijowsld
roU gMwnej
uta.lento'\vl3.ny
j roli
głównej nllody
nlłody uta.lento'\vl3.n::;r
p. \Vlad
\Vład ~,taszG\vski.
~'taszG\vski.

bezroboßla za ubiegly
bezrobo!lla
ubiegły tydzien
tydzień

i

zł
zl

J

i
Ob;e(Hjj~cym młodzłańcenl
Obiecującym
mtodz~ancenl zai
zał qt
ął ~Lę
~LQ
Od 2 lat
łat W
w jatce rzezniczej
rzeźniczej lVL
IVL lVlogilnic
,kiego przy uL Zglersldej
Zgi.ersldej g jakiś
jakis tajc11111iczy
osobnik dokonywal
dokonywał systenlatycznyeh kl'adzie
nlif;sa
lllięsa oraz pIeniędzy
pleni~dzy z SZUflDdki
szufladki bui(;tu
provvadz,U dochodzenie
Mogilnicki daremnie provvadz'u
na fn:\ioj~1
fn:voj~1 rQkQ,
rękę, \v' zadcn
żaden spoi1ób
spoi1ob jednak nie
llH}g1:
11lógł zlodzieja
złodzieja schwydc·
sclnvydć·
Przed ldlk:u
Idlk:u dnianü
dnił:Ul1i z SZUflHCU{j zginęła
zgin~J:a su
rila 150 zLl
zł. I 0
o fakcie tynl l\1ogiini.eki ~~a!neldo
rna
wal
wał 'Nreszcie 3 konl.
kOIll. jednak,
jednak. i \ .... tynl \vypad
ku Medztwo ut1(nęło
111al'twy111 torze. Do
ut1(n~lo na 111al'twY111
piero
pi
ero w dniu 'Vc;~;ol'ajszynl ki.ecly
ktecly do sklad'u
skład'u
przyszedł
przyszedl kre\vny 1\rlügili1ickicgo)
1\rl,)gili1ickicgo, 1:3 letni Nla
Jer Ickowicz zanlieszaly
zaJnieszały przy al. Północnej~
P6l:nocnej~

zy
ży

8 !(omis·arjat P-.P.

13 tenze,
tenże, !vlogilnicki zauwazyl,
zauważył, ze
ze Iek~wie2.
z chwili nieuwagi Mogiln,ickeg,j
Mogilnickeg,j
l)od,szedl
l)od,szedł do szuflady i \-vyciągnął
;;yycifhgn~l bankYlt>t 2,0
zJ:otowy.vV
złotowy.vV tem
tern samym moulencie
monH~ncie Ivlogil
Ivlogilni
ni c'c·
ki doskoczyl
doskoczył i odebral
odebrał dow6d
dowód winy z ręki
r~ki
rnlodocianego
rnłodocianego zlodzieja.
złodzieja. Rod:;dce
Rodzice Ickowicza
powiacloluierti
powiadoluierti o0 tyUl
tYUl sn1utnym
sn1tttnym fakcie w po
l'ozunlienhl z Mogilnickim zwolali
zwołali tak zwa
Hę. djn~tojrę,
llQ.
djn~tojr~, dzie n1iauo spór
spor polul)o\vnie ~8
latwi(S. \Vobec tego jednak, ze
że do zgody nie·
doszlo
doszło zawiadon1iqno o
0 fakcie 3korn:
3 korn: p.p. kt6
któ
Ty
ry ze s\vej strony prowadzi energiczne
ooel'g1czne
do
cIo
chodzenie.

Q.C
I korzystaj Q,C
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Ni~dziela
Nißdziela 31. Siel'pnla.1930 roku

==

o

r arOdO",N80r~U~iza~i~ KObie,t I

I

h.oblet
wzywa 1
ł
człon'kinie do ",'zięcia
udziału w wielkim wie
czlol1'kinie
"vzi~cia udzialu
tU, mallifestaeyjnym
manifestaeyjnym \v JliedZie10
JliedZielę,>dU,'
,>dU,' 31 bm.
,S) godz. 12 w poł.
'Volności·
'S)
pol. na Pl. 'Volnosci·
Nal'odo'\Na Ol'anlzaeJa

J

ZARZAD·

[) 7.l,
7.ł, k3.fy!.3

=

robotni~a

2..,pjętto\v·ego badują,\:ego się domu'

ujsc

b~tnik6~ ,vs~yscy zdolali
b~tnikó~
zdołali 'na czas ujść

\Vczoraj po poł'udniu
pol'udniu na przednlieściu
przednliesciu
Lodzi,
Łodzi, Radogoszcz, wydarzyla
wydarzyła si<:
sj<: katastrofa

SV:
ji. C~:~ \v nOCl &.P·U
&,p'U ~
ŚV: ji:

gruzami

n1ebezpIeczenstwem, jedynie mUral'Z
mUrarz
•
i
ni Jamczyk, zostal
został przyvvalony
przyvvalolly
~
budowlana·
\Vladze lcolejo"\ve "\vydaly
\Vładze
zarz~dz.enle.
zarządz.enle.
Janlczykwydobyty
.z
.Z
,pod
gruz6w
gruzów
sif.2
Ehvierkkowej
Na
buclujttcyro
się
przy·ul.
Ś"vierkkowej
dwu
przeciwko oswietlaniu
przeciWko
oświetlaniu wagonów
wagon6w lcolerjowych
l\.olerjowych ,
'
r~kami, nogami i
pi~trowym domu pojawiła
pojawila się
si~ rysa i w kilka,
kilka , manemi rękami,
Ś·wiecami. Często
zapalają swie
świe , piętrowym
Svdecami.
Cz~sto pasażerowie
pasazerowie zapalajfJ,
wieziony
·zostal
-został
do
szpitala,
gdzie
p6zniej caly
cały budyn·ek
bUdyn·ek run:z,l.
runął.
I
zagraża bez!
ce i 'unlieszczają
'unlieszczaj~ je na oknie, co zagraza
bez ! chwil później
Z
pośród
poSr6d
15
In'acuj~cych
IH'acujących
na
budowie
ro
I
l
piec/~eńst,vu
piec/~ef1st'vu pożarowenlu.
pozarowenlu.
VJ mySl
myśl wydanego zarządzenia,
zarz~dzenia, za zapale
nie swiecy
świecy W
w wagonie, ściągana
sci~gana będzie
b~dzie grzyw
na w wysokosci
wysokości ,5 z1.
zł. m~ndatem karnym·
Dnia 30 siel'pnia
sierpnia r. bil
bOl zmarl, DO krótkich
krotkich lecz clężldch
cH~zldch cierpieniach, op

I

Sw, Sakramentami
Sw.

Egzawlny yv Sziiole HdllcHowej
EgzamIny

p.'

Egzaminy wst€tpne
wstępne na I kurs w Panstwo
Państwo

wej SzkoleH:andlowej Męskiej
Łodzi al.
M~skiej w t.odzi
a1.
Księży
Młyn t 3 odby'IA ac
ać się
K$i~i.y Mtyn
si~ będą
bf,;d~ systemem
lekeyjnym począwszy
lekcyjnym
poczC:\wszy od dnia 3 wrzesnia
września r b
Kandy'da€i winni zlozyc
zloiyć metrykę
metryk~ \1fodze
ufodze
nia
uia swiadectwo
świadectwo ukonczenia
ukończenia 7 kI
kl szkoly
szkoły po
w5zeehllej
wsze
eh 11 ej lub 3 kI
kl gimnazjum swiadeetwo
świadectwo
&IC2tepienia ospy oraz 5 ::dotych
:złotych tytulem
tytułem tak
tale

sy

PRZEZYWSZY.LAT 44.

z Dzislejsklej

dnia 1 wrzesoia
września t. j.

Galer]
Galerj ifi Sztuki

Na smutny ten obl'z<?d"
obrzęd" :zaprau.a
:zapraU.8 krewnych

Dziś nieodwolalnie
nieodwołalnie przedostatnia niedzie
la niezwykle
niezwyk.le eiekawej
ciekawej wystawy prac
prae sp
śp Jana
Ja Jl2
Tadeulza oraz
Tadeusza
ot21z Adama Styków
Styköw W ostatnim
tygodniufrekwemcja publi~:tl1aści
publi~:tl1asci znacanie się
si~
wsmogla
wsmogła gnyz
gdyż wszyscy' milosniey
miłośnicy sztuki oraz
ora.z
8zers,zewaratwy ehe",
cheą skorzystac i 'obeifzec
'obeirzeć

CJ «»~ ,
d
ił
u
ta

dzietamistrz6w
dzielamistrżów wszeehświatowej
wszeeh~wiatowej slawy
sławy ~am
kni~cie wystawYdn'astąpf
wYdnast~pr "dnia
"dni S d'',, 7" -yvrzesnia,
-yvrzQsnia, po
, knięcie
wy$tawa U
aje się
w po droz
ezem wY$tawa
1.1 a,je
lJi~ W
fOZ artystyc 7
DIl·
ną· -'-

&l

lę

ft

-I----------------~ I

hieżf.1,cym

Mh)~~lit'Z sz~~~olna pOWf'aca
Mło~~lit'Ż
pow~"aca

s:i(~ ~·.aohsenvo
się

kończących si.ę
konczl:).cych
si.~ ferji. ,\V

W hiezf.1,cym tygoctniu dalo
i'uchü
i'uchG osubO\vego
na naszych kolejach.·
koJejach.·
Jak l1as
nas infon:n:uj~J. -,)2,aludnierlic" "\v podą
pod~
gach dochodzi do stu r:robent 1i1!ZY zwi.ększc
zwi~ks;zc
wac niezwyl{ł\;~
wać
niezwyl{l\;~ ozyvvicn:8
ożyvvicn:8

Z letnisi(

powszechn:vch·

vVobec
po\vyisz·ego ok0103
\Vobec PO\vyższ·ego
około 3
spodżiewać sif2
się powrohluv''',..l''''''';
spodziewaö
malnego zaludnienia,
zaludnienta,1{t6re·
'które .jak
w bieżącyn1
biezfl,cyn1 roku j'estbardzo nie
niu taboru
tabol'u o
0 20 procßllr.
procent.
'
piecdziesi~t
Ożywienie to nalezy
należy thlmaezyc
thlmaezyć
Dlaso: nosi zaled\vie lliecah~ piećdziesiąt
Dlasü:
Ozywienie
przy
mocnozmniejszonymtaborze.
mocno
zmniejszonym
taborze.
wym powrotem z letnisk i uzdrowi:3k \\'obt~c

,

ży
zy

i

Ostrzei~!nie.
Chcąc
nabyć proszki' od b61ugio ..
Chc~enabyc
.,KOGUTKIEM" ~,Migreno .. Nervo"
sin" nalezyi2tdac
nale2:yiądać takowyeh W
w or'Yf1inal·
nych opakowa:niaah
opakowaniaah G3:\seckiego,
Gąseckiego, znanyoh
· 04 .',lat '30. Przy zakupnie
zakuphie proszk 6w
ów z" 1<0
Ko
gutkiem" "Migreno . . Nervosin" zwracajcie
zwracajllie
uwag~ lla
uwagę
na ..opakowanie
opakowanie i odrz.ucajcie u"
porlzJwle polecane proszki
łudzą,eo da
do
pros:zki ludzl:\ßo
ne opakoltva,
naszych podobne. Orysinal
Oryginalne
opakoliVa,
nie po 5 pro,szków-nia
pro,szk6w-- pudelko
pude8ko 151 gr.o s;-

PRAWO IS~D.

wy 'z

watM

zwłok z domu zaJoby
źałoby przyuIicy Miedzianej,
zwlokz
Miedzianei. 12,
w pon;ed:dałek
pon;ed:dalek o
0 godz, 4.. ej PiP'
p,p. na 'stary cmentarz k~tolicki
k~tołicki

Wyprowadzenie

eg:r.:amina,cYjnej.

GU AKROBATA
GO
AKROBATI ODSlUGUJE
ODSŁUGUJE PU
PO IN
Ą

A

Trzeba go 'szukac.
'szukać. ·w cyrku

m:r2. ··r:zrc...,·.:-:-~,,·,J·_~,.t~..u;;:--..c:r...~Zł.~~~~~~::
~~~~~~~~::.....
.....~?

" 'I

..

'vV
vV mal'CU
marCU 1923 roku zostal
zostaJ wcielony do 31'; tOy,,r'wYkol1)ywajq.cych
tÓy,r'wykOl1)rwających salto~m()rtałe
salto~mörtale
pułku
pu:J:ku Strz?ICÓW,
Strz?ICOW, HaniowSkic,h, stacjonujące
8tacjonuj~ce ~ ly
ły cyrku Antonieg'o Krarnera, kt
go \v Lodzl
ŁodZI akrobata cyrkowy Antoni Kra .~ . cze,s
czas zandarluerja
żandarluerja w calytn'krajU
cały'In'krajU
mer. vV czenvcu tegoz
tegoż roku,·;)t.l'zyrna\vszy w ,~ nie poszukiwała.
poszukhyala. Nie' chqąc
chq~c

niedziel~ przepustkę
niedzielę
przepustk~ do miasta) Kramer wy

cz~swykonywanego nu.m.eru,a.;
cząswykonywanego
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