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wydrukowany w ,.Ga2ecł e BydgUl4.ef . .
uległ konfiskacie..
Bat trudno! ~ak mówi stm~.Wi~
~ oeazorto obyczaj".

WCZiOrajszy numer; "ROZWOJU~tał
skonfiSkowany za pomieszczenie W obronie
koaoru iołnierza, listu Zw. Halerczyków !lo
gea.·D.
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WARSZAWA, 30.1. Drugi dzie,ń procesu ł 'mówili żebym samudal się na mieisce~ WSka rwydObYć..
o planowan!e zanlacnu na marsz. Piłsudskie: zując mi uUcę Les~n·3 w odcinku pomiędzy I. .
Czy pan Biemógl się dowiee;tzi~~'
9'O,zacząłsię pod z:ua)4em 2.więhszOllcgO zain I Solną a Zelazną i łeby mzapam.~ętalstlbie dD .~ tei .on nie nie wiedział?
teręsowania, na CD wpłynęło WCzorajSze trzy i brze twal'zeosobników, z którymi on będzie
- <Tego
wielU, bo zaws&.. w ....agOdzinneprzesluchane głównego fla:ra aktu. przechodził.
wach Pórzycki Sła1'8Rble ukj·yw~ł Iłaj~."ł
oskarżenia św. pórzycM.ego, o którego roli w ,
- Wziąłem ze s<!łbą wywiadcwców: Bo" sze szczegóły~ Naw.t nie: wskal.tkł.-mł . . .~~

me

J~Ulu.ftara~.!l
Sąd. (lWYCh.i. wśród
lirązą rozna komentarze.

S.ądownikóW I~

Zezn an~ a Bura wsklegfli

QU
.

SłaWS.k.ie. 9 0 i.!J. ~1.est.OW.l.·~2a:.

ozn~. czo.

l r.u domu na l:eszme.,'·gdZiema. . :.a.•. . .•..t. . ł. t:l.:.i•. ~.;-.•,!l. . Wo.',.
zebranie. Muslałempoleg;uS na ·.IM• .,a".

Wywia~dow::

zuml~• .DomYślałem .~i~ł .. le PO.fti~.fl!~~ .. R~
wchodZI tu. PPS", zebranie ,mo.h.":mł~;·,..,t,)
sce koło dOUlulBełalowców PtJ:1· ...~ __lIiO
as. p'ór'zy'ckł ·'dod~ł,. ·t. e'ze1frim~ '~I.lS. _ _
f najwyżej 20minuł i ie'JeieJł"
.
'nie zaJdzieło mciemysit Społ
.kłem: koło wodócłągQ."tiw.ft.Gia;~i·
.a vis syaagogi..
'.

p. lze.d

ną godZiną .czeknl!śmy, jak był!!) powiedzIane

l n~' Le~znie~o dr~giej sbonie.

. • ł cow nIe właJ01nniczałf?m w ~as~e złuł~n~eJ ka
. .tł.ozprawę ro~poczęto ,O,d.. przeslu~hanla l· źąc bn bacznie p.atl'ze6 na wszY~'łk9,CO się

&wladka .Bur~wsklegO

~,." aZlmu~rza ~:VWl~~G,~ II . dokoła

dzieje.

~taz SłoSOW._ ać. Si~,' .d() . l1;10~~~ p~;.

,c~ ~o ktÓl~g.tl P~rZrCki .~wracał su~. z rozne . lec~ń i znaków. Pórz.;yc/q .powiedz!al . ląl,ze

lnform~Cj~~l o ~PS" ·

. . ' . .' . .
Po zaprzYSIężenIu .. na py~a:nle pzew,o~nl
_,081.110, Co ~w łej sprawie :rą?ze pan•. PC!Wl&.:
: wY~~lladow~a Buraws.kl ~;zna]e: .

nll

ł g~yby zaszła p·nfrzeba ares7Jłow.an~a ~ąg.oś. i:::
I dącegD z nim, to da mi znak przez zalążenie
obu rąk na plecy~ .. Je~eliza~ będą ~ ,sili i nic

r

takiego. wtl~negQnie bQdzie,. to zd~jmie ,~łlP
na w1lłz.a- .·kę i strzepnie JIł. Wrestaurltcji Pq1'?:{cki m6 ,
~"a
koDtaktz niejakim Pórzyckim: Społka,: wił mi, :Ze.nie wie ,t1ąkładn.e dokąd p(ijdQ"
f
_ . .'. . .'~.'
.' '
.. ' ' .. :.:..... :;. ..":
~W~:"~5,.,J'J.tJ.. ni:ąt w restaura~jiprzy zb.~eguFl'an· ". .
. .....
.' N1lZaj~l~ Jak~yJo POWle~z~~~e,~~..
:id,j~:Ut$kiiei, i Nowiniarskiej. Powiedział «)
Iłem słęnam:eJs~e& .yJa,go.dz,,~.":l~z~ .. .t(ajlfl
nw'tgtlae:ji ~'trzez . . p~ą., p~ Sz~mbcrsk.iego . z
.p.Ur1"y. ,k--eg' O
I ~łe:w zauwaz~~em na rogu SolrUH . 1 Lesi!ua
i napom.knął, :f:e następueg.o
.C I ..•. : ......
Jaklegoiwfs9kiego mętczyznę~ Był.~ .T'f~
d.nia wieczl~rem przy
Leszno odbętlzies;ę
- Co za . zadanie. miało OWb zebranie? ""- \ Ch!~Q,,:icz.p.óźniej" llads.zedł ~l~d:ymałkow
małe zębra~ie,·Dopyływałemsię. cołrt za.te pyta przewodniczący.
' \. SkI 1. Porzyckl~ Udałem SIę :r. nlml~ Ruchu ua

-
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walili ..

I

"Metn:e"lnformacle
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!

branie, gdyż jtiżp~p~zedni() m.ówił JUi OD o
- Nie wiem.
.
".
ulicy nie było. Mogłem więc do~rze o~Ye:w.o
:organizowaniu. "piłte.ku • ,Nie cbcłalbU!ej po
Czy nie mówił bliżej Piirzy.clt'i o tem?
\ wać. Weszli do d,omu pod nr .. ,'5. Oezeklwa~
wi~Zie6·ołwia,dc~ył·tylkO 'żena z"bramu lem.
- Nie. an mi zawSze dawał nu~tne, mgl lem ze 20 M.lł1ut.N 1 e bJlo iadil!ego r_~lt~t..
będde"r~za,le4wl~OS6b. Pr·osil mn;e przy ~. sie inf'Ormacje. Pytałem go poco. takie zebra '. Nikt D,le \vycbtn:bU. Wezwalem. tedy bl1.ł~J au
tom. leby.' Di~. ~:ł_o łDlOl'~cjl. . Dle ~ nie ma sit odby6. lecz nic z .megO nie moglem' siebie wJwiadoweę i m6wi, tlo,", ta
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Wszyscy aresztowani nalał.li doPOtll1rf
go stowarzyszenia BB WR. (Baretlońska Baa'
ces o zam~ch na marszałka Primo de Riwe- da W spółpracy Rabunkowej), które to $tow,:
l
, rzyszenie jako lu.; :zaa:tc:EepioD.Y ni.wiaDei
święconyeh najaktuahliejszemu
za~adnieniu rę~
Tło zamachu jest nasŁepujące.
Niejaki jeszcze dziewicy - stojącej pod' biblrAią i to
chwili obecnej - kryzysowi
Jakkolwiek elementarna przyzwoitość na Pedro deI Jago, kupił sobie na wyprzedaiy c~ący. iej rzymski nosek - tak samo ·toezyło
kasuje w podobnych wypadkach pozwolić wy starożytnośei duży, wielce niebezpieczny re .. Hiszpanję od ,Gibraltaru at po hłękitGlIi wod,
'powiedzieć się auŁarowi, tj. zaczekać aż się
wolwer bez kurka, który dokupił w sklepie zatoki w San Sebastian.
' ;' .. ,
ukaże ostatni z zapowiedziane; serji artykułów
kanalizaeyinym,
misternie
dopasował,
wyczy·
Zamach
dnia
krytyc:&łU~go
•
me
adał.
i dopiero potem wystąpić z ewentualną repli ..
ponieważ przygotowana. w wyżej opisany ~
ką - p. Władysław Studnicki, zara% po pier- ścił i xłowrogo błysnąwszy oczami, rzekł:
wszym artykule zamieścił we wczor~jszym nu
- Ja, mu pokażę! Poczem w niewiado .. sób, eksplozja - nie doszła. do .btk1.1.
mGrze "Słowa odpowiedź. VI której, z właś'" mym kierunku wyszedł na miasto.
Po drugie marsz. de, Wwera nie ptzej~j..
ciwym~.obie tupetem oświadcza, że ttpan
JEk
ustaliło drobiazgowo przeprowadzo..; dżał tą ulicą, na której miał być \fYkODłWf
Dmowski nie widzi nowych dró~ i nie urnie ,
konkretnie ująć wspólczesnej sytuacji gospo- ne dochodzenie. wspomniany Pedro dtl Jago, wspemniany zamach, a Pedros d.lJagp~ .aaia
spotykał się z innemi spiskowcami w znanej
~ei!O łowił kiełbie w pobliskiej. rseczee· ..Maltdarczejf1 lł
Nie' przesądzając tego, co Roman Dmow ka_iarlli "Cawerna deI Rlnaldos al Tamłari nasares.
ski pow~e w dalszych swych artykułach f pra- dos", gdzie nietylko raczyli się obficie' gro ..
ił Co do rewolucjonistki donny., E1wur .del
gniemy jedynie stwierdzić, że orientuje się on
giem.
rumem
i
innemi rewolucyjnemi hasłami, Cantharidos, pn:edwczesna eksplozja $powo'"
świetnie we współczesnej sytuacji gospodarczej. zarówno międzynarodowejf jak przede.. ale również zażywali tabakę i i1łOŚll& kichali ' dowala również przedwc:te~neboł.,. ;PQQl"
'
nożenie rodziny Cantharidos6w .~ dWOch
wSlystkiem naszej, rodzimej, czemu dał wy.. narządy marszałka de Riwery!
rat między innemi już przed szeregiem lat,kie
WprAwdzie, nie zOltało im bezpośrednio członk6ws jednakże be,; takowych-ito:~iła
dy na pewnem .-:ebraniu w Warszawie, ujmu" do wiedzionem, iż kic:hali na wspomnianego właściwie wt'iąwszy. jeszcze jed~a, Puw~
. jąc w sposób popularny spra wę. oświadczył , dostojnika państwowego. ale wynika to już z
prz·yczyna. dlaczego zamach się nie Udał~·· ". ,
:międzv ionemi:
Jednakż. wstrzĄS moralny j~ki' z <tej:;,.",
, ", .. CzY.ni~ byłoby lepiej w Polsce, gdyby samego charakteru tej antypaństwowej czyn" .
eji odniósł pan marszałek' Primo· de· Riwera
minisb:owie sied:deli przy stolikach sosno- ności i samo się przez się rozumie.
wych. zrobionych w warsztatach polskich, a
Jakkolwiek oskarżony, wypiera się kate" . byt tak wielki, ii: zapadł cięzb _ .łep~· ki~
robotnik miał pracę, zarobek i tern samem gorycznie wszt:'lk!e~o współudziału winkry· kę wraz z wyrostkiem robaezk()wymlwtr~,.
był zadowolony, niżeli to. te I. jednej strony
ma się utrzymywać luksusowe rzeczy, a po minowanej mu zbrodni, jednakże dowiedzio· lata polem 'zakończył życie'w SewUli~_ '...
. . ' .;;;
drugiej stronie jest głód, nędza i niezadowo- no mu niezbicie. że utrzymywał stosunki z; wiąd starczy.
wybitną;
rewolucjonistką
hiszpańską,
donną
p
onury
ten
zamach
bolesnym. ·.ih"j,~ni
lenie?"
Gdyby usłuchano Dmowskie~o nie mie" Elwirą deI Cantharidos. Łatwo zapalne i wy bił się w cał.j Hiszpanji i okrył kr.f:,~łf:)a
libyśmy ,. twórczej radości z jej miljardowe~
buchowe usposobienie te-j slowinistycznej ko- łobą, a obeenie .dzięki sprężystości i ~łb~$'W"
mi pr:z:ekroczeniami budżetowemi, nie byłoby biety. groziło każdej chwili, . nieobliczalną w
ności· władz. sądowych i policy-jnl~h' . .
atie
;'skandalów budowlanych,. ani kosztownych, de
skich, w piąłł!\ ooIesa, rocznice' ,. ,,'. J •
".
skutkach
eksplozją,
co
już
jedno
wystarczało,~
fic'ytowych przedsiębiorstw· państwowych, nie
aby
zrozumieć,
jakie
okropne
niebezpieczeń
..
wielkiego c:dowieka,posławioao
.. ..,
wydawalibyśmy na cele "reprezentacyjne",
lIIIdyspozycyiue" i ",propagandowe" okrągłych , ~two wisiało nad sędzil\iym marszałkiem. :nie- . przed· kratkami sądo'wemi, gdzi." prokundor
24 mUjon6w rocznie~ nle wyrzucalibyśmy mi.. bezpieczeństwo, 'którego uniknął tylko dzięki domaita .adę dla :nich dożywotnego róxsłrzela..
lionÓw na .agitację przedwyborczą. t aie mieli.. czujności władz śledczych i policyjnych, oraz ni., obostrzone~o ciemnicą i twardym łOżem
byśmy tysiąc6w ",młodych emerytów" obcią..
Proces tęnw stoliey budii U'O&uńtiałe
tających w niepraktykowany nigdzie sposób naczelnika takowych, signora JagrY1llosa deI
uinteresowanie.
AS, ..
Kuternogos.
budżet. w naszych garazach rządowyeh nie
Italyby setki najbardziej ,luksusowych, samo..
. Chodów (podczas gdy Hmdenburgowl wystar Uf
czają 2) nie wysyłalibyśmy kosztownych mi...
ITi zagranicę (płatnych w dolarach) ani wy..
rzucali milionów na nikomu niepoŁrzebną u ..
Madryt, w styezniu 1931 r.

Wielki mąż stanu, prlenikliwy i prz'ewi..
dujący POHi'YN I Roman Dmowski w ,..Gazecie
War::;zawskiej" pomieścił serję artykułów, po·

Ogromne zainteresowanie budzi tu pro-

n

>.' ':.

u

graniczną propagandę

I

(dla. podtrzymania. .le'"

gelld'J" - ale .za to zdobyliśmy prawdziwy
siacunek i zaufanie :lulgrameY1 a co za. tem

idzie i tak pottfzebne nam pożyczki na do~od.
Ilyc:b, nie lichwiarskich warunkach,
Nie bylibyśmy zmuszeni zastawiać do..
chodów państwowych,. kolei na cząs kilku po
'kole:6, ani nadmiernemi podatkami doprowa::
'dżaćdo upadku ,przemysł naa~ rolnIctwo 1
bude!, a tym sposobem. wytw-aruć eOl'łllDO
we zastępy bezrobotnych.
Wiele mówi ;się i pisze obecnie o wne«h
.
hiaŁow'ym kryzysie gospodarczym, ale warun
'ki, które spowodowały ten kryzys gdzieindliei,l zgoła s~ cd naszych odmienne i nas·· w
najmniejszej . ty1ko dotyczĄ, mierze, p olslul~ !a
ko . państwo samowystarczalne. przeważnIe
'rOlnicze, z niezbyt rozwiniętym przemysłem.
w· Dieznacznej st-osunkowo .;mierze galeina od
Pl'2JWOXU i wywozu zagranic:znego w wyjął.. ·
kowo dobrych (w porównaniu np. z Niemca"
~) . lI'u!lJduje •.. lię warunkach. Ze za&ąbeeny
kryzys u nas właśnie boleśniej 'j katastrofal..
niej, niż gdzieindziej daie się! we znaki. t~
jut nie jest . wina jakiejś międzynarodowe)
,.konjunktury" - to wyłącznie wina naszego
wewnętrznego. bezrządufniera.c~:unkowośeif

lIlataotrawatwa. fałszywych amblC}lo
,
..,Cd,by ministrowie siedzieli przy stoł

kach sosbowyc::h"~ W tych słowach wIelkie g'!
patrjołym.ieśoisię. cały program· gospodarłu
państwowej.

yaalazek

syntetY(Znego~luczuku

W swoim caasie wieI. roxpisywlano się
o wynaJezieniusyntetycanego kaueaukuprzea:
K.leibef~a w Szwajcarji. Po wrzawie. jaką ta
wiadomość ,wywoła.ła w kolach chemicEnych
przestano jednak c te~ mówić, uważając to
za zwykł,. ",bluff" f
Jak się obecnie otaltlje. dwóch uczonych. Werner Esch i Rudolf Ditmar, zainte..
r~,owałQ się tem %$I'adnieniem i poddało
s:ec,:ególGwemu badalli\! wYllala'Ze.k: Kleiberga.
Po pn:e~rowadzeJliu odpowiednich st\1djów
.twierdzili iż· jest to 'Wcale powaine odkrycie
aająee pn:ed 80h_ wielką. przysEłc:uie•. Pro..
duktami wyiciowemi do otrzvmaniasyntetyc%
D.IO kauczuku maj~ być nafta. lub ropa. Koszt
produkcji jednego kilograma tego materjału
w)'Bosie 85 centim. W,twananiesynte-

.a

.ie woju, światowej,· .ie posi.d_.itłc v .dpoi,
wiednieh ileieiach tego surowca.·· Dl•..• P,d.k..
wynalazek ten 'P0liada rówraieźb.tdzodoaie
sle :znac2:enle i .uł'.zeni.nasi _ru plzea..~~wi
ciele odpowiedniej 4ałęzi pn:e.y.lu.hU •
nim lIlaintereaowali.
' .

zie iae
Zgon bohaterki .,8i1aclkI"

I

ty,c1Dego ka1!l.czukuwplynęłobybardzopoważ
nie na produkc:jęeuropejską i uniezależniło
by ~. od państw :amorskieh,Rzecz prosta
źe pociągnęłoby to za sobą upadek ekono"

'Iski
..
.~~. "

.WWaX&za.wie zmarła 74 letnia ~p. Marja Kamila Rybkowa, żasłużona ,działaCl.ka
oświatiJwa na terenie b. KrólesL we. Pols~iego
W latach rewolucji 1904-5 pJ'ows,aził& ś. p.
Rybkowa tajną szkołę tzw. ,:Szkołę dta ubo

gich dzieci Warszawi'. Żyde
lej i dz~ał~l'i>
ność ~rzedsta.vvił Zeromski w sw©i zn~;uę l no
dochod'11
weJ.i pt. "Siłaczka", kr~śląc mistI'z,ow~ki~m
Wynalazek. ten ma :również niezmiernie
wielkie znaczenie dla obrony państw. W no piórem obraz :pięknej 'i. otianleJpr8.CY śp. Ryb
woezesne) wojDie zapotrzebowanie tumy jest kowei dla. Polsk,]

miczny i kryzys gospodarc.y tyea krajów któ
re :lit dostawy kauczuku czerpi,. podstawowe

kk wielkie i posiada %oar.zenie decydujące w ~
lQ.iei;.dnej akcji,

\'li~arto tu pnyp1H1.1nie,ć, jakie ł
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lir j~den Związek Polskich
Kółek
Literad,-o:'D1'8matycznych w An'1eryce, f\1y .1
stwor:tania tej, organizacji powstała z-inicjaty"
wy Polonji chicagowskiej. ?rojektowane jest
też załojenie wspólnej bibljoteki
polskich
d:ieł teatralnych, Związek będzie pl'&cc.nval
w kierunku IUlwiązania icisłych wtz16w p:r~y
jażni pomi~dzy członkami połączonych zespo

~~:ł"ie'zb,t doitładnłłmi iDforma~jami do"

ly~~'~':i.i$tO~URków -Pul.~ef' Caęśt prasy

':~j.~ej ,złipełnic prs~mile2:ała ,skandal brze ..
.ki~a n~które pisma picdoić jasnQ podały
~~egóły tej $pr~wy~ ~~opatrując je nawet w
~;: :iap,t.nia~ Pl'aśa' "sau8cyjna·'naturał ..
• • ytł,zec&ył. walt,8tkieiQ\I, prxedstawiają~

śeiach

blisko 900 tys. dol. w gotówce ·i ohli ..
gaejac.h organizacjft pOlliadają 250~OOO dol ...
rów~ !V1ajątek zakonów i parafij, ohliczają, na

10 miljollów dol. Ogblemwarto$ć maj~tk.a
Polaków buHalo!tkich wynosi pOkaźtuJ, SUt8ę
przeszłQ 233 lniljollY dol ł
,', '
,~,'. " , .
Pierwsi Polacy przybyli do.BuHalo przed
niespe:lna 50 laty bez żadnych prawie ,2;• .,0"
bów,IRekrutowali się % ludzi cięikit::j pl'ac"
przeważnie analfabetów, Zważywszy to wl:e:yst

łów. Podobno wychodżcza mloddeź polska
. ..łłł,.r"jako 'W1M)'11 WPfOit "wyssany z z sapałem ~arnie si, ,do zwią!.ku·
~i!i
Gdy' ża3 Iladcszł,. wiadQMQ,;.i o wuio
Jeśli chodzi G zaehowanienat'odowo$ci.
.ku, % k~r1. '~w. te.l· akandalic%Dei, !Sprawia ,to najd'Z.ielniej bronią, swyeh dóbr duchowych

rzeczywiście należy ~e~ylić c,zoła,-pltecl
polskiego ludu.,
Cxwartem z kolei ł co do wielkościlk~
piskiem' Folonji w p meryce jest Cleveland,
Mieszka tam przeszło 100 t1. i ęc.y;rodżiu:pol:.
kOj

II

wytrwałością

.7'-pi.~G' pl~ed 'Sejmem, rzec!: odrazu na" Polacy w Buffalo, gdz;ie na każdym kroku
spotyka się rodaków bardz-o ladnie i. czę$to
~., w.ród Polonji rcn~głcsu, a panowi« "sa
wyraźająeyt:.h się w języku ojczystym. Pola
'~l,,~
pewien. ~za. umilkli.
u
Nie trwalo to jednak %byt długo ~Sl\na- • cy w HBawolimgrodaie :r6wnie dzielni.e trzy
mają
się
pod
względem
materjalnym iak: do
, łf;N:&7~ ,J~owiem ~.aleźli coinowogo. czem
.ą ''!abłysfiląĆ przed światem.
wodzi tego ostatniastatyst-yka polskiego sta-

••

<

nu posiada.nia

:Wywiad, jakiego udzielil mistrz Pade... ski UłJwojonkiem. d%)eanikar~ow i 'ł The
LiterarJf Dille8t" f li W którym omawiał obec."
.,. 61$tem parlamelltarny, posłuży! amerykań

Z~klad6w handlowych

_'tyw:i~ty falss, gdyż Paderewski nie potępiał

W

ten oto sposób moina

,kich. W rękach polskich ~najdujeaię· ·.tu
przf:szlo500 skladówłPf,zewainiespoiyw~
czy.h. , W śfod inteligencji pols\:;iejmaroy 25
adwokatów, 24 lekarzy i 24 deJltystów Pa"
rafij polsko'pkatolickich jest wCle:v:elłind~!e
lis a przy nich ,istniei~ liczne' sxkółkl p'olskl'e
Dalej pOdpada wielka liczbagctyż ai 13 Idu
bów polityc1nych; a. p07.atem :istniei.ą jes~ł:~e

rę"

,I

przemysłowych przeszło 500.
Kapitał zaił tu l 4 większe organizacje lokalne ,Duch '.wsrod
tejsl:ych wY/lhodźców polskich. ulokowany w i PolÓnn zdroY\<v. lecz bieda IspowoJo'waoir
bank9\ch wyraża $ię cyfrą przeszło 50 miljo- i bes:robociem t z~%nae%a $it dQśC dotkliwie.

~ów

dolarów. Majątek domów .arodowych!
bibljotek i organi~acyj wynosi w nieruchon1o ł

pN'hnn.D.tarJzmu jako taki~goJ lecz ganił w
ni. to, ':0 każd,. rozumny 1 a kocha;ący ł.ój
krłljP olat:) :!tganie musi. .. Za wielu łud~i, a
. u' małQ wśród nich rzeczywiście %dolnvch do
nil«be"la krajem. Za wlele słów f a za mało
~~ynb\li'..

w poIski~h

kach m}';my w temmieśC,l,'e "bliSkO, "', ,tY,Si~Cel
a hoteli i restauracyj polSkich 54, \Vszelkie&,0 rodzaj. wyt\\ órni, warsitatów l zakładów

'_ilJ1'~~Ul~ato:rom'" za podstawę do uwag t że
'zapatrywania PaderewlkieJ!o są zgodne z pn:e
,k:o*anla.i polit,.c!uiewi Pił5udskiego t Jest to

&tr~śdć

wywod"nlistrza,
,'" Z'Wol.nniey obecnego rządu, do.~ łiexni
w Alncrjee ,(względy materjalne I~ai~ bt bal'
Gao dłJi~ rełęł t r.duj~młjpn.edwe~ejni~ .p~",

Sensacyjna roz awa przeciw
aby go nazwac'l' sensacyinym,

llaei~Jf wAmer1~ ',poważa

Naturalnk

j

Paderewskiegot "sensacyjność" iego pole~a ntl tem$ że s'tere"
~di!eo$~bi~~is~r.ta ~kładają hołd n~wet ?b gi alchemików, wciąż mimo postępów, cy~Ii
&1, ł, gc:ł%le lmH; ~;tl;,ntl~gO .Połaka.dodal~ spl~n zacji) zajmujące opinję publiczną, zbogaciły
clOJ'u Polsce, d:l:IWlC Się nie mozna f Jedynle się jeszcze o jedno nazwisl{o. -- Tauzend, ale
chyba temu, źe czyni to. zb,t późno. P ade- na tern, że wśród trzeźwych, słynących z roz
rewski dał bowiem Polsce wS:l.ystkQ~ a nie wagi Niemców ł zdołał ów Tauzend znaleźć
wziĄł uje. ' ,~osuńek jego do kraju ojczystetylu lekkomyślnych ludzi, ldórzy tak chętnie
gomusi więc budzie cześć i uznanie nawtet i Izc!Łodr~e otwierali przed nim kieszenie, da
iate mu środki na jego doświadclenia . - ,
\łprzeciwQik6w.
.
'.
·l(oueel'ty Paderewskiego są. trIumfalnym
Tauzend iuzw dzieciństwie miał skłon"
9.o: ektod .tm sędziwego mistrza Prasa ~.gieł~ t ność do róźnych Hdoświadczeń" i w pewnym
.ko"'am'łł:t:ykańska po każdym kOIli:erCHl za" stopniu jest żyją~ymprzJkładem teorii d:tie~
micszc:ła długie sprawo:zdania1 które $ą wyra
dzicxno6ci,gdyż' ojciec jego, zwykłyrzemieśl
:r.em5%eZerego entu:zialtmu dla artysty ,i poozi nik wiej$ki również' cierpiał na ~anję wyna
dł~ je8'o :lalet duehowyeh.
.lazków fł ,
Tauzend, zanim zaczął :; wyrabiać
"
Mł!łłn: c.zuje ~ię ao.koliBle. Nadxwycllaj
ałoio H, 'zajmował się rosmaitemi rzećzami i od
n.· jego s.iła fi.zrezna( i' ~~entw~ .xdrow~e. P?" :z.naczał się zawsze wielkim... tupetem. ,i ~..
~.j. wiclblclelom mUJbza UHec nadZIeJ!? ze cz·elności q • Postanowił :9awet kiedyś, r.ozwią
obeene .' tournee koneertowe Padarew91nego zać ,kwadraturę koła 1 aczkolwiek miał ·bardzo
słabe pojęcie o matematyce. Sąd posiada licz
p~: Amer,ce nie jest o:tatnje.

g61e zdołał" on pożyczyć od' ró~nycb ~ ,ludzi.
przeszło 1.000,000 mk.. f . któryc~ D:e ,pu~cuł ,~~
<

I

wiatr. Rzucał oncoprawdaplenlę,dzmi 'dosc

szeroko na prawo i le",,·o, lecz zdążyłrówniei."':
zakupić 2 ,piękne, majątki.
Ośtatęcz;nie Tauzend :r:;naltizł się w.wię..
sieniu ,gdzie przesiedział około dwóch lat, co
- rz~c:z: naturalna - odbiło się nieeo na je. .

'W..

iP

.••

*
*
Bilans nowor{)czny
wychodżh,a
polsk.iepił W Auuuyce wce!e nie Ptl~dstawia si~, bie

dm_j wykłlzu;e 00. 'Z.e prac~ : wytrwał,,?sc :la
l,dchr~wyniki, Chlcago ~lanH! stanow.lą wlel
k, .i~ liczebną i~ ~tanowH.~ do tege , ~itę po..
aiadał!lia' leez młUe]Szą mSJą odpornoac ducho
.~, 'gdl lL\'UU1;uay ptQCł:ut ~ł~d.gQ pokoleni.
ul«igatu wynarodowieniu. W %n~cznej . czę.-,
~i' winne są temu trudne warankI bytu I brak
cl~rcj, opiek;'; domowej w$ród niższych warstw
wy·chodżtwa. Na pochwalę mlod%leiy polsko
aUlerjkańsldel %.8znaC2:yć należy ie po części
"~.,.;G,n~stllra się: et liIiwe ąucbowe dobro. W

i

t.,a-tII.~),!bł\ta
..
Ameryce Qrganilitfłrackie, do których przyciąga'nie
~ęhl mlod.ież pGłJkaw

,Y

"

W łonie kiJ

,s.h~m~śl \l~l~ka i dąxy k.u, podtr;r.y

-,.~.,'
~0'7y polskIe] pne7.. urządzanie od
Cł•.".~~wx ,htcte.turyihi$\or}i pol.skiej p!"zedsta
wtą ,~ea~.lnych. ob,chodówn~fQ~()wych itp
\V ~,bhzs:ł:~r.n C2.EUUe koł,ka hters ...........
Li- Z07sa-

ue jego "prace naukowe ~
i!

o których j~dnak

.się Hna JWQJ~m miejSCU 1 lla~t1.ra~~u~~ł d~lękl
pomoey ,lud~l postrunnyeh. ' ~~}bhzszy~ }e~o
pomocnikiem i współpracownlkH~m był nn\~Ja"
łcl

Reinhardt, ktlry za~naiomił go z panią
Schilbaeh i dał mu możność "pożyczeuia" cd
~iej100.000 rok. Schi!bach?!,il' ~i~ła$zczęśłi ..
wąrękę, gdyż od tej chwdt pl~nląd~%aczął
płynąć ku Tauzęndowi szer~ki~ potokiem.:-Założył on towarzystwo. kto~e !(!dnakwk.rotee zlikwidował, aby założy c lDne~ w mIar,
Im d~h~Jf

Tauzena

z

odnlową wysokich pożyczek.
Trzeba zaznaczyć. że pieniądze dawano
mu nie dla jeL!o, ._pięknych oczu1\ l(fCZ dopifi
u

r~

p.o za.demonstrowaniu wynalazku•. który za

mu~mał zwykłe nrószki rudy i ch e mik..i:ł. lii

pewnOSCi

sleb1e

1

tUJ?etu,

.

Rzecz naturalna, ii centralnym punktem
procesu. i~st \\Iyś:wiet.le~ie taj,:~nicYt czy Tau
xendOwl, uda~o Slę kleoykolwH~~K WyprQ ukp
waĆ choćby tylko :a:iarnko złota.
Oskarzollr
twierdzi, żę tak Jeżeli doświadczeniil, .które
czynił on w więzienIu,. Dti~ .u~awały ,stę, to
winę t~go należy przYPlsJlC.U!ę je1l?-us leez eks
pertom1 w których obecno~cl mUSIał ~n te do
świadc~ęnia prz;epl'o'W ad~ac. T ak ~np. le~en z
profesorów już po półgod~inie, n~e, ChCl<;łł.d a
lei prowadzić doświad<:~em~, ktore :wym~ga
wielu godzin, a nieraz 1 ().ll1, Inny zn~wtwl~r
dzi,tę w obecnym stanie nauk che;n:cz~yehf
Igóry iuż odrzuca on możność wyrarnanlazło
ta choćby nawet to ujrzał na ,wla,slJe ~czy'''
Trzeci nie chciał dać Tauzenaowl obu~tnlcYf
te utrzyma ws~Ystko w t1;!jem?i,:' 1 wob?c oze
go Tauzend samprlerwaf dosWiadcz$nte ..Pomimo to ieclnak Tauzepd h~.derdzi, że Vf led-

4

niw charakterze rzeezo%nawc6w. Wszystko
jednak nie zadowalaIo Tauzenda i dopi~ro
wpadłszy na. pomy~ł. fłr~~ienia ztot~nf P()~ZU~

t~goJ jak napływały no~e ~rodki,

wYł!łądziezew,n~tr~n~nlf, nie pozba wia}ąc

go jednak

z lekceważeniem odz.ywają się ucxeni,.węzwa

tern rzadziej spotykał SIę IDlslr:c

'.

czyste złoio, Na niejednej z. tych 1,deinOBst.
Cyt Tauzend pokazywał drobn~ llośd ~ytta. . .
pionego przezeń ;lłoi~.~at~ra]~le, uczeIU e'~
perci tłłlmac~a.. ~we ZJa~leI;l1e Się z!o~ ,W'r
fąc%nie preshdlgltalorskteml zdolnosclaml p.
Tauzenda.
Soecjalnie należy podkreślić wypadek" 1:'
panią 'MeinhoIdow" i jej. sY~,em.' od których
, Tau%end wvludził prt:e,.ło 300.000 rok. _W o~"

W MOJltiehi um '-c-;ro~poc%ąłsię. przed
sądem proces, .ktÓry mawslelkie dane' na li),.

.by .',P.Isce dzialosię jak najlepiej. Ze "!la

. ł.k·~

oszustowi,który~.

brykował złoto

.~w"lbł).~le-m am na chwilę ale Zn:łl_nlł
• "ycl,-pr~ekonań. a jak.o ,prawdziwy patrjQ:ta,
je't$krwi, j :,kości 1'Iar~dbwee~f pragnącym

",l~c;ł ;lnł~~ltiei: lecz i starszych.

.- lian.

f

nizują &ię

"PJ-a'M'4 :·~kO"'łuner)'kańsk.a

r

w ..

t

nymwypa.dku po, trz~cn dmach pracy~doła~
on wyprodukowac OSH?lll gramów złot~.ł p,0
mimo, iż podc~as pobytu w więzieniu Ci1erPlal

bardzo na

O<:ZY·

31
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K A .L E N D A R Z
SebQta, ti1

Ył~

i.\ iułó ~V żywnościowych obniżono

"1

8t-yc~n.ia

-·Piat..a Nol.
T E A '1 H. l

duh1 wczorajsz:rm odbyło się posie- i lllięU!l.f l'zeinikalui i cacha.mi doprcrwadziły,
d.teni€~ Kornisji cenniJ;;o\vej pl'zy
rade f do
że Ceuj: lllięsa i wyrQb(}w są nawet
na l~tół'en'i l'uzpa!; y\\'ano :-łIHawę obniżt:i cen [ niższe od olJccnie ust~liouych
przez ruag'i~
}Jo8zczególnydl artykułów ::,;poz~·\\'czyt;h. Po . strat. Magistrat jednak powy.:.łszem nie mógł

Teatr KaJ.nt~l'a!nY: Roxy
\\'1 DO \V ISKA KIN EM.A. TC)G R AFI (',ZN E
Grand Kino.: Dwa obce ś'\'iaty
Caswo: Żółtólicy ka pita.n.
Luna: A tlautic.
Pałace:
1) Szalone serca. ~) S!Jrzy~lltżr.\.n:it'.

vrysłu(;haniu opinji ekspertówposzczeg6b f się liczye i obniży.} eeny na zasadzie fakt~?ez~
nych artykułó\\, uchwalonf.~ ccny obniżY/: na : nego przedst.a:wi<HlegQ mater.iału. JeŚli.clH)J
i
IUjęSO l'ói,W:gn rodzt1,j u o .15 pro<:.~ Geny 7~.ś
dzi o pi(~czy·w.o: okazało się, iż eenę chleba: ()wyrQbów nlię~uydl i niektórych \\'ędlin luk ~ łJeenie abuiiać nie Dl02.na, naklmiast :oDnlżo
susowych o 10 pl'oe.
uo cenę nlą k i pszennej o 4 groszy n.a.k;lg~}~hlł
Należy ~~aznaczyt:, iż w niektln'ydl !)un k- t ki zag l)~d~. w dalszyrn cią.gu kosztować 5 i!'.
tael! miasta wskutek
wyt\\'orzonej lNalki sztuka, przyczeul waga musi być więk...

Tr.zecb..

I
i

Capitol: Parada. ParalnOlUl.t u
Dom LudowyM.arhvy krzyk
Odeon: G\viazda Alharllbry
PrzedwicśoJe: Trójka,
Miłość w ka,jdanacli

Splenćiid:

Droga do Raj u
MlmQza: Niebezpieczny romans

Właśeiciele odbieł1 ają

W ołłiflU

I'

te-go rninirnalna ilość, ,\llobecczegooCEte
ry rncwgi gTuntu 'władze pa:i~stwowe'- zwrÓCą
\\'łaścicielolll, I)łacąc

zł. gdyż gTlm1a

!

1",

J)nia 25 śtyeznia rb. na \\ alnetl1. Ze'blil I

ne zostarH,!. włascicieolouli

ł'n"r u !.> z· ·l;/~'r'·, Z".,)
:'Hała na gl'~}lJ~;, a'co :S~I~ tyczy :i.v,'~ił'u, to' tylko
<1.11

uiu roeznenl Celltralnego Z\v. Fekzer6w
l
".czypospolitej POI. Skie,.j~ 0. d.dZ •....w łJQ. d,zj, .t.lł.
F1otrk trWska, 92 zQs·tał wybrany. nowy zarzą.d f
r~a r(}k 1931\~:Ił~S~;ępuję.,~:y:rn .~kladzie= . , ' . ł
St~fa.n. ,~tijf pre!las, TeOfIl Golachow,skl

i',

Po dnkdnaniueks.lnu:nacji %włok.;~lua
Ob.:~clde p,rzez ernenta.rziw:r~

. In/r, Hol!, Publ

l' ~t."lfil
.. j nr:eI'i'J"~.'r')"·
'. 1·\"Il'.'tl
•
~tr... .1" 24" I.ł.
\J

..

Ą.,f..:ł

,._

.,.~ł;l~<

.d.- ,"<o 1 .. t.l

'.

,

pl'xy ul. Piotl'kowskej ~2.

1,1 ~

d

~."

'"

,

e

ni"pr~y

.:rówilieiprzewidżiane

za

"

-- -- -- - -- "

",

'1

sobotę

ny bal DQwborezyków. Zabąwa~ jak c(jrokU,
"Powiada się świetnie do czeg-o w niema1ym
stopniu pr~yr.zynisi.ę d4')h.J.rowy zetlpół lRlh:

.ony jak

dHszłe

I

w sala{:h khlbowy(~h "I4ut
ul. Katłol;~ nr ..i·odbędzie się .dol"OCZ

w

f Ol1U, przez kt61'y iyczę sobie (}t.rzYmywać na

dla niell telegranlY.
Teh~gl'am'y odt.elefonowane uważa
się
.; ,,,
jest sposób \vyda\\:ania IN1 na1eiYcie p!'.tez;
doręczone, :':1, ich o.l'yginalyprzt~syła" się
f:izet':':lzy ogół pubHezl10ści \vykol'zystallY,
ła.dresatolll P{)czt~, jal:: listyzwy1'He. J~dynie
Firmy i osoby, pl'agł.HJe(· otl'zjnny\\'ać te ~ IlR, \vyraźne ;~~~.danh~ adł'0satÓ\V, orygill~łytid
legramy za' pomocą telefonu. wiXln~' złoży:,: telefollovva.nyeh felegramów UłOgę byt dorę:
od.powiedniQ. de:klarllcję w rniejs{~Owynl urzę,; t: 'c~unH~ prz(·z depeS2;O\Vego za potn'aniem BOn
dzie telegrafirznYtl1I>oda,{:Ut1ll1er SW{~g() tele

B'8łDlwborezykO'.
Dziś

Fakt wykonania tak ma:::owej eksbum~
eji z\\'lnk poległyeh i{)'ł'nlerzy rosy j~kicll, wtt..
\\ołał' \v całyrn powiecie \vrażenie"

;j;,

włC&~~.~@,\Kt\rol Ka.nia ~kr., .1ąnF_lkie~ nI ~~I" ~..ymyw,
wlc~"J!tMt. s~irettł.rza, Piotr Lenno".\? skat'l;roik
Od dhlŻi~HgO czasu 'zOi'.d,~lł w,prowadzony
Antoni Stefa.n g().'rpodarz, J'ózef SzuJe członek ; SlJosób \vyda\n1Uia
U'cSt'l
na,de'
zarzędll bez mandatu.
szły eh teleg'l'aU1ÓVV przez tt~tefon, jednak Hie

Do komisli rewizyjnej wybt'ano: ,:,.rojcie'
eha ł. . aski('\v'ieza, Antoniego O~h'O\\IRkiego i
Stanisła.wa. KUl'nato\vskiego.
Posiedzenia odhywają. się '\\' Śl'O'tly kaidę
g'O tygodnia, od. godz. 3.=~f) w lolq;tlu własnym

iIn tylkO za jedni-. mor

Ż\\'ir~ kt6ty nlo;~na, , zajnl0\Vane

Felczar6f1 ,,~Ił li)' hYł.o
C,'ksptO:l.'.o\.,'ać,
Spl'łl 'W~'~, i~ ;;t.aj·:\la si(~
'7

na ement'&f18

,." '.

WQ$.cią Wpl'OW a dZ1Ć w błąd mart) orJenh~J~c~,,! ~,"'.(~ pię{~ D16rg SllUtY }f;(l
tH ulait;l rz~C)kfJnlo ~av,'

zarząt~

zarn,t·~niOlle

P·f:.
Rję tyezy ł~rn.ental'za '!Ii-' Rogach;łd~
na grunt.ath pry\'1:atrweh .
.!ef!t:
pnelW\"anyeh
200 żotnierzyrosyjski~h,
Cmentarze takie H). in. urz};t.d.r.onu \vRu'
k
to
\'\.
dn.
8
lutego
tl.okonRua
zostanie eks~u~
dZ,le Pabjanie iej7 gdzif.:1 poeflo'\'\.'łUlU klikana:::
śeie tys. osób, oraz ,\'V Ro~ra('h, gdzie pochowa Inacja·zwłok tyeh w obecności wladf,.pow~to
no 7:!.OO .żo,łnierz\.' ]'osvj~kkh.
: \vyeh~ le k::u';,;kidl 1..lrli!:ędowy{~h i
polieji,piN
'I:
•
l"
l eWUl zw-łc~ki t(~ przeniesione ZMWlą. na.emen
\Vłasel(~iCl!e gl'UntF\V \V rhldzw !'a IJ.arne j
.
ki ej pp. ~rusz \:owicz i SteJan dotnagajfi Slę za ' tal'Z wojskovvy.

~"yw,chmonet 50 gr()uowyc.h, z datą.ft 1°231''' I
, kówniei pojawi,)" się w obiegu t6ł'SZ~~~ ;
IO-:xłotowef'l datą 20 lipcM. 1929 r. II eY]:m~Jlf ~
~; er j i ES. H\t
"
,
L::_r6 W:Q.O j~dtH;'1~ait i dl'ug!e tałs:4ybka
ty. są dOłĆ udatn~e wykonane i mogą 2; łat·,

luw"1

z

łó(b;J\lego~

\,\i ci.ąguCJni ostatnie h zan,~tow:a.no zna
wu s1.-e're~wyp.adków puszcz,ania w obieg f1ił.. (

~ $i~ obywatela. (aj

swe gruutl

Podczas oku,rmeji nielniecld(:,i~ whtdze o~
kupaeyjne ulz~}.dził:r ~zą;'eg; tU1cntarzy dla.
wojsko\vych w r6żnyeh rnlHjseowośdael! 11'0"\'

ei

.Ft\łszyW8 monely

~ ;;, ')..1'

b

Resursa:

omaści

:=::,;=::~=t::I:=:;1=:IIii=;;;:.'==r=lr.......

=:::::::::::::,;:::::::::::;::::::::::::::.:==:::

Przy zbiegu ulic Zgiel'skiej iPodrz8eznejls",,'e tnie.lsce shvierdzUa, iż olłaj ogjrH~)illUr.r.;
.i kU Wr&:t zpae2;k.ą, Jej,'7A\~tę.1'~j~C1ł
pr';)1 ~bie tłomok z~skól'ą.
."
....
t.nści 115 złotych..' , " ..... ,.,"::' 1
W pewnej chwili p(}deszło' dQ niej dwócll
'. ".. Nakrzy~~ ~Pbiet~Pt~. . ~ł. Mdl~jl:niPt
4;$obnik6w, prjżyciSern~;talul, W$zy . hiż obok ,x:y :pł),a~,ę.lę ;W~1>Q~ąiS'i~: ••..~':" ,l;ą,,':l~j~llmł~:~.~~;MV',tn~Jdwała. na tralnwa,J ja,kaR kob1e1:a nlają(',

są. wyetę'

P'1 a:rty$tyezne.

.1\<iJ.

:~:~~r.:~ !:~~!~+:E~ła~ak~~~:~~ 2~~::1 f:::rE,~!~C1t

Zal'ząd "Bratniej P(Jll10CY"
przy KUll::
~~t(}rj uńlMnzy{~znem H. K'i,jeii$kiej\vL{)
Zado,~olona kobieta . nttrhyHł&' si~~.celM;b ł·~~lłi~.c~~ltaSW~jWł$,śe,ieielki
d,z1~ /g\łada uinit~jSI.!~rm 8el'dee.zn~~ podziękoWa. . POdllit18ięlua l'llnl'l,~ty, let:zgdy . wroclła na. ;
nie Wszystkinl tyUl Osobonl, 1<t6reprzyezyni
"
a l i ,
;&1
'
. ły Si~w Jakikolwiek s.posób
dourząd~enia
,,~'ie(',zO,'rut.rane~ztlęg·Q'· \" dniu 24bl.'. "V sa;'
POłskilr.Y_M.;G.A
lad! ),Oa3Y·~.
.
}Utf" I tj,wniedzie1e •. %. l na 2Iute~? od
Wielu p. t. Czytelników, 'W
h.&iJifll .i,w $al~eh PolskIe] Y~CA, Piotr ..
kowska &9. (słQnoc:na Zabawa raneclna or'" zalega. natilW oplaei.e
w
ganixowana pt.le,l Koto Bihliorekatzy. Zapro l'ach zwolnionego prz,ez na.s. inhaseld~\ 'PlltZ't
rK~sa;Skarbowa~,
Jol~~llulJ't"zY' ,u1.·
AL Ki) . s:eenia na' Bal wydaje dziś Sekretar.jat od ',0
,.' ",: " . '. ~.. . : '. '. " . .' '. . . '
'.
I
śeiu~zlil rÓB'~.~ielwn?azdn. 2{U; zo~taJaprze ' do 22"'ej. Dochód :! Bal~ prZe1.l'H~C%Ony będ'lle BYŁA. U 1}rzeimit:1Pro~rim, o WluacelLlle
VI adm.inirt\b:acji IIrRO'&WojW#
na kUPllO nowych ksiąi,ek do bibljQteki.
l1i&sion~ de ··T;lOWegOgm,acb.u lzpy ,Skarpowej
t

I Bibljoteki

PrzenL<~"r ~lk.rlt..&j
Al.Keici'tjuJ~ltJ.,:ił '.
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Teatr ,i sztuka

Ty.lit . ,Z

TEATR MIEJSKI

.

'JeUYUy.ysłtp

Stef.aj!

JaJ:k.nwsktel~

o·ui

i
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Emigrantówobowlązu}ą:baddOlajękarskie,

.

ae

I

Dzi~. sobota o godz. 4 ppol. po cenach n;aj
Emigranci wyjeidzający za m{)r21e,win~ IWszy~cyeIąjgranc~ przed rOzpoczęciem sta·
niższych raz jeden tylko w Teatrze Miejskim ; 'ni być całkowicie zdrowi i zdolni do fizycznej rai1 o wyjazd poddali się facho\vyro oględ~L
rel~0:·.jl.r\Ya =~Dobra vvróżka'· Molnara ze 'S~e-;: pracy. Dla stwierdzenia tego,
że emigrant nom lekarskim w·biut~cb, Oddziałó\v łu~ A;'tanjt,t J'arko\vską.
' jeSt zdrów, zostaje {)on poddany badaniom le gentrirSyndykatu, gdzie oprócz zaświadcza::

karskim w miejscJ1~~amies~ka.ni~ ~w:najbliż nia lekarskiego uzysk-q.ją bezplatnie wszelszej Agenturze Syndykatu Emigracy~:nego}. kie informacje, oraz "dokuInenty podróży, ~
\\'iedniusztuki społecznej w 3 akt. (20 obr.) I Zdarzają się wypadki,że emigranci, wyrabia do paszportu .emigracyjnego włącznie.
Ka-rola Schoenhera ,.Panie doktorze czy· ma. jąey sobie dokumenty sami lub za póŚr.ed~
'Pan co jeść?'"
niehvem tajnych agentów
emigracyjnycn
,y niedzie1ę i poniedziałek wieczorem' Iu~. bi.ur p~s.a.nia ~dan, z~~ie~bują , da~ 9~ę
powt6rzenie premjery.
z'badac lemar~oWl na mIeJscu.
Sprzedają
k
,V niedzielę o godz. 4 pp. pełna cieka- swój d.obyte , i przyjeżdżję. wprost do Wa:r6
wvch prob1emó'\'\' oryginalna komedja An,. . szawy. Tu okazue się,. że ktoś z m'ającychwy
toine'a "Ukoehana n1eprzY5 a e161ka': z Janiną Jechać, jest c~~ry 'i. ~Ó"w('zas cala rodzina I
Nosarzewsk:ł, w ro:li tyt.Ceny najniższe.
wraeacmUSl domleJsca
dotychczasowego
'~EATR KAMERALNY
.potiytu dla wY'leczenia się·
.
Nadmienia się, i.e\v po\vyzszycn wypad
Dziś sobot.a,hied7:iela 'j poniedziałek wie
Zgłaszać się w admin.
kach kosztypodróźy I){H.vrotnejemigranci
erorem rozśmieszać będzie publcznoś e ulu
pokrywają z wla.snychfundusz6w. Syn'dy:kat godz. 9 do 10 . rano.
". bienica.ŁodzLStefanJa .1ark o\vsKaw ,uroczej
;EmigraeYJny ebcąc uchronić .- emigrantów
• ~edji .Connel's{a "Roxyt( w rolach ważniej
przed strat.ami ma.t&rjalnemi,
radzi
aby, .'~
!!Zych Dunajewska~ Lenk i Wasi e1.
" ". W niedzielę i. poniedziałek o godz. 5 pp.

,

Dziś sobota prelujer.a. frapującej,. gran~j

z \\'i'elkjlli'po\\'odżeniem w Burg teatrze' we

lo

J

Ii

••••••••••11•• _ •••

P trz

I

ny

lin ty I t

••••••.•••••••••
'

q.pftalna "Dóhra wróżka" . Ceny zniżone.
Dziś sobota premj era przygotowanej na
~r efektownie przez reż. K. Tatarkiewicza i
R~na Urba11skiego najpiękniejgzej ()peT«
ki Oskara Siraussa "Dookoła miłości".·'

TEATR POPULARNY

(w lali·Qe.,eH ,
godz. 8.15 WlecZ. i jutro oraz wpo
~iałek o godz. 4.15pp,}ł. i 8.15 wiecz. ode
graną ~dzie 'pełna humoru sztuka. w 9 oDra
, radl ze śpiewami i tańeamipt. ,.Jak się śmie
~ i ~ w Warszawie.
DEiś €t

R ox

T

W dn. 29 stycznia rb. w lokalu własnym 1/ brano pp. 'VI. Gl'abowskiego~ . St. Cho~W"
P8yul. POdleśnej nr. 1 odbyło się wą.lne lO ',~kiego, LoonardaoWerwasa f:Walentegó\Sia
ezne.zebranie Łódzkiego Tow. Kolarskiego. łka. Dó'kOnllsji rewizyjnej stanisława. W~
przyjęciu sprawozdań, zarządu sportowe· IJewskięgo, Pey~'ehrunaAleksandra i la~mie
ge, kasowego i komisji rewizyjnej, ' przystQe i kiego Lucjana.
,.
'<-'l
piono" do... wyboru
nowego
zarząduonaF~
1931,
;;
,Po
dokonaniu
wyboru
Bowych:wła.dZ;;
Da
t , "

Po

w_ład którego

o

.

wicepr~·Bolesłę.w Knapski, kap. Mieczysław
'Karpiński, zastępcy Józef Dobrzycki i Włodz
Thum, sekretarz Jan Wr-óbles-ki, zastępca Mi
ehał·Będziak,.skarbnik Paweł Kermer, zastęp

.

'

•

••

•

wniosek ustępują.cegozarządu, Walne Z~bra
nie w· uznaniu zasług położonych dla ~o"
ju T.o·warzyst"wa, jednogłośnie zamiano~ó
h. diugoletnego prezesa p. Bronsława Ciehoc
kiego, pierwsZł"D:). honoro:wyDf członki~~~:ki6

weszli: Preees Stefan Pol,

} Wp_p SłełHJI - -.....
Stefanja Jar~ow$lca . .ł., de t-,-ebMCZeB.'1&.W Kasz.,. yński, gOSPOd.arz F.r...a.o'.UciSZe.k. · r.a.. :to
... U
. ,.eh
... w:ała.., .w
.. m. ~,Śl S.'ta
.. ;.t1łt.u,. s.~.an.ieS.ięp. fa
. ~ek· z Bożej łaski. 1ttÓł'e nie potuebuj_ ad ..~
Fałeman.,. zastępcy Adela T r aut6wna i Albert womocną, pc:> przyJęcilu-~' DaS:tępae .
. .,
. aejreklamy Już samo ~ie ,aię ....~i
k
k
.
Plade
Na
zastQpeów,ezłon
6w
zarZądu
wy"
gie
Walne·Zebr2.nie..
.
.
,
..
• ka:jej ma afis~u raduje łOdż.iae n: pepilłbicła
~
~ bwi_Cłl .beclłłe VI teaWun "",,HtUj :iIi"', pa -. BAWO IND
. w~Ó"cilą. ZftÓW de na.%ep IIIIliMta.
"
·'··-Laury raucajłt:ce cień . . JtefłUlj* ~
.dtet nietylko nie przyciemaiły iei tal--. ...
pneeiwnie jeszcze go podniecił, •
. Ostatnie jej występy 'W Teabse Laenł~
a". świad~x~ o dalszy. jej M%woju.KresWao-raj S~d OKręgowy rozpatrywał spra I waDO tych, którz.y rzucali ltam'ienłe, '1. . .
eia jaki&. stworxyla.. on~ W\uQcEej ko~djiB
.
I
.. .
.
.
,eonu.e.r S's. ... Roxyłl je.st tego naj lep. szym .. do.. wę na tle zaburzeń podczas głosowanIa do ~~~I~le 4lfons~ LeśnIaka, Helenę Leśwak,
wadem. , Liryzm, . humor, sentyment, eZQPur'" Sejmu w dn. ]6 listopada:.
.luarcma MatusIaka, Mas:~enę
Ma.tusłak
: ność. drąmatycznie m~ej$cal\'li m~rnent,. WSZ~5!.
Gdy lokal komisji obwodowej 100 przy i, Antoniego Łągwę.·
': ki.e one wy pa~ly w lDterpretac) l Jal'kow5PkU~'l . ul. Przędzalnianej 37 był: już. zamknięty., ~u·1
.··.w:cZ&rajprzed. .sądem. oskarien.. i dQ"wiDJi
· plerwszorzc;du1c.
.
".,.... h "ał
.. ·d t ć d 1 1 , . . _ '
l;' •. l
ś· dk· .
,... N
·
Publiczność % usmiechem rozr~ewnie.ia pa 0801.1 c .~la .. ~rzemocą ~1~ os ~
o o~ jnIe :p:-zyzna.~ .s~ę, ecz Wla, .o~Je z~~~
,

·
I

l,

c

I
I

0,

:

iłed.i.'a.a dzi. ej. e bi~dnego ameryk~ńskle.iO ~ÓPM ~.U.bY .~dac ~WOl.g.łOS.• ~ollcla.n.t n.le.da.pu~.1.ł. ·1. p.rze~.l.W~... nlm.. 'l·s~d ~kazał Alf.9.nsa.l.·Hełeńt
: cius~k. a... Rox,y. ktor.a z. d.• była sobae krole
..•.JCza ł do. w.,.krO<!Z?X:Ia po go. d.~ln. aCh.. ~.stalonych, ale Leśn~akó.w po. 2 mIesIące Wi ęZieI1.fa, a poEo·
w osobut bagateio p~~~mJsłowea.
.. '. •. w łeJChWlli posypał S'lęna nIego
grad ka:: l s,tałych oska.ri.onr.ch po lmiesi.4CU.. ,
,Qbok ła rko w sk:eJ pokla$~pubhcsaoH!,! .mieni. ,Wezwano· posiłki. po'Uey "nei .areszW}
.
.
sdeby,ła 50bleA~tonlna Duna}cwska. w rGll
. ...
.
J
· óe.potycznei małżonki' i Marjan L~k jako
iwietDY i pełoy Wyłazu om,i.
i
W i~nJ4?h .rolach popi.yw.ali .i.: !u
F.leńsk•• Tetcl& Mareeka, Stallur.ław D,blCŻ
'i obaj amand; Bohdan Wasiel i LuaomirSli
,wiaki. Pełae smaku i stylu d.koracje ~z.
o

.I d

._._._..•..•••.
.objuH: PodU&~ko~

KIlrąor.

·0·

,Zdegred".anJe .pOdoficera

h

,

II

11111PiiNiDi"

,I [

.Mili Ełtbieta Słeetł f Jtł!d~ntita
;~ytet\l w .KaIif.orlljl~ w cZ~ai(:podróży 'naukolb,'cj,po Brazyljii $p~;dziła ~ied~m miesię<;y w

opiek_ .ur. daCoJta. 170 widoc2Cnie m&pro'wa! człowiek x
~z:.r~e:t i 08wiadc.zrłl te ch~ł!
dziło ich Itatuyśł/ie jesteRl własnością ma~ i ·się z. mu" ożebi', Z trudAoieiĄ udało .. ię

iora iże powinni

nam

20 .kutkiil!);R!I tego %abić.!
wytlumaezyć l1lU uiel'»oi:łiw.ść' blrigo, pt:o
Wbu,iuęli nocl\ do n~n.iot. m8ljora. ażeby 'go jekttt. Bexpośrednio po
iacy4eneie,'oP~

,.głęt?i 111atoi:UlIiIl1ych bra:lylijski~h stanów6o:r
iltZ i l\latło GroSio i pn:eźyla tam ciek.aw, 31.;niet~adk:o i", wysoce drl'B.lftHlltyc.zne
'praygo~

I
os.tatni :ltaświecił l dUśmy wiei.,
.dekU w po-' '.' h,djan'ie Tapi!\iApi

zamordować. ale
błO
im w oC1:ylałarkę
płodul,~.
Pa~na 5:t.een opuśeU. Sao Paulo :t k:oń~
Byt to. nie!flt'ąŁpUwie najniehezpiecr:iliej,'
ce:m kWIetnia 1930 t.; ażeby .ię udać do eta.. etap ea1ej Jlaszej podróży, Następnego ranka
nu G-OcY~z, eddalonego to) 1.200 kłm,·Ptlede" uda.walijmy j~kQby nic nie %as:do. a łudjanie
w.łltYltk14ul:)pojecha.,ła na wyspę Ban.nol i, zasł<.H,owali się również do tego systemu?
j ..
bun otn:Y.~'f.)ała dtiesięciu. ~n~jaJl. ~la ,
. ~edJUl~Źe ~ <:~aaif:, g,dy . rozprawiaHśnl~
elupedVC!)J T owarzYSlzył JeJrownH~'Z nur. ,f.r .:t ~nu przYlilil.:ilue. wY$t,pd Jeden ołbnyrol

d,.

.

.,w:e

t

ruuuio . da Ccuda.

"

'~. u:he.wył:.M'· ,dr.,·
wid:dałemmię.,.·, ni_

W1 m .~csepe. Nie
,~uli jednłJ.go siwowłosego c"ł6W:ieka.
M...
'c&ytDi w wieku łar10 de ,90 w:ffl~.li:· <'j.ł ~d,.by mieli dopi.ro 30 do '.: lllt~ . " '" .
1·'
Powról .kSpect1łllji do ~l ' o~
l
ju", bez źiii.d.,'ch ,pileit&~ 'prq~
'1

t

-, WYI:u.$~t'yliimy.w kieruRku lP61G~nym
opowiada: missStfielil -- ai4lłby dostać si,

do izełd Tarirapi w stanilt MaHo Grosso i w
prZł Cl\IlU .półtora dnia wieliśmy za sobĄ, 200
klm.' Dosz1tdł~zy ,do rzeki Tapirapi, pO:IQsta..
wiliśmy nasze ,ł()dzia. urn i
rozpoczęli'..

't

~

1&.

my t;os<'!ukiwabiaxa $tctzepem Indjan Tapi"
rapi..
"""
.
Pocz,r.iilimy .widki błąd. wyhierajll\c
,.~ti konieć luehej pory roku,
w
kiedy rzeki są bard%O" ubogie w
prawa prze#: rzlłtkę był,a teIn saa"'iCDl
~hanie
i uh'lildnioną.
lih\deatki 2)
1""H!'lIH'~·U.Y~''W1I
m2!ll'~zu lu\baWismy.
. z powodu
Ml-,ycia llaszego z,apasu wody, pr~'Ybyti~m,y
do ieh wiOlki 'tł, _tatei., .otitattłttjltn.to,. wy~z~r"

',,,0:1

\Y kołach

er;lpll~~(dl

Stanó,l\1

Zii~dllO'; .' t}rzH\.')u~(~ie ma,ia.łek ,t.ak.• ~v.1lt/~,;,{.III
.. ' .....
,., ....

.•
.€l oJ
. r.an.ic
plenh...;u.J.e_SIpl'aw~
rua
lH'Z)"Z"\\oitf'gopOgJ"'Zebu. W poooiMU iJW NOWY111 .JUtkU 'tv slln:t"\\'le hl
hzeeh.lat potraf U jstoinie, wśrod hlksus·tJ,
następc.:>w Ei.-:lkula,pa. Trzy lata, ternu; 1.da.lekft;łt lltidróiY, .Prse~ić ~ny. iiłwOj
Lm" .loh~tone> kt61'Y od J.1(·wnego l":lHj{ttek .
ezasu
na
" za",'
tlzi\"vnego, ie ebo'ć M-l'1łvA} u.e'k
pacl.l tak
na zdrowiu, że rH'zyl~ol'l~ti
z po\\ot1n odz.yska:n,ego zdrowia., han
łekal'ze, uznti.M. .jegO~ta,il Ut '!Jeznadzie.lny'l' ;kierezujesift bard~arn&J'\wjoili;8diidzjj
:tkai:~!s~:!j:ab~;:r.: !~~~. łli~· ~:tę~~~n~m oświadczyli s~~n.t nieU:lOe wo})ee c.hQrony, :Ulusj z~1~a,bi;ćnai1cie jako; ." . '. '·'~tęa·
Indianie Tapirapimq,wiący djal.ktem fWlerdzą,e,taJ{~ 2;(1 l)a.cJt~ntJ"}1)żj'~je łl?jdalei: nik. Pplny~łowyAł}W'17.kaD:i}l1 Jeą~1 ~
1.pif widzi,li,prxei nami 'laleiwie czterech 'jeszcze trzy lHta.Ku jC~l v,:jelkjelnllZ(~ziviic: na oł'ygi~łn, lU;YSł. ~ka~:~~"d9.-w
łub pięciu hldai' bialych, ali "igdy nie wi.. nrw jednakbankiel' przezwyciężył kl'YZYS, nif\jszycl:l )~J~;;tJ'zy, d&D'~a.i,.c< ~~n~·.
~ełi biał_jkobiety. Mój widol: stal siędła i to tak dale('~~ z.~
... eie~2,y' siętlziś jaknajli;p" l.,ofl~.,z\oo()wani.a,. H'-'~~ uąi.rskani~·*i~~~!;
"'.... aieilW,.kłem~Pra.iydetrll" por\!$zającem
.
~
ogromDie ich fantazję..
. :ov.:em' zdro",~iem.
."
.
..• ~. j, f' I f
] ]f lUli·
II[
.' '''o ..H
.
~r:~YHłiśmy do W',Sł <*010 'połudaia i pe
.Jak . dotątl w,5prawi~ całej nie .byrob.Y l
f: ,
" ...
lotył!jm,. się niebawem "pać. Noc jut 2:.p~d.. 'Btt szczególnie dełq~y,.:(~go.DQ18zy jejd~ I
~ ~i.dy .~~y3~łam $J:eles~ P 0$.uw~jący~hjednak jest za to nader ,.int(~re. sUjący. I~a.n t
Stę .rąk lla' iClllUII 11leC0 ' lUtllllotU.. Ktos cheud
.
r
....,.... ~
•
.~. !
~ dosłać do środka f ale nic DuS,ł tti!o U.
<tJ.ohnsione
czaSIe rOZ'll\ 0Ju Cłl()ł{)b~ . po~.~a I
,.~niĆ: ,z powodu pat.ntowa~ego \I~.unku. Ja ·dał n1ajątek, wynoszący około q lntlJoBow i
Podpis- pailsKjnie w,y;&t~~0• . ·~
:__ :b"ł ~op~.t~%ODT.:'
.
:' ;
złotych. Gdy jednak dowiedział$i~ owy~ 'l' . huy jtlfstp.allU świadek, C~'}~ .ma· .pt.n•.•
. ~.k 'lię pote~ po.lta~ało1 .ladj~~ .che
I ku śmierci, jaki lekarze wydali . . 'nieg:o~' ioon€go ll'l"zyja.ciela?
..
li am~ :zatr:r.ymac u ~~,ble, nt~ mlf~b Jedn~k.. II. stanowił spędzić jaknajweselej ~tę ~y~.. ,!
"7'" Ni~st.ety,nie. ·les<i~: -~~.
odwagi aapaść D.a ·mDleJ ~d.y:r: wytłumaczy i·
•
• d '.
'..l._' br ••A· :md1l'~.···,.·1 uow.Ym.,
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G'ajemnica

•

różd

ki magle neJ

lęsztą.oWl ··gałązM wydl~,
.
!Ai~§tni-ea,~ił, I ' ~.w-utej w a_,icz&ych
EÓidtkar.:h! pe ,..j~ij.iG me lat je.gez.aa\!
kowo ult~IOJi&. .
'
. FiAktem jest jedBak... i. G-@I pewie. eqs

•

..

lila

dt:iewClz'J'lla i, oświadczyła:
,
l;Ci.J:wło~J:nie ,wbito wmieiŚce dr.W'Dia
Nazywam -ifł CarlottaMataloni mam ł ~~k~
,_
'
2~ l~ta. P~!adam możno'Ć wskazania ~anom
D2!iewczyaa "atr~ymałasię -jeszcze w~
-~)IłCf id:l1e -ależ" .szukać zagr&ebanego ~ raay.
'
Dualtao
Po ,upiJwie dwu god.iJl 'takiej w,drówki
Uczeaiodniesli się dość sceptycznie do
kory ~ a,i.rÓdła~iąe!aJue,. poła naftowe, .kopaj.. , ,t-ej propo:ycji ł ale, nie ,mieli jui:mic do strace kołki wbijane za jej wlkax6wkami ~twor.zyły
duź!,pięeiobok.,
".,', ' , in. węJ!la, ~ty.d.ta.
.
Dia. więezgedZilisięna próbę.
Wewnątrz
tego
pięcioboku
postanowioObel.:ni~po HiT" pi.lWU,. żdarz1ł. się,
D~iewc~yna wz:ięła do ręki gałązkę l.sz- no prowadzić robot,. Powiodły się one %naAZ ~. w~t a:xalli~m magiczne; różdżki powstało
czy.y, l szła polem, a irzeeh członków komi- komic:ie. Znaleziono mnóstwo, mo~ił~ szkielety
1.tiemi drl.e.ią-ce taM. od wiek6w miaato_
aji
ai".
' .
iołnieny etruskich, moaety etruskie --ił irobel'
B,to to tak:
,
W pewnej' cbwi panna Matalani przysta weach. ,
, O 60 lr~łpUletr6w' od Rzymu zDajduje aęła, adyi gałąxk,.którJL trzymała w, ręku,
Nie ulegało już w ątpliwoici, te tu ",la
-i.j&co ",()je L~pd&Ił.Q. Uczeni areheólo <iaiwllie się jakoś wyprężyła.
. , 'aie było 'miasto Capena. '
gowie PJ"1yPu.zcxali odda W_, ie na,' tem
- To tu - szepnęła dziewczyna.
miejscy mU3iało Diegdy' iltnieć kwitnące' maa
~
tKOetrulkieCapen8ł. .
"
ZAWODOWE
, , ," RatllieY;J; okolic LeprignaDo często uK.\jRSY KIEROWCOW SAMOCH0D.OWYCH
lł'afialrpudcs_t'orki aa skorupy waz,la.bM

iIIloda
-

:i;:!s~~ !~ ~:k~.'j:~~~ ;:~łr e%~~~~k~n:J

z.'

fi'

o

re

mcłJlety.

,Zebrala.J&ię więc . . taiej~u kom.ja ar·
.eoloió-w i ~,70Zpę;eZęte roboty .,kopalisk..

w.ił

'. '~Ale pr.&' ta Aie __at. iadnyehr.2łuł ..
atów ZnalezioDo, coprawdaf tł'och4t monet i
kości. ale .y'r.inyel.. »iadów lIIIia.ta Capu)'
aR było.,
.
. Zm.~~Ofi;ł& kómisj. qmiernła qwie"
~: j.q pnee;·.~ uglc" zaaedł ,uicapod&ieWqy '~ot.:U'":ki~Dika, robót .wWa się

-

,.
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r. r

ŁÓDZ,PIOIRKOWSKA 111, telefon 175,,)5
~
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>'~ -

,.k!5
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:. edyny w P olsce model SAMOCHODU w przekroju
porus:zany elekbyc:lJ)ością ulatwia i pr~yśpiesza naukę

Specjalny

·knrnł~IGt dżentelmeńsKI.

Kance1arja 'szk oly :zapiay przyjmuje' i infoIlIJa,c.ji udziela
,codz. prócz ni.d".i.l i świąt od g. 8 r. do 8 wiec.ż.
~:::

Humor
KATASTROFA KOLR"TO\V4

Czy byłeś,' już obecnym podcZ-askata
Morgan Dawis był znaną, oso- , ~ :raz dziennie,. a w ciągu dnia pijał tylko strofy kolejo\vej?
_ toscią w s~liey Anglji. Uehodził on -. I bardzo wiele herbaty. Przed spaniem wy pi
- Tak. W tunelu poe.a.łQw~łem zamiast
~jzdrow"ego'c~wieka w Londynie~'.i ,. jał pół litra: g:orę,cej wody z ,solą. Codziennie i młodej panny , - jej ojca.
głośił pogląd, se:przy',rózsądn.ym,"~ ~~ mas(},v~ł ,s~e' ciało śpecjalnie sko.mponowa
F A '1' A L NI E
~ człowiek mote doSięgnąć stu 1&t.
Bą ,przez, siebie maścię,:i twierdził,że tej ma
, W1el~wnO ;mu~ l 'starano 'naśla<h>wać je śei, zawdzięcza swój młodociany wygląd. :
"-- Powiedz mi skąd tenjasn.r. :włos Da
sposób- życia. ,Tymczasem Dawis sam. I
Dzięki temu i inni kOrzystali 'z';· jegO U-,'
twym
rękawie? .
"
.
Podw3:zył~wój 'autorytet i wił;wę wwla.any sług, jako masazysty': masował słynnych
- Byłemwl\wierzY:llcli:i ~ła$kaiłem
.ystern, gdyZ: -umarł :nagle na seree w wj.eł.u atle«hv, a także członków rodziny królew# .
skiej:' .
'
.
klmę·~:
!la}ech,'ie lat, &ł~:
, - Aha. Ale wid~iałeś pewnie i. mał:Pt
, . Pntcówał: 16" godzin na dobę i . CEuł S!ię ~
l)a:\vis'óooatatniej ,chwili Wygl~' . .
" -:- ,Dla~zego?
'
tiżhviaj~co-inłod,<lo' Ubieral,sicę·ogromnie.'l~'1 c.toskoliale;
-No bo w twojej kieszeni' 'ma1azłąm
ko~, Na:,vet ~'" ~sie, mrozów przesiadywał, W '
Wszyslko 'byłohy 'dobtze, gdyby śmierć ł
~wej apt~.e. 'przy
otwartych .na. __ ulicę nie zabrała·' go o 'pra'wie ·40 lat za 'wcześnie: taką kal!tkę: "PrzYjydź o cz-\vartej. : Twoja
drz,«ri1\-cli, bez marynarki, a' w "żyeiu &W-em (~odnie z -jegD . teorją), zadając kłam e&!e* . małpeczka" .
~,
• .le miał,~y' • Sobie płaszcza. Jadał.:,'" !QU~WroAO'o
,
"
J""1:t' :r.r7,'4j~
A~~

I

)~

l

,ó .

iti~teraź' Ciągle; wspomina o· policji? ~fa,mz
pani~ 'gó '. p'~~ó,vienia; -;- rzekł
łagodniej-

.

~zym; t(}ne-m~

ni p~eniędzy. 'Nie zanadto, ale je'dnak dość
sporo. Nie przypuszczam,' żeby pani była w
kłopotach materjalnych, g:dyż wyłożyłem na
nią: ;:dotąd tyle; ,że.tego starczyna~3 Towarzy
"Shy.a. Steno, ja dziś szaleję .za inną dziew-

I

, , - Ja :z.-panetn też. \VyjeźrtżaIH z Chiste-r
i więcej oo=ga "moja' tu 'nie pORtanie.
'-'::T~"~z;ńaezY1że pa.ni już nie chce widy~ e.zyną!
Za jaKą·? .-spytała.
"rać~ię~ ie: m~ą? Z~oda! Nie mafii o to. pre- Adelao- Tak, z{}aje· się, ma na_ imł~. Za
tensjL\Vięc d-olJrzeskłada się~ho nie będzie
miedzy, n~~i ,7~dnych płaczów, Z3."\vodzeń "i ' Aąelą Leamingtoo., '
zgriyfanla, zębami.
. -_M6wi pan o statystce, ktÓra zajęła mo
je'miej~ce"
w :wyt"wórni? - .rzekla, . ({usząc
" - ~łoje Il9we uTo"\varzyst,,·o" - zaczę::
la)l.ec:z' przerwał 'JeJ .gestemo
się z gnie"ru.
: ,"
'-,- .JeŻeli ió pani ·nowe ,oTowa,!'zvst\voc>
...;... Tak.,vłaśnie.' .Jest moim typem ba.r~
a _~y-ć wz\viąz"kn z mojen1 ł~żeniem ~na nie
dziej, niż kiedykolwiek była nim pani. Nie
'Pl~lęd~y,mQżepani o niem zaponinieć ..Roz mó\\-ię tego w celu uchybienia pani. Zrobię
tna;~viałetn ··z :p'ra"nnl'l"
k '. ~
•
~.,
/~
'>-lem, w azUyn1 raZlez
~ohędzje "'-T mojej mocy~ żeby ją posiąść. Gdy
kl~ś"Jt::e.;..zna Slę na, t!ch rzeczach i te'raz
hy chciała, - ożenię się z nią. A że pani jest
r

'\

n:

'_

'o

"y

ką,-jeśliwydarła

mi

pracę?

·A: gdybym

do

swoj

tygodnie.

PrQszę:jefd.ać

zna.e o t'em;'co tu'mó

wilłe1l1.' Pani' ])yłoby zrobić to łatwiej, niż ko-

muK()Ilwiek. Proszę 'pr'zynęcić ją dO., 'mnie:,: nic pani przez to nie straci. NiechmlnJ:po;:
wie Jej o mnie, niech wkręci'sł6wkona temat
jak dobrym mogę być przyjacielem i ile Da
tero można uzysllae~ Można '.ilie wsp(nriina~
o małż en s twie. Jeśli jednak taka wzmianka
mogłaby 'poD}ÓC w tej sprawie, proszę ją sto
bić. Pokaże jej pani ni~które sWOJe klejeoty,

~~:~,"ze gdyby pani z~chciała szantażo'wać '
mnxesp.r.a.wą ,w ZWią~KU z Tjarji. -,- to'sarna
jej pr,z,.Y.jac,,)~łk,.ą
.., '-," "
, ,'"
, " .
naI?r~ykład te wielkie ~,·Siorki,
- PrzYJac:włką! - prych4ęła,odzysku- dałem.., -~~, $ię W ,~Ubą ':nieprzyjemność. D~ p$.
'
~ tupet.-lakte to:iilosę być jej'~'
,r
- "
"
'
• • &.

'j

,

~,<!~ ~:<

naw~,

i była) to cóż z tego.? Panu chyba nie. zdaje
się, że ja sprowadzę jaką, dziewczynę.
tego
piekła na ziemi?!
- T'O piek~o na ziemi było 'dla pani 'ide:::
Jjem.~~Przypięłopań.i skrzydełka. Proszę;,odłb
ŻYĆ'
wyjazd· do Loridyntt'na ja,KieścOd\va

któ~, pani
.;

)
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NowY'

ano.tć' (Z~UU i pie-nięd2Y,

ideah'He zaprasowane
przez ~pecja:n)' wynalazek

można

spodnie
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OSią8ll4:(.:

'a ali r"

'. ~,
w ubraniu PłnOw~
u(~w~UEr" uir~}'lnuie zapfIUIO'l\"iahie n'awet pr~y .SI:CI
Przełom
l

,ł(trWaUer & daiekażdemu materja~owi eleSSłUiCkl\f"'mł\
nC~lwaUe,jij\ ;)o:lwala się każdemu, -zap,rasowa€!', .
ł.(awaUlf·' zapobiega n~z nap:;awsze ·fati\fnemU wJłJlł\
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, .,'

!lewi spodni na kolan.ch.

Dl~c:zeg'o co drugi dzień wytiQsić

,spodnie do pra..

',sowa~j,at to pocł~Jani'a J,iel1iąd%e G czas i njilz&:z1ubrani.a:
, Zbyteczne zmartwienie! Jest to tak łatwo Rbal...
na kołanach. raZ:lf1 zaws:t.e ~nis~~:t:..,ćł

,91

'I' " Każdy,

niE'uniernie łatwo, _a bardzo długo~Na
sobie USl.,t,wni€ pr:ley pomQCy ~CawI41iert1::u.\pralOw.i.
" 5p~d!li.~tóre wyg!ądaj_ jak· dopie!o (,0 z&prasOwan.ł
ł~
KMxde spodnIe, et y to cod.ten
c:z)" to 10pll••
liJ
'1 p O Whłł1V! mieć upra.oWfHH~$ltue~ral!i
ę I\fCawaHer
ClItZla 2;50 zł, może być i w markach pocztowy~h
pr'r:yttlID 50 groszy na pr%eaylk:ę Dl,,' przedstawittieUwy
syłam j~dn_ Iztukę gratis, KrawcYł maga~yny.pHekup
nie "- .oh'.ymaj" rabat .dpr.edlilta.wil.ieli, $wftt~iflll
informacje 'lU\ załąlt2eDiem marki; na OcłPOW1fti ..
>,i , r Cł6w ne pf:zedstawidłllstw&!;

A.

Brfl

lfi

ka

,A JER I

. pOC:itaroD~~łESKt' powiat CHEŁMNO. POMQI.JE

·.Na'bif:ząc

jl

~ '~,:j;i

Ił

zimo

Slawołewe iryjskie

:1,,;

w,kJadan. Z~egią ~l\ietrw.ł~t doogrz.wania bj"r~ fabf)'k, ma-

'.,

gazynów i tr1eszkań, op~iane węglem, koksem. te ritem, cirzGW'łHn
% o
iaJ s z c :z: ę d nI: w' lJ.1 i ., c i . u.

lIł

b ... r d

krajowe i

r.,c.ilej' J'~h,t! . "!-., .i~N~~ "~',i?1•• ~~:; . .d
.
_lraa'."D• .,.reklaanow&aeJ iB-Ddety.. ~·· ".'
wae*( wJ b6rQbuwi~ ~k~fo,·da.6ltMłfÓ l::. .
po Cehalh k.':. k
Ił c',] .,.:,~..~ .

Dg~a[li~Sne

,.UŁAl'-~ H: ,~PODKO\~' A fl; J~EONHARDAn~,

do
"t

DgPa • • •nia

,<,':i

'

pigułki

"Ha:ndL..

L,'

Sp, Akc.

"
L,:JBORI{OWSKl
.

Przemysl.

.

.....

Odd~jaf w Łodzi, Kilil\sldeio70~

1 li

'iI

8 Id. Gimnaljum

o

L
gimnazjów

'J'

1&

n

źeflsk~e

"

pań.stwowych)
ŁODZI, ul, PiO rRKO~V5KA85
2~pi~y. na .n pciłr()~~ę Kand)'datek doklll r prócz v"ej I Vi.·ej
. prjYimujesekn1,~~jat codtiennie odłlodz. 9.6] cło 12-*j
. '. Cł:ł$nl·'35 zł. r.nłislącJ,nłe.·,
PC'f1:ątek egJaminów " lutKgo hi:'.
(t: prawami
'W

ieczor owe'dla

t·'ir:nn~ !:','

• fi'"

..: ' : , '

!t.~

I', r Z l c ,I

J

1

P~trzebny

;.:.~··H,.··
-'

}',

"

:,'!i.;;~f!~}>E"~"i;·r'>:i < .• , ... ' ~..' ~.'

':;':~~'''.'.' . '

, D.::'~odzlDę

qf.~~l l),dBB .W .dmi..i.ba~ji ~~R••woj~ń
FI

I

j •

I.
I
'l..

'.

.

.

teL 100t84

t,. .

..łoś~i~lrtrejy~muł
zm. U.'.•. •.'. ił!. . rp....leli..• w. . • '._.tl'.,~..\ld.t~.B
~"I."~.łl.d.,.,plita.uei
.
';krwi dó.. cn
&lo
'1:.

b,

WYł" Ulmi4rlaj~' he.orciUy ł eXYi4!:(.t,; ł.'rew

KA~'CZĘW~KI, .TUSZYNSKi'

.lodzinvpol",e

ZglalJ:~ć Z~dać

bIli do' gfu'karni
się 9-- łOw admin,
woju'"

,R'lti1uJ' iołądek~. chrQ,aii\·"'d. N'ł""~ .
i· pl~y .~lorHlą$ciach., 9n ".,tiltrakcjl$;",
łagod.n.,~· śrocllHem "'pr"ec1iy$zelaj~łY:D1: "
Uiyc;ie 1·~dfJ:·3·pigutek . . ~ll:.' ąłi,Qt, ,C.aa
.pąd.łka ił~ ,11 35 'W1f'O,bu .. :
.'

Cł
ponądnei

, ~,e

%.ma)k.
od 160t· toku

.RQx",

'War.bun'.

Tr,bałkrL4.,. . '
IJI; ;·s.łakonnłłd_m".:

",!i ~~ . ,i .$kiauł.

,~P~. 4.36

ost •. 1~ "W,; w 5Gb. i,

rewehu:}'jny film· o 'po

;dłoiu·p~ythol~ie'2.yn~.

~~,. im~~,~ł'ankfoó ,·... 1~:
.~,.~aeh
l'l~ifti-i. od;7ę gr,

t :~

,,1'.,:41•. · ..aSłępfłyck.

8.

Ił

·,·8 -

W roli główneJ niexrównany tra~ik
rosyjski} dawno' niewidziany

Ił_dprogram

.:_~ ":fi.bll.l,p.~·t:

dodatek dź\\'jękowy 1

Irn i

·z"··· '-Piotrkowskal051~elk 222-11

I

'W~~a iakO~~jalność

j

Zi

(daWDiej Nawtot·Nr.~36)

t

sW••trw~ 6ars~"kl,l PUlo.wery.Ka.mlzełki m,słde,

i keRJum,'IIł·dziecłMe. ...jlepHych,.gałunlulcb

damskie

ił; P3

ubranka
Hurt i Detal

·Ceny~a.

.

Dziś HPkiwan.·aroczy.ta ..premjera.

'P"pari:oit;ibilety,~o",e
bawBsłędDi. . Bi.
WAŻne
Po.
hl

SM";.

.'~.' 4"~Pf

...Śo1ł.• : i l'..

.. 11 w ,9.0" ,CeJlY n~l'~.Ine

.

~łotym medalemD:zieło. najwytszej doskon"łości·te4:bicz.

Pr~'efmują&ydramat ludzi:rzucon.ych D8.··bezkres
oceanu. . Reiyserja . g~njalnego E. A. DUPONT'a
Wytwórnia"BtiŁiśh InternationalPiefures,; LondYA
Film ten . Jest' rewelacją w dziectaini. obrazu. dt:wię
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