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t."ło .'f6~ię~ llH~C~T§tW1;f'W Europie, któreby

tak nisko ~padłQ po woinie W52ęchświah}wej
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W~iQraj "Właśnie rozpoczął się w są'"
. diie @pe'1acYiirym Vi' Dynaburgu proces 14
1~k6wvmles2:atta(h..· powiatu. i1h:~ksztaIiskiegQ;
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bliczDOŚć pn~ed fałszywem i b~ nkfloti;nI~I t:ę~
że

rozpow'.lzecUnianeIDip~·
P eicin:e i Tie!l-Tśi!lie. - ,
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przy życiu. Młody
ofiarcĄ. OperacjidL udała
~o$tała
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uratowana.
d\va

leka1'7'Y0

zwłoki

nie..

znajomej pozostawaty w wodzie od szeregu
tYfi\(odni. Zdaniem policji duńskiej. z~chodzi
wypadek zbrodni, popełnionej na tle sekil;lal..
n.em. Niezn.any SpItaWCa po zamordowaniukoe
biety W czasie jazdy okrętem rzucił zwto~i

pretf
tent i
OW'ą

do

mOf:1.i.'1.

Rysów twarzy denatki rozpoznać nil
można ~.t powodu długiego ,przebywania :z;wlck
w wQdzie morskiej

\'\1 30.. ym (ostatnim) dniu ci(.u~nie.nia 5~c
klasy 23~ej polskiej loterii pallstwo We J" ~az~
llieisze wygl'ane padly na numerr n,asŁę,P,llą ce ,
1) V;1 ygraotJ d. 15000 + premJa z1. .300,900 ,
n '1 nr. 169038
2) 'Wygrana zł. 250 + premja zł. 200.000
na nr, 43526
3) \Vygrana zł.
250 + premia zł. 100,QOg

na nr. 13706/
Z,t iO.OOO na Nr; 40023.
Zł. lOOO na Nr. 101750.
,
Zł. 2.000 na N-ry: 48.36 3;2490 39ęa O 73666
80211 82393 89317 91364 103174 l 05~38 15Z988
1666.32 167091 178461 183173 18521 '.
Zł. 1.000 na N"ry!. 16?6 ~477 105~921483
28731 30)'25 5'1472 52144 ,9533 64535 83301
84893 85132 86683 87603. 89912 91015 9~79~
94652 103367 107U2 107953 115420 11138
1.19501 125992 126436 126948 136Q~3 141950
145583 149683 154249 158! 83 ·16852~ 1769!~
181335 181957 1889,34 193128 194;!7, 2009~
202130 202394.
ł1cd

Poniżej "zera - t o " temperatllra t , którą
WJ:tYSCY' żno$~m:r" bezwielkiejprzykrośd co

zitg,ę.' Mie1iśmy już przed .kUku laty teIDpera~
·'łU.,~d'ochod;f;aeą prawłcdó30 st., ponizęj, ze ..
~iwtedygraniczyło' to już Z "katastrofą";

,~ęda'W'n,o,c2.ytaliśmyże' "pewna " ekspedycja
• auktow~'$pędziłat::ąłą zimę ,~. głębi". G~eo.~

l,al'tdjj • 8,dzie temperatura

wyraoslła _. bO st.

,~' "Alęi ta, jakby się, wydawałl.) 'nCl!"abójftza"
"t.lDP:e.\~at\;tl'ajestjes~c:ze ,uiczern ,WpotÓwne."
:'.iuz, •• ~ef~tn.bsolutnęm'ł .tak,n~zywarny bo'!

,i':

cz~ło

p o przygotowaniach
si~

obIliiani~

wstępnych

rol'pO"

temperatury I Wkrótce
sp'ada do zerą, illiżej, .. - 25, je$zc~ęniżej---,

78, spada poniżej - 100, Powietrze' zaczyna
priechoozić w stan płYUf)Y - 193.. Tempe ..
ratura ,obtliża się jeszc,ze., żaden termQmetr
~wiat~ nie m6g1by wskaz" ć tak: , straszliwego
zimna; poznaje się ~e tylk.o po tam. że Qmie~
fi~czony ,'w ,aparacie gaz, helitlIn' przechodzi ,,'II.
poszczeg61nycb<:iat
stan' płynny - jest" zatem ....... 272 st •• czyH o
VIl, tak uh/kie! tę;mpęratl1i'1.e , utnies~cz()n~ jeden' stcpieti ponąd . zęreroąbsolutnem.

izjątka i życie zątrh.unf9wałonawetrlad·ta~
T~'wałQ kilkagodzlnzanim adało się tak
>v.abójczemt warunkami.
, ()~niz;r4tempeX'att1rf(; .w~:eystkie zamknięt(;~ w
,Aparaty wytwarzające tak niską, tempe* k~psuU};a~h grzybki, drożdże i baktęfje, pr2;e
(~turę posL.tJl,lIjąŁylkQ trzy laboratoria w (;hEldziły, ea.!ąskalęokropnych mrozów, potem
c'

ĘurQpie. ,Ek ~Pcl'Y1Jlentowanię
poni:~I., 'i ;e:e.ra
jest

rQzr

tiOWi,ern

b:tflabJi

'tetn,pel·~tUtą
niebezpię~jnle.
w t.)'IRWYpad~
te aa daiĄ~
Z;

.

#

. ,wi~mtetUperatul'ę ,uajnitszą "przestworzy,2/13 Si.p o ll iż e] zera. naśzegotermom'ełru.
;, TEH11 !)eratura"ta 'zdaję się posiadać. swewła ..
'.ne ptawa fiZY~2n~:~anikaią W niej ,tlp.wszel"
'kit: ró:?nice 'eocłop~~ewcdnictwil elę~ttyezne'"
'"2'0

pantoflem.

Znany profesor został zupełnie zaWOJO·
wany ,przezzwoją żonę, kt6rateż ,po dyktatorsku. rządzi domowemi finaosSlnl.
, p ewnego dAlia profesor ,wraca ro'tprr
mieniony do domu i Noła. od proill .o
łanie zimna wystawionokult\u'Y bakteryj naj- iony,
"
".
, ł na
-- Ciesz się~ wygraJem 10 ryslęCV 1.
bardziej zakaźnych chorób. , Eksperym~ntator
E. Kadisch z berlińskiego instytutu, fjzykąlno .. loterji k l a s o w e j , ' ,
",' alf0:.'
,
..... on~ ani nie ~rgn~ł~ i' zapytał,a sur
eltoDomiczllego umieśdł je w" k~p~ułka.ch
CbcIał.abym wledZlec skąd ,WZIąłeś ,P
szklanych i metalowych zabezpi~cZ:Qllych na
wypadek eksplo~ji, jednak tak skon$tJ.'uQwa" niąd;t::e na kupno losu.
nych, że nie mQ"głyz~tr:t:ymać w sobie ciepla.

przez '15 minut w)stawione były n~.działanie
·~.2'2st jpowoli :lnów wracąiy pr,:lCZ tem~
, perą tl1rc;:pły.nnegopowietrza.' mrozówPQdbie~
~o"Ycm do .zwJ'ldeitemtRe.tatUlY Dokojowej/l

I

'I

nE

Chcąc nabyć p-rószki od bólu ~~
. wy zwKOGUrKIĘ..~ '" ,.. MigrcllO .. NelVO"
~inh należy żądać takowych w {)l'Y!!iDa.i'"
nyc" opakowaniach Gąseckiego!' t.aalłJ'ęh
od lat 30. Przy zakupnie proszków t ,..Ko
,gutkiem •• wl\ligreno.. Nervosin" zW'raca~
uwagę

na opakowanie i ,o4r~~~ajGirf: łt"
porczywie polecane pro~ki łuGłz~r;,o
llMzych podobne. OrygiQał~ opak.owa..
nia po. 5 p!'oszk:ów --pude-łki.ł 75 ,.".,.ft.&KY

A,
HJ;a:d~kł ;·W C:teebo$łowa,{;ji s ' dQkonati~
I$stała w miej$G!~wym s'ipitalu ciekawa Qpe ..
f.scja i zarówno pod względem samego clo~wiad
'. _;llis J jakiwytr2.:!r!'!;ałosci pacjenta.
.. ,N!łody .'~~ l.tni c.złowiek. przywi~ziolaY
,i~tal ~Q s.~\pitala. w stanie beznadziejnym.

' . '1t'

a.syitentów spróbować Qperacji.
,
Choremu wyjęto połowę mózg\l Vi ktQre,i
znajdowały się odłamki koi~j, a ~z~jć USlko ..
dzoDej Claszki zastąpiono stalową lllaszk". I
pozostawiono go Opatrzuoiei B'lskiej nie pr1.y
pUizeząj~cł żeby mógł żyć.
.

Miał fQ$t:~~k&~ąe,;uHnkę od udel'zenta. topo

Wbrew wsz~łkim oezeki wamom, cbory
nietylkowyzdrowial. opuśdł :u:pital i powró~
dl do ~ ~woieh;· dawnych zajęć, ale ani pam.ięĆ
jeao aDi, zdolności nie ul~gi}' i:aclll-ej zmiatlh';~

f.ił'1.

~ek~:r;n: .~i~li ge za stracone~of jednak..
,:,ie główily błf~r~ pOZWQ!ił jedtu~m~ ~e SWQi<;h

Mechanik Franciszek EeHsaz

miał

tt'tk

tłum smakoszy z sąsiedniej resta\,1racji. Rela~
cje~ ich były tak sprzeczne i chaotyczne, że
p~ przodownik :nic 'nie zrozumiał f tak:i!e' odesłał ",spaćH PI f:;'elistlza. P. Franciszek nic~ego

wy'"

skromne. Pr:::t!!uśl{ tylko
do domu, móc '$iewyspać

lecz w8Zjstk9stałOnaprzeszkqc1zh~w sąsiedzi

w

prawoI:l;ąclr.ty· k;gj.r:u:,wuobywatelowi we FrauJ;;ji.

P, _ Felisa!'

.. KOGUTEK" ,,!\llGR
NONERVOS1N w formie tabie tek wOPa
kowanie po 20 tabletek w pudełku Ce .."
na i zł.. 50 gr. -- Ządać tabletek H !~Qg\l" .

.

d'Q k:Qwisarjatu, za· DiW

W o!'y~inalDem

Migreno",NervQsin".

_f
_ _ __
(I

6ąseck'

O skowBniu

.~o~einp~~~m~llt~;ch_zl>Y~:W,buc.4?wychł r~~ta" ,l~nego. nie.. ,P!~gD~t _..:Znowu się ułożył poslu·
:·t.:tracylnaopQ:dąloz~yt'Ilczne; 'Jrekw'encji ho~ . sznie <lO snu i znowu ~tyrwąłv 'go wrzaski
coejete;'MusiaIQ dojść W.k,OllCt:! dQkatastro" ,z przytulnych pierzynek Zerwał się tym rafy. bo i 'Cie:rpliwQ~6 !fUt swoje granice. 26~go ~emgrofnYf naładował rewolwer i... poszedł
kwietnia Q. p6hH~CYi P Feliks :;zt;1łoivl sie do walczyc;Q spokój i sen. Kiedy znowu go wy~
.' '.-;łu~ iak d~ieckQ· ....... j - - ledwopn,yło:zył ~ło~ smiąno ·i·
·dodatku .. ··pobito stzelH i pech
'wę r.lo poduszki, buk krzyki i głośne spię~y chciał, trafił śmiertelnie niejakiego Jauni.
·,w r.estauracji sąsit::dniej posta\viły ~Cł, na rów"
Teraz Jauni śpi na dobref snem wiecz ..
:ae 1J~lij. Zapukał delikatnie W ścianęf a kiedy nymJ a p. ~ Franciszek stanął. przed sądeID,
~. 'gO;zapyt.aną.i;z6!go iąd~,odpowiedzial że pro~ który gO\.lwolnit. Zmiłowali się sęd?;iQwie nad
~i' o ·dszę bQ' Gbce spać. Odpowiedziano mu człowiekiemkt6ry Bogu ducha, był winien i
w~tćci 'hUI~blęgo ~miechu: 'to idi:clur~iu spać. tyłko pragnąispa-,Chyha wolno !jpal; ~PQ"
l.hała.$oWano dalej:
~lwa~l. PQlę~iał

u~ywać ~~r(J~z~k

..
ł

roi
c:Jllaga~iauii.ej ni:l.
wr?lciws~'Y z p~a~y

OSOby, dla których ;:>fzyjmowanie.
proszku ,tanowi pewna· tru dność,
ą

Właśnie

dlatego.

Na sc.enie wystawiano sztukę młodei\'w
nowoczesne~o autora, osnu.tą na tle pn;ełi!e
!lis. o~cne!!o w Ameryce r a przepełnioną nie
sltońc~ol1emi tyradaMi, a nawet, podGza~~. jednej ~e scen, przeds.tawiaiącej §ai~ s~duw~

wycinkami :I dzienników.
. Z,niecierpliwiony tem jeden z wid:tów w
pierwszym nędzie krzeseJ powstaje i w yehg ..
d~L przeS\,lwając się

przytem przed aut9tem

sztuki.

'

-

Dlaczego pan wychochi J·eszcz.e clalekodo

tor oburzony. -

szepce a\ł~

kouca

rnęj

§ztuki.

-

równi~;("

'Właśnie-

dlategol -- od~Qwiąda
szeptemwych,od:\ey.

m1i,

r
Ł~dż.

Wiadomość o tym wypadku dostała się
~ię niedawr!o' :2abawny wypadek, fl mia.nowi .. do pism i, jak :twierdz~ złośbwi, obecnie mo
eie, pewnego . pięknego dnia, posługacz m'iejs .. ' żria l.aobśenvować na ulicach Sztokholmu
. kiJ Johensen, zamia,łał jedną z g.f6w n ychciiic. oromaciki ludzi, chodz;3 ~ych z zadartemi gło R
Nagle przed nim spadł zgóry mały spada .. ;ami i oczekujących na spadnięde z nieba
Cbl'QIh do ,którego- ,pI'z:ywią:tąns byłą, pacZt.1fi>Z" dalszyeb, gratisowych obia.dów. Jak. :::.i~ . okaka • .Johati$en ::~atJchmiast paczkę tę otworzy! ~ało był to kawął reklamowy znanej reitaw"
7,dar:z.ył

W stoliey $z.wecji1 S2.tokholmie

l"':!iualazł tam' kopertę·:ę w niej bb-n nit

$ięć' heżpłatnych obiadów' dQ jęth:iei
twro:rDieJ$~jth'· ff~$taiJra~ji.·

dżię;"

n~jwy~

&

Chyba naio!y~inaloie,;.szy W" świe_cie
~r posiada jef!en z książąt hinduskich.

zę~

\Vpi?bhżw nie' t6t:rriąi,;:ej się uiczern od
~nvcbtar(;zY
tęi<!O zęOara. znajduje się usta..
•
;
w.iopy na kQiumnar;h r:netalowyc;h gong.. poe'
Iti'w zaś widnieje ląązlat;hlY stos k(.iŚci' liJdz,·
. kich. l czaszek dWUU;iSiu szkielet6w. . '
... ' Cdy .w$ka~Qwki: ze,gar;a wska;;;ulą . godzinę
lei~Wi'L~l, ł· cżą, aięnaty.ehmiast .kóńei Jed·~~.o
-i:.,.~

~

."l'

"_

~

.'~

$

. .

•

.'

~

"

,

itkiflił~hils kgą~iQtr!;,1p ;a.~ywa się a;~stgiUJ Ghwy'"

w związku Z Kryzysem ę;:Q,IlQn.
micznY~1 zaczęła ostatoiu pt:.ldth·lad~;i,

racji, która

~

ta za włot i uderza' nim raz w gong~po~~eUl
wraca

do

stQSU i tam rozsypują Się:lill6w je ..

!lo koseL O gl.ldzinie drugiei pows\ają ViI ten
~posób dw.a szkielety i każdy ~ . nich. udęrzf\
'N gong po raził:. o ,dwunastej zaś :zrywa 'się

10,00

11.39

18

pażdzieruika

" ,
~g~

..

NaboieiIstwo ,~ Krakówa
Sygnał ,e:;!:;;' su i ~ejnał

'

12.10 '1< om', . meteoro.lagi\;zny
'
12.15 PoraUf'>.ksvm-f, '.
,
1400 Odczyt·
14.d.O Transmlsja ze LWQw"
15.55 Proęirarn ,dla dZlel(;i
16:25 .Muzyka'~~ p.tyt

16.40 Odczyt
1'6,55" K9mtul1katy

17.00
i

7. 15

rJu:zyka " gramófOllOw.Jl.'
'y..

:,l

jest

głód

'

ii.30" Wj~dom·.

przyjemde

20,15

popular"y'

17,45 Koncert popularo.v
19..00 Rozmaitosci
1925 J\rlużyka ~ płyt
'19045 Słućhow iska' '
't;:oflcert .

p,Q.i,te"

pUt'rwie: Kwadr"u~ litęr~.\Q
·.f\rJe 'i pieśni w wyk:.. M~ fi~tiii.~."~

W

'22,40 . Komunikaty
ca,Iy tu.zin ko~ci6trupów i wybii:t młotami go ..
22.50 Wiadomości ip~t6wę
dzinę dwunastą, po chwili 2;a~-wi.d!lieje P9Q
23.0f:i I~'iuLvka..Iek.ka i~fina
~"ngleml ju~ tylko· bezłaclllY stQ~ kf,.ł~~i· i ~;za"
s~@k. !i.itlikicb:;

,','

'ił~'

•

I

II

I

POl ,god~iay jazdy koleją z dworca· 1'OC2:;...
«:bul,\jkiego w Berlinie - i jeiSteśruy w. Nęu".
babelsbetg, 'el'opejskiej stolicy kinematogra..
ficauej;'w królestwie flIUfyu f Na olbf'tymim
.reaie 1:20 tysięcy kw. m, eii\gną się tuułyn
lri, I:macby.ulice, W oddali las.
Ziawia' jtę nasz prxodowDik.Wyrtaszamy
NI.",g·ł6wnejuHey, na lewo W

;uiewielkim

.dynlturniesci się ~kład mebli, ,10 tysięcy
"tuk, komplety do 400 pokoi: Ludw.ikiJ skraj ..
.l" mod~rnbm, mahonie :z; bronzami w. ,stylu
ódrodzenis, angielskie chippendale... Łóżk.a
fruC!lIIu,kie, szafy~ kreden.sy. konsole i, td. itd.
" ,; W drugim budynku z poza kotary uka..

Się 'ascetyczna twarz młodegO" człowieka.
Tohoclowca oh:\zów zoologicznych i roślhl
'ałtotycżnycI:t Widać że całą duszą. ukochał
swój 2BW6d., Na· dźwięk Jego pieszczotliwef!io

i'tlie

.weż",~ania

białe szczury podnoszą

imponują

nam żółtawą skorupą z

ł::l:urki ~?yobodzą z ukry~iąs 'a

lapki, jast;..

wielkie żół wie

w:~zędzie ~dpo\~iedni~
')' roshnnosc.
lllewoh

. ty!l~~~atn,t.

pięknemi

temper~"

łuta
l..fomuno
względn.H!:
witłcdobrze d:zi,eje się tym czworonożnym ar..
tY$tor,b.:Pt'zechod.c:imy szerok~ ałei~, dogł,ów'"

ikegd ,gmachu gdzie w,laśnierezyser T~.u*a6~ ..
.ki 're'aJirzato1" ... WołgitWołgi* ora1~~Knrjęra
Cittskiego .... ptz:Yiotowujenowv "film. p.rzed
domem ttoi .LHiau Harwey i Widi Fritsch.

On właśnie obją'[ ją za s)';yję i całuje la'~
pamiętale~ Oglądam się' gdzie jest reiy~er. i
obiektyw, ·JakoŚ ich nie widać. fo widoc:?oie

była" n-iafa próba

, . Wnetrze gmachu olbrzymie.. Setki robot·
tti'kowprty pracy. Fośroc!ku na sZyojach po ...
~fąg';i1aiurałnej wielkości i JUŻ pra wie xup~lnie
wyk~iiczo'n-Y~!Oizare .. wagony Z francuskiemi
r

\

'

,

... ?'llnl~~r I

,PUOZOf
FHo:,tof Art.kei;)(,):? l.l~il!liłsję· ran() dQ ~1Ii
W~er~ii. :tnane,go z gad ad Iwolit ci.
Jak manł 4Z.ię, CI~QliC P:ltń;~!.,- Pltł
H!lF -.lw l:-_.
(':.1";,.. ,
.

nap~$ami. Ró'wnoiegle :.t ninl na dru~iej
wvk:oiu:zają brOD:lOWY expres.
*
Dekorator pr.zybija firanki ~apewne
miejscu~

gdzie teraz stoimYf w,rośnie

UQt

per'ou

PiZY poprzecznej śel.l;lnie ,balkon i ok!1 a . wspa'"
niałej wiUi. St3d tei: dQchodzą dŹWlę~ł for...
tepisnu. Wkraczą.m, do pieklale ul'ządzoD.e,~
salon.u, Kilka ąpiuaiów f silne siwiaUo iuppite..

rów

kilkanaście

osób! panowie wytwornie u..,

bra~i~ po :spOi'towemU ł

'W'

bia'łych fartucha~h.

-, Milcząco -

odp(iwjedzlałm~dl"ił~k

W Illlsiek,Ylysu
- He kos.tuje tQ tarniąilZli!:kQ do \lbl'.~
- 15 grJSlzy.:
,
...,..... A nie ma pali l.'!:z.egQ~ t~Ul$ż.gQ?
.- MQżeby pOprO$tll.;~ gWóźdź? '

l'ancerz'

panie w najrózniejszych sukniaeh, garderobia'"
- T,. taQgQ pragnąlbym· z ptłaią tanełY6
,
ne "fI'. czepeczkach. I't.U:,Dr gwałt_ naraz jeszcite at do rana.,
silnie:j8zeiwiatłQ, dźwięki arji z "CyganerjiH
_. . . Czy sądzi paQ~ że do tego C~.a3U iia.
.
.
t, Mi ciamano Mimi"',
gwiazdek, wykrzyknik; by się pan nauczył?
fJAufnahme" (zdjęcie) i słyc.hać kręcenie apa"
rad6w, 8:dgitła Hełm czeka na zdjęcie... Te" ,11_ _ _ _ _••_.'111.1801111111111.511111'.111'Uirll',._.nrl••
raz powiem .eo~ paniom na ucho! Cbaraktery. .
przy Jeplut)'m ltO'_dkU,zabtłucniub
zacja do filmu je$t wstrętna. Grul,O nało.i~ną.
trawienia,
niesmaku ,w ustacb~' holu w Ikro"
szminka, cotvni twarz podobną do skamienia
lęj t'Qźowej, maskj~ Powieki ciemno.. czerWOi:A8f niach, gQfl1lClOee. ~aparcJu stolca~ wy~ictach
lub fozwolnietdLl, jttz j~dna ~i:kl.nk .. 'l\attJral.
$ztucz'l1etZęsy przytępione Brr!
'. M,Barnv olbrzymi hanga i cOla~, to Dt;)We uP!j wody aOli!kiei ",,"',.,n:isJka·J6zlłl!l.
d!iiala pewnio, szybko idodataiQ, Ządac 'W
fragmenty bud~wli. .
,
.ołekach i d roli,.
.' .
Tu modernistyczny salon::; kubistyc:l:Qe
mf dekoracjami, tam pozo!tałośei sali szpi..
[WtH I I np nr l
r [ i1
taJnei1 stół opel'aevjn~? zdaj!"! się jeszc~ee:te... l1illl11
kać na swą ofiarę... Aha, muzykl4f Wesoły tynl obrazie, samochody, autQbtu;Y. Kieru.i,CY
foxŁroL ,N akręcaią wlaśnie jakąś kcnniczoą tur.hem policjant stał, na wy~udowanem rusascenę. .Ale v,," ,~U He'" vyszystko okazalei ' ,wy~ towaniu, rzucając kolorowe światło Z ref.łfk·
gląda. Ogłądą.my rOlcią~ajat.ą się przed nami torów~ gdy jezdnia była w"lna.,
ulic.ęFrydrychowską. \Vvrosła tu w dawnym , , A tam znowu lBsy, rzeka,. i mOit'
haD,garze,Wybiukowane tretuary, je~dnie,Ja..
, I my musimy się i:adowoijć .ogl~dalli'lt
tarnie; sklepy, pi",nice~ wejście do teatru... ,wymalowanych na płutnie jexior, htsów i ulcu
\V5Z\iStko na'turalnej wie.lkości, wierzyć się. powst.ał'ych za dotkltlięci~un' .·.czarodzięj$klej
n;(i~chc.e* że ta praca setek ludti za kilka dn.\ różdżki. Dzielnice wybud6watle na pl.eufonie
będzie zburzona
w błocie) w P!'ze<;;iwie(l!5twi~ -;1<> ~t:llegut J"H,
,
, P od&bao tłUtll y $tatystów brały ud:da! w W najpri'twdziwszem błoci e.' . ,

'.J.
l.

w

w

_·'mi~II,.IlI,
m'lIi11nll!t!lm'.~.J!i_liI'ł1."_iiiillllllm.__.wmz_.!I·_-lI'II..lInllt1lIlTI• •IIIIlI.-.rZII-i!'I• • •IIIJ• •IlIiIlIIlPl111110• • •1l1li1111111]1111101111.:18,• •11•••
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fELjETON

,
Australia> .ole napróino oddawna sz~:;tvci
Jtlę miabem Nerki Swiata. Istohlie stara, się
\łtłprawiedliw!ć tę wzniosłą metafor~~ <.:zyniąeą
iątak szanoWnym organem! jak nerka.
.." Już ~ wiekach średnich Aushalja :tdoła
ła użyskać potrzebną fotrnę swych· konturów.
a zbieg:em lat postarała się. zaopatrz~lć :qawet
w tak Cl1arakterystyczne dla tego. narz~du
szczegóły, jak kamienie nerkowe, któ rlc:hrolę dziel~. zgodnie między sob, c1..ęściQWo~
powstałe .~' naturainy sPQs~b,g6!'Y1 'c~ęściowo
;taś, . w,zu.iesione· :ręką G~łowiekł\ł wspal'łiale

Ivias'tall""1,':'

, Do

.... ,.

piel·wSl.ych, jako najwydatnieiS:tY ka

mień, .ząIit;!yĆ.naleiyg6rę

Tadeus%i\ J(ośe;;us:t.
ki {2JOO mir'l' dQ drugich .~ Sydney (24
k~klV;)';

., ~ '. Ausb.'aHa.jest najmnif;l;is.zą c~fiśeia świata
"!fł;Cllego .wyeiąg~ęła tai; daleko idąt!e kousek ..
·W~.Q.cief ż~usunęła się jaknajdal~j od powazuych:l solidny.ch .kontynentów l'la tysiąc mil.

ptJewa*nie,·. fPq!.~ki...h .
w~ tych war'unkach

zdała o"d centrów
nie lllegając Iluktuacjoiu mody,
l!llogla .sobie' Australja wyrobić swoi$tą florę
, .i faunę. l?odczas kiedy . pierW$~a iPkłada się
.-.ł,jriewainie l: 'rbsHnnośc1~ druga ogranicza Sił;
sia.d~ryzą.,,:ji,

ił j. do stanu zwier:tęcego,
pozostają tubylcy.
Istnie;ją VI wielu sprąwozdaniach nauk:Q~
.)'ch t\ieibite dane' że 'ludzie Gi posiadajłł po
j~dnem oku. na .sztukę, gdYi W6tzyscy badael';e

do zwietz.ostanu,

'Vił

,

ja.kim

.
,Aultralji ·~wietdzą. że d%.ic.y

"patrzą niechęt . .
okiem~ l~~ napływ :fą,ey' białej. Istni~je
wprawdzie 'hipotez&y że mają o ..i i drugie c'al
ti~mi';hętne Qk,<)'., lecz je na znak protestu

, X.'fm

przymykaią- .

~,vZ ",
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.
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eJ
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Nle d:z :elg
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Je paia21elIlika 19.:Sł ":
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~v:&f
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.. Doni('n~hl inowacja w dziedzinie krymin,')
logI! wprowadzona została ostatnio w slyn...
nem paryskiem laboratorium połieyinem zaloi~neln @\"t~d pół wfE!kiem przea ~łośnego \1"
c~one~o .. detektywa AHo~sa Bertillon.
Oto,", inir,jaływy prefekta policji p",r,s~i~j
Mr, M. Chlappe dwunastu wvbitnychpfofeso
rów, specjalistów w dziedz~inach: bótaniki.
che~if! ~lektrochemii, farmacii t deKI rrczności
optykl, fotografii. p ro mie!1i ułtra.. fiołetowycb.
trrJ~i.~nl wr.0~ów itd. zgodziło Ilię ws?ófpracowae z polICją kr,minaln~ł tworząc t. zw. ..ga
binet inkwizycyjny" - dla tropienia abrodnia
rzy. - Odtąd na wezwanie p. Cblappe bez..
zwłoezniez.b~,,:rać sęię będzie kompl:t owych
I.lczon.ych męzow _. ta .. sfora krwloterci.ych
Olarów nowoczesnej wi~ditył\ jak ieh pięknie
nazwała jedna T. gazet ',- Vi sali laboratorYi"'
nej} aby .tóm przy z.astosowaniu najnowszycb
zdobyczy nauki ujawnić danłt ł mogące ułat~
wić ujęde zbrodniarza..
Latrz;ymany pl"lez policję podejr;;r;;a.ny o..
$obnik, pr~d,azany 4(ostaie ,!gabiaetowi inkwi
:r:ycyjnemu • celem poddania go aiesamowitemu %goła badani"" Wychodząc z założenia
że przestępca z miejsc:a 2:brodni unosi'
so~
łl

bą X;Bwsze pewne

imponderabiłia~

2.

zwił\zane

. Z popeł~ionem przestępstwem, "inkwizyŁo:r:ryM
przeprowadząć będł!, nad dom.n;emanytn i!ło..
czyńcą naukowe stu.dja. biorąc i:O poniekąd
łł~od lupę" - niby jakiś nowy owad hab nte~
zwykłe' biologiczne c.uriosum.
Dokonywać więc będą analizy krwi delikwenta, zanalizują go' .posobem chemicznym
i spektralnym, prześwietlą promieniami Rent...
g~na i \iltra .. fioletowemi. zbadają k\.lrz wytrze'

'"

brodnia

prot d'Araonvai - .lektrJcznosĆ; prof. Bal.
t~a:ard .-'-. w~oSY; brQń i w~l.:dki~ d'f.iłłły t~k

nikł poh~YJnelJ dr. Berthand .. - ekspert ilut,,,,,
bat? Pasteur' a; prof. ChevaHe;:' --~ rOŚlin,',i
xwrerl:ęta; prot Desgrez -- chemia; pror.Flft..
~ry - optyka; prof.' Guerin '"- botanika:
JoUy"- medycyna; prof. ~~1at1""evrier'~ P$'\ł
chołogia kryminalna: dr. Pauł ~ lek8C'. ;}/)ii~
cyjny, który badał ł 5.000 wypadków ?:hradai
i tajemf}.ił~Zf1;j Slrnier~i;prQf Radia$ -- ffilt~~..
ja~ prof. Sannia -- dyrektor la_ot",tori~m;
prof. Tiffeneau ~- cnemja.łl:JrganiC"I14i,
,
Jak z listy tej wid~ć, fłajzn ..komitsi Pł'ted
$lawiciele aa~ki francuskie; stanęli VI $ 2 ; - '
dla watki x orzestępczością, pr:tye:i.em oka~łtn
;tało się kQnif!czrH~/n, do wsp6tpr~y poWołlĆ
specjalist6w różlLlych odłamów wie<!l:Y, "d,i
nowoe~esrHtkryrnino161!ja. obejmuje tak eł·~
br1ymi gakrelt nauk . ścisbc~ że poied,_.
choćby Dajgenialnieis~v ua:rrsf ludzki. nie
w stanie go. o~.now~l~.
jako przykład P.l zTtoCZ,Y~y: fOWłaraiję,
Oto oSka_iem! czasy wyQale~dODo kiłkad1lk..
SłĄt rÓ2:Ay,d. typów kamer fotograficznych ~
~jaWDie.ia podrohionych czeków, zDfJkinlf ~_
1)ięi:nyeh i róźnych dok:urJllenŁów J które to;i.ł

pc.f

$zerlłtwa w wi~kszośei wypadłtGw f~. 4t..
Id.- do*zeioue być nie ,mogą
Niedawno temu f pewnemu t.l~~i·JłiiII..It·'"
da'o ilię :d:oD.$truować pr:.tyn;~.d. za p'cu.YłM:_
kt6rego ołrzymai; mOŻ~Ul dals)i:Y, tlii do~
~asięg prol1flieui ultraAit)letow1~~, d:zięk:i clemu 'Wszelkie .. niepra.widłowości" płłc;a:yJJli~••
:it dqym wekslem, c~ekiem lub ianym. do}ol"
ment.em. jat: w,w: biania. dopiski itd, \łjaw..
:aiaH i ułrw.lan tą ali płycie iotogla.ti(;~j,
- \oYszełkie tego rodzaju wynalazki wypróh"
wywane
przez OdtH)ju1ch ebpertnw łlBabi
netu" i z~jdui_ nast ~pnie właściwe zl4d()$o'"
w~ .
W$pomni\Ul.Y instytut oElda spraw:iediiw~i bel: Wilfłtpieai& duże w;l"ii iw pr'-l$1..
łóści zapeWDe We będt:ie wypadk~. aby przed.
trybuaałem sbdął .%łowiek, oskąr:10nv o :;~
nię, za winą którelto nie b~dą prilo:am.$:wlM
wyaiki usta.łoQe przez .. gabinet lnkwi zvcii"\

*"

I
DD króla

więc, jąka do niljwyiazeio d.Q~oiAi
ka 'fi państwie. zwr6cilt się pruciwnic,~ D~...
kret kr6lewski orzekł f że teretly te nałei~, do

~miDY

'RaweL

Obacnie miasto Neapol,:&1l9wu' wytO""
ło sprawę i wniosłQ spr~ec;iw do Na:iw1il'&~(f.
S,du Apelacyjnego, k.tóry w :r.1aibUifuircb.
r03:~bzygQler
dekawą spraw~.

dniaeb

t,

~u.lwiodlf\'

& .

:t.ra__
'i'
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•.0 .....
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W mer.ł(ł\ "ąpielłlkadl
-Co ty zrobisz: męiQSlw..;, jak Ja ~.~

lt '

,1J,ęD,a hcyt~~ię5' QC:l;em juź ezytaliśID)'og10'·
$~e.nie kotooltllkt w i'.iGazeciePolskiej"'.
. l~k,~ Wi~piał, koDVld.~~t, 'N.i'&a

: ::: e: ::

auka

.
W każdym ,ra:t.ie_ do cza&uwydania Gl pany z jego QdziezYł pr:z.eprowadtą,subielne
t.,mf~nomenie natury opinji okulistów, pow ... lilektrycznt; i elektrochemiczne ręakcje, wydłu
~trzvmarny się w itr ię, osb'oŹtlośei naukowej bi~ i zanalizują brud z pod paznogci, słowem
.od . wygła.stania kategoryczny eh przypu,z. . dokonają % nim wszelkich doświadczeń, jakie
uważać będą za celowe i wskazan.e.
:~;(~c~eńt:
.
Ze' wyniki bada'- orą4t Qrzee:r:enia tego
:Y:, "'Ciekawezte plemicna
spędzają czas n~
w"woływatlhr':zatargów' z-kodeksem, karnym naukowego aeropagu, od których w wielu wy
.,.; p;zy :pomocyuprawiania opium, ludo~erstwa padkach zależeć będzie życie lub' sroierć i$to~
,\. i wielożeństwa~ Nadto~ nie przestrzegaJą prae ty hldzkiej, będą ponad' 'Wszelką wątpliwość
. 'pisów hygjeny, zanieczyszc:.UljąC dżungle.. C:l.J- dokładał: i ściśłe, -- tego gwarancję daj" JlSZ
li' krzae:.tkl, do tego stopnia; że uprzyksa:~ to. . wlilka tu.1zony~h,.§~ecjaHstów tej miary" jak.:,
podróie .eksp:edycyj naukowych, a esłe wnę
.', tf}te kraiu 'czyni podobnem do podwarsdl!a w "
.ski~flO laSkU <Bieiańskiego,
Z;'n8tulY oszczędni f polują przy PQmoc,')
~ikt1:y\"liiO'nych kijów. Te odtaaczG;\lą się telQ
ze po dh.lźszem używ'aniuprzY:lwyczajają się
de wracania· do rąk myśliwego . natychmiast
W aajbhżs%.ym c.tEll'łie sąd' w Neąpolu J ma
po ugodz.eniu zwien.yny. Czynią ~aś t.o ~ te.- roz.strz,ygnąć spór. który, trwa. jut 930 lat.
. .ka 'siłą,: :i:e za-jednym :ramae:hem l ZWierzyna Rok 1000 po ,Chrystusie, był rokiem ogólneJ
i rł.1vśHwy·~iostają zabici.
paniki, ponieważ prorocy wszystkich krąjów.
~.' .~. D·late·go tubylcza ludnQść szybko wylUie orzepowiadaH koniec świata i zagładę iudzko ..
rat iedriakie za żadne skarby nie .chce wy·, 'ci. Przed tym .. c2:t!rnym B dniem, ludziJa po
rzec się tradycyjnej broni przodków, dla ;~j , całych dniaeh modlili ~ie 1 w trwodze oczeki
d:tlwnej wł~ś{'.iwoŚcj,:wanej .bumer.a'Głgie:m.
waii zagłady świata. Wśród t1ch, któfZY
Patatem. A.u~trahę zamleszku}e Kangur, drżeli przed niechybną śmieriZią •. był peWien
i.l.o~:it:ąef swoJe potomstwo w specJalnym, ~t)r-' Włoch, właściciel olbn;ywicb terenów~ połoi. o
ku. .iet,wy kle p~żyteczn Y. 'Ptak Emu,. z ktore: nych między Neapobnn a Sa\etmo. Na terenie
-~o przy:rztrdza.. snę e~ulsje f.armą.ceu!yc~ne. l
tych wznosi się klasz.tor, San ~Tifone. Chcąc
kaka2u'papu$:!a, ·ktÓl'e} szybbe wymlawlanle przed śmiercią okupić. swoj~ grz.echy ofiaro ...
;n~wy' jest w. szkołach australijskich :te wzglę wał te grunta klasztofowi,poczem spokojnie
," 'ciÓw prz.y;:;woitQśc) surowo zakazane. Kankur 'c.zekiGł Da koniec ŚW\l!.ta.
, '$kacze Emu 'wypuszcza emulsję, a papuga
Po bezowocnym ocz.ekiwaniu lICatąkHzmu
robi swoje\!<
. w rok\l 1001, Włochowi zrobiło Sle ial pięM
" ,,:\\Jiękazos.ć kontynentu zajmują zloi:a wę kn~j posiadłosei. którą stracił, więc rozpoczął
glaitelaza.:· KtQ je tam. :doży!......... niewiado.. starania o uaiev. ainienie darowizny. 'Wysiłki
mG', OptóC~ tego jest :tłQto,k:tól'e ściąga do te były bezskutec.zne. Rozpoczęły się procesy.
A~strelji wielu pos:łuki waczy t napełniających, trwaiące przelt pokolen.ia.
tę netkę świata wesolemi okn;ykami: .. O!
Ostatec~ne skońct,lo się" na .tell'l,ie sąd
• ;HeW' -,
połowę .gruntów przyznał Neapoiowi, a drUią
,
Z podziałenl ądministra~YJnym tego kon~ połową ~mjnie l{~polle w p:rowinc.ji Sliłlermc,
tv.r.u:utudanó $ohiti radę przy pomocy zwy"
Zadna jednak strona nie 'była z wyroku

:: kltej Hnijk~1 dzielą-c kra; lla.z~rabne kwadraci~
ki.. POCZątkilwO d.awało to, zn.akomite re~uita..
ty. Jednakze z. bięgiemtzC1sU kopacze złota i
d:icy·pozacierali· ślady linij. .
Od tej chwili zaczął się upadek A.u."
·j,tl:alji..;.PailsiwQ toostatllio p:.;.padło w t~k
wielkie 'dlugi~ że wkr6łceZ(i$taniewystawlo

~:

tOR_Ć~. C.Q mam rob!G? W szystk.tp·
,:~~
kład p.ogt:te.bowy~.
..'

:('ro:bi

.

'

-

Jaki ty jestei

.

,;i,. edowiekL . J-k'~, ';lł

topiła t~mteio rDbM.DieIQW~ to jej.,mą~
. skoc~ył W nowe• •bf·a~u do w.ody i Wy~i.
n~ł ją, jealca:e iyw~ na br~et· '
."
~ Co si, dsiwisu Wtaki~j· 4:hwiti :.ie"
tegQ. zadow~l~~a i pr~eesy G:ili1~r.Hdy sią da.. wi.ek może \łtfKić głowę i.qm .,t!i(t 'wJe ..
lej.
.
.
robi.
Wres~cieWłochy

stitJy się kr61łl$twem"

I
T
5wiatat O której jej założyci~lł·Frydetyk.UIJ
fi ówił ongi z dumą:,
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Pf~kuratQr Chsl!Ilłow$ki,

.który w

,tQm\iWk9Wał ~~. tą wiadQmo§~,
fiut; l~kie ~c·:a:ęrQie.
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. L\rl,OOWY --K9~i@~.~,n.śH$ki~j dl'~.

t;tTNA '= ,MiljQ'Jaer.
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uą J;nl,lr~łb,~.
plakatował.no obwi~sze~@depQdpi~ą.!lf#. priu
Prokuratpra cll'<lYla:rkowskie~Q~: iź·wrrqk·S_il
D(rl'a~n~go Vvl todzj tt~ o$ątlłię Ą.dJ!ł~.1.
$a zOStt*( wykQD1U.ty.
'

" W gQdiinach porannych

i

i I

,J

'..

wiy kapelall wię;idenn.y i c',:rJ·ae~itltdk . "wh;:tieiaia

sprow!d%o~
.~De: .t' aliaS

W ceH okołQ
~iil~Qddny,W mję~zy~~a~'ie ,przybył do Ło",
~ ~t' M~~i~jęW$Jd~ Da podwór~u więzien'"

:,

'

itr'e'li,

ZwłQki ~b.'iu::o~ei'~ pl~3!e~l~!tQ do it'r1łłił~
torju~ przy uIi~y ł:"ł\~owejj PQ\ll:tę:aJ \'i gaGłaj.
lladl Wię(i:lOr'Qwycb. wydanO.b rqd~iJ;tie, eł'
lem d""koliaania P Q iI'zebl.1.
,
Przy wykQ~aniu egzękuc.H . Q~ęulli~1~
wi~eproklJr,ator <::hawio\V$k;ijQI. "f4~owyI1Ilr"

:3

jA PlTql! -'- Qrkalllf
cjęR So: --- l Legjon walCle;lu1~h ':H;- Pn:T~g ... ~rM" p~aI1o ąłU herbatę.
~ii~btygadjeraG,era:raa .
..'
M.atkę. Ikażańca bawiła

ctARY -:-

·Wlązaf;.

.
berbatę· Prośblę

tiQ~1:Qj()łlQ ~~Ci10ić i ('9,godzi:aie
RO do eeli . _a·U~ę·. IkaztU'eif.~

...

Ska;~;ua,i

pFa~~ie ~ię: ~obaezye ~ matką·

l'~y~twie n~c%ęl:ąik.s wię:lieni~ Umgeltel'il

:f1r~YlJ.i, K~.plęr~iki;1 :39, Pl':1Y~QtQw&tł i&lalJ
5 ra:Qo:w,r~k :.zOttt.f W1t

bi~nleę, ~ a gf,)'d:l!iuie
bUD~

W osęn'lu;.rtQh;J~ęj·. c~li :l~c'hQwywaJ Się .rterwov~~
i itdy' ~ g~dziwiei ,,~j~ak.QmUDi.k9wiUlO mUfli
P~n.ł· P..re:tyaellt R~plitel nie skol':il:y(@tał ~ pl'a,'"
wa, łuki. i egze};;lóIeja. wkl'otc~ . :r.~;;Hii·tanie dQko""
t&~na, g~wi'\JląG3irl, :i:e na. 'h.l lt!y.r pT:re,YS~tQwa1łY
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Uyilil

14.

.niu.

wieC1forem
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cl:$WIATOW.Y~ -- . Dla ~OI'Q(iłych,; ~ Bo dnia 17 maja f . b.pr.zechodziła ulicą Łagie..\V': dulw.wczor.ajszym s~~nęli . Q:n,i . . pl~
wuiek~. Gd~· ~:nalazłta!iię w pobIiiu neźni Sądem Ok.ręio~Ym w LGidzi, ktQry 'fQZPQZ."
'),~D~, ,D~<~.. młQ4.1z. Q9sz(,;z~pił;)i.1i~,
.łu:~kiej;' '::t b lity H się do lliej Antosiak Bole" , wa~ sprawę' PQd pr'zewodni~-t~e:t"l $ędii:.
fiław 'iFr~.p.cis:te'k Unterszyc) nawiązali z nią Kozłowskie,gQ, w asysc1.e sęq;zh5,wJesiQl;lQ,W·
'" ,
'rozmowę, 'P'H!'~t:Ull' skierowali . się :ot: nią J.l;!t ~kieg'o i Mujewa. Osk~r*enie" W,ą9sii p~1ł
"~paeer w kje:lrtu~.ku. ulicy Tokarze.wskiego
proKufą,f:Q1' Joel.
' " .'
, ~PLĘNDID: -- SekTętatk,~ Q$Qbj~a
idżie 'W p~l~ '~ocze,\dwali na ,nich, koledzy
Rozp.r&lwj'y Zt~ względu, n& ... d~aSI.1Clr.le
$tefaD Ce~dal'$~i, . W;łtidysław i EdwlJ!.rd WriJ" sze~eg6ły' Qdbywały s;ię' przy . <irdl;~iaeh' ~ałl·
'stQ~<i:.E" ..- MeliaHD~
•
:. '.;' ". .
b,Iewscy?
~:ra~ ,J~nWd2ienczak.
'knię!ych 9 Sąd skazał 19. . 1etcii~go ,ęQlę~awa
:.~fQJ:;i~t~lE~NLA' 'Po~zwr.Qt:Wkowe· ~;tale:ajt~o
'Tam'
młodo.(:fani
'zwyrodnialcy
przy
uży..Antosika,
22~letniega . StefellaCęn.da.rik~egOI
,W!ODE'PlL ~ TygI'ysica Spiew~j~(!y błił~eD. eiu, .prze~Q(i.'y ;DiewoIUi dziewczynę, poczem 21·1etn i ego\Viadysława
\Vr.6bleVfskie~ol ,19;4CHI;TA. -.., S;k'tr~ niema' powr(lt~:·
'~
D"iep:r2ytomną pOl"zt.1cHi j zbiegli.
letniego Edwarda Wroblew$kiti~oJ 2J~let~if:ig

:'p l4~Li~ CE

-:-Karuawal
"'~:R2,EOWIOSNlJi: -, 9dłhiPl~ili.
,i~SURSA '~Pi~$n w j~C;;:Qfn~,\

j

'."'rp,'
'
r'·r.o.tz'ny\koncert",~c

N.ieprzyto~ną znaleili przechodnie i we~
:twaH pOg'oto wię· , ratunkowe, l~~ar:t które~o

. g ..

Jana Gr.abowskiegt'l i J9".Jettdeg\ll Fr.l3.ne;ti••
Untersz\'ca kaiQe~o .na. 'I rok więzienia., Jał

Pos'l.kodawan~· l.wró Ha WdZ'lcllczak 2. braku d't~Qd6w winy IOita!
docuQJ1.enie iuniewi~niQny
·1;ljąla·spr~.~~6~<; kf6,,~Y,. eh osad~ono' wwjęzi~..
.
•• U
".! lU i $
! III iijit"n
'.' t~w~t~YltwoS;pft;W'9:c~e .Chłr' NI~f/ąD8ki
P.Bł'~~~~,ar3~!'~w.; St\K~~tki .~ ~gdz!~:rząd:ł:~
:W fl~tded~ill1lęk clfJ, 19"2'0 pażdzierQik&r.. ~'f jako w pie:rwi3:l~ ft,ole.,~ll~.f.·,o.; t;I.!.Jli".:,· .
~r~du:~u '2'5 t p~~a4il~ł:nl~a I': b. o ~Q4%ltue ~c:eJ
Ś,tP."
.
.
.~:t~tt*orem w .. salt. Mę:i&:lęg" 'fowar:f:ystwa

,

.,

udzielił ję,jp~~9~Y.'

się do 'policji;l,t·łóra. wdrożyła'

.Ma(jans'k'le

',!

..

'I

:,~ięwacz~gQiPiot~k?W:$j;a2~. DQrQe,~ayi ~'~n

'~1it:t'PCJd 'dyr.' .B~Ula$a 2:, ~d~lalem J. IVlr~zlji~
.ii~lth' "~'ttt~ty··,Jeatl1JMlfn~kle~' ,

,uNlefortu'noyetrzał

' . ,.;

'$\l~-iltJg2ef Ziunie s:r.Wy pr~y ',.di~y - No""
*oSikil:~kiej.28 prze~ nied~wDelXl . Qz~sem
'llabył r..~olWl=l',,' W ·gniu ...e~orajeZ1m'-maai...
p,;l~j~c·.kr9ni,: a~ik, sPPwoa,,~ał 'wysu,ż:ąl'w
'';'łĄ5N:il,ildy . lufa re.wolWefu.··$klelowa~a· b:y:ła
,.,"gę!:w'

. ,':. " 1'1l1~

.••~Włlr.

twarz.

'

.,

pfieuyła. UQa §tr~k':a

Qd~r~wi9'.nę. z.stani~ w~za ,~w.ogodzillie

lO~ej l'an~

zą.wiad.!Jli~jąkr.eWll)~eh~ przyjadółi :uajomyc;:h

••.•

"~,.h.""""""~""~""~""".*."".Blł
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.ehr41ut,k,

i·\1tkwilaGu~iko.i. ko4ei

.~~:f;·t ,,,;~a:wi.

m0 ,tO Dll
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«:ziJs~dd
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t . .,u
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Ino

' . : sąa ~,~d~k~ wŁ~d~i Iozpatrywal .ebar$k tle słię, pr,owad'~iq by móc, ją, l; po,rtf9"teUl' do
t~rystYc:~n.::~prawę.:QtQ. przy ulicyKiliń~kie· stać do Qomil., ,
.'~itt'r:nb~,1;I;i ,wyst~.lem, "Wozwa1W PQ;oto" 39' 60.,.z.~~~e~. z,k. llje.od )dl!li.s~eet.Q .c~asłJ.. rodzi..
To wysi:ąpienie Słabęgo.$t/ilł~ .. . $h~~U
.,"ę'f.atun~owe lotarz"którego' ~ollałoieDii.l na,Slab,ciib. ,'ękł.~:daJąca$lę, z OJca 'Jana, :t;ony czyną procesu. Zwr6cono w,bw~,z.~;Q,a. Jł~
~.'·.~.,,·.,nt~kiu.Pt~w. ~6żł ,i'atlego ·W' ~e if.QźQTm· jego··Mrafj~llny. i':e6 1'kj z pierwszeg',Q, małżeń' działal.ność pI.'l.n.ięjsżą. u. w. ag. ę ·i. ·po~iągn~ę,l~~,~.L,
~<#~l$Ia,
'," '.'
.
".
.
s'twa Stanj.ł~~y' Sł~bej.
.
do odpowiedzialnoŚf;:i karnej za lfi;ęl~dZJS;le;~[łl
, ~ .k
.JanlSł$l;-y,,~~ ..n~mową m~~ochy l.ua.hretQ chQdzeniesl~ z 1Jieletnimd~,ieckii;iPl .. k"'''''''''.,
i~:~Y :w1pa~e, .'
wal 13~let1lią.:d~ł~yV'c;zy:oę# zamykał ~;,1Uięą%ka
PO~WaIu. na rozprawę Jako :$ W11il 9
samOlbodowy Git1 n~ ealy .d~ielfi~,:.wieczQr~m, ~1(tł1 w.ypęd.iaI ki~r?wnioy' iwyc:howawey s~ii:Q.1Y· . ~l'w;le;~
,
"
Qijt. tllh.~.,;
'.: .
..
. . .
~e hC!itącll Qbec,rue,16 ,lat ~ta!u.sia 'H,_ . .'"~'i
ł?lt~y,,;~b:iei:u .. ~i~y . Kat'ola .. J!iątrkowtiiieJ
'.Qziewc~y..nką .z.aop~e,kował się ,pa~r'ollat lest 'lladzwyczaJ 1'1.1:013, d()br~~Slę·,;. spr~w{.lt" ,
.,i~ł;~\ej$c'~stta~~~ywypa.d~k iamoebod0!iY . ktory 1iiroie~ej.ł ~ą w szk~le i int~rna,~i~j1 icią'" jeSt wZQrową uczennicą.
.:
. , . ro,z
99'9~~·.~l~p~k,'~,~~ef ::uuDleszkały przy ubcy gająlf ję~~ak,zJ~i~ai ,:,ko$:;ta utr;z;ymaĘ1ie;, di:ie..
Prżęwo'dDi~~ący sędzia ,Sem:ao!'f;:PO:-me
I'
'lfię~f,) l'7'wracal. w '. dniu, Wf.:I;O~~i,m cka..
J'.
P ozn~lliu spr~ wy skaza) J~na' $la~e~, ,.!la
~'i
a~~h ~!\ld.ul~wy<:b pg 'prac:y dq
,.iQ fJi~P9dobałb.si~Słabęmu1 którY'l.1clał .lu, z.~tętrak.toWa1Jie ,d~ieckan". '1. r.r;l1:~Sl~q,. "/a)
d!Ci)til'J,;1~:i . f ' < ' ; ; '
,
'....
" , :łię de k.itlli:oW:DJ~asikoły L~tęral się uzyskać
Zlewa.
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~'ędzi~~i~tódzkiegQ "OkręguSądowegOłf)Qbr~wQll1e,te s~ładk:i >,p~tttl~~~ę.' ~~:

.n:"

wydołtyt~. Qiężko ranne'Q Slipk•.~.' .' p:Głamaae~ ,na s~:u,tek lD~C};ę.tY.W:Y P'~e,~ęsą Sądu Okręgowe -przy penSjI, a następnIe wpłacs'oe,
"oC'! '
mj"że~'rami~ /PębiętyltLi'b:t!m1:1_'''':e'!'lii:lit!.i~ó. go 'Wf Ło<l:r.i l pana ]ózęfa ZaQorowskiego. na \Vójew6dzkief(Q Romitetu Niesietha l' om ,
dzóne:~i 1logami~ i r,~ami.;po.ra~J;l~~~ '. nie,:z.'" 'konferencji, od1Jytei' ąstatniQ doceniają,c akćję Naj biedniejszym. .. , ' ' ... ' .. ".'. "",tt
:wło{,;'Żl'JleWe~wauo PQ8'otO'f'le:tat)l~ilWiw,,!'l.... ~sienia pomo~y beZfl)botnym w cza.ie je;r;o ~':CełQwie.i' by było gdyby, ~ypł~C:~P41j.
k,;f..i ktQc~go po 'na!o.iel'liu Qp,atri:u;lł4~r~e.. \ nu ~i.oWeg0'1.pos~anowin dO~fo'w'ł)lnle 'się o ~kła.dki Sę;d2iQm.,'WięcejpQtr2~~,~)ą7~rp'~\Qfllf
.w~l\~ies~liwęgg· W sta~i•. ~;jQ podatltow'ać 1J.a,JjFH)~i$;ity «:f:1. l'f 'wYiQkoic i iCh;lolPOSłl7.CUl1ęU f ą,a , wi~el1ti~~ . ' po ~ 'ił)
ł ~~t9d" .~f6\1t m.i'HilicZ"'1{ll,,'
Iprawi.dliWQjGi
ł

(

ta tanie

pienlą~ze

Włąścieiel~a ~ikleou

,

1!ipoiywczego

przy

"hcy Przędzalm,m.aj 9U, 1\t1ada Klechda utrzy~
mywa!a, stotlł)1lki h~H~d~owe z Józe'!e:n t\hką,
p~siad~hicy~ SlV?~}fl,~:dt1i~hior.stwow
Jue f przyuhcy L!.'! C hQ 4

Gn1~i

Nika dusta:rcZ,i,~ł }\Jt':ChtO\~leJ roksa DC; ce ..
l;la~h !;ąac~l}ie zniŻtHl~ ch' do daiizęj ,!:c.;:t;.prze>
dazy" Ceny te były 2r~;>.cs:ni~; nii tf.f oferowąli
n.ni bwrtown1cyt jednakże kle ch de >.,v·CI. :?;w!'6ci~
ła uwagę iż

WadLfe.

przy rozprzeda:t.y

Z~'V~óciłą:l przeto uwagę na

.

br~kuje

na

.

transporty i

przy jednem z nich stwierdziła brak tXl!ęsa
wartości }82 zł.
.
Pószkodowa;aą, l;wrÓciła. się do policil~

która. wdrożyła dochodzenie i pociagnęła N1A
kę

do odpowied2:ialoości karn.~j za oszustwo

11a.

wadze.

Krewki

zięć

Między~~ptonim Koslń$kim (KieJma 8)
a teściem jigO Jachulskim franciszkiem (Zie}~
~a 34) ostatnio wynikło nieporozumieniif; Ila

tle mąj~tkowy .']lKosiń6ki udał sie do mieszkania teścia
i tam wynikła. międ7Y nimi gorąca sprzeczka
kt61"a~a~tępnie za_mieniła si~ w bójkę.
Llf~cwydohył nóż i zad~ł teściowi

dwie

rany sy.yjf ~ głowy, tak że Jachulski nieorzv"
temny pad! na ziemię. Rannym ;ti.opiekował

WARSZA \,'VA 16 października -- Jedną
z l:ig~ncyj dziennikarskich donosi. że na posie
::Ir.erl1U Jednego ze Lwiązków
kupieckich w
Warsz~wie ~ysunięt~ wielc 7 charakterY:ltycz
III proJe~t lllepraktYKowan.eJ
demon~tra
CJl przeclwk? zbrt wysokie:nu wymiarowi po
datku. w rąZH! n~euwt.;ględnlenia :a;g~aszan1ch

rekursóvł'.

I[

.VI! nioi.>~()dawcy . proponuj",

~dę . ~ezwany lekarz pogotowia. Kc~hlskiego
do czasu przeprnwadzenla

i

pochodzenia.
Ze sklepu Juljusza Kras~~';;k~g;~ "przy
ullłty Piotrkowskiej 79 i nieznani sprawcy pIZy
pomocy włamania skradli róine towary i arty
kuły spożywcze łącznej wartości

tysiąca

z&o ..

tych$
Domieszkania Jana Baranowskiego przy
ulicy Cmentarna l włamują się systematycz~
nie jacyś spra\iicy, tak, ze niemal
każdego
mi2~iąca Baranowski z. konieczności przyjmu
je »wizyb"t nie1Jożądanych gości.
Nocy ubiegłej włamali się złodzieje po
tlownie, przyciero skradli Ran\OO\ilsk.iemu u ..
brania i palto ląc~nej wartości tysiąca zło..
f

tych~

atr

".

I

Ob~y.erne sprawozdr:\Oie ze zja~dQ prawi..
cowców n.ier.aieckich w Harzbur~u (l1 b. m)

uzupełnić 'trzeba w~żnym szezegÓłem. jakim
było fiorędzie". odazytane przez Hugenberga
na wiecu w sali domu zdrojowego.
"Or~dzie" to zawierało ID. in. nastę~U'
jące

zwroty:
- ,.Zadamy niezwłocznego ustąpienia
i~.jdu Brueninga i Braunail natychmiastowego
c

unieważnienia pełnomocnictw dyktatorskich,
jakie posiadają te rządy, który h sldad nie
odpowiada woli narodu i które .utrzymują się
przy władzy tylko zapomocą dekretu. Dama"
gamy się natychmiastowego rozpisa.nia nowych
wyborów do parlamentów Rzeszy, Prt1S i kra-

jów związkowych.
.
Z pełną świadomością odpowiedzialności
OSwi3dczamYt że stojące w naszych szeregach

s t

TEATR KAMERĄLNY
organizacje bronić będą wpr~"l!wdł:ie w czasie
Dziś
w niedziele arcywesoła komedja zbliżających się rozruch6w żyda, mienia i
ll
HoodgęJa. i P~rcivalra "Hau. . Hau z l\,;lichałem W8.r3z~:ątów pracy tych, którzy otwarcie stają
Zniczem.
rezem z nimi na czele narodu, jednakie od·
Dz:iś o' godzinie 5 pp
komedja Tą;.
deusza Rittnera .tił Wilki w nocy" rei, Z.Ziem
bińskiego.

"Dziś

i

TEATR MIEJSKI
codziennie .. Swięty

gaj4ł

:mło,' z ~~źy

raz jesz(:·ze j~dęn, przepięluHl: peł
na humoru komedja Sek.łilpira. uCo chcecie n
~ęta specialnyrn ukJadem reżyserskim przeli:

dJf!. 'Borowskiego,
,
jutro f we wtorek Ola!. wsrodę wyst~pi w
Miejski!!} najwybitniejszywspółczesny arty1)ta

dram a·r.y czny, filar teatru Polskie,~o w "\1/aT"
szawie Bogusław Sambol ski w dO$konalęj 3
aktowe} komedji Lajos Larjo nPrawda czy
kłamstwo'>~

TEATR POPULARNY
Ogrodowa 18.
Dzi$ w niedzieie operetka Pawła Abraha

ma

ł6Wil~tQrja i jej huza!"

grana

z

rJtucamy żądanie ochronienia. kosztern tUllSzeJ
krwi obecnego rządu i pa\lująeego dziś sy-

stemu.

Ządatny przywrócenia s.uwerenQoŚci mI
!itarnej Niemiec i zró wnania zhrojeń. Lak H..
n~my wybranego przez uas prezydenta Rzeszy
Hindenburga, ażeby dał posłuch żądaeioro
wiełnych ojczyźnie mężów i kobief. iołnien.y
frontowych i młodzieży i w ostatniej godzinie
umożliwił jeszcze zmianę svstemu pn.ez po ..
wołanie rządu O charakterze prawdziwie narodowym", Na tym samym wiecu inni p't'~)W("hle ..
prawicowi (Se:lcHe, DU~3brberg'i wygłosili row"
niei przemt':l'.vieniq" wjktórych wyrażali zdecy~
dawaną wolę obozu nacjonsJistycz.nego do
ujęei~ steru wlr::tdzy w Rzeszy Niemieckiej

i W

Prusach,

Widać ż. tegQ. w jakim kie1'l:mku pójdzie
w l1ąjbliższ,m czasie polityka zagfl\tJie%fUl i
wewitu~trzna W Niemczech.

~Km~o

w

llJ.$cenizacji dyr. BorowskIego.
Dziś o godzinie 4 po poł. po cenach naj
:nlższ,vch. dla najs:!:er:.~zych watstw, dzieci i

olb>rzy~

miem powodzeniem przez wYStęp\.ljąCego gas
dnnie znakomitego tenora operetki warS1:a ..
wski~j ,Nlarjana \Vawn;kowi!;~a w rewelacyjll~j
partji Huzarą.
'
.

ws.:ys.;;;-

sunk.u. do sk:t.:u'bu państwa.

polICja ares:z:towała

Kradzie~e

aby

ttw,,:zi;F~;;1'f su~, za pokr:zy "vdzonych~ z.głosili P'l
danIa o nadz;or sądowy u:u::>tywowany I)ie~o
źności", wywifłzania
Z! i~obo'vliązań W ~o·

Do prokuratora sądu.
nęła skarga pr~eciw zna.nemu na
szawskim ziemianinol,vi, właśc,icielll"\vi wielkie

wskiego. Weksle te noszą podpisy sp. gen. Ro'l.
wadowskiego.
Prowizoryczna ekSpl!ł'Ylilwykaze;a. :łe

są &fałszo..vane i pnłożone ręką WSPQUUlla;ne"
go majątku. o sfałszowanie weksli
7. wysta
wienia śp. generała broni Tad.eusza ROZ1Nacio· go ziemianina.
Swego czasu weksle te były pr;tedina:w;c. .
tan
liW"" JE iHil.",r,~ ._.e~ił
ue naibliższej "(oozioie· genI Rozwadowskieg<l.
która z całą stanowczością orzekła. że nie sa
wystawione ręką gellerała.
.' '

"K.onsum" przy Widze\iVSkiej

I\lanutakturze

jttlńs~e zródło

Istnieje p:rzypusz~zenie. że wekshti!łkich
musi bardzo "IN iele. Przeważnie wystaza!~upÓ\r.
wiano je na ddary U;, S.A.
Założony dużym nakładem energii "Kon
Żyrował je ów ziemianink.t6ry
w, SpD
sum" przy Widzewskiei Manufakturze, jest w sób wyrafinowany ,- jak. twie:rd'l.a ' poszkQdo
mieście naszem jedyną placówką zorganizo- wani - operową! pr:zeważnie wsród. ludzi'
waną na wzór za~raniczny, gdl;1e kupujący i>rednlozamożnych.
krąiyc

nabyć może
cenach niżej

wszelkiego rodzo.iu towary po
Olśnieni rzekomem bogactwęJJl . l,illie
konlturencyjoych. Od środy 7",1ł.o wielmożnego dzied?:'ica, pożyczali mu cnętl1ią
hm, ceny w ,.Konsumie u zostały obniżone o' swe g~os~e oszczędzane z trudem na czfU'm~
. '.
.
50%, to też każda gospodyni, w okresie bo' godzinę.
rykani~ się z trudnoś<;iami finao$owemi, pouWielkipan H dn\!1f sobie z ni&h" Wpra
winna kupować tylko w najtańszetn źródle w 'wdzie posiada dużymaj/ił:tek warŁosei $zau;un
"Konsumie'\ szczególnie, że ,.Konsum" sprze'" kowej 2 milj* zlotych. Długi jednak prt:ek,ra~

TEATR COCTAIL
Przejazd Nr. 34
Dziś .pjerwezor'Zędne widowisko ł~Blon daje resztki i brald fabryki \VidzewskiejMa, ezają 6 mil, złotych zgórąa jak tw i erd2:ft\ wta
dynki, ach blondynki" zarówno pod wzglę· nufaktury Sp. Akc. po cenach ściślę fabryczM jeroniczeni, rOSAą one 'l dnia na dzień..

dem ą,rŁystycznym humoru i bogatej wystawy
dekoracyjnej. Brawom i bisom niema końca
Bilety wt;zęśniei nabywać można w ka ..
~ic zamówień

Gr:and·Cafe.

nych. Okazji takiej nie wolno zaniechać. więc

Naiwnych jest wip.lu: wierzą

Qi\i

jaiai~li<

spieszmy wszyscy do naiłańszęgo źródła za,.. panu) który w dalsz.ym ciągu zaCiąga potzycz..
~upów w ŁodzL do »Konsumu n prly u.licy k,i. a uzyskawsJ.y pieniądze przegrywa-w •
Rokicińskiej54, Dojazd tramwajami 10 i 16. lec:l.Qych jaskiniaeh gry ba~ardowe~ .
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