M-jaitcjii: Zawad/ku I. — Admilll
stracja: Piotrkowska 11. — Teleiony: 38-28, 228 i 229.
Redaktor lub lego zastępca
dyrektor wydawnictwa przyltnula

Ceny* ogłoszeń ;
Za wiersz milimetrowy a-iamowy:
pod tekstem 1 w tekście 40 groszy;
za tekstem 30 groszy; nekrologi I
komunikaty 30'gr; zwyczajne 25 gr.
Za wyraz: drobne 15 groszy; po
szukiwania pracy. 10 .groszy; naj
tańsze (fóoszenie 1.50 z ł , dla bez
robotnych 1 złoty. — Zamielscowe:
(bez wyjątku) 50 proc zagraniczne
o 100 procent drożę).
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Cena prenumeraty]
Miesięcznie w Lodzi 3 zf. 20 S T *
na prowincji 4.50, zagranicą 9.50.
Odnoszenie do domu 40 zr.
Artykuły nadesłane bez oznaczenia
honorarium uważane są za bezpłat
ne. Rękopisów zarówno użytych Jak
I ndrzneniwcb redakcja nie zwra«*

Cena 20 groszy,
Rok V, Hs 2 2 3 . ^

Łódź, Sobota 31 sierpnia 1929 r>

Ogłoszenia 2-kołorowc 1 na umówlonem miejscu 50 proc, 3-kotorow« 100 proc. droższe. Za termifl
druku administracja nie odpowiada

Konkurent mennicy państwowej pod kluczem.
Kraków, 31 sierpnL.
kor.). Na rynku krakowskim po
jawiły
4H*«jrlJóści fałszy
we monety
jedno-ztotowe
nowego typu.

W związku z tern policja are
Podczas rewizji osobistej zna
sztowała
:,v
leziono przy Warkowskim
i
odlewacza metali
S4 sztuki falsyfikatów,
Karola WarkoWskiegó pod za w domu zaś wykryto przybora
rzutem fałszerstwa nowych je- i materiały, potrzebne do faN
dnojjotówek.
szowania.
'
. . . .. ,

Poświęcenie sztandaru Właścicieli Piwiarń.

FIGURĄ.

SKARB POD
Lódi, 31 sierpnia. Podat.ia
ludowe o skarbach spoczywaiących w kurhanach leśnych
oądi też pod starami, wićkowemi krzyżami na rozstajnych
drogach nie są w pewnych wy
padkacli pozbawione podstaw.

się ze złotych monet z czasów j go skarbu, przyczepi; piętnują
wejen napoleońskich
szczę&lwego posiadacza w y 
Figura pod Kruszewem,
kopaliska, że nie naprawił u-'
od czasu wykopania z pod n h j szkodzonego cokołu pięknej i
s k i w n i jest licznie odwiedza oryginalnej figury przydroż-i Stowarzyszenie. Właścicieli
była się właściwa uroczystość
na przez wieśniaków, k t ó v y nej widocznej na kołbrowsm Piwiarń "na województwo łódz
w Hclcnowie.
o d d a j ą c wykopany dół .roz zdjęciu.
*i MJlttBiftPir^lir^Tl kie poświęci{o sztandar stowa
Po okolicznościowych przeprawiają na temat wykopanc-'SC--'
rzyszenie;, Pp nabożeństwie ud1

t. p. do okolicznościowej księgi
pamiątkowej, odbył się W po
ważnym nastroju obiad i ban
kiet'. ktrtrv nr^p^iaomał

An

Tflrajy w"iruiiiiw"i
.— >
o starych monetach
;8zybiłły i dyrektora Iżby Han
uroczystość powyższa w y .
I złotych lub srebrnych ozdo
dłowo - Przemysłowej int. Baniezwykle okazalej co
bach, wykopanych właśnie pod
jera. nastąpiło wbijanie gwoź przypisać należy
sprężystej
krzyżami, bądź figurami przy
dzi pamiątkowych do nowego organizacji), spoczywającej w
drożnemi. Wykopaliska ta^.ie
sztandaru, którego rodzicami rękach prezesa Stowśrzyszepochodziły
zazwyczaj bądź
Cłrrrestiiymi bvli pp.: Karolowa nia p. Aleksandra Borowicza i
z dawnych czasów Polski, z
Anstadtowa. Paweł Krzywan, wiceprezesa Karola Fraiganga.
wojen napoleońskich lub z okre
Restel-Keilichowa. Muelłer. O l 
sów powstań.
ga Mueller i Artur Keilich.
We wsi Kruszew, w powie
'Gwoździe do nowego sztan
Tuszyn, 31 sierpnia. , Dzisiaj kasiarze, posługujący się naj- policję i burmistrza p. Domo- daru łaskawie
cie łódzkim, krążyła wśród
zaofiarowali:
okolicznych wieśniaków upor rano Komenda P. P. na powiat nowszemi
wicza.
kaśiarfcami, którzy Związek Restauratorów. Właś
narzędziami kasiarsklemi.
czywie legenda o zakopanym łódzki zaalarmowana została
na miejscu,, przestępstwa pozo cicieli. Piwiarń w Zgierzu. Pa
skarbie pod starą kamienną f i  wiadomością o zuchwałym w y
Rabunek miał miejsce w no stawili ślady, rozpoczęto yp&. bianic i Tomaszowa - Mazówićc
gurą z wizerunkiem Najśw. stępie
cy przypuszczalnie' pomiędzy
kiego, Stowarzyszenie Kupców
Nowy Jork, 3 l . 8. (Od wł. k.)
Marji Panny, stojącej na skrzy
godziną 12 a 6 rano.
kasiarzy
Jak się dowiadujemy w ostat Trzody Chlewnej ł StowarzyKs.
dr. Sobieniowski, proboszcz
szenie.Drobnych
Kupców
1
Prze
żowaniu szos
Włamanie
zauważyła
pierw
w magistracie miasteczka Tu
niej chwiB. policja
sza.
katolicki
w Ohio, brat znanego
mysłowców.
...
do Piotrkowa i Czarnocina.
szyn.
ujęła kilku osobników
Figura ta znajdująca się w
około godziny 7 rano,
Niezwłocznie wyjechał na
podejrzanych o rozprucie kasy • Po ceremonii wbijania.gw.ź- literata i tłumacza Bernarda
kilkumetrowej odległości od miejsce . komendant komisarz służąca sprzątająca biuro. Za ogniotrwałej.
Shawa, Florjana Sobieniowskie
.
. . .
dzi i wpisaniu się delegacyi go, zostaje na jesieni r. b.
szosy, połączona z nią jest gę Lance z kilku zdolnymi w y  alarmowała ona niezwłocznie
przedstawicieli władz prasy ' profesorem literatury polskie)
stym szpalerem głogu i miesza wiadowcami. Jak wynika z
nlny innych krzewów.
na uniwersytecie w Cleveland.
przeprowadzonego
śledztwa
Kilkakrotnie już kopano na kasiarze dostali się do biur ma
•.'/•
—X— •
około figury, skarbu jednak nie gistratu
- ,.' # - .
'- odnaleziono.
przez tylne drzwi, •
Nie zniechęcało to jednak in Qd strony, .ogrodu.. .,Na£tępnfej
nych. Na skarb wreszcie na otworzywszy drzwi do Rpkjóju
trafiono.
kasowego zapomocą c y t r y n
Pracownicy dominium Kru chów zabrali się do pracy; ,
szew, spostrzegli któregoś ran
Łupem ich stała się
•
;
Bydgoszcz. 31. 8. (Od wł. k )
ka w owym właśnie szpalerze
, kasa ogniotrwała.
W czasie ćwiczeń w strzelaniu
u stóp samej figury świeżo w y  Rozpruwszy ją kasiarze zrabo
kopany około półtora metro wali znajdująca się gotówkę w
Charbin<'^l,;X,/pd wł. kor.) dawne stanowiska, prócz na co pozwala mieć nadzieję szyb 68 pułku piechoty został ciężko
ranny kulą karabinową
wej głębokości dół, na dnie któ sumie około
Rząd sowiecki otrzymał notę czelnego dyrektora i wice-dy- kiego załatwienia konfliktu.
chorąży Józef Zyjewskl.
rego i bokach wygłębione były
chińską, w której Chiny godzą rektorą...
»V
4.000 złotych
Rząd sowiecki przyjmie wa
Siady okutej misternie rzeźbio pozostawiając, nietkaięte pa się na powrót . . .
Rannego
w stanie groźnym
Pośrednictwa
pokojowego runki zmiany na stanowisku na
nej skrzyni
przypuszczalnej piery' wartościowe. • weksle, wszystkich wydalonych urodni między obu stronami podjęły czelnego dyrektora kolei, ze przewieziono do szpitala, gdzie
półtorametrowej długości i nie obligacje, rachunki itp.
operacji
wyjęcia
ków
się
swej jednak strony będzie *i«f dokonano
co mniejszej szerokości.
kuli.
domagał, aby i rząd chiński
Japcnja j Niemcy,
Rabunku dokonali zawodowi kolei wschodnio-chiriskiej na
zmienił swego przedstawiciela
Poszukiwacze w czasie ko
w zarządzie kolejowym.
pania
uszkodzili cokół figury.
Pożar polskiej
wsi w Niemczech.
Co zawierała wykopana
skrzynka nie udało się stwier
dzić, ponieważ szczęśliwy zna
. lazca nie jest. znany i ukrywa
Szkody wynoszą ćwierć miliona
złotych.
zazdrośnie swą, tajemnicę. - W
Kolno, 31. 8. (Od wł. kor.). py oraz inwentarz martwy.
Kruszewie i okolicznych wios
We wsi Borkowo, w powiecie
kach krążą uporczywie wieści,
Wypadku z ludami na szczę
kolneóskim, wskutek nieostroż ście nie było.
ii skrzynia miała zawierać du
nego obchodzenia się z ogniem,
żo złota i klejnotów. Czy wie
Straty obliczają na
powstał pożar.
ści te odpowiadają prawdzie,
ćwierć miljona złotych.
niewiadomo.
Ogień strawił
Fogłoski te jednak mogą być
23 domy mieszkalne,
prawdziwe, ponieważ przed
11 stajen, 4 stodoły, chlewy, szo
kilkunastu laty w niedaleko po
łożonej od Kruszewa wiosce
Tychów, pastuch wykopał z
DOLAR w Ł O D Z I .
5od krzyża skarb, o którym
Prywatnie dolar w żądaniu
dotąd mówią, że zawierał „pud
Bydgoszcz, 31 sierpnia. (Od
8.89.
złota". I w tern była część
wł. kor.). Sąd Okręgowy w Po
W płaceniu 8.87.
biedziskach skazał na 7 miesię
prawdy, bowiem ubogi pastuch
Tendencja spokojna.
cy więzienia
stał się w krótkim czasie posia
Podaż dostateczna.
ćaczem przeszło
komornika sadowego
Banki dewizowe w dniu dzi Maćkowjcza, który od szeregu
Wic
włókowej zagrody
a nadwtrł? ^
. k :|
Źranicy) zamieszkała wiskiego żywiołu. Kilkaset rodzin siejszym kupowały około go
wiejskiej.
Skarb
my |0a nad Wartą , D O niemieckiej przeważającej części przez Po- p o k u ł o bez dachu nad Iłową. dziny 12-el efekty po k u ^ ' e miesięcy dopuszczał sie oszu
kańczych manipulacyi.
przez owezo pastucha składał!
J laków nadła ofiara nisacxyci«iV
(wl 185
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Zuchwałe włamanie do magistratu m. Tuszyna.

padła

zAll l i U

Policja aresztowała domniemanych sprawców.

uczonego.

1

Konflikt sowiecko-chiński

Wypadek

;

Powrót urzędników sowieckich na dawne
stanowiska.

podczas ćwiczeń
wojskowych.

Katastrofalny pożar na wsL

na więzienie.
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W polityce zbożowej rządu

w m m UHL

nie zajdzie żadna zmiana.

Oficjalne cyfry strat.

Jerozolima, 31. 8. — Sytua watel polski — nazwiska Jed K O N S U L F R A N C U S K I W JE
nak jego nie podano.
cja w Palestynie jest
R O Z O L I M I E N I E Z O S T A Ł ZA
Ogółem poległo w Palesty
nadal groźna.
BITY.
W samej Jerozolimie nastał nie
Jerozolima. 31 sierpnia. (Tel.
238 osób,
spokój z chwilą skoncentrowa
w!.). Wiadomość, rozpowszech
nia tam silnych oddziałów woj w tern 153 Żydów.
niona przez prasę francuską o
Także chrześcijanie ponieśli
ska.
Ponowiły się zaś ataki
zabiciu francuskiego konsula
Arabów na żydowskie kolonje swoje ofiary w tych krwa po dczas starć pomiędzy Araba
Deganina, Kinereth I Tiberias. wych wypadkach. Wśród za mi a żydami jest nieprawdziwą
Kolonja Tal-Aioth, położona bitych jest 12 chrześcijan, a 27 i należy ja zdementować.
miedzy Jerozolimą z Betleem, wśród rannych.
—x—
została zaatakowana przez
wielki tłum Arabów.
Przy pomocy obecnych w kolonji żołnierzy angielskich atak
odparto.
Podczas nowych rozruchów
w Safad 5 Żydów zostało zabi
tych, a 15 odniosło rany. Znaj
dujące się tamże zbiorniki nafty
mgielskiego towarzystwa naf
towego
zostały podpalone
Lódź, 31 sierpnia. W dniu 1923 roku ojca swego Ignacego
\ doszczętnie spłonęły.
wczorajszym przywieziona zo Barczaka. zamieszkałego w Ło
Z Kairu donoszą, iż również stała do Łodzi Władysława Mi dzi przy ulicy Zachodniej 22.
w tamtejszej dzielnicy żydow kulska
Mikulska przez pewien czas
skiej zanotowano rabunki 1 na
ojcobójczynl,
ukrywała się w Łodzi a następ
pady ze strony Arabów.
która, jak to już swego czasu nie wyjechała zagranicę.
Wśród koczowniczych Bedu donosiliśmy, zamordowała w
Po sześciu dopiero latach ojlnów w Beisan panuje olbrzy
-xxmie wzburzenie, z powodu
zabicia wysokiego dostojnika
arabskiego Emira
Arsalana
przez Anglików. Członkowie
jego rodziny zostali uwlęzien'.
Domy chrześcijan, dla odróż
Tragiczny wypadek w Zgierzu.
fllenla Ich od domów żydow
skich naznaczone są
Ze Zgierza donoszą:
ne ciężkie obrażenia ciała. W
krzyżami,
W dniu wczorajszym około stanie beznadziejnym przewie
flarysowanemi niebieską farbą godziny 6 po południu przy uli ziono ją do szpitala dziecięce
cy Łódzkiej w Zgierzu
go Anny Marji w Łodzi. Kie
przejechana
rowcą samochodu był Oskar
Z Warszawy donoszą:
Wedle telegraficznego rapor przez samochód została 8-let- Kinderman. zamieszkały w Ło
tu konsula generalnego Zby- nia Helena Brzowska. zamiesz dzi przy ulicy Przędzalnlanej
szewsklego do M. S. Zagr. pud kała w domu magistrackim nr. 65. Pociągnięto go do od
powiedzialności sądowej.
czas walk w Palestynie poległ przy ulicy Łęczyckiej.
w Hebronie także jeden oby
Dziewczynka odniosła ogól
c

Po 6 latach w rękach

Rezerwy zbożowe będą utrzymane.
Stało się to zapomocą utrzy
dzenie
mania
o normalizacji przemiału
żyta, co zwiększy ilość żyta
rezerw zbożowych,
co pozwoli rządowi podnieśt
eksportowego.
nieco cenę rynkową zboża, zaś
• • •
Po wczorajszej uchwale gabi z drugiej strony nie dopuścić w
netu w sprawie utrzymania ceł przyszłym roku do wzrostu
chleba, co zawsze grozi owywozowych na żyto, można cen
gólną drożyzną i falą strajko
się było spodziewać decyzji wa.
przyjścia rolnictwu z pomocą
w innej formie.

Warszawa, 31. 8. (Od wł. k.)
Rząd będzie kontynuował w
dalszym ciągu akcję poHtyki
rezerw zbożowych.
Sfery rolnicze bowiem znów
domagają się od rządu
zakupu żyta 1 pszenicy.
Komitet Ekonomiczny rady
ministrów utrzymał rozporzą-

sprawiedliwości

Od pioruna spłonęła zagroda.

OJCOBÓJCZYNI-MIKULSKA

Pożar w Monopolu Tytunlowym.
Łódi, 31. 8. W dniu dzisiejMym około godziny 6 rano wy
buchł pożar w fabryce Państwo
wago Monopolu Tytuniowego,
(•r/y ulicy Kopernika 62. Nie.
/włócznie na miejsce wyjechało
kilka oddziałów straży,
które pod dowództwem komen
danta d-ra Grohmana przystą
piły do akcji ratunkowej.
Ogień po upływie pół godzi
ny udało sie zlokalizować.

przywieziona została do Łodzi.

ZMIOTKI POD K M S

cobóJCzynię ujęto.
w Buenos Aires,
Po uzyskaniu zgody rządu ar
gentyńskiego Mikulską przy
wieziono okrętem „Aurlgne"
do Odynl. Władysława M'kul
ska osadzona została w wie*
cieniu śledczem przy ulicy Ko
pernika.

Mapka

okupowanej

części

Nadrenii

Aachen

Początek obrad Ligi Narodów.

Zdarzenia i wypadki
ubiegłej doby.

Rokowania polsko-n emieckie w sprawie
likwidacji majątków.
Genewa, 31-sierpnia. Pierw- pełnomocników rządów polskie spraw mniejszościowych A, sze publiczne posiedzenie Rady go I niemieckiego w osobach datci ograniczy się do zakomu
»;Llgi. które-odbyło się pod prze pp. Sobolewskiego i Martiusa nikowania Radzie
wodnictwem
układ, dotyczący dalszego
treści układu.
Ali Khana Foronghi (Persja)
W każdym razie na porządku
trybu skarg
omawiało jedynie sprawy natu w sprawie likwidacji mienia dziennym obecnej sesji pozo
r y podrzędnej. Anglję reprezen niemieckiego w Polsce, w pety staje sześć skarg niemieckich i
tował podsekretarz stanu M. S. cji do Rady Ligi posłów Orae- trzy polskie górnośląskie.
Z. Dalton. Francję — Massigll, bego i Naumana. Układają :e
Niemcy — hr. Bernstorff. Wło się strony zdecydowały, że
chy — Scialoja, Polskę
So wszystkie te sprawy, które w
kal. Japonję — Sato. Pozostałe paryskich rokowaniach nie zo
mocarstwa wysłały przeważ
stały dotychczas załatwione,
W dniu jutrzejszym
nie
będą nadal badane
swoich stałych przedstawicieli. w bezpośrednich rokowaniach
Po dyskusji nad sprawozda
niami komitetu higjeny. Rada polsko-niemieckich. W ten spo
przystąpiła do omawiania rapor sób Rada Ligi uniknie koniecz
tów Sciałoji. dotyczących raty ności zajmowania się tą nie
ukaże się o g. 6 rano
fikowania układów i konwencyj zwykle zawiłą sprawą, ujętą w
zawartych pod auspicjami Ligi olbrzymich aktach, referent zaś
Narodów, przyczem delegat an
Bielski Dalton oświadczył, że
D z i ś w s o b o t ą o godm. 8.30 w i . c z .
przywiązuje wielkie znaczenie
OSTATNI WYSTĘP
do wprowadzenia w życie
wszelkich zawartych układów.
Rada zbierze się dzisiaj.
i itynną tancerką klasycmą p. M l l o w s k a Gdańsk. 31. 8. — Wysoki ko D i U w łobot* o godi. 5 po poł, ją, b r a z y l i j s k ą tancerką N o r l N o r m ą
misarz Ligi Narodów w Gdań Koncert popularny ł ekscentrycinym duatam AILEX1 na ciale.
G A . Anonłl W niedzielę 1 wrieśnia o (J. 8.30 w.
sku hr. Gravina wyjechał do pod batutą R. T E L
Jutro o fodi. 11-ti
Genewy, celem wzięcia udzia
W y s t ą p zespołu c y g a ń s k i e g o (15 osób)
łu w pracach zgromadzenia L i - Poranek muzyczny
i nowym repertnarem.
f i Narodów.
C e n y zniżone dla młodzieży 50 g r . , dla dorosłych 1 z ł . Powrót tramwa
Genewa, 31. 8. — Wieczo
jami do godi. 11-ej zapewniony.
rem został tu podpisany przez

buro offrKehl

r

„ECHO"

Helenów

Zeppelin"

obok

amerykańskiego

ZESPOŁU KABARETOWEGO Z,JEIROPOLD"

sterowca

„Los

Angeles".

Pożar wybuchł w budynku
fabrykacyjnym na oddziale od
padków papieru i szmat. Zathła
sie w pierwszym rzędzie juta,
która spowodowała pożar.
Straty wyrządzone
przeł
ogień nieznaczne. Przyczyny pfc
żaru narazie nieustalono.
• • •
Ubiegłej nocy, podczas prze
ciągającej burzy
uderzył piorun
w zagrodę Reinholda Kropa
mieszkańca wsi Brużyca, gmin*
Brużyca Wielka, pod Łodvą
Od pioruna zagroda stanęła mc
mentalnie w płomieniach.
Zagroda mimo akcji straży
ogniowej
spłonęła doszczętnie.
Oprócz zabudowań gospodar
czych i domu mieszkalnego spa
Hło się tegoroczne zboże, 2 kio
wy, kilka świń i kilkadziesiąt
sztuk drobiu oraz n&rzędail roi
nicze. Straty sięgają wysokości
30.000 złotych.

Angielskie I belgijskie wojska (II). Opróżnienie III okręgu oku
opuszczą do 15 grudnia całko- pacyjnego nastąpi do 30 czerwwicie zajęty dotychczas teren w
ca 1930 r.
okolicy Koblencji i Wiesbadenu

Instytut badania
żeglugi powietrznej sterowcami.
Akron, 31. 8. (Tel. wł. k.) — wietrznej za pomocą sterowDr. Zook prezydent miasta A- ców. Niezbędne fundusze wy
kron w stanie Ohio w St. noszące
Zjedn. złożył oświadczenie, że dziesiątki milionów dolarów
w mieście Akron powstanie in są już w rozporządzeniu dr
stytut do badania żeglugi po- Zooka.
XX
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Katastrofa na morzu.

San Francisco, 31. 8 W za statek „Monrami".
toce Los Angelos wskutek zde
Jak wynika z przeprowa
rzenia się z innym okrętem,
dzonego dochodzenia, dowódca
zatonął statek pasażerski
„San Juana" był 63-letni były
„San Juan", kursujący między kapitan, który już od trzech lat
Sąn Francisco a Los Angelos.
znajdował się
W katastrofie tej
stanie spoczynku
zginęło 2 pasażerów.
i jedynie w tym dniu prowadził
Pozostałych w liczbie 378 urato okręt na własne życzenie.
wał przepływający w pobliżu
XX
w

Kobieta pod wozem
Kromka

pogotowia

Lódź, 31 sierpnia. Wczoraj
wieczorem przed domem przy
ulicy Aleksandrowskiej 66 prze
jechana przez wóz odniosła ra
ny głowy, tudzież złamanie no
gi 52-letnia
Weronika Dzlęgiełewska,
żona dozorcy, zamieszkała w
tymże domu. Ofiarę wypadku
przewieziono w stanie ciężkim
do szpitala. Woźnica został
aresztowany.

ratunkowego.
letnf
Henryk Epelbaum,
syn stolarza, zamieszkały przy
ulicy Gdańskiej. Chłopca prze
wieziono karetką pogotowia do
szpitala Anny-Marji.

(—) W Warszawie, w bóżni
cy przy ulicy Targowej nr. 45
zmarł wczoraj nagle stary żyd
w łachmanach. Współwyznaw
cy rzucili się na zwłoki, rozer
wali odzienie i rozgrabill ukry
te w łachmanach pieniądze: 5
tysięcy funtów szterlingów (200
tys. złotych) oraz 30.000 dola
rów amerykańskich (ćwierć mil
jona złotych). Okazało się. że
rzekomym żebrakiem był rabin
z Palestyny Abe Mordka Rożen
tal. Policja część gotówki ode
brała.
(—) Wczoraj odbyła się w Elektrownl konferencja, w które)
wzięli udział przedstawiciele
magistratu, elektrowni I tram
wajów łódzkich oraz twórca
pomnika Kościuszki artysta rze
źbiarz M. Lubelski.
Uchwalono zniesienie zieleń
ca na Placu Wolności, wyłoże
nie placu drobniutkim granitem
i obrzeżenie ośmiu chodników
czerwoną bordiurą z piaskow
ca.
Odlew figury Kościuszki zo
stanie powierzony p. Wagnero
w i w Pabianicach, a termin od
słonięcia pomnika przesunięto
na dzień 3 maja 1930 roku.
(—) Przy ulicy Łagłewnickiei
nr. 17 runęła podczas kopania
piwnicy ściana domu. 5 rodzin
zostało bez dachu nad głową.
(—) Magistrat łódzki powołał
w dniu wczorajszym do życia
specjalną komisje techniczna do
zbadania kosztów przeróbki 12
niewykończonych domów w ko
lonji robotniczej na Polesiu Kon
stantynowskiem. Przeróbka ta
ma na celu urządzenie większej
ilości mieszkań robotniczych
jednopokojowych.
—x_

OSOBISTE.

W dniu 24 sierpnia r. b. zo
• • •
stał pobłogosławiony w Kate
O godzinie 10 wieczór na uli drze związek małżeński przez
cy Smugowej nieznani dotąd wielebnego księdza Kotylle w
sprawcy pokłóli nożami powra asystensji ks. Kodrowicza, mię
cającego do domu 17-letniego dzy p. Hanką Tomówną a p.
Romana Kusiaka,
Stanisławem Krzemińskim.
• •• •
•
ślusarza, zamieszkałego przy
Przy zbiegu ulicy Gdańskiej ulicy Smugowej 10. Ofierze na
i Konstantynowskiej przejecha padu udzielił pomocy lekarz po
ny przez samochód odniósł po gotowia.
ważne okaleczenia głowy 5-

Maleńkie postacie tłumu, ze-JNowym Jorkiem dają wyobra-l zwycięzcy
branego wokół gondoli Zeppe-lżenie o ogromie hali, przezna- światalina ha lotnisku Lakehurst pod'czonei na t y m c * » o w v nnhvtl

w

locie

dookoła
(w)

budową szpitala O.O. Bonifratrów
w

Choinach.

DOM nowy, murowany o 8-miu poko
jach (w tem trzy wolne), z placem
40 X 90 do sprzedania. Wiadomość:
Kadogoszcz, Obywatelska 18. Przy
stanek: ul. Jagiellońska.

TRZYNASTKA URATOWAŁA MU ŻYCIE.
Szczęście upartego gracza.

Wspaniały eksperyment z autografem
straconego zbrodniarza.

Sezon w Monte Carlo ma się jsinie. ze stoickim spokojem zgar
ku końcowi. Zimniejsze wieczo-inia ku sobie
ry
banknoty i ztoto.
wypłoszyły 4uż wielu gości,
Zaczyna się nowa gra i pow
na promenadzie
nadbrzeżnej tarza się identycznie ta sama
scena. Znów nerwy naprężone
jest coraz przestronniej.
do niemożliwości i znów wygry
Tylko w kasynie
wa wytworny nieznajomy, któ
wre jeszcze życie,
płynie wartko nurt namiętności, ry
postawi! na trzynastkę.
panuje wszechwładnie duch ha
zardu. W miarowych odstępach
Trzyma się on dalej tej licz
odzywa się nosowy glos krupie by, która widocznie jest dla nie
ra. mała kuleczka, figlarnie ska go szczęśliwa i kilkakrotnie je
cząca między czerwonem ą szcze wygrywa duże sumy. idą
czarnem polem, zatrzymuje ce w setki tysięcy. Wkońcu
wszystkie oddechy. Wreszcie szczęście zawodzi. Przegrał, astaneał na trzynastce.
le przegrał
5.000 franków
Młody, wytwornie odziany je i spokojnie wychodzi na taras.
gomość o gładko wygolonej, nie Za nim wychodzi młoda Fran
co zdegenerowanej twarzy i do cuzka, która na stole ruletki zo
piero lekko zaznaczającej się ly stawiła 10.000 franków.

cały swó] majątek.
Nagle odgłos strzału elektrvżuje graczy, po nim głośny okrzyk. Wszyscy śpieszą na ta
ras, gdzie nieprzytomny leży
ów gracz szczęśliwy, a opodal
stoi Francuzka, trzymająca jesz
cze w ręce rewolwer. Wezwą-,
nv lekarz stwierdza u nieprzy
tomnego
omdlenie,
spowodowane silnej uderzeniem
Z przedziurawionej przez kulę
kieszonki od kamizelki wydo
bywa on małą
J
mosiężna plakietę,
z wyrytą na niej cyfrą 13. Tali
zman gracza, który w ten spo
sób uniknął śmierci...
/'
—X—
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Słynny grafolog wiedeński ski szubienicy. Tak, on skończy że tą okolicznością, że SzerArtur Holz złożył wiedcńskie- tą śmiercią"
mann oprócz tego. że jest zna
•. mu sadownictwu-i policji kry
„Nie jest on okrutny w sto komitym grafologiem, posiada
minalnej wniosek zużytkowania sunku do zwierząt, wyłączając również w bardzo silnym stop
grafologji, jako jednego ze środ- czynności zawodowe (Schnei niu
ków pomocniczych przy wykry der był rzeźnikiem). Widzę, jak
siłę jasnowidztwa.
A więc albo podziałał nań w
I waniu i charakterystyce prze ten człowiek popełnia morder
stępcy. Propozycja ta jednak stwo... Widzę pole. małe dom ten sposób przedstawiony mu
nie została przez władze przy- ki... Morderstwo spełnione jest podpis zbrodniarza, albo też ma
, jęta na tej zasadzie, że grafolo- przez uduszenie... On rzuca się mv tu do czynienia z pewnym
jak zwierzę na swa ofiarę". —. rodzajem telepatii i prof. Lisst
S xia w dzisiejszym jej stanie
nie przedstawia poważnych (Schneider w ten właśnie spo mimowoli przekazał wrażliwe
sób wykonywał swe straszne mu jasnowidzowi droga sugiesKwarancyj
tywną wszystkie dane. jakie
| w kierunku wskazanym przez czyny).
Ta niezwykle prawdziwa cha miał o owym przestępcy.
I Holza.
Przy tej okazji „Neues Wie- rakterystyka tłumaczyć się mo
|- ner Journal" przypomina znany
Fenomenalny zmysł
i w swoim czasie iakt związany
dotyku.
ze znanym mordercą Schneidrem i opinie o nim, wydaną
W instytucie psychologicz-,
. przez światowej sławy grafolonym przy uniwersyteie w Chi^
! ga Rafaela Szermana.
cago znajduje się na obserwa
Dnia 1 marca r. 1892'wyko
cji ciekawa pacjentka w oso
nano w Wiedniu
bie
z
wyrok śmierci
głuchej od urodzenia
na Schneidrze. który przy po
19-letniej
Welety
Hugglns.
mocy żony swojej Rozalji wy
Dziewczyna ta ma do tego stop
najmował służące w rozmai
nia wydelikacony zmysł doty
tych kantorach służby, a następ
ku, że odczuwa przy jego po
nie, przyrzekając im dobre po (Od własnego korespondenta). niesjeniem ruchu turystycznego,
z konieczności nieco odrębne bez gwaru ruchliwego życia za- mocy
sady na wsi. mordował w lasie
jak Japonja.
drganie fal powietrznych.
odtego. które znamy z europ ej- baw, z muzyką zdrojową, kaTokio, w sierpniu.
i ograbiał.
Japończyk, posiadający wro skich plaż i miejscowości zdro wiarniami i dancingami, jakie
Aby
więc się z kimś porozu
W czasie, gdv odbywał się
Japonja jest krajem o nowo dzone poczucie piękna i miłości /owych. Przedewszystkiem Ja
mieć, nakłada ona palce
/
proces przeciw zbrodniarzowi, czesnej kulturze, a przynaj dla przyrody, wie bardzo do pończyk nie ma potrzeby wy miewamy w Europie.
Jednem
z
ciekawszych
uzdro
na
gardło
osoby
w sadzie pracował obecny pro mniej zadaje sobie wiele trudu, brze, że warunki naturalne jego jeżdżania do kąpieli morskich.
fesor uniwersytetu dr. Edward by stanąć na poziomie wymagań kraju, idyliczne krajobrazy, pod Cały archipelag jego wysp i wy wisk Japonji jest miejscowość do niej mówiącej i przez w y 
Beppu na wyspie Kyushu, gdzie czucie drgania fal rozumie co
Llsst. któremu udało sic
doby obecnej. Dawną kulturę kreślone urokiem malowniczych sepek tworzy
znajduje się także
do niej mówią.
zachować autograf
starych świątyń, posiadają swój
tępi się zaciekle.
jednolitą plażę,
najpotężniejszy wulkan świata,
W równym stopniu ma on*
osadzonego na śmierć.
Wpływy amerykańskie, a poMount Aso. Tej górze Beppu
czar właściwy,
zaostrzone powonienie,
W wiele lat po straceniu prze trosze i europejskie, powoli usu uprzystępnienie którego dla tu gdzie wszyscy używać mogą ką zawdzięcza swoją sławę miej
pieli w falach morza, nie płacąc
i poznaje po zapachu nietylko
stępcy pokazał on jego podpis wają wszelkie zabytki zwycza rystów stać się może interesem
scowości kąpielowej, ponieważ osoby często ją odwiedzające,
taksy kuracyjnej.
Rafaelowi Szermanowi z proś jów dawnej Japonjl: sandałki na
rentownym.
Zdrojowiska japońskie mają dzięki jej, źródła, tryskające z ale także i ludzi, z którymi
ba o określenie charakteru jego sandałach, lakierowane garnusz
ziemi na Wyspie, są gorące, sta rzadko miewa do czynienia.
Życie
kąpielowe
Japonji
jest
urok prostoty
autora. Szerman. nie ulegało to ki do ryżu, ruchome okienka,
le na punkcie wrzenia.
W instytucie tym znajduje
żadnej wątpliwości, nie mógł zaklejone barwnemi papieroweWoda kipiąca tryska z grun się jednocześnie pewien stary
wiedzieć, do kogo należy spre mi obrazkami. Rzeczy te stają
tu wysokiemi fontannami, albo człowiek, posiadający zmyśl
zentowany mu podpis i mimo to się coraz rzadsze. Romantycz
Polowanie
na
rekordy.
też wycieka w tymże gotującym dotyku jeszcze bardziej zdumie
że nie potrafił nawet całkowicie ne cechy dawnej Japonji ustę
się stanie ze szczelin skał. Na wający. Drogą więc zwykłe
cdcyfrować niewyraźnie napi pują na rzecz celowych wynawyspie widuje się rozliczne sta go dotknięcia rozpoznaje on
sanego nazwiska i że upłynęło azków współczesnego życia, hi
wy w wodzie, zabarwionej na
26 lat od śmierci zbrodniarza, fijeny i dzisiejszych potrzeb.
rozmaite kolory.
kolory: czerwony, zielony i błę Fenomen ten tłumaczy nauki
znakomity grafolog, badając u- Giną małe
kitny, a Mount Aso robi wraże w ten sposób, że rozmaite bar
ważnle leżący przed nim podpis malownicze domki drewniane,
nie
tak określił jego właściciela:
a na ich miejscu powstają dra
w y pochłaniają w różnym stop
olbrzymiego kotła,
nin ciepło. Niezwykle czuły do
..Osoba ta stoi na bardzo nis pacze nieba, jak grzyby po de
który wszystkie te naturalne tyk owego człowieka rozróż
kim poziomie"; kuftnjj* -.(Schnei- szczu, w o, :k,i i Tokio.
zbiorniki zasila.
ier był analfabeta i potrafił tyl
nia więc te różnice temperatur
Rytm czasu, gorączkowe ży- |
ko podpisać swe nazwisko). — cie wieku techniki i wynalaz
Przemysł turystyczny roz i w ten sposób informuje się o
Człowiek ten Jest zdolny do ków, jak wszędzie, tak i w Ja
winął się w Beppu z nadzwy dotykanych przezeń barwach.
wszystkiego najgorszego. Po ponji, wytwarza chorobliwe zde
czajną szybkością 1 powodze
niem, Na poczekaniu zjeść mo
siada on
nerwowanie, wywołuje znuże
żna jajka, ugotowane w gorącej zienki. Japończycy wszystkich
zastraszająca zmysłowość
nie i cały szereg nowoczesnych
wodzie wulkanicznej, można na sfer kąpią się bardzo chętnie,
(przestępstwa jego częściowo dolegliwości nerwowych, które
być czerwone prześcieradła ką to też widuje się na wyspie
spełnione zostały na tle scksual muszą być leczone 1 tutaj, jak
pielowe, ufarbowane w żelazi- mieszkańców wsi, którzy kąpią
nem). Jest on także skłonny do w innych krajach.
stym mule jezior wulkanicznych się w beczkach, lub cebrach, na
rabunku (dowiedziono mu rów
Naturalne warunki Japonji
oraz nabyć różne mniej lub wię pełnionych ciepłą wodą ze źró
nież typowego napadu bandyc dostarczają same przez się naj
deł.
cej niepotrzebne
kiego). Popełnienie morderstwa odpowiedniejszych dla zdrowia
Prócz kąpieli
źródlanych,
jest dlań drobnostka. Posiada i wypoczynku czynników,
„pamiątki" z podróży.
zupełne opanowanie-i zachowu
Roślinność na wyspie jest bar Beppu ma także kąpiele s/lamo
/
Bliskość morza,
je zimną krew. Ma wielu ludzi ciepło, góry i lasy — są to rze
dzo bogata, ponieważ ziemia we i piaskowe. Na brzegu mo
na sumieniu (dowiedziono mu czy, napotykane na każdym
jest ciepła, słońce grzeje tropi rza lub w górach widuje się sze
regi osób obu płci, zakopanych
trzy popełnione morderstwa).— kroku i sprzyjajaące sposobno
kalnie, a wulkan
w piasku lub mule.
Wobec sądu człowiek ten za ści do wypoczynku i przyjem
dostarcza nawozu
chowa sle z cała czelnością (od nych podróży. To też nigdzie
Fałszywa względność w Ja*
w nieskończoności.
powiadało to rzeczywistości). nie widuje się tak licznych
Źródła są tak gorące, że cia ponji
Będzie wszystkiemu zaprzeczał
zbiorowych wycieczek
jest rzeczą nieznaną,
ło czerwienieje, jak skóra raka,
dopóki nie zaskoczą go zebra szkół pod opieką nauczycieli, W głębi okręt atlantycki Mauretanja który próbował przed i bardzo skuteczne na wszelkie
a
stąd
w tych kąpielach szlamo
ne przeciw niemu niezbite do jak tutaj. Lecz przyznać też kilku dniami pobić rekord „Bremen", na pierwszym planie
dolegliwości artretyczne.
wych i piaskowych kostjumy ką
wody jego winy (tak bvło). — trzeba, że żaden inny kraj nie samolot „bupermanna gotujący się do zdobycia rekordu
W Beppu znajdują się zupeł pielowe nie są używane.
Z całym spokojem wstąpi na de zadaje sobie tyle trudu z podszybkości.
• (ip) nie nowocześnie urządzone łar
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PALCE MIAST USZU I OCZU.

Urok pierwotnego życia.

Zycie w uzdrowiskach japońskich.
Olbrzymi kocioł naturalny.

Poprawiała włosy, które two aż ochrypłam. Okropna ta. Hep co się stało z Edwinem, kotem umyślnie okłamał i że —
MARY ROBERTS RINEHART. ukryte perły, co naturalnie ocz^szczało z podejrzeń Bellę, rzvłv nad jej czołem zwichrzo pie. żeby nic nie usłyszeć. Po cioci Letycji. Ciocia Letycja w y
— Przepraszam panią — za
a następnie odkryłem — tak rn! ną plątaninę. Chociaż były krót tem zaczęłam wzywać pana toczyła kolei proces o zabicie cząłem. — Nic podobnego...
się przynajmniej zdawało — w kie, czesała je w oryginalny i myślą: „Proszę przyjść, proszę faworyta i dostała odszkodo
Nie pozwoliła mi dokończyć.
• VWjjt.Wiem, co pan myślał —
Przyjść, proszę przyjść!" Czy wanie.
jaki sposób porwano ciotkę Jo skomplikowany sposób.
•
— Nie lubię być śmieszna — pan mnie nie usłyszał?
Poniechałem próżnych usiło wybuchnęła z goryczą. — De
Przekład autoryzowany Janiny annę.
tektyw o mało mu się nie roze
Przeszedłem wzdłuż tylnej zawołała z irytacją — i nie zno — Poczciwe drzwiczki! — wań i podniosłem się z kolan
16)
Sujkowskiej.
części domu, obejmującej kuch sze. jak sie ze mnie śmieją. Pła zauważyłem. — Naturalnie, że — Nie mogłaby pani — wy śmiał w twarz. O, nie potrze
nię i inne tajemnicze ubikacje, kałam i nie mam chusteczki do myślałem o pani. ale nie sądzi dostać się — z sukni — Ja po buje pan przede mną udawać.
łem. że właśnie dlatego. Prze szedłbym zamknąć drzwi — po Wiem to, co i pan wie. Widzia
Przed samym obiadem raz dostępne tylko dla kobiet i dla nosa.
leszcze obszedłem zabudowa architektów. Część ta zaopa
Ofiarowałem jej z powagą chodziłem tędy przed dwudzie radziłem ostrożnie. — Siedzi pa łam go wczoraj wieczorem z
kobietą. Przyszła z nim do sa
nia, szukając śladów kół. Chy trzona była w długi korytarz. swoją. Przyjęła ją I otarłszy stu minutami. Dlaczego mnie pa ni na drzwiczkach i
Ale Małgorzata odpowiedzia mej bramy. Traktujecie mnie
bione usiłowania naprowadziły Nagle usłyszałem, że mnie ktoś kurz z załzawionych policzków ni wtedy nie zawołała?
Szarpałem drzwiczki, ale za ła na mój projekt pogardliwym wszyscy jak dziecko!
mnie na myśl, że chyba żaden, woła.
odgarnęła z twarzy niesforne
cięły się tak mocno na sukni, że gestem i zażądała nożyczek, któ
Milczałem, zdjęty hajwyżnawet najśmielszy bandyta nie
kędziory.
Ale
siedziała
jak
wmu
— Proszę tutaj, do starej pral
remi oswobodziła się z pułapki. szem zdumieniem. A więc w
Podjechałby pod sam dom. Dal ni — zabrzmiał powtórnie głos rowana. nie zamierzając się pod nie mogłem ich poruszyć.
— Bo nie chciałam, żeby Ja odwróciłem Się, a ona ucie grę weszła nowa osoba i w do
sze poszukiwania, w nieco więk Małgorzaty.
nieść.
mnie
pan zobaczył. Wygląda kła.
szym promieniu, sięgającym nie
datku kobieta!
— A teraz — rzekła — kiedy
Zawróciłem
i
wszedłem
na
łam jak straszydło — odpowie
Przy obiedzie zachowywała — Nietylko pan nie mógi
brukowanej uliczki, oddzielają
moja
chustka
znalazła
się
ża
jej
działa. — Niech pan je czem sę z niezwykłą godnoścą. Zad spać ostatniej nocy — ciągnęła
cej siedzibę Maitlandów od naj ganek.
Na samym końcu domu mie paskiem — a teraz, jeżeli się podważy.
bliższego sąsiada, przyniosły
ne z nas nie miało apetytu. Pu dalej Małgorzata. — O. ja wiem
ściła się stara pralnia, zawalo pan dostatecznie ubawił, to moSzamotałem się z pułapką, ste krzesła ciotek i Wardropa o wielu rzeczach. Wiem o per
Dewne wyniki.
żeby mi pan pomógł stąd się
próbując wszelkich sposobów, robiły przygnębiające wraże łach, wiem, co pan o tern m y .
Wozy z żywnością zostawi na drzewem i połamanemi me wydostać.
blami.
Kotły
były
zardzewiałe,
podczas gdy Małgorzata opo nie.
ły mnóstwo świeżych śladów i
śli, wiem dużo — dużo..,
— Skąd?
Początkowo byłem w rozpaczy ściany pokryte pleśnią i wilgo — Czy pan sądzi, że siedzę wiadała, jak się to stało.
Małgorzata pierwsza dała gło
Urwała.
cią,
a
podłoga
nierówna
i
spró
ale uszedłszy jakie sto kroków
— Byłam pewna — mówiła śnv wyraz podejrzenia, które
Powiedziała
więcej, niż za
w
tym
kurzu
dla
przyjemności?
Doza granice żywopłotu, natkną chniała. W powietrzu unosiła — Zwichnęła pani nogę? — — że Robert nie . zajrzał we nurtowało i w moim i w jej u- mierzała. — Nagle opuściła ją
łem się na koliste, głębokie i się woń stęchlizny. Na środku zapytałem z nagłem przeraże wszystkie kąty starej piwnicy myśle.
wszelka brawura i w ogrom
szerokie koleiny, wskazujące tej zaniedbanej ubikacji siedzia
i przypomniałam sobie, że mo — Dziwne, że Henryk odje nych oczach odbił się wyraz
niem.
na to, że w tern miejscu zawró ła na ziemi moja sympatia, uW odpowiedzi odgarnęła su żna się tam dostać z tej strony, chał — zauważyła spokojnie, dziecinnego strachu. Podszed
cił samochód. Wszystkie domy derzająco brudna i potargana.
temi drzwiczkami. Było to je wyglądając oknem.
łem i ująłem jej drżącą rączkę.
leżące koło drogi, miały włas — Myślałam, że pan już nie kienkę i pokazała mi, co ją spot dyne miejsce w całym, domu,
Przeszliśmy oboje do biblio
— Wolałbym, żeby pani tego
kało.
Siedziała
na
drzwiczkach
ne podjazdy 1 trudno było zro przyjdzie — rzekła kapryśnie.
którego nie zbadaliśmy dosta teki.
wszystkiego nie wiedziała —
w
podłodze,
które
zamykając
zumieć, dlaczego samochód za Siedzę tu od godziny.
tecznie sumiennie. Spuściłam
— Musiał mieć jakiś interes. rzekłem. — Ale skoro pani wie,
trzymał się w tern właśnie miej — Przepraszam panią — od się przytrzasnęły jej suknię, w drabinkę i zeszłam. Brr, okrop
— Dlaczego pan to mówi? — nie lepiejby było. żebym ja po
taki
sposób,
że
nie
mogła
ani
scu.
ność!
powiedziałem. — Gdybym był
zapytała dorywczo. — Wiem dzielił ciężar tej wiedzy? Jeże
się podnieść, ani otworzyć pu
Poczułem, że posunąłem, się wiedział, siedziałbym z panią
— Co pani znalazła? — za przecież, co pan myśli. Uważa li tak długo bawię w tym domu,
łapki.
*> krok naprzód. Znalazłem, nietyle z obowiązku, ile dla
pan, że Henryk nie został na to tylko ze względu — na —•
— Widzi pan — rzekła płacz pytałem.
idzic zostały prowizorycznie przyjemności.
—
Nic.
tvlko
przekonałam
się
'd- » >)
prawdę
okradziony, że nas na panią.
Uwie. — Wołałam i wołałam.
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Technika na usługach ram
Nowe zdobycze wiedzy.
Brytyjska akademja nauk
wybrała niedawno uczonego
rosyjskiego,
29-letniego fizyka
P. L. Kapicę swoim członkiem,
wyświadczając mu w ten spo
sób niezwykły zaszczyt.
Po opuszczeniu instytutu Ele
ktromechanicznego w Lenin
gradzie był Kapica
zajęty
przez kilka lat jako naukowy
współpracownik lnst. Fizykalno
technicznego w Leningradzie.
Kierownik tego instytutu, poz
nał sie na niezwykłych zdolno
ściach młodego fizyka 1 uzy
skał dla niego pozwolenie na
podróż naukową zagranicę. Ka
pica udał się do Anglji I praco
wał w sławnem laboratorium
im. Cavcndisha pod kierun
kiem znakomitego fizyka an
gielskiego,
Ernesta Rutherorda.
W kilka miesięcy później zo
stał uczony rosyjski współpra
cownikiem wielkiego fizyka f
kierownikiem oddziału magne
tycznego jego laboratorium.
Kapica zajmuje się jednem z
najciekawszych zagadnień flzy
Vi nowoczesnej — problemem
niszczenia atomów.
Gdyby się udało bowiem zmie
nić strukturę lub zniszczyć ją
dro atomów, otrzymałoby się
nietylko możliwość przemiany
jednego elementu w drugi —np.
żelaza w złoto, o czem marzyli
alchemicy średniowieczni, lecz
również zyskałoby się olbrzy
mie energje elektryczne, tkwią
ce w Jądrze atomowem. Dla zi
lustrowania tego można podać
następujący przykład: z mone
ty dwugroszowej możnaby ueyskać energję. wystarczającą
do uruchomienia
wszystkich fabryk na świecie
w ciągu tygodnia.
[ „Jądro" atomowe jest dotąd
dla uczonych światem zamknię
tym. Tylko zewnętrzne sfery atomu są dla nas dostępne — ze
wnętrzne tory, na których po
ruszają się negatywne cząstki
elektryczności — elektrony. —
Podczas gdy zewnętrzne sfery
atomu moga zostać zaburzone
działaniem słabych pól elektry
cznych, to panują wewnątrz atomu
Mbrzymie siły elektromagne
tyczne.
Aby zniszczyć te siły, potrzeba
oczywiście odpowiednio spraw
nych podniet zewnętrznych...
Już przed kilku laty postano
wili — niezależnie od siebie —
P. L. Kapica i francuski fizyk
Kation
zbudować elektromagnes
z polem magnetycznem o olbrzymiem napięciu. Pole magnc
tyczne miało poza tern zawie
rać się w możliwie najmniejszej
przestrzeni, gdyż obliczenie te
oretyczne wykazało, że najbliż
sza drogą do zniszczenia jądra
atomowego Jest oddziaływanie
pola magnetycznego (którego
napięcie obliczane Jest na 100
tys. gaussów. Gauss, to Jedno
stka napięcia magnetycznego).
Dotychczas Istniał tylko elektro
magnes prof. Weissa o 30 — 50
tys. gaussów.
Zagadnienie polegało na tern,
aby przez druty elektromagne
su przeprowadzić prąd elektry
czny
o olbrzymiej sile.
a przytem nie zniszczyć natych
miast całego przyrządu. Prąd
elektryczny o tej sile musi nor
malnie
stopić cały drut
oraz inne części metalowe kon
strukcji. Kapica obliczył, że gdy
bv najsilniejszy nawet prąd prze
prowadzono przez drut tylko w
przeciągu
Jedne] setne] sekundy,
drut nie doznałby uszkodzenia.
Po wieloletniej niezwykle Inten
sywnej pracy udało się Kaplcy
skonstruować
automatyczny
„przerywacz", który pozwala

Konces onowane

Kursy Stenografii
Mieczysława Garztecklego
x prawem wydawania iwiadtetw.
Tamta 1) ipec|alo« kuny itanografji
dla laawaasowanych.
3) nauka stenografii nlamiecklaj
Zapity 1 informacja codtiennie
<d 2-go września od godi. 6 do 9-a)
wleci, al. Cegielnlana 18.
Początek wykładów 10 września

na przerwanie prądu po Jednej
setnej sekundy. Ten prąd w y 
twarza między biegunami elektromaeuesti pole magnetyczne
o napięciu 500 tys. gausów, t.
zn., że 500 tys. gaussów kon
centruje się na przestrzeni o 2—
3 cm. Uczeni angielscy zaczy

nają obecnie stwdjować działa
nie tego pola magnetycznego na
jądra atomowe i mają nadzieję,
że przybyli do ostatniego etapu
na drodze do rozwiązania prob
lemu
zniszczenia atomów.

Oryginalna wystawa w Londynie.
Na początku bieżącego roku
otworzono w Londynie orygi
nalne muzeum, w którem poli
cja tamtejsza wystawiła cały
zbiór najnowszych
przyrzą
dów i środków technicznych,
jakiemi posługują się zuchwali
i wyrafinowani

zbrodniarze międzynarodowi
w swej niecnej walce z uczci'
wem społeczeństwem.
Można tam oglądać przybo
ry już znane technice, a specjal
nie przystosowane
do celów rabunkowych
oraz zupełnie nowe, nad wyna-

Schludny zakątek umila życie.

gospodarstwa.
Decydująca rola kobiety.
Chcąc zebrać wszystkie szcze
góly i wszystkie wymagania
nowoczesnej hlgjeny w zakre
sie gospodarstwa domowego,
należałoby o tern napisać cały
traktat, a chcąc wszystkie prze
pisy higjeny domowej przepro
wadzić z należytą ścisłością,
panie nasze i gospodynie
nie miałyby jednej chwili wol
nej.
bowiem nie wszystkie jeszcze
domy są tak szczęśliwe, ściślej
mówiąc, tak zasobne, bv stoso
wać wszystkie nowe wynalaz
ki techniczne, upraszczające utrzymanie domu na nowoczes
nej stopie wymagań higjeny.
Po dawnemu więc starać się
trzeba o utrzymanie domu
w nieskazitelne] czystości,
posiłkując się dawnemi środka
mi z uwzględnieniem nowożyt
nych poglądów o zdrowotności
mieszkań i zapobieganiu warun
kom, szerzącym choroby.
,Abv sprostać temu skompli
kowanemu zadaniu trzeba nam
nrzedewszystkiem nowego ty
pu gospodyni domu. względnie
zupełnego zrozumienia nowo
czesnych potrzeb i postępu na
uki.
Nie wystarcza umieć się ob
chodzić z odkurzaczem, apara
tem do froterowania podłóg itp.
wynalazkami techniki.
Przedewszystkiem poza wzo
rowa czystością domu. która
Jest pierwszym nakazem higje
ny — należy zwrócić baczną uwagę
na odżywianie domu.
t. j . kuchnie w gospodarstwie.
Dzisiejsza pani domu powin
na znać wartość pożywna i
zdrowotną produktów spożyw
czych, racjonalne ich zastoso
wanie w stosunku do tej warto
ści. Ich najzdrowszy sposób
przygotowania 11. d. — Trzeba
wiedzieć dokładnie jakie pokar
my sa odpowiednie
dla dzieci,

dorosłych domowników i cze
go unikać należy przy mniej po
myślnym stanie zdrowia oraz
jaka dietę stosować w chorobie
?anim lekarz co do tego wypo
wie swoje decydujące słowo.
Nadewszystko sama pani do
mu powinna bvć wzorem czys
tości I staranności. Minęły bez
powrotnie te czasy, gdy za Ide
ał uważano gospodynię domu,
która dla dobra innych, w usta

wicznej, niezmordowanej pracy
zaniedbywała samą siebie.
Każda kobieta — nietylko ka
żdy mężczyzna — potrzebuje
godzinki wolne]
dla siebie, dla kultury swego
ciała i swego umysłu.
Najtrudniej przedstawia się
ta kwestia dla sfer robotni
czych, ze względu
na ciasnotę mieszkania
i okoliczność, że nieraz wypada

Nowy sposób odmładzania,
Zastrzyki paryskiego lekarza.
Międzynarodowy kongres fi
zjologiczny, który się odbywa
obecnie na amerykańskim uni
wersytecie Harvarda w Bosto
nie, miał w tych dniach
nlclada sensacje.
Po stole prezydialnym space
rowało dwanaście wspaniałych
kogutów, z dumnie podniesionemi głowami, pełnych siły i mło
dości.
A Jednak te koguty tydzień
przedtem bvłv
zgrzybiałym] starcami.
z głowami pochyloneml, z grze
bieniami zmiętemi i wypłowia
łem!.
Odmłodziło zaś Je zastrzyknięcie płtmu. wynalezionego
orzez lekarza paryskiego, dr.
Kazimierza Funka, sławnego
iuż z wykrycia witamin.
Dr. Funk jest zdania, że w y 
nalezione przez niego lekarstwo
będzie miało ten sam co na
zwierzęta, wnływ na ludzi, to
jest właściwie tylko na męż
czyzn, a wedle jego zapewnie
nia będzie można je stosować
nietylko w formie

dopomóc mężowi w zarobko
waniu, a stąd bardzo mało po
zostaje czasu na uwzględnienie
własnych potrzeb. Trudno jest
w takich wypadkach doradzać
rozłożenie pracy, zależnej od po
szczególnych zajęć, specjalne
go rozkładu dnia i t. p.
Zauważyć daje się jednak
dość często, że sposób utrzy
mania domu —
choćby najskromniejszego
— zależyć musi od indywidual
nych zdolności osoby, która nim
zarządza.
Spotykamy mieszkanka robot
nlcze ciasne, ale
tak schludne,
tak miłe. należycie przewietrzo
ne. z kwiatami w oknach, śnież
no - biafeml firaneczkami, że
mimowoli nasuwa się pytanie,
jakim cudem dziać się to może,
skoro obok, w tym samym do
mu, w tych samych warunkach
bytu. panuje brud. niechlujstwo
zaduch i wszystkie pozory nę
dzy.
Odpowiedź na to jest prosta:
oto są kobiety, które maja
wrodzono poczucie
ładu i higjeny. Dla takich kobiet
nie potrzeba pisać traktatów o
zdrowotności. Potrafią same ustrzec zdrowie własne | swojej
rodziny.

lezieniem których pracują stale
niestrudzone mózgi rozlicznych
rzezimieszków.
Sposób i precyzja pracy
zbrodniczej świadczą o wiek
kich
zdolnościach zbrodniarzy
wprost wybitnych dlatego, ie
posiadają talent, który niestety
zamiast dla dobra ludzkości
rozwinął się w kierunku prze*
ciwnym i poszedł na 6iużb«
przestępstwa.
Sama kolekcja przyrządów
do rozmaitego rodzaju włamań
obejmuje
kilka tysięcy eksponatów.
Są tam wiertła, raki, dłuta I ca
ły szereg narzędzi, ochrzczo
nych w języku złodziejskim
przeróżnemi, nawet bardzo do*
wcipnemi nazwami. Obok nich
znajdują się precyzyjne instru*
menty do
przecinania grubych szyb
wystawowych, dalej wiertła o
napędzie elektrycznym i apa
raty gazowo-tlenowe do wytwą
rzania temperatury
powyżej
3000" C, któremi można ciąć
pancerze kas ogniotrwałych z
taką łatwością jak zwykłą tek
turę. Do przebijania otworów
w murach używane są nieraz
wiertarki górnicze najnowszej
konstrukcji.
Osobny dział tworzą
eksponaty chemiczne,
a między niemi szereg trucizn i
środków oszałamiających, któ
rych przeważnie używają zło
dzieje kolejowi, usypiający lub
odurzający swe ofiary.

zastrzyków podskórnych,
ale też w postaci pastylek i .pi
gułek.
System odmładzania dr. Fun
Celem uniknięcia rozpozna
ka jest więc zasadniczo odmień
nia tożsamości przy badaniu
ny od szczepienia gruczołów
daktyloskopijnem, współczesny
małpich przez dr. Woronowa, a
„zawodowiec" używa lekar
raczej zbliża się do systemu wie
skich
deńskiego lekarza dr. Steinarękawic gumowych,
cha. który przez proste podwią
które
nie przeszkadzając mu w
zanie wewnętrznych gruczo
pracy,
chronią go przed pozo
łów męskich powoduje rzekomo
stawienia zdradliwych
odci
wsteczne krążenie Ich soków,
sków
palców.
Dziś
już
żaden
czyli hormonów i odmłodzenie
szanujący się włamywacz nie
organizmu.
przystąpi do dzieła bez takiclr
Wedle systemu dr. Funka Je
rękawic.
dnak nie potrzeba operacji, na
Bioii, zarówno palna, jak 1
wet tak łagodnej, jak przepro
biała, została również przez
wadzana przez dr. Steinacha. —
niektórych opryszków udosko
Dr. Funk poprostu robi wyciąg
nalona.. Ciekawe zwłaszcza są
z pewnych gruczołów zwierząt
wydobywa z nich hormony i
tłumiki,
stosuje jako środek odmładza
zakładane
na
lufach rewolwe
Bezcenne antyki an
jący.
rów, których zadaniem jest głu
Dr. Funk zatem wyciąga dal gielskiego zbieracza. szyć odgłos strzałów, który tak
szy wniosek z odkrycia w ciele
W kwietniu
roku 1926 często staje się powodem alar
ludzkiem rozmaitych, dawniej zmarł w Londynie
mu, a w następstwie tego schwy
uważanych za bezpożyteczne,
tania bandyty.
sir John Leavy Brown
gruczołów
1 wydzielanych
Działem specjalnym jest ko
w wieku lat 91. Sir Brown
przez nie płynów.
lekcja maszyn i przyrządów
przez
kilkadziesiąt
lat
bawił
w
-XXChinach, jako jeden z dyploma graficznych, używanych przy
tów angielskich, szczególnie wyrobie
fałszywych banknotów.
zaś
Dział
ten, rozpoczynając od
zajmował się Koreą,
zwykłego
kamienia litograficz
która wówczas jeszcze nie by
nego, kończy się na małych, peła
prowincją
japońską.
Dopro
Z za kulis
okultyzmu.
wadził jej finanse i stosunki sa dafowych maszynach drukar
Najsłynniejszern medjum na sprawdzenie zrobionych prze nitarne do porządku i usunął skich o napędzie elektrycznym.
całym świeie jest brazylijczyk zeń w swoim czasie
się z zajmowanego stanowiska W dziale tym można również
Carlos Mirabelli, którego feno
plomb 1 sztucznych zębów.
w roku 1906. Powrócił do Lon znaleźć wywabiacze atramentu*
które służą
Praktyczny wynalazek menalne medjumistyczne zdol Posiedzenie to odbyło się w dynu.
do fałszowania czeków
ności,
jak
głosi
fama
z
poza
San Paolo w mieszkaniu jedne
Po jego śmierci majątek po
dyrektora muzeum.
oceanu, przewyższyły w zna go z członków brazylijskiej a- zostawiony przezeń oceniono
i weksli oraz podrabiania papie
Potrzeba Jest matką wynalaz cznej mierze wszystkie dane w kademji nauk i trwało podczas na 5 tysięcy funtów szterlingów rów wartościowych.
ków, mówi stare przysłowie, tym kierunku, jakie posiadały białego dnia przy otwartych czyli około ćwierć miljona zło
Swego rodzaju gabinetem
które w tym roku sprawdziło tak niepospolite medja jak Eu- naoścież oknach. Zjawisko to tych, a wykonawczynią testa kosmetyczno - galanteryjnym
się raz jeszcze.
sapia Paladino, Ewa Carriere i ciągnęło się
mentu zrobiono jego siostrzeni jest dział eksponatów, któremi
Oto w związku z panującemi inne.
około 5 minut,
cę, Elżbietę Hill.
posługują się przestępcy w cew Ameryce upałami
Europejskie grono uczonych, poczem zmieniło się jakgdyby
Od dnia śmierci sir Browna
dyrektor muzeum przemysło
w mglisty tuman i zniknęło.
charakteryzacji.
minęło trzy lata. Nagle z Japozajmujących
się
okultyzmem,
wego
Wiadomość o seansach z MI- nji nadeszła wiadomość, że pod Maski, sztuczne brody, strzy
będzie miało okazję stwierdze
w Chicago dokonał wynalazku, nia po raz pierwszy o ile te rabeilim oddawna już zacieka czas usuwania śmieci koło jed kawki parafinowe, służące do
który pozwala wykonywać u- wszystkie cuda opowiadane i wiały cały szeresr europejskich nej z bram miasta Seulu znale przekształcania rysów twarzy,
brania męskie z papieru. Ubra poświadczone przez najrozmait uczonych, którzy jednak odno ziono
materacyki do .
a cha
nia sa podobno naprawdę
rakteru sylwetki
-iwa70 kufrów,
sze dokumenty są zgodne z sili się do nich z całym scepty
bardzo chłodne,
. • "ą 1
prawdą, gdyż Carlos Mirabelli cyzmem. Mirabelli był już kil zawierających najcenniejsze sta gę pomysłowością
a przytem praktyczne i tanie.— wybiera się do Europy, aby kakrotnie zapraszany do Euro rożytności koreańskie, które na precyzyjnem wykc •
Papier wynalazku owego dyrek zwiedzić kolejno Londyn, Pa py i teraz dopiero obiecał swój leżały właśnie do sir Browna,
Gdyby cały o g r y
przyjazd,
by osobiście dać
torą używany do celów „kra ryż. Monachjum 1 Wiedeń.
łek pracy, pomysłov
i i wie-j
a
leżały
zakopane
świadectwo prawdzie i przeko
wieckich" jest trwały, podatny,
dzy
fachowej,
którą
'
v
około 25 lat.
O seansach odbywanych z nać europejskich niedowiar
podobno nawet
wyzyskują
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Warszawy

w kilku

W lombardzie miejskim da| je się już teraz zauważyć zbli
żający się okres nowego roku
łzkolnego. Mianowicie znoszą
do lombardu wszelkie rupiecie
?; i przedmioty ci, którzy muszą
dzieci do szkół posłać i mają w
. najbliższym czasie wpłacić cze
sne. Należy stwierdzić, że do
lombardu coraz więcej zgłasza
się osób ze sfer kupieckich. Na
tomiast rzemieślnicy, jak widać
dobrze pod względem wzajem
nej pomocy i spółdzielczości
zorganizowani, mniej się poka
zują przed okienkami taksatorów.

...

Sejmik powiatu warszaw
skiego wybudował w r. b. odci
nek szosy od Warszawy do Falenicy, w roku przyszłym dokoń
czy tę szosę do samego Otwoc
ka. Szosa ta biegnie wzdłuż
Walu
mlędzysryńskiego
nad
brzegiem rzeki. Wadliwe jest
połączenie tej s/.osy z Al. Po
niatowskiego. Samochody i wo
zy dojeżdżają do ronda przy
zoiegu Zlelenieckiej i Poniatow
skiego, zjeżdżają wdół pod oItrym kątem wracają w stronę
plaż i wjeżdżają na wał międzyszyński. Skręty te są niebez
pieczne i sejmik zwrócił się do
magistratu T prośbą o dokona
nie niezbędnych przeróbek.
. . .
W związku ze wzmożonym
obecnie ruchem na dworcu
Głównym w Warszawie, zda
rzało się dość często, że między
personelem stacji a publiczno
ścią wynikały zatargi, które
przybie.ając mniej lub wiece)
Ostre formy, robiły złe wraże
nie przedewszystkiem na licz
nych cudzoziemcach, przebywa
jących obecnie w Warszawie
Chcąc temu zapobiec, dyrekcja
kolejowa stworzyła ostatnio na
dworcu Głównym stanowisko t.
iw. starszego biletera, którego
rola odpowiada roli gospodarza
lokalu. Urzędnik ten, który w
czasie służby nosi na ramieniu
blało-czerwoną opaskę, obowią
zany jest pilnować z jednej stro
ny sprawnego funkcjonowania
aparatu urzędniczego na dwor-

Dr. med. Różaner
Specjalista chorób skórnych, wenery
cznych I moczoptclowych
Leczenie sz tucz nem tloricem gór>
sklem.
ul. NARUTOWICZA 9. tel 2H-98
~* -"imuje od 8—10 I od 5—8
(WdzK-lna poczekalnia dla part

LAFAGE.
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— Czy to są Feurvilleowie,
a, w rogu sali?
— Ależ taki Bardzo starzy
, rzyjaciele moi.
— Pani wyglądała wspania
le dzisiejszego ranka na tle mie
B ącvch się szmaragdem mor
skich fal, tylko...
— Tylko co?
— Twarz jej dziwi mnie.
— Zbyt spokojna, niepraw
daż? Zbyt posągowa?
— Oczy jej szczególniej, ja•ne... zagadkowe, koloru gemtny...
— Gorączkujesz
się, mój
drogi. Czyż nie widzisz, że le
we jest szklane?
— ?!
— Tak mój druhu. Ta cza
rująca kobieta nie widzi na
jedno oko. Cóż chcesz, chłopie?
Miłość jest ślepa.
1

!

id, stawo* i I kończyn,

elklch apara*
łych.

rzyjm. od 5-7

szosach

karkołomne wyścigi autobusów.
Od jutro wchodzą w życie
nowe przepisy, które zapewnią
wreszcie bezpieczeństwo pasa
żerom autobusów, zdanych do
tychczas na łaskę i niełaskę kie
rowców.
Jak już pisaliśmy, ustala no
we rozporządzenie Minister
stwa Robót Publicznych
maksymalna szybkość

autobusów na szosach na 40
klin. na godzinę.
Kierowcy, którzy nie będą
stosować się do tego przepisu,
poniosą surowe kary — aż do
odebrania prawa jazdy.
Policja ruchu będzie urządza
ła specjalne wypady na szosy,
celem kontrolowania wykony
wania tego przepisu.

Zdradliwa pestka między palcami.
Wiśnia jest owocem bardzo I Jerzy, to też na kilkakrotne je
smacznym, bardzo zdrowym i go zaczepki odpowiadała wynio
bardzo drogim, zwłaszcza w o- słem milczeniem, w dalszym cią
kresie swego dojrzewania, ma gu samotnie spacerując.
więc dla sprzedającego same tyl
PESTKĄ W NOS.
ko zalety. Wiśnia ponadto jest
cwocem bardzo dziwnym, gdyż
Jerzyk nie przejął się zbyt
droższa jest na wsi, gdzie rośnie nio niepowodzeniem u Zosi i na
przy pierwszej lepszej drodze, pocieszenie kupił sobie w „bud
niż w mieście, gdzie, jak narazle ce" ćwierć kg. czereśni. Spa
przynajmniej, drzewa wiśniowe cerując, spożywał soczyste owo
ani na ulicach, ani w sklepach ce, a pestki rzucał w stronę spa
nie rosną.
cerowiczów
wzmiankowanym
Ale nasz kmiotek jest spry sposobem ściśnięcia jej pomię
dzy dwoma palcami.
tny!
Spotkawszy znowu Zosię, Je
— Ano, wisienka, prosto z
drzywka, świżutka, na powitrzu rzy poczęstował ją wisienkami.
świżym, a jakże, fajnie ugnojo- Ale i ta kusząca propozycja
nem, musi być droższa, niż w spotkała się również z milcze
mieście, gdzie musi przyjechać niem. To go wreszcie zdener
dopiro ze wsi, a jakże, po dro wowało i postanowił w jakikol
dze się nakurzy i już takiej sma wiek sposób zmusić panienkę
do mówienia. W tym celu rzu
ki fajnej nima.
Czyż takie argumenty wogó- cił w nią pestką, i to tak celnie,
le można odparować? I widząc że trafiła ona Zosię prosto w
właśnie takie rozumowanie, wi kształtny nosek.
Tego już było zawiele.. Obu
śni tak bardzo stwardniało ser
ce, czyli mówiąc mniej poetycz rzona i zła Zosia zwymyślała
nie — pestka. Pestka wiśni nie Jerzyka od najgorszych (naresz
nadaje się do niczego, rozumu cie więc przemówiła). Jerzyk
jąc kategorjami kulmamemi. zaczął się jednak z niej śmiać,
Ma ona natomiast znakomite za czem już całkowicie wyprowa
stosowanie, powiedziałbym — dzona z równowagi dziewica rzu
sportowe. Pestka wiśni bowiem, ciła się na niego I uderzyła Je
wyjęta świeżo z owocu, a więc rzyka w twarz. Jerzyk; nie
śliska, służy przeważnie jako pomny zasad rycerskości, które
pocisk, wyrzucony za pomocą każą uderzającą niewiastę po
ściśnięcia palcami rąk. Jest to całować, byłby jej przetrzepał
żarcik dla wyrzucającego pe skórę, ku ozemu zdradzał wiel
stkę bardzo przyjemny i weso kie chęci, £dyby nie krzyk Zosi,
ły, zwłaszcza, że świeża pestka na który kilkunastu mężczyzn
zostawfa na ubraniu czy r r a t w a przybrało gre-źną wobec Jerzy
ka postawę. Interwencja poste
rzy plamy.
runkowog© Dudryckiego urato
SPACEREK.
w a ł a Jerzyka od samosądu bra
Dnia 24 czerwca r. b. o godz. ci po męskości.
11-ej wieczorem na ulicy Żerom
Interwencja posterunkowego
skiego, przy parku im. księcia miała jednak jeszcze Inny sku
Poniatowskiego „kwitł" spacer.
Młodzieńcy i dziewoje wzajem
nie się zaczepiali z lepszym lub Pabjanice.
gorszym skutkiem, słowem miło
było i wesoło.
Wśród spacerowiczów zaj
mują nas dwie osoby. Jedną z
nich jest Jerzy Wichrowski,
chłopaczek
wesoły,
amator ' Z Pabjanic donoszą:
Magistrat m. Pabjanic pro
dziewczynek i żartów. Może
wadzi
od dłuższego czasu na
nie byłby taki wesoły, gdyby
właśnie podówczas nie zerwał szeroką skalę
roboty brukarskie,
z narzeczoną.
Rozumiemy więc, że Jerzy, przeważnie zaś w śródmieściu.
Prace te oprócz dogodności
zachowując jeszcze na pewien
komunikacyjnych
mają tę do
czas swą kawalerską dziewi
czość, był wesół i zadowolony brą stronę, że miasto zyskuje
z życia.
Drugą interesującą nas oso
bą jest Zofja Milczarek, dziew
Z Pabjanic donoszą:
czyna wielce o sobie myśląca,
Stowarzyszenie obywateli
obraźliwa
niczem konduktor
tramwajowy. Zosia była dziew oabjanickich p. n. „Rolnik" w y
czynką ładną, sypały się więc budowało piękny
pod jej adresem na spacerze
gmach związkowy,
liczne komplimenty i propozy który stanie się ozdobą Pabja
cje.
nic.
Jerzykowi podobała się Zo
Okazały ten gmach zawiera
sia, Zosi nie podobał się jednak jący salony reprezentacyjne.

Rozległe jaskinie alabastrowe
na polskiem Podolu
zostały

udostępnione

Z Tarnopola donoszą:
Dzięki subwencji uzyskanej
od Min. Robót Publ., woj. tow.
turystyczno - krajoznawcze
w
Tarnopolu przystąpiło na jesie
ni r. z. do odkopywania najwięk
szych w Polsce
jaskiń alabastrowych
w Krzywczu na Podolu. Odko
pano mianowicie i zabezpieczo
no wejścia i rozszerzono prze
smyk, przez który przed wojną
trzeba było przez 1 i pół godzi
ny czołgać się na brzuchu, aby
dotrzeć do właściwej jaskini.
Z ogólnej hali, która stanowi
początek właściwej jaskini, roz
chodzą się chodniki na wszyst
kie strony. Jaskinia nie jest je
szcze całkowicie zbadana, jed
nak sądzą, że labirynt podziem
ny rozciąga się na przestrzeni

dla

turystów.

20 km.
Spodziewane jest wykrycie wy
kopalisk, lecz badania nauko
we będą musiały potrwać czas
dłuższy.
Już obecnie można zwiedzać
groty, chociaż wejście jest jesz
cze dość uciążliwe. Ściany jaski
ni tworzą
przezroczyste kryształy
gipsu.
Ponieważ należy przypusz*
czać, że po ostatecznem odko
paniu wejścia do jaskini, wzmo
że się ruch turystyczny do
Krzywcza, Tarnopolskie tow.
turystyczno - krajoznawcze za
mierza urządzić
schronisko turystyczne
na miejscu w jednej z baszt
dawnego zamku, które stoją
obecnie bezużytecznie.

tek, a mianowicie protokuł, w
rezultacie którego w dniu onegdajszym Jerzy Wichrowski i Zo
fja Milczarek stanęli wspólnie
przed obliczem sędziego Woj
ciechowskiego w Sądzie Grodz
-XXkim.
Sędzia wysłuchał dokładne
go sprawozdania z przebiegu
zajścia i wydał wreszcie wyroK,
mocą którego Jerzy Wichrow
Rewizja
w aptekach
warszawskich.
ski i Zofja Milczarek skazani zo
stali każde po 30 złotych grzy
Z Warszawy donoszą:
z Warszawy oraz delegowani
wny, z zamianą w razie,nieścią
Generalna inspekcja aptek, specjalnie z sąsiednich woje
galności na sześć dni aresztu.
przeprowadzona ostatnio
w wództw rewidowali
A więc wreszcie Jerzyk za Warszawie została zakończo
60 proc. aptek
warł z Zosią znajomość.
na.
i składów aptecznych w War-'
Jerzy Krzecki.
Inspektorzy farmaceutyczni szawie.
-XX
Z nieoficjalnej relacji inspek
torów wynika, iż apteki war
szawskie stoją zasadniczo
na należytym poziomie.
Stwierdzone w kilkunastu w y 
padkach braki i nieporządki
będą usunięte przez departa
Z Warszawy donoszą:
się z jednego końca miasta na ment służby zdrowia. Nie we
Na ławie oskarżonych w są drugi, zmieniając nazwiska i wszystkich
aptekach,
jak
dzie okręgowym zasiadł cieka fałszowane dokumenty.
stwierdzono, prowadzone są
wy przestępca Jan Kon vel
Wreszcie wsypał się dzię księgi kontrolne środków nar
Koń, oszust, który grasował
ki kradzieży, dokonanej
kotycznych. Nie jest to wielw sutannie księdza
w Otwocku
kiem przestępstwem, bowiem
i dopuścił się szeregu kradzie
Do Otwocka wyjechał sobie przepisy nakazujące prowadzę
ży i przestępstw, występując na wywczasy i spekulował naj nie tych ksiąg, obowiązują za
pod fikcyjnemi
nazwiskami pierw na zaufaniu u sióstr milo ledwie od 1 sierpnia. Nie wszy
księży.
sierdzia ze schroniska miej stkie więc apteki miały dotych
Oskarżony odprawiał nabo skiego. Na stacji uda! zemdle czas możność zaprowadzenia >
żeństwa w przygodnych ko nie i w ten sposób wzbudził ksiąg.
ściołach i pobierał za to datki, zainteresowanie wśród sióstr
Natomiast co do składów
udzielał chrztów i spełniał obo miłosierdzia.
aptecznych (drogeryj), to rewi
wiązki kapłańskie, jakkolwiek
Następnie przeniósł się do denci stwierdzili, iż wiele z
nie znał zupełnie łaciny
nich zajmuje sie
pensjonatu „BatoróWka"
I posiadał elemetarne t;
handlem artykułami niedoz \vojako ksiądz Podgórski.
kształcenie.
loneml.
Po spędzeniu tam dłuższego
W Warszawie I na prowincji czasu, gdy już nie mógł zacią
Bezpośrednio po ukończeniu
nabrał cały szere" hoteli, gdzie gać zaległego rachunku, znik kontroli w Warszawie, wszy
mieszkał i żywił się. a następ nął w nocy wraz z atłasową
nie znikał, zarywając nawet kołdrą i lustrem ze swego po scy kontrolerzy
wyjechali do Poznania,
sąsiedme sklepiki.
Przenosił koju. Ze skradzionemi przed
celem przeprowadzenia grun
miotami wyjechał do Warsza
w y i zamieszkał w hotelu townej kontroli aptek woje*
wództwa poznańskiego.
„Wschodnim".
Tu wyzyskał współczucie
numerowej Szymańskiej, w y  szeregiem fałszywych doku
wodząc, że z braku środków, mentów, wziął udział znany
musi sprzedać kołdrę i lustro. grafolog p. Kwieciński.
na wyglądzie estetycznym, bo Szymańska nabyła te przedmio
Z wyjaśnień złożonych dzi
wiem na ulicach stosowane są ty 1 zainstalowała rzekomego siaj przez oskarżonego sądowi
krawężniki betonowe zaś na księdza w jednym z numerów. wynika, że jest on od r. 1920
chodnikach efektowne gazony
Następnego dnia jednak prze wyznawcą i członkiem kościo
(kwietniki.).
czytała w gazetach o kradzie ła narodowego i popełnił cały
Te ostatnie zostały już zapro ży kołdry i lustra, dokonanej szereg przestępstw, za które
wadzone przy ulicy Zamkowej przez jakiegoś oszusta w su został skazany przez sad, w
Roboty brukarskie trwać bę tannie. Zaniepokojona tem, . Wadowicach na trzy lata wię
zienia. Po wyjściu z więzienia
dą do późnej jesieni.
zawiadomiła komisariat
dostaje się on
o swoim kupnie.
na 5 miesięcy do Tworek.
W ten sposób Konia zdemas
Po wypuszczeniu go ze szpi
kowano.
W czasie rewizji osobistej tala dla umysłowo chorych,
teatralne, sale posiedzeń, bibljo
teki itp. wybudowany został z znaleziono przy nim fałszywe fałszywy ksiądz zbiega do Kry
dokumenty na różne nazwiska. nicy. gdzie występuje w roli
zastosowaniem najnowszych
Koń wyspecjalizował się już księdza. Z Krynicy wyjechał
wymagań techniki.
Obecnie prowadzone są pra w tego rodzaju oszustwach i do Warszawy, gdzie nastąpił
ce przy urządzeniach
we raz już odsiadywał karę za pod epilog jego występnej karjery.
wnętrznych. Poświęcenie no szywanie się pod godność du Sąd okr. skazał zbrodniarza I
bluźniercę na
wego gmachu nastąpi w mie chownego.
siącu październiku.
4 lata ciężkiego więzienia.
W rozprawie w związku »

Kiedy zawitają do Łodzi?

Bezczelny oszust i złodziej

W

roli pobożnego księdza.

Brukowanie śródmieścia.

,
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Gmach związkowy „Rolnika".

icjl.
rody, strzysłużace do
5w twarzy,
a cha.,
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Przedsiębiorstwa krajowe, do
których zwraca się zwykle ma
gistrat, oddając im te lub inne
roboty, zwykle lekceważą so
bie terminy dostaw i stawiają
miasto w sytuacji bez wyjścia.
Jest rzeczą jasną, że chętnie ku
powanoby i stalowanoby wszy
stko w wytwórniach krajowych
płacąc nawet drożej, ale nie mo
że znów magistrat tracić na tern
wielkie sumy, a ludność nie mo
że cierpieć. Tak się przedsta
wia sprawa z autobusami, dla
których karoserje obstalowane
w krajowej fabryce nie są do
tychczas zrobione. Tak też by
ło z obstalowaniem sygnałów
świetlnych. Nakoniec po dłu
gich cierpieniach jeden sygnał
jest gotów i w najbliższym cza
sie umieszczony będzie przy
zbiegu Brackiej i Jerozolim
skie).

wierszach.

cu, a z drugiej strony zwracać
uwagę na odpowiednie i zgod
ne z przepisami zachowanie się
publiczności. Należy z całem
uznaniem przyklasnąć inicjaty
wę dyrekcji, która bezwątpienia przyczyni się do zeuropei
zowania stosunków na dworcu
warszawskim.

t

czeków
biania papie
gabinetem
ilanteryjnym
5w, któremi
ępcy w ce«

5tr 5
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— Ciekaw jesteś tej historji. Zgoda. Wnet ci ją opowiem.
Wiesz o tem, że w naszej normandzkiej okolicy kwieciste łą
ki, bory, niebo nawet rozbrzmię
wa krakaniem kruków, które
stajami całemi zrywają się o
świcie do lotu z gniazd swych
na starych wiązach. Najmniej
sze lasy i gaje mają swoich by
walców. To też, skoro tylko pi
sklęta podrosną i ciekawe świa
ta wychylą szyjki z gniazd strze
la się do nich z karabina w myśl
uchwały prefektury.
Dzierżawcy nie każą się pro
sić i stąd sposobność do licz
nych a wielce wesołych zabaw.
Feurville jest to dwór normandzki z XVII wieku, wznoszą
cy się u końcowego wylotu alei
ze stuletnich drzew. Zgórą sto
gniazd sójczych kryją wysokie
ich gałęzie, tak że, jeśli piecho
tą idziesz aleją w porze wylęgu
i krucząt, lokaj odprowadza cię
przez całe trzysta metrów, trzy
mając nad tobą szeroki ponsowy lub niebieski parasol w ro-

dzaju tych, iakie napotkać mo
żna w dni ulewne u wnijścia do
wielkich magazynów i hoteli.
Przy końcu alei piękne te para
sole są bardziej upstrzone od
gwiaździstych sztandarów towa
rzystw śpiewackich.
Robert de Feurville, którego
tu widzisz, pan po Bogu dworu
tego, gości nas nieraz pod swym
dachem.
W piwnicach jego pleśnią
czasu porastają butelki najlep
szego bordeaux normandzkieNa szesnastu czy. siedemna
stu zaproszonych bywa zwykle
od dziewięciu do dziesięciu my
śliwych. Co rano więc bawimy
się w pukaninę. Chłopcy okoli
czni zbiegają się, bo zwierzyna
do nich należy. Nie słyszałem co
prawda o zupach z kruczego mię
sa, ale pieczyste z młodych kru
ków, zbliżone smakiem do go
łąbków i kosów, jest przysma
kiem dla wielu Normandczyków.
Znasz trochę Feurville'a; chło
piec jak malowanie, dzielny wo

jak (dwa krzyże i trzy rany bez
komplikacyj), osiemdziesiąt ty
sięcy funtów renty, pastwiska,
sady jabłoniowe, zamek. Nic
więc dziwnego, że Robert miał
dwie zdeklarowane pretendent
ki do swojej ręki — feminizm
nie jest przecież czczem słów
kiem — Jvette i Solange; mu
sisz poprzestać na imionach;
wszekże są śliczne. My, przyja
ciele Roberta, znaliśmy na wy
lot zamysły młodych panien i
ich rodziców. Cóż to było za po
lowanie na męża, na plażach,
tennisie i golfie! Nie mniej za
żarte, jak polowania na kruki.
Ivette i Solange wraz z ro
dzicami bawiły nieraz w gości
nie u Roberta. Ivette była to
drobna, żywa, muskularna osób
ka, zbrojna w spryt i spojrzenia,
które gniew zaostrzał. Bezpiecz
niej było należeć do rzędu jej
przyjaciół. Jakże zajadłe były
czasami uderzenia jej rakiet! Pa
sjami lubiła nasza męska — cy
niczna nieco — gromadka wy
woływać tarcia 1 sprzeczki mię
dzy dwiema girls.

Solange, nie, tej opisywać ci
nie będę, dowiesz się później
dlaczego. Nadmienię tylko, że
miała piękną i kryształową du-'
szę.
Interesowna, powiadasz? Nie
ona; matka jej raczej. Pani G.
chodziło o stanowisko i dwór z
przyległośclami, Solange zaś —
0 człowieka. Wszak Feurville
jest dziś jeszcze jedną z tych
czołowych postaci, które przy
noszą zaszczyt rodzajowi ludz
kiemu. Kronika salonów i pla
ży twierdziła, że, wybranką bę
dzie Solange.
Owego pamiętnego ranka
Ivette wydawała się nam bar
dzo rozstrojoną. Dała cztery
czy pięć szczęśliwych strzałów
1 podniecona powodzeniem, za
proponowała zakład. Robert
znakomity strzelec, stanął do
apelu. Odsunąwszy się nieco od
nas, obrali sobie za cel stary
wiąz bardziej, niż inne usiany
gniazdami.
Spojrzeliśmy po sobie zna
cząco. Gdzie jest Solange?
Przemknęła mi przez myśl. Czy

widzi manewr swej rywalki?
Pifl Paf! Pif! Pafl Rozległy
się strzały. Wtem, krzyk prze
nikliwy, rozdzierający
ściska
serca i kurczy twarze. Przy sta
wie narybkowym, na żakiecie
alei, ludzie gromadzą się, woła
jąc o pomoc. Robert biegnie w
tamtą stronę; my za nim. Za
chwilę niesie na rękach Solange
bladą i skrwawioną, a tak pięk
ną mimo to z jąsnemi Jak len
kędziorami w nieładzie, postała
śrutem w lewe oko.
Wypadek? Prawdopodobnie..
Oczywiście... Strzał dany za ni
sko? Ricochet?...
Ivette łamała ręce z rozpa
czy. Ta biedna Solange, taka śli
czna dziś rano jeszcze, teraz śle
pa na jedno oko... Co za nie
szczęście!...
Znasz teraz tajemnicę tej
twarzy zbyt spokojnej, posągo
wej, tych jasifych oczu koloru
gemmy...
Solange, którą Robert niósł
wówczas na rękach i tulił do
piersi —e to jego obecna żona.
Tłum. Jotsaw.

Sir. »
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..alka Z kłusownictwem.

OFCI ERSKEIJ SZKOŁY MOTT

ODEZWA

z Ostrowł

W dniu 16 sierpnia r. b. ab biorąc udział w pogrzebie ś. p.
solwenci Oficerskiej
Szkoły mjr. Idzikowskiego. Następnie
w czasie zakazanym, aby wre Piechoty z Ostrowi-Mazowiec zwiedzili Śląsk a mianowicie
szcie nielegalnych handlarzy kiej rozpoczęli zwiedzać więk Chorzów — fabrykę związków
oddawali w ręce władz.
azotowych. Nowy Bieruń, fa
sze miasta Polski.
Bawili oni w Gdyni, na Helu, brykę materiałów wybucho-

wych p. f. „Lignoza". Wielktt
Hajduki, huty: „Falva" i „Bi*
marek". Następnie skierowań
się w stronę gór Tarnowskich*
Katowic. 3 dni spędzili w Kr**.'
kowre z czego pół dnia w Wie*'
liczce.
Ostatnie kroki skierowali kil
Łodzi. Zwiedzili tu kilka fa*]
bryk. z. których na specjalnie
podziękowanie zasługują Zjedna
Zakł. Przem. Scheiblera i Grób]
mana, gdzie zostali b. serde-;"
cznie przyjęci przez pp. i n ź w
nierów i dyrektorów, którzy!
osobiście udzielali wyjaśnień fl
oprowadzali po fabrykach.
Wycieczka opuściła Łódź Oj
godz. 11.55 wieczorem. wyno-fl
sząc jak najmilsze wspomnieć,
ina z „zakopconego grodu". Pd]
tem młodzi podporucznicy ro-l
zjechali się na urlopy, aby za«j
czerpnąć sił do pracy na no-|
wej placówce społecznej.
•!
—x—

Pomimo, że dwa już lata bez ny ochronne, określone ustawą
mała obowiązuje ustawa o pra z dnia 3-go grudnia 1927 r. o pra
wie łowieckiem z dnia 3. XII. wie łowieckiem, aby nie naby
wali zwierzyny, bitej nielegalnie
1927 roku, ustalająca
terminy ochronne
aa zwierzyną łowną (art. 49),
pomimo, że wydawane są przez
Minlsterjum Rolnictwa i władze
wojewódzkie odnośne zarządze
nia, w handlu spotyka się
zwierzynę łowną
w czasfe ochronnym. Ustawa
weszła w życie tylko w stosun
ku do prawidłowych myśliwych,
kłusownicy bowiem i wnykarze
wcale się do niej nie stosują.
Jest to objaw bynajmniej nie do
datni.
Prawo łowieckie przewiduje
dość wysokie kary za tego ro
dzaju przestępstwa, nakazuje
Rozpoczyna się nowy sezon ro. Przy aparacie operator wło I ża oraz w szkole morskiej w ga — „Pokolenie Marka ŚwInawet organom wykonawczym filmowy, t. j. okres, w którym ski Vitroffi (znany, jako naczel
Reżyserja: Michał dy". W roli głównej Jadwiga
nakładanie kar administracyj kino-teatry wznawiają pracę ny operator filmu „Quo Vadis"). Tczewie.
Waszyński,
przy
aparacie Vlas- Smosarska. Obok niej nowo
nych za kłusownictwo i wnykar normalną, rywalizując ze sobą W rolach głównych; Grzegorz
sak.
W
rolach
głównych:
Ma odkryta, rewelacyjna gwiazda
itwo.
w dawaniu pierwszorzędnych Chmara, znany aktor rosyjski, rja Bogda, Jaga Boryta (siostra Zofja Batycka oraz Tadeusz
Niewątpliwie skutek byłby filmów,
członeg zespołu Moskiewskiego Sawana), Zbyszko Sawan, Je Wesołowski, artysta teatru Pol
bardziej widoczny, gdyby
W sezonie nadchodzącym Teatru Artystycznego, Marja rzy Marr, Władysław Walter, skiego.
właściciele restauracyj,
oczekuje nas szereg niespodzia Majdrowiczówna, Zelwerowicz,
Wytwórnia „Zora - film" ukupcy 1 handlarze zwierzyną nek. Jak na nasze stosunki naj Kurnakowicz i nowoodkryta Paweł Owerło.
kończyła film „Maskota", na tle
Wytwórnia
„Sfinks"
ukoń
Włamywacze
szli na rękę władzom bezpie większą będzie zjawienie się na gwiazda Agnes Kuck.
scenarjusza majora Kniaziołuc- w urzędzie pocztowym.
czyła
swój
tradycyjny
doroczny
czeństwa w tym względzie i nie ekranach kin dwudziestu
„Pod banderą miłości".
klego.
film. Tym razem jest to
nabywali zwierzyny
Akcja tego filmu toczy się prze
Buczacz, 31. 8. — Do urzędu'
czysto polskich filmów.
Adam Brodzisz
ukończył
„Grzeszna miłość"
z rąk kłusowników
Niespodzianka to radosna, ważnie na tle polskiego wybrze na tle powieści Andrzeja Stru- już swój pierwszy film, osnuty pocztowo - telegraficznego w*
i w czasie ochronnym. Niestety, której od lat wielu oczekiwa
na tle jednej z powieści Ferdy Baryszu, pow. Buczacz, woj.
odczuć się daje brak zrozumie liśmy z utęsknieniem.
nanda Goetla ,,/. dnia na dzień" stanisławowskiego włamali sio:
nia doniosłości znaczenia cza
Akcja toczy się w okresie Wiel nocą złodzieje i
Właściciele wytwórni I finan
sów ochronnych dla łowiectwa, siści — to businessmani. Wyskradli kasetkę żelazną,
kiej Wojny. Zdjęć dokonano
a tem samem dla gospodarstwa wąchali wyjątkową konjunktuwagi 25 klg., zawierającą 539
na Polesiu.
krajowego,
którego
ważką rę na polskie filmy i zaryzyko
„Kobieta, która grzechu pra zł. 74 gr. i zegarek kieszonko
(humoreska).
część stanowi łowiectwo racjo wali w tym roku sporo gotów
gnie", oto nowy film Wiktora w y wartości 20 zł., oraz
nalnie ujęte. Nie odgrywa snadź ki. Nie naszą jest rzeczą wcho
Piękną rzeczą jest przyjaźń, |Nic dawała ona jednak spać pic Biegańskiego. W roli głównej
przesyłkę wina,
roli obawa kar za nielegalny dzić w tajniki kupieckich kal- która sławili jeszcze starożytni, kieł zastępom, djabeł widząc, Nora Ney, przy aparacie świet przeznaczoną do Pużnik.
handel zwierzyną, skoro w kulacyj. Faktem jest, że reali że przypomnę przepiękny mit o że sam nie podoła, posłał... ko ny technik filmowy, jej mąż, inż. Złodzieje dostali się do loka
oknach wystawowych sklepów zacja polskich filmów kalkulu Kastorze i Polluxic. Tą przy bietę.
lu przez okno od strony pod'
Steinwurcel.
nawet pierwszorzędnych, któ je się, jeśli w tym roku zapowie jaźń spotykano często przed
wórza po wyłamaniu krat.
Wymieniliśmy filmy
Szewc Dratewka pomimo da
rych narazie nie wymieniamy, a dziano dwadzieścia filmów, t. j . wojną, teraz staje się ona coraz wno minionej trzydziestki I zna
—A—
całkowicie ukończone.
także i w jadłospisach pierwszo dwa razy więcej, niż produkuje rzadszą. Bo wszystko, co przed cznego zaawansowania w sta- Ukażą nam one, obok znanych
rzędnych restauracyj można zo Italja i o trzy filmy więcej, niż wojenne, to dobre. Zwłaszcza rokawalcrstwie zakochał sic jak już gwiazd, szereg nowoodkry
baczyć np. w końcu czerwca, realizuje Hiszpanja.
silna i trwała przyjaźń przedwo żak w mocno już leciwej, a ra tych talentów.
dzikie kaczki, albo
jenna.
czej przejrzałej pannie Apolonji
To są niespodzianki, które
Poprzednie sezony usposo
na ekranie kina
Ulęgałce,
która
pomimo,
iż
mi
nam
przyniesie film polski w se
Majster
cechu
szewekiego
w sierpnia kuropatwy,
biły widzów polskich negatyw
„Luna".
jak to stwierdzono przed kilku nie do produkcji rodzimej. Ja Mateusz Dratewka i murarz nęła jej już trzydziestka była zonie.
jeszcze
wcale,
wcale
niczego.—
—
Jakież
są
dalsze
niespo
Wincenty
Marchewka
byli
dniami, chociaż w roku bieżą łowe to było, głupie, beztreściDramat ten dzieje się prz
Dratewka nie spoczął dopóty, dzianki — zapyta czytelnik.
stu laty w Nowym Orleanie, V,
cym czas ochronny na kuropa we, bez gry, bez pretensji do ar przedwojennymi przyjaciółmi i
Przedewszystkiem rozpocz czasach niewolnictwa, tej han>
kochali sie jak legendarni Kas- aż stanęli razem z Połą na ślub
twy przedłużono do dnia 6-go tyzmu.
nym kobiercu. Wówczas Dra nie się wkrótce realizacja pol by cywilizacji. Ofiarą tego po*
tor
i
Pollux.
września.
Trudno stawiać horoskopy
tewka czuł się u szczytu swych skich
t wt) r u cc o Dor/iiuKii sooł cczn&**
Pochodzili z jednego miaste marzeń.
Apelujemy tą drogą do pp. jakościowe filmom polskim zbli*
filmów dźwiękowych.
Xo p«uu wychowanka bogatego
właścicieli restauracyj i skle żającego się sezonu. Ograni czka, razem w miasteczku tem
Na pierwszy glos pójdą dwu kupca. Brutalny człowiek, licy
Przyjaźń obu przyjaciół po
pów kólonjalnych, aby zechcie czymy się jedynie do pobieżne spędzili łata dziecięce, razem
aktówki
o melodiach folklory tując jego majątek „sekwestruzornie
wcale
się
nie
rozluźniła.
li w przyszłości baczyć na term! go ich przeglądu pozostawia chodzili do szkółki, razem służy
stycznych:
„Wesele na Kur je" wraz z gromada niewolni
Marchewka
jak
i
dawniej
czę
jąc ocenę do inauguracyjnego II w.wojsku, razem przeniesieni
piach",
„Zbójcy",
„Jak to na ków - murzynów także 1 t$
stym
gościem
bywał
u
Dratewzostali do rezerwy, razem wre
przedstawienia:
wojence ładnie" i t. p. Następ dziewczynę — pomimo jej bla*
ków.
Urocza
majstrowa
rów
szcie mieszkali w jednym z do
Ukończono już:
nież czule witała murarza, jako nie ujrzymy filmy w kolorach łej skóry — wykazując, że po
Baczność!
..Pierwsza miłość Kościuszki", mów miasteczka: wspólna sień starego przyjaciela męża i naj naturalnych (najnowszy wyna chodzi ona ze stanu niewolnicze
łączyła ich mieszkania.
Gospodarze Rolnicy! film na tle historycznem.
lazek amerykański t. zw. tech- go. Szlachetny i dzielny mistri
bliższego sąsiada.
Przyjaciele od serca całe dnie
WyrAb manyn i narzędzi rolaicsych
„Magdalena".
W
rolach
nicolor), będziemy
również fechtunku ratuje ją...
Ale Dratewka, który był ha również świadkami prób nad fil
jako to: młockarni*, kieraty, sieerkar- głównych: Irena Gawęcka, Mie spędzali wspólnie, dzieląc się
nit. brony sprętynowa nraa naprawa
„Jarmark miłości" (skąd ta
radościami i smutkami. Gdv za niebnie zazdrosny o swą nado mem stereoskopowym,
czyli nazwa?) podobny jest reżyser
tycbła, cięśel do wszalkich maizyn czysław Cybulski, Zorlka Szy
bną połowice, zaczął ją podej plastycznym.
chorowała
ciężko
ciotka
Wicumańska
i
Wojciech
Brydziński.
Ujrzymy dwie sko w wielu scenach I epizo
rolniciych itale na ikładilc:
„9.25" (Przygoda jednej no sia. Maciuś pocieszał go temi rzewać o zdradę... ze swym naj dwuaktówki, zrealizowane tym dach do „Chaty wuja Toma", t
W fabryo*) m a s z y n i n a r z ę d z i
lepszym przyjacielem mura sposobem.
cy) reżyserji Ryszarda Biskiego słowy:
rolniczych
tą różnica, że zamiast niewol
— Słyszałem, że, twoja ciot rzem Marchewką.
z
udziałem
nowoodkrytych
St. Ep.
nika jest biała niewolnica — Bij
W
tem
podejrzeniu
utwierdzi
ka
ciężko
chora.
Jesteś
napewgwiazd Izy Norskiej, żony łódz
lie Dove.
lv go jeszcze nieustanne zwie
Łódź, u l . NtfWO - M.iry sińska 9, kiego dziennikarza, Harry Cord- no na wszystko przygotowany.
Obraz typowo amerykański.
rzenia
sąsiadek.
— Na wszystko nie. Dziedzi
io|aiJ ul. BrieiiAika. da nr. 100 na ta i Odręgi.
Jest
i „ona" i „on", czarny cha
—
Czy
wie
pan,
panie
Dra
„Mocny człowiek"
lawo za izkoią.
czę tylko połowę.
rakter,
cierpiący ojciec, fałszy
tewka
—
szeptała
jedna
—
że
na tle powieści S. Przybyszew
Przyjaźń Maciusia I Wicusia
wy
przyjaciel,
tysiące nrzesz-j
w
pańskiej
nieobecności
przy
skiego, reżyserji Henryka Sza trwałaby do grobowej deski. —
Wieczorne r o z r y w k i Łodzi.
kód, jakje los stawia zakocha-,
chodził tu jakiś pan z tyłu bar
Teatr Mi ci-ki: — '
nej parze, wreszcie szczęśliwy
dzo podobny do pańskiego przy
Teatr Letni: — Kochajmy się. •
koniec i — pocałunek.
jaciela Marchewki?
Teatr Popularny: — nieczynny.
Film obfituje w sceny malow
— Panie majster, pan pewnie Apollo: — Szetk Fazll.
o niczem nie wie, ale widzi pan, Pocz. seansów:, o godz. 4. 6, 8 I 10 nicze, traktowane z rzeźbiarska
niemal plastyką: warto zwrócić
ja już jestem taka poczciwa z Caslno: — Kim nieczynne.
uwagę na scenę, w której stara
kościami kobieta, że muszę pa Czary: — Igrzysko namiętności.
nu powiedzieć, że pańska Poł Pocz jeansów: o frodz 4 6, 8 ! 10. wiedźma tańczy autentycznego
charlestona 18-go wieku, proto
cia wczoraj wychodziła z face« Corso — Prawo I bezprawie.
typ dzisiejszych modnych tań
tem z boku bardzo podobnym Pierwszy seans 4-ta, ostatni 930
ców
salonowych.
do murarza Marchewki!
Capltol: — Salambo.
Scena sprzedaży dziewczyny.'
— Nie chciałam robić plotek Grand Kino: — Ty, moje marzenie.
wyreżyserowana i zagrana ka
— mówiła z oburzeniem stara Luna: — Jarmark miłości.
pitalnie
wstrząsa do głębi, ura
.łanowa — ale z pańską Polusią Ludowy: — Karnawał Wenecki.
coś nie ten tego... przyjmowała Pocz. seansów o godz. 5 I pól po pol stając do wyżyn straszliwego
u siebie jakiegoś gościa z ru Miejska Galeija Sztuki: — Wystawa symbolu.
Billie Dove jest niezwykle ph?
chów przypominającego pań zbiorowych prac
kna.
Sekundują j e j : urodziwy
skiego sąsiada — murarza!
(Kwiatowy: — Ziemia obiecana.
Chcąc się ostatecznie upew Pocz. seansów: o godz. 4. 6, 8 1 10. Gilbert Roland i znakomity
..czarny charakter" Noah Benić i odsłonić dręczącą go tajem Odeon: — Zemsta Hiszpana.
Steep.
nicę. Dratewka postanowił u- Pocz seansów: o godz. 4. 6, 8 I 10 ery.
dać się z żoną do lekarza, zwła Palące: — Szatańska syrena.
LEWKOWICZ Abram rocznik 1906
szcza że ostatnio piękna maj Resursa: — Szkarłatne róże I Czer zgubił zaświadczenie wojskowe, wy*
strowa czuła się jakoś nietęgo. wone usta.
dane w Łodzi.
Asystował im (na swoje nie Spółdzielnia: — Noc miłosna skazańca
szczęście, jak się o tem później Pocz seansów: 4.3(1. fi .V) « |S. luuc DO SPRZEDANIA nowa oficyna
drewniana o dwuch mieszkaniach.
przekonał) sam pan Marchew Wodewil: — Zemsta Hiszpana.
ka i zaczekał na majstrostwo w Początek seansów o godzinie 4-eJ. Wiadomość: Ksawerów I I , Nr. 6 pod
Pabjanicarol. \
poczekalni konsyljarza.
Lekarz po grunto\*mem opu
SKLEP rzeźniczy, warsztat, lodow
WINSZUJEMY:
kaniu i zbadaniu uroczej pacjent
nia 2 pokoje z kuchnią, z własnym
Jutro: Idziemu.
ki. orzekł.krótko:
niekrępującym podwórzem l plwnlcł
Wschód słońca 4.44.
„Zwapnienie".
do sprzedania od właścidela. Wia
Zachód — 18.29.
— A nie mówiłem, że to mu
domość: Stryków łódzki, ul. War
Długość dnia 13.35.
rarz—ryknął Dratewka i rzucił
szawska 17, Krzeslński.
Ubyło dnia 3.20.
się na przyjaciela.
Tydzień 35.
FUZJA bezkurkowa okazyjnie do

Niespodzianki sezonu filmowego 1929-30 r.

20 nowych obrazów krajowych.
Wkrótce rozpocznie się realizacja polskich
filmów dźwiękowych.

Pieniądze I wino
łupem złodztei.

ZWAPNIENIE.

„Jarmark miłości"

J. W. Kaczmarek

Znawca.

• • •

Sąd Grodzki skazał Macieja
Dratewkę za pobicie Wincente
go Marchewki na dwa tygodnie
kozy, czyli mówiąc językiem
prawniczym na dwa tygodnie
bezwzględnego aresztu.
Słajtlsław Rumszewlcz.

[»Q

Mazowieckie/.

Centralnego Związku Polskich Stowarzyszeń Łowieckich.

— Kobiety znoszą o wiele mężniei cierpienia od mężczyzn.
— Czy pan jesteś dentystą?
—- Nie- *«hr»kantem obuwia*
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Dr. H E L L E R
powrócił.
UL. N A W R O T 2, t e l . Nr. 79-89.
Choroby skórne I weneryczne.
Przyjmuje do 10 r. I 4 — 8 wlecz
w nledz. U — 2 po pol. Panie 4 — 6
d l a niezamoż. CENY LECZNIC

Dwu

I Kalendarzyk
i niedzii

Sobotę

«ę następująco:

t

SOBOTA:

Piłka nożna;
Wodnej, godz.
la Hakoah I I . I
•Tyści Ib — Hak

••two kl. A. Bois
16.30 Hasmonea
godz 16.30 Pog
łea I. Mistrzost
tto ŁKS. godz.

V Gentleman.
jŁ Boisko Geyi
fttdimah — Słi
towarzyskie.
L Tennls: Półfii
Helcnowie.
NIEDZIELA,

Piłka nożna:
Rodz. 11 WKS.
f»two kl. A. God
| * Widzew 111.
By C. Godz. 1
BKS. Mistrzosh
•Przy ul. Wodne
feah — Gentlei
Ijarzyskie. God
Eoncordia (Piol
Kwo kl. B. Bo
Hzina 11 Widz.

Plistrzostwo kl.
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Mars ze w:

Wczoraj don
elenowa r>oja\
iści Marsze
oraz Bauer
a. Nie wszy
pisało szczęś
ończył swą h
tknąwszy sifj
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rony łatwo u
|tfł sie mocno 1
Btrri
Pohoryli
rwszego s,c
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200
W sobotę i
lię na boisku c
.Wojskowej wyc
i«iu zawody spt

Irtwo

Związki

Lpla pań przew
jące konkuren

[odznakę Zw. s
Bi: 60 mtr.,
Ltotr., skok wda

kulą. dyskiem
p*a t e m odbędzi
[łtówki i hazen
Itrzeleckich.

ro
Dziesięciobć

Itrzostwo Pols

itanie 14 i 15
•zawie. N a z
tegraną będzu
; taiędzy Cejziki
iłem. Tegoż
^ e rozegrany
kim.

steeple-

»two Polski, a
bój kobiecy o
I Ski. — W dnit
będzie się w &

tatoński o misi

fw Łodzi kobie

Ra

DOBERMANA
rasowego z tresurą
sprzedam niedrogo. Zgłaszać się do
sekretarza stacji Łódź — Kaliska.

Sobota, 31-go
Warszawa. —
13.00 Komunikat
Przygodne; 15.4C
Kącik artystyczn
dram. p Ireny E
gramofonowych;
17.25 Odczyt z 1
* wystawy. Trai
ttacje polskie; 1
królewnie M
„Boćki nieuki'
Hertza; 19.00
arzystwa do h

POTRZEBNA dziewczyna do sprzą
tania. Zgłaszać się do bufetu III kJ,
Łódź — Kaliska od U —12. S~

fcnal czasu i o
•termy; 20.05 ,.R

sprzedania. Zgłaszać się do sekreta
rza stacji Łódź — Kaliska, telef. 72.

ikaty: rolnic

111.

S

[II tali

P

O

R

T

rozegrana

J5MH" 2

Dwudniowy
program
sportowych.

„Wielka nagroda Warszawy

~l

Przed

imprez

Tennis: Zakończenie turnie
I Kalendarzyk sportowy na
ju
w
Helenowle.
'•ohott; i niedzielę przedstawia
,'ię następująco:
PROWINCJA.
SOBOTA:
Zgierz. Niedziela, godz. 14.30
'" Piłka nożna; Boisko nrzy ul. Sokół I I — Orkan II. Mistrzo
stwo kl. B. Godz. 16.30 Sokół I
Wodnej, godz. 14.30 Tur
- Hakoah II. Godz. 16.30 Tu- — Orkan I. Mistrzostwo kl. A.
Pabjanice. Sobota: boisko
fysci Ib — Hakoah I. Mistrzo
stwo ki. A. Boisko WKS.: godz. Burzy godz. 16.30 Makkabi —
i 16.30 Hasmonea I I — Pogoń I I , Rudzki. Mistrzostwo kl. C. Nie
godz 16.30 Pogoń I — Hssmo- dziela, godz. 16.30 Burza III —
*ea I. Mistrzostwo kl. B. Boi- Kruscheender. Mistrzostwo ki.
•Ito ŁKS. godz. 16.30 Kolejowy C. Godz. 11 Sokół — Orlę. Mi
"~ Gentleman. Mistrzostwo kl. strzostwo kl. B.
Kalisz. Sobota, godz. 16 Orlę
rL Boisko Geyera, godz. 16.30
—
ŻKGS. II. Mistrzostwo kl. C.
Rłdimah — Słowacki. Zawody
towarzyskie.
W KRAJU. Niedziela:
L Tennis: Półfinały turnieju w
Warszawa.
Mistrzostwo Ligi
Helcnowie.
Polonja—Warszawianka. Mecz
NIEDZIELA.
międzypaństwowy lekkoatlety
Piłka nożna: Boisko WKS., czny Polska — Czechosłowa
odz. 11 WKS. - PTC. Mistr/.o cja.
Katowice. Mistrzostwo L'gi
jftwo kl. A. Godz. 14.30 ŁKS. III
f» Widzew 111. Mistrzostwo kia IFC. — Legja. Mistrzostwa mo
iT C. Godz. 16.30 Czarni — tocyklowe Polski.
[S. Mistrzostwo Ligi. Boisko
Kraków. Mecz ligowy Gar
tzy ul. Wodnej godz. 11 Kadi- barnia — Wisła. Robotnicze mi
ah — Gentleman Zawody to strzostwa lekkoatletyczne Pol
arzyskic. Godz 16 30 TUR.— ski.
oncordia (Piotrków). Mistrio
Lwów. Mecz ligowy Pogoń
Wo kl. B. Boisko Geyera go— Cracovia.
ina 11 Widz. Man. — Geyer
Cieszyn: Mistrzostwa Polski
istrzostwo kl. C.
w waterpolo.
1

Bauer

Wczoraj dopiero na placach
lenowa pojawili się znani ten
iści Marszewski z Warszaoraz Bauer i Tews z (idań^ Nie wszystkim im jednak
pisało szczęście bo np. Tews
ończył swą karjerc w singlu,
tknąwszy się na M. Stolaro. któremu mimo heroicznej
rony łatwo uległ. Bauer, dzi.ł się mocno kiedy z młodziut
m
Poliorylesem
przebrał
lerwszego seta', lecz. rutyna
'ziela górę. i młody lwowianin
r

i Tews na

kortach.

za

tydzień.

mistrzostwami

Zapowiedziane na nadcho niedzielę 8 września. Powodem
dzącą niedzielę na Dynasach odroczenia zawodów jest zajęty
wielkie międzynarodowe zawo termin kilku najlepszych kola
kolarskie o „Wielką nagro rzy zagranicznych. Kolarze ci
Najsławniejsze nazwiska figurują na liście dy
dę Warszawy dla sprinterów" mogą przyjechać dopiero na 8
zawodników.
zostały przełożone na następną września.
Miejscem tegorocznych za ponad 150 km. Daje to przed
-XXwodów motocyklowych będzie smak tego, co będzie się działo
Górny Śląsk, a ściślej określa w czasie wyścigów.
Zainteresowanie zawodami
jąc odcinek szosy pod Katowica
mi, idący przez Mysłowice — jest olbrzymie. Spodziewane
Kasztowy — Mureki — Giszo- jest przybycie 150 tysięcy wi
wiec o obwodzie 27.4 kim. Wy dzów. Na taką ilość obliczone
Mecze piłkarskie
Warty t Puchu
bór jest doskonały. Tysięczne są miejsca przy trasie i na try
W Poznaniu w sobotę i nie dzielę gościć będzie niemiecki
rzesze,
które przybędą na bunach.
Grand Prix z całej Polski i za
Sprężysta oorganizacja tego dzielę grać będzie lipska druży klub Furth 09, który rozegra
mecz z Ruchem.
granicy podziwiać będą walkę rocznych mistrzostw kierowana na Fortuna z Wartą.
W Królewskiej Hucie w nie
najlepszych jeźdźców na dosko przez nowoobrany zarząd Pol.
nałej trasie, doprowadzonej do^ZwTMot. daje zupełną gwaran
cję, że będą one rozegrane w
dealnego stanu
Walka będzie zacięta. Na li atmosferze prawdziwego spor
ście zgłoszeń figurują najsław tu.
Ciekawy
wywiad.
Nie będziemy przypominali
niejsze nazwiska: Alvensleben,
niefortunej
rozgrywki
zeszłoro
Paschadel, Rychter, Wargin,
P. Franciszek Reichel, prezes trakcyjnej sportu jest fakt, iż w
Bogusławski, Pielawski, Heryng cznej w Grudziądzu, słusznie międzynarodowego
związku Olimpjadzie paryskiej (1924 r.)
skrytykowanej
przez
całą
pra
(Polska); Roehr, Stock, Drews,
dziennikarzy
sportowych,
udzie uczestniczyło 4 narody, a na OZimmer,
Borevin
(Gdańsk), sę polską. Stoimy wobec nowe lił bardzo ciekawego wywiadu limpjadzie amsterdamskiej (r.
go
faktu,
przed
olbrzymią
i
sta
Stegman, Klein, Gliss, Ziindig,
paryskiemu
korespondentowi 1928) walczyło o pierwszeń
Erntz,
Koch, Nirle, Bremt ranną imprezą.
stwo 46 narodów. Pomimo od
„Neues Wiener Journal".
Najwięcej zasług w organi
(Niemcy); Anglicy; Walter i
Sport — zdaniem p. Reichela dalenia od europejskiego konty
zbliżających
się mi — jest mową międzynarodową nentu Los Angeles jest rzeczą
Hańdley — zwycięzca tegorocz zacji
nego Tourist Trophy i wielu strzostw położyli pp.: dr. Gra i równocześnie ruchem społecz pewną, że w przyszłej olimpia
świetnych kierowców Francji, żyński, wojewoda śląski, dr. Sa nym o niespotykanej potędze.— dzie weźmie udział 50 narodów
Szwajcarji, Włoch, Belgji i t. d. loni, prezes PZM. nacz. wydz. Najlepszym przykładem siły aPrawie wszystkie państwa eu pers. woj. śl. oraz Marjan Mali
ropejskie będą reprezentowa szewski, wiceprezes.
ne na mistrzostwach.
Liczne nagrody wartości kil
Zawodnicy na maszynach kuset złotych między innemi na
kategorji 6 i A będą musieli groda p. Prezydenta Rzeczypo
pokryć 9 okrążeń, kategorji spolitej i Pol. Zw. Mot. będą
wyższej po 11 okrążeń. Od pa cennemi pamiątkami nadzwy
ru dni na trasie już huczą mo czaj interesująco zapowiadają
tory jeźdźców odbywających cych się zawodów.
treningi w zawrotnem tempie

i O H zagraniczne w

Jaka jest siła atrakcyjna sportu?

Nowy
Marszewski,

motocyklowemi
Polski.

zostanie

cios wymierzony
polskie.

znańsko-wiedeńskiej przed pa
rą
warszawsko - wiedeńską.
Zwycięstwo w zupełności za
służone bowiem pani Scarpowa i p. Kinzel przewyższali
swych przeciwników zgraniem
oraz grą przy siatce.
Stefan Głon najlepszy polski
Handicapy jak to już wczoraj
zaznaczyliśmy, są wyznaczone technik-bokser zmuszony zo
niesprawiedliwie, bo zdarzają stał do zaprzjstcj-iia trenngów
się wypadała że gracz daje wycofania si<{ z czynnsco ży
for. graczowi od którego sam cia spoitowego z powodu złego
powinien, je otrzymać i to w
dość wysokim stosunku aby
gra była rzeczywiście wyrów
na na a wynik był sprawiedli
wy.

w

piąściarstwo

najlepszr f eebnik—bo kser Glon
zrezygnował z karjery sportowej.
Łtanu zdrowia.

dapeszt 27.79 l pół, Wiedef
NOTOWANIA ZŁOTEGO
Po starcie Kupki rezygnacja
34.42, Warszawa 43.24.
ZAGRANICA.
Glona stanowi nowy cios, wy
Paryż. Zamknięcie. Londytt
Londyn 43.24, Zurych 58.27
mierzony w pięściarstwo pol
123,89
i pół, Nowy Jork 25.56.'
i pół, Berlin 46.85 — 47.25, wy
skie.
płata na Warszawę 47.00 —
BAWEŁNA.
47.20. Gdańsk 57.78 — 93, wy
Liverpool, 30. 8. Amerykań
płata na Warszawę 57.75 —- 90.
ska. Styczeń 10.16, luty 10.18,
Najwięcej emocjonująca walmarzec 10.23, kwiecień 10.22,
GIEŁDY
ZAGRANICZNE.
a w grze mieszanej zakończy
m&» 10.26, czerwiec 10.25, lipiec
Nowy
Jork.
Zamknięcie.
Lon
ło sie-zwycięstwem pary podyn 484 i 5/8„ Paryż 391 i 3/8, 10.26, sierpień 10.21, wrzesień
Reprezentacja Czechów. Szanse Polski.
10.13, październik 10.15, listo
Warszawa 11.25.
Pierwszy występ Mikruty*
Londyn. Zamknięcie. Nowy pad 10.12, grudzień 10.14, Lcco
Skład lekkoatletycznej re worytem. W biegu 110 m. płot Jork 484.75, Amsterdam 12.09 i 10.58.
prezentacji
czechosłowackiej ki wygrają chyba Czesi. 400 m. 11/16, Paryż 123.90, Bruksela
Egipska. Styczeń 16.68. ma.
200 zawodników
na
starcie
na mecz z Polską w dniach 31 płotki — Kostrzewski. W szta 34.87 i 1/4, Włochy 92.70 i 1/4, rzec 16.63, maj 17.12, lipiec
b. m. (g. 16) i 1. 9. (g. 15.30) na fecie 4X100 m. zadecyduje lep Szwajcarja 25.19 i 3/8, Kopenha 17.17.
w
Poznaniu.
Pozostałych notowań nie
boisku w Agrykoli będzie nastę sza zmiana pałeczki, w sztafe ga 18.21 i 5/8, Stokholm 18.10,
Konkurencje męskie: pięcio pujący: 100 m. — Engel i Effen- cie 4X 400 m. Polacy będą chy Oslo 18.20 i 3/4, Praga 16.37, Bu otrzymaliśmy.
(Pat). '
W sobotę I niedzielę odbędą
-XX•ię na boisku centralnej szkoły bój (100 i 1500 mtr., rzut kulą i berger, 200 m. — Knenitzky i ba lepsi. W skoku wwyż Stani
granatem oraz skok wwyż), Effenberger, 400 m.—Fleischer slay jest faworytem, natomiast
Wojskowej wych. fiz. w Pozrui- *>•
LBhi zawody sportowe o mistrzo oraz punkty indywidualne: bie i Vimmer, 800 m. — "Schindler i w skoku wdał oba pierwsze
,{two Związku strzeleckiego, gi 100 mtr., 400 mtr., 800 mtr.. Kass, 1500 m. — Schindler i miejsca przypaść winny Pola
W związku z ultimo podaż kursach obniżonych (zniżka 60
ipia pań przewidziano naslępu- 1500 mtr. i 5000 mtr. (drużyno Strniste, 5 km. — Kościak i Ne- kom. W skoku o tyczce walka dewiz zagranicznych ze strony gr.). Kursy innych listów, zre
Mce konkurencje: czwórbój o wy naprzełaj). Rzuty kulą, dy dobity, 110 m. płotki — Jande- o pierwsze miejsce rozegra się banków była dość znaczna, aa- sztą nielicznych normowały się
[Odznakę Zw. strzeleckiego, bie- skiem i oszczepem, skoki wwyż ra I Lipcik, 400 m. płotki — Seu między Koreysem i Adamcza bywców natomiast było mało, zwyżkowo, a mianowicie 4 i pół
Hi; 60 mtr., 800 mtr., 4X100 wdał i o tyczce. Na zakończe rek i Jandera, sztafeta 4X100 kiem. Rzut kulą, mimo dobrej tem więc się tłumaczy, iż obro proc. 1. z. Ziemskie i 8 proc. 1.
mtr. — Effenberger, Fleischer, formy naszych reprezentantów, ty były minimalne. Po 1 groszu z. Łodzi zyskały po 25 gr., oraz
ŁJntr., skok wdał i wwyż, rzuty
nie turniej piłkarski i koszyków Engel,
Kennitzky,
sztafeta wygra prawdopodobnie Douda, obniżyły się dewizy na Paryż,
fltulą, dyskiem i oszczepem. Po
8 proc. 1. z. piotrkowskie w po
ki.
4X400 m. — Vimmer, Fleischer który niedawno miał 14.93. W Pragę i Szwajcarję, o 3 gr. na
pa tern odbędzie się turniej siat
równaniu z poprzednio notowa
Ogółem
zgłoszono
około
200
Kass, Efffenberger, skok wdał rzucie dyskiem faworytem jest Kopenhagę, oraz o ćwierć gr.
[tówki i hazeny dla zespołów
nym kursem zł. 1.25.
zawodników
z
wszystkich
okrę
Baran,
aw
oszczepie,
o
ile
Mi— Knenitzky i Etregl, wwyż—
na Londyn. Oprócz wyższej o
I Itrzeleckich.
gów Zw. strzeleckiego.
Stanislay i Jandera, tyczka — kiut nie zawiedzie, pierwsze 2 gr. dewizy na Budapeszt, in
AKCJE MOCNIEJSZE. OBRO
Koreys i Stregl, kula — Douda miejsce powinno przypaść Pol ne dewizy utrzymały się na nie
TY MAŁE,
i Vanoucek, dysk — Douda i sce. Walka o każdy punkt bę zmienionym poziomie. Na dewi
Na
rynku
akcyjnym panowa
Vanoucek, oszczep Benes i Ko- dzie bardzo zacięta. Punktacja zy i banknoty Stanów Zjedno
ła bezczynność, o czem świad-*
czonych
oraz
na
dewizy
na
Ho
5,
3,
1,
a
w
sztafetach
10
i
6
pkt.
berstein.
Drużyna
czechosłowa
rozegrany z o s t a n ę w Łodzi.
czą nieliczne notowania, ujaw*
Onegdaj odbył się w parku landję, Sztokholm, Oslo i Wie nione w cedule giełdowej. Na
Dziesięciobój męski o mi- o mistrzostwo Polski. Wresz cka przybyła do Warszawy w
deń
nie
było
wcale
reflektaniltrzostwo Polski rozegrany zo cie w dniu 13 października w piątek. Skład ten jest bardzo Agrykola trening pałeczki pol
tów. Za banknoty czesko-słowa strój ogólny był mocniejszy za
stanie 14 i 15 września w War Król. Hucie rozegrany zostanie silny i należy się spodziewać, że skiej sztafety reprezentacyjnej ckie żądano o półtora gr. drożej początkowany bowiem został
4X100 mtr. Skład sztafety usta
szawie. Na zawodach tych ro- ostatni etap walk pięcioletnich walka będzie zacięta.
przez usilne poszukiwanie akGoście mają, zdaje się, więk łono: Czynsz, Trojanowski Ed. niż na dewizy na Pragę.
Jtegraną będzie zacięta walka o łucznika prof. Wittiga — mę
cyj Banku Polskiego, za które
B*uędzy Cejzikiem i Wieczor ski bieg naprzełaj o mistrzo sze szanse. W biegach krótkich II, Sikorski i Szenajch.
zapłacono o zł. 1.75 drożej, ni*
WIĘKSZE ZAINTERESOWA dnia poprzedniego. Za zwyżkukiem. Tegoż dnia w Warsza stwo Polski. W rozgrywkach Engel miał już na 100 m. 10.9, a
w ę rozegrany zostanie bieg 3 o lycznika AZS. posiada obec Knenitzky na 2C0 m. — 22.2 SKRADZIONO weksel in blanco 24. 8 NIE DLA 5 PROC. POŻ. KON- jąoemi akcjami Banku Polskie
'kim. steeple-chase o mistrzo- nie 5 pkt. przewagi nad Polonją Na 400 m. Piechocki powinien r. b. na sumę 1.640 zł. wyst. przez p. WERSYJNEJ I 4 PROC. POŻ. go podążyły Norbliny i Stara
', i t w o Polski, a w Wilnie pięcio- ' spodziewać się należy, że Po zwyciężyć obu czechów, na 800 Bartosa na 1.540 zt. oraz przez p. INWESTYCYJNEJ. LISTY ZA chowice. Pierwsze zyskały 50
, bój kobiecy o mistrzostwo Pol lonia do ostatniej chwili nie da m. można mieć nadzieję na fi Heimcego na xi. 100 na zJec. J. Majew STAWNE PRZEWAŻNIE MO gr., drugie 75 gr. Pozostałe ak
CNIEJSZE.
ski. _ W dniu 29 września od- za wygraną. Należy przypusz nisz
skiego. Weksle unieważnia A. Ma
cje były nieczynne przeważnie,
Kostrzewskiego, w biegu jewska.
! będzie się w Krakowie bieg ma czać, że dopiero dzień 15 paź
Z papierów państwowych z powodu braku materjału, z
1500stoczyć
m. Petkiewicz
walkę będzie
bardzo mu
zai ratoński o mistrzostwo Polski, a dziernika przyniesie ostateczne i siał
większem
zainteresowaniem wyjątkiem akcyj Innych banko
| ciętą, na 5 kim jest pewnym fa
i w Łodzi kobiecy bieg naprzełaj rozstrzygnięcie.
cieszyła się 5 proc. Poż. Kon- wych, oraz Warsz. Tow. Ko
wersyjna, zyskując 25 gr. Na palń Węgla, trzymających się
powski; 20.30 Koncert wieczorny z Doliny Szwaj się na scenie teatru Letnlegow parku Staszica strój dla 4 proc. Prem. Poż. In na dotychczasowym poziomie.
carskiej w wykonaniu orkiestry Filharmonii war jeszcze tylko dziś 1 Jutro, poczem nastąpi zam westycyjnej był zmienny. Po
knięcie sezonu letniego.
czątkowo kurs był niezmienio
ł-zawskiej pod dyr. Kaz. Wiłkomirskiego oraz so
GIEŁDA ZBOŻOWA.
Sobota, 31-go sierpnia.
Niezwykle wesoła rewia ściąga codziennie tłu ny, następnie jednak, wskutek
Warszawa, 31. 8. Tranzakcje
listy;
22.00
Komunikat
meteorologiczny;
22.05
Ko
Warszawa. — Godz.
my widzów, którzy oklaskują cały zespół. Szcze większej podaży, obniżył się. na Giełdzie Zbożowo-Towaro•00 Komunikat meteorologiczny; komunikaty munikat P. A. T.; 22.20 Komunikaty: policyjny,
gółem powodzeniem cieszy się parodja „Chóru Wreszcie w końcu wobec prze wej za 100 kg. fr. st. Warszawa.
sportowy
I
nad
program;
22.45
Muzyka
taneczna
Przygodne; 15.40 Komunikat gospodarczy; 16.15
cygańskiego",
wagi dość znacznej popytu nad Ceny rynkowe: żyto 25—25 i
z
„Oazy",
Kącik artystyczny Ligi S. Gosp. — występ art.
podażą i wzmożonego zaintere 1/4, pszenica 41 — 42, owies je
0
dram. p Ireny Borowskiej; 16.30 Muzyka z płyt
Bilety do nabycia przy kasie teatru od godz.
sowania,
kurs się podniósł w dnolity 22 — 23, jęczmień na ka
Iramofonowych; 17.15 Komunikaty przygodne;
TEATR MIEJSKI.
8 wieczór.
stosunku
do
kursu ostatniego o szę 26 — 27, — browarowy 29
17.25 Odczyt z Poznania; 17.50 Ostatnie nowiny
Jutro, w niedziele, dn. 1 września o godz. 830
75 gr. na sztuce. Inne papiery — 31, rzepak 67 — 70, mąka
* wystawy. Transmisja z Poznania na wszystkie wieczorem odbędzie się w Teatrze Miejskim je
państwowe bez zmiany. Rynek pszenna luksusowa 82 — 88, —i
icje polskie; 18.00 Słuchowisko dla dzieci: a) dyny wieczór sióstr Halama.
DYŻURY APTEK.
prywatnych papierów lokacyj 4/0 71 — 75, — żytnia 70 proc.
królewnie Marysi" Kornela Makuszyńskiego;
Bilety
cenie od 1 zł. 50 gr. do nabycia w
Dziś w nocy dyżurują następujące apte nych nie odznaczał się zbytnią — 39 — 40, otręby pszenne 19
„Boćki nieuki" Wandy Tatarkiewicz i Benedyk
kwiaciarni p. Salwy, ul. Moniuszki 2, od godz. 10 ki: M. Lipca, Piotrkowska 193, M. Millera, ruchliwością. Tendencja ogólna — 20, — żytnie 16 — 17. Obro
Hertza; 19.00 Rozmaitości oraz komunikat Torano do 7 wlecz, bez przerwy.
Piotrkowska 46, W. Groszkowskiego, Kon mocniejsza, gdyż 8 proc. 1. z. ty małe. Usposobienie słabe.
areystwa do hodowli koni w Polsce; 19.25 Kostantynowska 15, Perelmana, Cegielniana Warszawy, ofiarowywano po Zwiększona podaż pszenicy.
likaty: rolniczy I meteorologiczny; 19.56- SyTEATR
LETNI
PARK
STASZICA.
64,
H. Niewiarowskiej, Aleksandrowska
1 czasu I odczytanie programu na dzień na- W .
ttepny; 20.05 ..Radjokronika'* —-** M - ~ « Ste-*"ochaimy sia"
airakcyj rewia ukaże nr. 37, Z. J a n k i e l e w l c z a . Stary Rynek 9. (p
Ł

W przededniu wielkiego pojedynku
LEKKOATLETÓW POLSKICH I CZECHOSŁOWACKICH.

Waluty, dewizy i złoto.

0

Radjo-kącik.

w

Nr

j&euaacja: L

Wytrwała

\%w LOLOSRALIIZNI! ZAMIAST KSIĄŻEK.

sfracia: Plot

• ny: I
Redaktor li
dyrektor w

Zbrodniarz wyrwany z rąk sprawiedliwości.
Gloria Sweek, mieszka, a ra
czej mieszkała, w Filadelfji i jest
dzisiaj osobą, o której mówi ca
la Ameryka.
Panna Gloria Sweek miała na
rzeczonego. Kochali się bardzo,
aż pewnego dnia narzeczony
przepadł bez wieści,
ł j. aż do chwili, kiedy wieść się
ukazała, we wszystkich dzienni
kach, że popełnił

m

zakładzie zjawił się rzekomy
lekarz, kazał sobie przyprowadzić narzeczonego p. Glorji, a
kiedy zostali sami, przebrali go

Nowe metody biblioteczne.

w strój dozorcy szpitalnego, a
Korespondent berliński „New
tografowane.
potem wraz z nim znikł be* śla- York Times" donosi o projekcie zowania
Każda książka będzie foto,
„Biblioteki
celuloidowej".
du, a za nim ulotniła się także berlińskiej biblioteki panstwofowana
i drukowana na zwiti
w
której
będą
przechowywane
panna Gloria Sweek.
wej. zmierzającym do zorgani zamiast oryginałów książki sfo- celuloidowym, który rozmiar
jest
40 razy mniejszy
od książki - oryginału.
f
Ta właśnie okoliczność nasil
nęła myśl fotografowania ksifl
żek, by uniknąć budowy W
wych pawilonów
bibljotecj
nych. Najrzadsze egzemplanB
będą nadto wydawane nie vr%
ryginale. lecz

Rozwój inteligencji w biegu stuleci.

od sndrfnj

Certa p

Miesięcznie"
na prowimej
Odnoś zet
Artykuły na
honorarjum
ne. Rekopisó
I odrzuconyc

Cena

DAR ŁĄCZENIA WYOBRAŻEŃ

morderstwo rabunkowe,
Wpadając w jasny dzień do skle
pu jubilerskiego, gdzie zabił wła
ściciela, zrabował najcenniejsze
w kopjl fotograficzne].
klejnoty, ukrył je w swojej tece
Przy odczytywaniu tych ztntiif
I odjechał w czekającem na nie
Dowieść można na podstawie wielkiego i dziś rzec można z nać wielkich czynów, a' tylko
szonych książek, czytelnik W
go aucie.
mogły
dojść
prostego obliczenia,
sługiwać
się będzie wielkim 4całkowitą
pewnością,
że
czło
takie, które tej budowie odpo
do wielkich wynalazków
W tydzień potem go areszto że cudowny organ - mózg musi
paratem
ze
szkłem powiekszjl
wiek
o
prostej
budowie
mózgu
wiadają,
jak
również
prostsze
naszej
epoki.
wano. Zdradziła go chęć sprze być siedliskiem inteligencji. —*
jącem.
Aparat
taki mieścić sr
nigdy
nie
będzie
zdolny
wyko
mózci naszych przodków nie
Poczynając od dziecięcego
daży
Wystarczy określić stosunek
będzie
na
każdym
stole biblq.
bełkotu, a kończąc na filozoficz
zegarka platynowego,
wagi mózgu do wagi ciała, aby
tecznyin.
Włożywszy
zwitek
nych rozprawach, zaczynając aparatu, czytelnik będzie
Wysadzanego brylantami.
się o tern przekonać. Stosunek
m6
Ucieczka
od
miłości!
od naśladownictwa dźwięków wygodnie usadowić się w kr
Cała publiczność oburzona, ten wyraża się w następujących
przyrody, a kończąc na symfon śle i studjować sfotografow
tylko Gloria Sweek wierzyła da cyfrach: u słonia 1:560, u iwa
jach wielkich mistrzów tonów książkę.
lej w niego i była niepocieszo 1:550, u psa 1:350, u goryla
—
zaznacza się rozwój mózgu.
ną.
1.220. a wreszcie u człowieka
To. co dawniej było instynktem
Podziwiać należy pomysł
1:40.
Dniem i nocą przemyśliwała,
koncentrując się w dalszych oś wość niemieckich profesorA
Jak
wynika
z
powyższego,
jak go wydobyć z więzienia, a
rodkach mózgu, dziś stało się ale jeszcze więcej ich — niep
tym czasem śledztwo szło swo człowiek ma najcięższy mózg
u nas świadomością, tryskającą tyczność...
im torem i nadarzyło jej sposób w stosunku do wagi swego cia
z mózgu wielkiego, jego części,
Chodzi o zaoszczędzenie
ła i jest — jak wiadomo — naj
ność do śmiałego czynu.
umieszczonych w czole i skro
sztów
budowy nowych pawft
bardziej lntcligentncm stworze
Jej narzeczonego oddano
niach. Mózg człowieka nietyl
niem.
ko rozwinął sit co do w.flkości. nów. Ale czy sfotografowa
do zakładu psychiatrycznego
O znaczeniu mózgu u zwie
stał się jednocześnie więcej setek tysięcy książek wra*
do zbadania. Dokonał tego zna
rząt
wyrobić
sobie
można
poję
skomplikowany pod względem kosztem dość drogiego — J
ny lekarz staruszek.
wiadomo — celuloidu oraz rfl
cie na podstawie następujących
budowy.
Ale kiedy przyszła rozpra przykładów: żaba, pozbawiona
stwa aparatów powiększ
Stwierdził to przedewszyst- cych.
wa, nie on stanął z orzeczeniem mózgu wielkiego, może jeszcze
kicm prof. Goldstein, dyrektor
przed trybunałem, choć tego try łykać i łapać muchy, a pozba
nie przewyższy wydatków
neurologicznego Instytutu przy
bunał się nie domyślał. Stanął wiona głowy wykonywuje je
na
pawilony?
uniwersytecie frankfurckim na
brat panny Glorji, który był- szcze różnorodne
udziach
zranionych
w
okolicy
przypadkowo bardzo podobny
celowe ruchy.
czoła. Zrazu u tych uszkodzo
do lekarza, asiwa peruka I siwe
Kurczę, któremu utnie się łeb,
nych ludzi nie zauważono żad
DOKTÓR
przprawione wąsy, pomogły do jeszcze biega i lata, gdy tym
nych wybitniejszych zmian. —
wprowadzenia w błąd sądu, któ czasem podobne ruchy u zwie
Pracowali systematycznie, w y 
ry nie wiedział, bo nie mógł wie rząt ssących są już niemożliwe
kony
wując jednostajną pracę zu
dzieć. że prawdziwego lekarza po odłączeniu mlecza kręgowe
pełnie zadawalająco. Z chwil.t
porwała i trzymała w ukryciu p. go wzgl. kręgosłupa od głowy.
jednak, gdy zażądano od nich Cejjielniana 25, t e l . 26-8?'
Gloria Sweek.
Uczeni Kreidl i Karplus stwier
czynu
SoeclallMa chorób skórnych I
Orzeczenie tego „rzeczo dzili. że psy, a nawet małpy —
oto frapujący tutuł nowego filmu Jenny Jugo, czarującej
rycznycb.
Elektroterapla.
Leczea*]
związanego z wyobraźnia.
znawcy" było takie, *e choć pozbawione mózgu wielkiego—
„gwiazdy" komedjowej srebrnego ekranu. Słodkiej Jenny
dolności
umysłowe
odmawia
lampa kwarców*.
wszyscy spodziewali się
o ile pozostawi się im mózg śre
sekundować w obrazie tym będzie „nowo-odkryty" gwia
ły posłuszeństwa.
Prsyimole od godi. 8—i I od (HI
zdor, Enrico Banter.
wyroku śmierci,
dni i ważniejsze ośrodki nerwo
Np. na żądanie wypijali szklan
w niadi. i swleta od 9—1. •'
oskarżonego oddano na doży we, nr>..;u jeszcze poruszać się,
kv wody zupełnie normalnie. — Dla pań od 5—6 oddzlelnapocaalf*
wotni pobyt w domu obłąka przyjmować pokarmy, spać i
Z chwila jednak, gdy podawa
czuwać. Tymczasem człowiek,
nych.
no,,Im szklankę, prosząc, bv udan. że piją. nie wiedzieli, co *
W dwa dni późnie} w owym którego, mózg wielki został- uszkodzony, przestaje być stwo
:i:a począć. Znaczy to, iż utra
Nancy
Caroll
rzeniem myślącem,
cili zdolność wyobrażenia so
v n M M
traci zdolność do życia.
nie czegokolwiek, zastali ska
Nowa rola .dżentelme
Stąd wniosek prosty: mózg
zani na przystosowanie się tyl
, Masofyh rzez,
fałszerzy
pieniędzy.
na ekranu"
wielki musi być siedliskiem nie
ka
słychanie skomplikowanych fun
do faktów rzeczywistości.
Plaga fałszerstwa pieniędzy dze zaczęły zagrażać
kcvj żywotnych, jakkolwiek nie nie jest, jak wykazują badania finansom rzymskiego Imperjum.
Zabrakło im daru k >mbinacjl,
daja się jeszcze zupełnie ściśle historyczne, cechą naszej ery;'
Rzyni 'zmuszony był przed pomysłowości, słowem czynne
określić na podstawie dzisiej odrabianie
pieniędzy znane sięwziąć energiczne kroki prze go życia ducha, dzięki zacieś
szej nauki. Ponadto, im wyższy yło już w starożytności, a na ciwko fałszerzom. Wysłana
nieniu mózgu w uszkodzonych
gatunek zwierząt, tern więcej wet procesy o fałszerstwo w na
częściach czołowych. Ta samą
, ekspedycja karna
rozwinięty jest mózg wielki, szych czasach są drobnostką ukarała na miejscu śmiercią ciasnotą mózgu odznaczali się
tern ważniejsze ma funkcje do w porównaniu z takimże prze część, podrabiaczy. Reszta jed w stosunku do nas nasi przód,
. . .
, ,
* —|» poiuwuiiuiu e. i a i . I I I I / . U prze- nak zdołała się ukryć, udając kowie.
zwierząt
gatunku ważu , sięd ewmRzymie
spełnienia,niższego
gdy tymczasem
sądowym,
rozegrał
przedjaki
1600
laty, sfę do]„Rzymu, gdzie włóczyli
Powstaje stąd pytanie czy In
niejsze czynności obejmują inne procesem, zakończonym
się ci uciekinierzy dług! czas teligencja ludzkości jeszcze roz
części mózgowia: mózg średni,
,bez zajęcia. Udało im się wre winąć się może? Odpowiedzi ustraceniem 7,000 ludzi.
mały i t. d.
Rzeczywiście, drobnostką są szcie otrzymać pracę w pań dzidić na to można częściowo,
Jednocześnie z wzrostem
zaznaczając, że obecny stan na
obecne
ostre kary za fałszer stwowej mennicy, gdzie zostali szego
czynności mózgu
wielkiego,
mózgu wielkiego nie jest
przyjęci
jalft)
wzrasta i jego masa. Jest to pro stwo pieniędzy w porównaniu •wykwalifikowani robotnicy.
ostateczny, że rozwój jego po
z
tak
drakońskiem
postępowa
ces stałego, trwałego rozwoju,
Eks-fałszerze więc wyrabiali stępuje jeszcze i że wraz z nim
zbadany w cyfrach, poczynając niem sadowem.
następować musza coraz to no podbije serca męskie jak*
Adolphe Mertfou
Jak donosi jedno z czasopism prawdziwe monety legalnie.
od goryla i praczłowieka (pithe
we zmiany w subtelnym ustro ,.Branka syna puszczy". Mik**
Trwało
to
kilka
lat.
Wtem
kantropus) aż do człowieka (ho berlińskich, kierownik oddziału nadszedł szczęśliwy 1 radosny ju mózgu, otwierając drogę no
numizmatycznego węgierskiego
najelegantszy artysta Hollywo mo sapiens).
wym, niezbadanym dotąd zdol- tka Nancy zdobywa miarowi
dla
nich
okres
czasu.
Wyszło
coraz większe uznanie pralf
muzeum
narodowego
doktór
An
od^
wykończył film p. t.
Rozwój ludzkości śledzić mo
prawo, pozwalające na bicie mo nościom u m v s ł o w v
drzej
Aifóldy
odkrył
teraz
do
Jgujjlj ?ności^^„Igraszki kobiet".
żna d z i ę ^ j r o z \ y ^ o w ^ ^ n ó z ^ u
piero tę tysiącsześćsetletnią za net poza państwową mennicą
gadkę tej największej w dzie także prywatnym t. zw. „moneDawni fałszerze,
jach świata, a zalegalizowanej tarjuszom".
jako wytrawni „specjaliści" roz
wyrokiem sądowym
poczęli na nowo
masowej rzezi.
Zioty tron „Wielkiego
Mogoła".
fałszowanie monet.
Juliusz Cezar ojcem nowoczesnej
prasy. Już przed wielu laty wpadło
Prawo to było dowodem we
Po raz pierwszy od czasów rażenie; „Skarby wielkiego M*
doktorowi Alfoldy na myśl, że
Podczas rozkopywania tere pejusza, rywala Juljusza Cezara w wielu numizmatycznych zbio wnętrznej słabości i zwiastu niepamiętnych ułożono szczegó goła".
*nu w Ostji, znaleziono
nem upadku państwa rzymskie łowy
(49 r. p. N. Ch.) _ odezwa Ce rach znajdują się
tablice ścienne,
zara do obywateli rzymskich — podrabiane rzymskie monety, go, to też z chwilą dojścia do
spis skarbów,
Na wióf Wiedeński.
które odgrywały w czasach Ce lista nowych konsulów — ob
władzy cesarza Aureljana, poło należących do „korony per
zara rolę gazety. Znajduje się wieszczenie o tern, że biedni zo początkowo uczony ten sądził, żył on wreszcie koniec tym skiej". Pierwsze miejsce wśród
że okazy te są pochodzenia póź praktykom. Znosząc prawo o
tam wiadomość o śmierci Pom- stają na przeciąg roku
pod kierunkiem lekarza specjalisty
tych kosztowności zajmuje
niejszego , następnie jednak do prywatnych
wykonuje podtug od Sitki gipsowali
mennicach,
ozwolnieni od czynszu dzierżaw szedł do wniosku, że aczkol
tron wielkiego Mogoła,
strzegł on fałszerzy i dopiero oceniony na 50 miljonów dola Wkładki na stopa płaską, goisety
nego
wiek numizmaty są falsyfikata gdy ostrzeżenia nie skutkowały
ortopedyczne, aparaty ortopady*'
i t. d.
PORADNIA
na, protezy i t. p.
mi, mają jednak wartość muze
rów, oraz brylant Daria-i-Nur,
nakazał
aresztować
Na podstawie znalezionych ta alną i jako godne uwagi antyki
czyli
Obstalunki priyim.: Gdańska 28
WENER0L0GICZNA blic należy uznać Cezara za oj zasługują na ściślejsze badania.
wszystkich podrabiaczy
m. 1 od 5—7,
„Morze światła",
Lekarz y-specjali stów
ca współczesnego dziennikar
Kontynuując swe nadzwy nietylko w „wiecznem mieście", który nie mógł być nawet oce
stwa.
ZAWADZKA 1
CHMIELNICKI
Hersz,
czaj ciekawe badania, doszedł ale i w całem państwie.
••Tana od 8 rano do 9 wieczór
Rezultatem było stracenie niony, bo bez rozdrobnienia na iksinle zgubił książeczkę wojsko**
Na tablicach owych umiesz w ostatnich czasach ten węgier
kawałki, nie mógłby zostać ku
od tl—12 1 2—3 priylmute kobieta
czano nie tylko
ski uczony do wielce interesu siedmiu tysięcy ludzi na Kapi piony nawet przez najbogatszą wydaną przez P. K. U. Łódź.
l«karx
wiadomości o zwycięstwach jących odkryć. Wykazał mia tolu, co spowodowało, iż pod firmę jubilerską. Perły szacha
W niedziele i lwięta od 9—2 pp.
rzymskich legjonów w Galji, nowicie, iż około roku 325 po rabianie pieniędzy ustało w ca perskiego ważą
SPRZEDAM pokój z kuchnią z V*
Leczenie chorób
łem imperjum na długi czas.
lecz również codzienne biulety nar. Chr. grasowała rozległa
weml meblami niedrogo z powód'
WENERYCZNYCH, MOCZO4
kg.,
P Ł C I O W Y C H I S K Ó R N Y C H ny o zdarzeniach wewnętrznych
wyjazdu zagranicę, oraz plac 15X3°
banda fałszerzy pieniędzy,
rubiny 5 I pół kg., szmaragdy 5 m. w Chojnach. Wiadomość: Slaak*
Badania krwi i wydzielin na
o kampanjach wyborczych i re która będąc doskonale zorga
kg.
Wszystkie
te
skarby
razem
eyiłlis i (rypar.
zultatach wyborów. Słowem — nizowana, grasowała na tery34, Sienkiewicz. Od tramwaju 5 **"
Dr. med. H. LUBICZ zostały ocenione
nut.
lonitaiKii i neorologitin I orologitm. gliniane te biuletyny
torjum dzisiejszych Węgier i za
na 170 mil jen ó wdolarów.
Gabinet awlatlo-Ucaniciy.
Powrócił
pełne były iniormacyj,
trudniała mieszkańców wsi i
Co się tyczy tronu Mogola,
Kosmetyka lekaraka
które dzisiaj zamieszcza się na miast tamtejszych, a nawet i ulica Cegklnlana 43. te!. 11-32. warto przypomnieć, że „Wielki EDWARD Baranowski, zam. Sienie!**
Oddiialoa peoiakaloia dla kobiet
kolumnach gazet. Oryginały ta- dzieci. Przy znakomitej tech Soeclallsta chorób skórnych, wene Mogoł" był to niegdyś tytuł mo wicza 64, zgubił kartę mobilizacyl"*
blic-gazet wywieszano w Rzy nice i coraz większej specjali rycznych I moczonłclowych. Naświe narchy w Indostanie, którego wydaną przez P. K. U. tódź miasto l
P O R A D A 3 al.
tlanie lampa kwarcowa.
mie, a kopje rozsyłano do miast zacji, rozwinął się ten proceder
majątek stał się przysłowiowym
prowincjonalnych.
tak silnie, że fałszywe pienią PrzYlmule od eodz. 8—10 i od S—8. Stąd powstało przysłowiowe wy! HASKIEL Knap zgubtf
Ola pań od 3—5 oddziel, poczekalnia
wojskową wyd. w Brzezinach.
Ą

jest najważniejszą cechą umysłu ludzkiego.
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Olbrzymie skarby

Prawzory dzienników.

Nowy Jorl
„Echa"). — L
mtartowal ster
ft ':,!;•'•.:.:. L;vL
V ;
<• do 1
Dr. Eckner
przybył i

ahv się in>/lo

sowymi tOW£
t y dookoła śv
był jeszcze p
tnaszyn i wvd
ostatnie
:Dr. Eckener
wvm Jorku, z
kowania z tov
•Uriysłowem
„Akron" w sp
iia
stałej k
sterowcem mi
Jneryką.
Sterowiec
który odbył 1<
według orzec:
Ta
nie m
'do utrzymyw
nikacji. albow
l a przeciwne
od stron
musi być zaoi
sze i silniejsze
wu pociągnie
ność zwiększ <
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