Nr.

C*ny ogłoszeni
Przed leksfem Ł i I-» sfrona 27 gr.
za w. mim I lam. strona 6 tam; w
tekście 27 gr.; nekrologi 20 gr.; za
tekstem 20 gr.; zwyczajne 17 gr.;
drobne 12 gr. za wyraz, dla po
szukujących pracy 10 gr.; na)
mniejsze ogłoszenie 1.20 z l , dla
bezrobotnych 1 zi.
Ogłoszenia zamiejscowe I dwukolorowe o 50 proc. drożej; ogłosze
nia zagraniczne I trójkolorowe o

em.
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ijer z dyplomasn natychmiast
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(.-oz. Maizepa, po

TrJo.
po pol. I wlec*
rch czasów.
— Kopciuszek.
ki — Wystawa.

Srego się śmieją.
taka,

>nie.
dzej.
dz. 4, 6, 8 i 10.
zieleni?"
siecią Sergiusza,
ność.

idea.
t.
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(asnego syna.
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Łódź, NFedzIela 5 stycznia 1 9 3 0 r.

100 proc. drożej.
Za termm druku administracja nie
odpowiada.

Zderzenie parowozów pd Kutnem
Nowy występ bandytów pod Wieluniem.
Łódź. 5 stycznia. Ścigani
przez czynniki śledcze w la
sach wieluńskich bandyci. —
sprawcy zuchwałego rabunku
dokonanego w kancelarii rejen
ta Rokosowskiego w Zduń
skiej Woli. nie zostali dotąd ulęct. mimo. iż
znaiduja sie w potrzasku,
*ą bowiem osaczeni z jednej
Strony Przez pierścień policyj
ny, zaś od granicy — prze?
*traź graniczną.
Rozzuchwaleni bandyci mi
mo trwaiąceeo dniem i nocą po
ścieu dokonali w dniu wczo
rajszym
nowego rabunku
na terenie nadleśnictwa Ożogi,
na powracającego z jarmarku
w Wieluniu Stefana Pilaka. za
mieszkałego we wsi Bronisła
wów, pod Wieluniem.
Kiedy Pilak przejeżdżał wą«ka drożyną leśną pomiędzy
wsia Mokre a nadleśnictwem
Ożogl z za pni'drzew wysko
czyli dwaj uzbrojeni w rewol
wery bandyci. Wieśniak, nie
tracąc zimnej krwi podciął ko
nie usiłując zbiec.
Jednak jeden z bandytów
wskoczył na wóz I silnem ude
rzeniem rękojeścią rewolweru
w skrori.
pozbawił wieśniaka przytom
ności. Obrcwidowawszy swą
ofiarę, bandyci zrabowali 110
'złotych w gotówce
af&tt^eksie na sume 1200 złotych, poczem skryli się w lesie.
Oprzytomniawszy Pilak do
jechał do pobliskiego posterun
ku policji 1 zameldował o na
padzie.
, Policja przeszukała niezwło

cznie teren, na którym bandy
ci* dokonali napadu, jednak ni
kogo nie ujęto.
Dokładny rysopis obu opryszków. podany przez Pilaka. od
nowiada w zupofności rysopi
som ściganych bandytów.

Jak się dowiadujemy w ostatniej chwili bandyci nie po
suwają sie naprzód, z czego
należy wnioskować, że został;
osaczeni ze wszech stron.
Ujęcia ich spodziewać się
należy niebawem.

SZEF

RZĄDU

Trzy osoby ciężko ranne.
Kutno 5 stycznia. Pod Kut
nem wydarzyła się katastrofa
kolejowa.
W czasie manewrowania
parowozu pociągu towarowe
go nr. 27. który miał wyruszyć
za chwile w stronę Warszawy

PRZY

z parowozowni wyjechał w kie
runku stacji
pociąg służbowy,
złożony z parowozu i 2 wago
nów.
Wpobliżu nowej parowozo
wni, odległej o 2 kim. od sta-

PRACY.

PRASY W NfflBB
Sprawiedliwa krytyka nie wywoła represyj.

stji Kutno oba parowozy, idąc*
w przeciwległych kierunkach,
nie zauważywszy sie wzajem
nie
wskutek panującej mgły.
zdcrzyłv się.
Jeden parowóz wraz z w a
gonem służbowym uległy w y
kolejeniu.
Ciężko ranni są: hamulco
w y Bolesław Przezdzisk, pra
cownik biurowy Józef Saler r>
raz pomocnik naczelnika paro
wozowni, inż. Konstanty Su
szyński.
Poza tem ranni są Jeszcze:
naczelnik parowozowni, inż.
Chludziński,
10-letni
Herod
Neyman oraz trzy osoby, w
tem jedna kobieta, których na
zwisk jeszcze nie ustalono.
Władze kolejowe prowa
dzą energiczne dochodzenie w
celu ustalenia, kto ponosi odpo
wiedzialność za to karygodna
niedbalstwo służbowe, którego
ofiara padli przeważnie sami
pracownicy kolejowi.

Warszawa, 5. 1. (Od wł.[
W imieniu zebranych powi- ustąpieniu, że znowu
że nie spotyka jej zbyt wiele
kor). Przed południem premjer ltal premiera
stanie na czele rządu.
na swej trudnościami najeżo
Bartel bvł obecny na posiedzo
red. Bazylewski.
Premjer Bartel podziękował nej drodze. Prezesurę gabine
niu komisji budżetowej, gdzie który przypomniał dr. Bartlo- za serdeczność, z jaką dzienni tu objął na życzenie Marszał
obradowano nad budżetem Ra wi przepowiednię, wypowie karze go powitali, którą
ka Piłsudskiego, przyczem mo
dv Ministrów. Pojawienie się dzianą w dniu pożegnania po
tem bardziej cenić potrafi,
że zapewnić, że równie skwa
premiera i jego przemówienra
pliwie objąłby
spotkały się
nawet mniejszy urząd.
z życzliwa oceną
gdvbv tego zażądał Marszałek
większości posłów. Pierwotna
chociaż przykro mu zawsze
rezerwa wobec nowego szefa
odrywać sie od swoich zajęć
Odznaczenie.
rządu ustępuje
naukowych.
dodatniemu wrażeniu,
Ciężkie oskarżenie pod adresem
Swoje przemówienie prem
jakie wywołały pierwsze kro
jer Bartel zakończył następują
Sowietów.
ki dr. Bartla po objęciu preze
co:
sury gabinetu na terenie par
Paryż, 5. 1. Wychodzący nych afer sowieckich, tak. że
„Proszę ml wierzyć, że ulamentarnym.
w Paryżu dziennik rosyjski —» rewelacje jego noszą pewne
czynie wszystko, aby prasa by
cechy prawdąpobieństwa.
W porze obiadowej p. pre „Wozrożdonje" zamieszcza
ła informowana
mjer wraz z szefem-sekretaria
w sposób dokładny ł ścisły.
tu p. Zaćwilichowskim | refe na temat olbrzymich fałszerstw
Nie
przewiduje możliwości urentem prasowym prezydjum dzieł sztuki, dokonywanych w Nowy szef francuskie
trudnienia
panom pracy. Pa
Rady Ministrów dr. Chwackim Sowietach. Na czele tej akcji go sztabu generalnego
nowie macie bardzo wielkie i
udał się do klubu sprawozdaw stoi niejaki Źyłtuchin, były ofi
ciężkie obowiązki informowa
ców sejmowych, gdzie zebrali cer huzarów carskich, który
nia i stwarzania
się wszyscy sprawozdawcy straciwszy przed wojną cały
opinjl publicznej.
sejmowi In corpore.
majątek, wpadł na pomysł
X X
Z mojej strony panowie nie do
fałszowania dzieł sztuki
znacie utrudnień. Proszę mnie
I sprzedawania ich bogatym
traktować surowo, byleby za
kupcom rosyjskim, jako własne
wsze sprawiedliwie. Insynuo
zabytki rodzinne.
wanie komuś rzeczy, których
Zdolności te postanowił w y 
ten ktoś nie miał na myśli było
korzystać rząd sowiecki i urzą
I jest dla mnie największą przy
po powrocie z Krynicy.
INŻ. W A C Ł A W WYRZY
dził w Moskwie dla Źyłtuchma
krością. Wszelkich wyjaśnień
Warszawa, 5. 1. (Od wł. ministra spraw zagranicznych. specjalna pracownię fałszerską,
których panowie będą potrze
KOWSKI.
łcor.). Na dworcu powitali po Zaleskiego.
dodając mu do pomocy kilku
bować, gotowi będziemy za inspektor pracy 13 okręgu zr>
wracającego wczoraj przed po
O godz. 8 wieczorem odbyr wybitnych artystów.
wsze, ja i mol urzędnicy chęt-i stał odznaczony Złotym K r z y
łudniem z Krynicy Marszałka p. Marszałek dłuższa konferen Żyłtuchfti rozpoczął swą pracę
nie panom udzielać".
żem Zasługi.
Piłsudskiego premjer Bartel, cję z premierem Bartlem.
na wielka skalę. Fałszowano
X
X
minister Józewski 1 ministei
P. Marszałek skrócił swój obrazy wielkich malarzy świa
Prystor.
pobyt w Krynicy o cały ty towych, znajdujące się w Rosji,
W południe Marszałek Pił dzień.
poczem wywożono je zagrani
sudski
P. Prezydent Mościcki w y  ce 1
GENERAŁ WEYGAND,
jechał do Spały, skąd powróci sprzedawano iako oryginały.
przyjął na dwugodzinne)
— znakomity współpracownik
dopiero w sobotę.
audiencji
W ten sposób wielu amery
Warszawy.
kańskich bogaczów włożyło marszałka Focha, został miano
wany
szefem
sztabu
generalne
Warszawa, 5. 1. (Od wł.
Na stanowisko to wymienia,
olbrzymie sumy w falsyfikaty
Żyłtuchina. podczas gdy orygi go armii francuskiej na miejsce kor.). Dotychczas na miejsce ne sa dwie kandydatury, a mla«
generała Debency. (h)
dymisjonowanego
wojewody nowicie dr. Stempowskiego o*
nały znajdują się nadal w Ro
grodzkiego p. Jaroszewicza nie raz b. komisarza rządu, obecne
I N S P E K T O W E G O S Z K Ł A io ? J 1 ' ',
! sji
wyznaczono
go wojewody nowogrodzkiego,
Pismo twierdzi, że szereg
4
Ceny konkurencyjne
żadnego
następcy.
TeL 139-00
p.
Beczkowicza.
obrazów Siemiradzkiego 1 Or
-XXłowskiego, wydanych
przez Sowiety Polsce
na podstawie traktatu ryskiego
Drugi miesiąc pod wodą.
Warszawa, 5. 1. (Od w ł .
pochodzi również z pracowni
Śmiertelny koniec
filmu.
kor.). Wczoraj minister spraw
Żyłtuchina.
Oryginały tych obrazów, wewnętrznych Józewski złożył
pochodzących ze zbiorów pol oficjalne wizyty
skich,
nuncjuszowi apostolskiemu
pozostała nadal w Moskwie. ks. arcybiskupowi MarmaggieJ r .
Artykuł podpisał znany pu- mu oraz ambasadorowi p. Lalicysta rosyjski Aleksiejew, roche.
który w y k r y ł już wiele podob

Wizyty ministra
Jeżewskiego.

l

:cce Izy.
drodze.

własnego syt*.
> godzirjie 4-e|,
iwodna S. 44.
6.30, s.i."i, m.n»

Em
owi.
. 7.44,
$7.
0.32
0.10,

utkowskl
L

Już drugi miesiąc trwa nie
zwykła o tej porze roku po
gódź w południowej Anglji. W
porkshire. stolicy hrabstwa tesamego brzmienia, zbudo

wano dla mieszkańców specjal
ne chodniki drewniane wzdłuż
ścian domów, aby umożliwić
pieszą komunikacja
(w)

Plaża morska w pobliżu Los niecia znanego bankiera belgłr
Angelos w Kalifornii, nad któ skiego Loewensteina w kanał*
rą zderzyły się dwa samoloty La Manche. Podczas zderzę*
pasażerskie podczas zdejmo-j nia zclmelo 10 osób.
(w)
wania sceny osnutej na tle uto-|

Słr.1

„V. C TT O

T

n

Mycie asfaltu na ul. Piotrkowskiej

*

Nr 5

Fałszywi kontrolerzy

jest ciężarem niesłusznie zwalonym na barki dozorców.
Ostry memorjał pod adresem Magistratu.
Lodź 5 stycznia. Jak się do jest w takich warunkach bar
wiadujemy w lokalu Domu L u  dzo nikły, a nawet szkodliwy,
dowego odbyło się wielkie ze zwiększający jeszcze bardziej
branie dozorców domowych antysanitarny stan ulicy i kla
m. Lodzi, na którem omawiane tek schodowych w posesjach.
bvłv najaktualniejsze bolączki
Praca czyszczenia (mycia)
tego zawodu w związku z po ulic jest wykonywana bez do
ra zimowa i wyasfaltowaniem statecznych narzędzi pracy w
ulicy Piotrkowskiej
godzinach, kiedy mycie tychże
W czasie bardzo burzliwej
nie powinno mieć miejsca
'dyskusji uchwalono rezolucję ze względu na bezcelowość
następującej treści:
pracy i bezpieczeństwo życia
„Wprowadzenie w Łodzi dozorcy i jego rodziny.
zwyczaju
źfebrani domagają się od
mycia ulic
Ma^stratu m. Łodzi zajęcia się
przez dozorców domowych, co losem dozorców domowych i
ma już miejsce na ulicy Piotr uwolnienia ich oraz ich rodzin
kowskiej, gdzie jezdnia jest as od pracy, która winna być wy*
faltowa." dozorcy stwierdzają, konywana przez ludzi, utrzy
fce godzi to w ich interesy gdyż mywanych przez
zatrudnia nietylko samego do
samorząd lódzkł.
zorcę,
Dalej zebrani domagają się
ale i jego rodzinę,
zwolnienia dozorców domo
która nigdv nie zobowiązywa wych
ła sie do pełnienia tej czynnoś
od rąbania lodu
ci. Jest to praca, która winna na mostkach przechodzących
bvć wykonywana przez
przez całą jezdnię, oraz aby ze
speclalnych ludzi,
strony policji dozorcy nie byli
zaangażowanych przez Magi zmuszani do tej czynności gdyz
strat m. Łodzi lub zaintereso przez to nie są w stanie wyko
wanych właścicieli nierucho nywać swoich obowiązków w
mości, tak. jak bywa w War posesjach przez nich dozoro
szawie Poznaniu 1 zagranicą. wanych.
Rezultat pracy dozorców
Czyszczenie mostków leży

Kradzież

obrazu
mńjona

wartości
złotych.

w kompetencji Magistratu m.
Łodzi, który powinien się tern
zająć.
Zebrani upoważniają zarząd
Chrześcijańskiego Związku Do
zorców Domowych do wystą
pienia w tej sprawie w Magi
stracie m. Łodzi, celem załat
wienia kwestii mycia ulic i l ą ban ą mostków".
Po uchwaleniu powyższej
rezolucji zebrani ponadto w y 
powiedzieli się w tej sprawie
w ten sposób, że żądania swe
są gotowi poprzeć jak najdalej
idacemł posunięciami.
(x)
:

Katastrofalne

rzystały różne ciemne indywi
dua, które
podając się za urzędników
skarbowych kontrolują i lustru
ją przedsiębiorstwa, dokonywując nadużyć.
Ostatnio zanotowano tego
rodzaju wypadkł w okręgu
przedsiębiorstw, należących do
XII Urzędu Skarbowego
O nadużyciach powa 'omione zostały władze bezpieczi-ństwa. które wszczęły poszuki
Z okoliczności tej. Jak nas wania za oszustami.
informuje Izba Skarbowa, sko-

skutki zimowej
we Francji.

ulewy

grudniu,

w

| P ) - Praca wok
1 W Wiedniu „Kult
^szego filmu polst
f * e c na e.uropejsl
<Puie szybko napi
**Yser M. Waszyń* sobie energją I
^ P i ł do inscenl

Niezależnie od tego I?ba
Str.rbowa w Lud i! »odais lic
v domosc właś-;.c.c!'jiii r / i d
S'i biorstw. ab / w izie zbawie
nia się u nich ur/.cdiuków skar»
• wvch dla d')ko'ini a
"r:>it
żądali okazania legitymacyj.
stwierdzających Ich stanowi
ska.
W ten spWib unknie sie na
przyszłość wszelkich nadu
żyć.
U)
;

:t

r

ogólnych scen Kin

> na wybitnie orygli
f i posiadającej dc
zwartą struktui

W ciągu pierwszyc

intensywnej p
°np największe s
"V n na specjalną u
momenty eroty
^ane w sposób w
:

c

Zwęglony trup na żużlach.
Ofiara

Katowice. 5. 1. Na hałdzie
koło kopalni . Matylda" w Lipłnach znaleźli udający się do
pracy górnicy dwie, wystają
ce z pod zwałów
nogi ludzkie.
Gdy rozkopano żużle, wydoby
to resztę ciała w stanie
zupełnego zwięglenia.
Ze znalezionej przy zwło

i

tftedeń,
8

Łódź. 5 stycznia. Jak już
donosiliśmy, od dnia 2 stycznia
1930 roku,
trwają kontrole
przedsiębiorstw handlowych,
zarządzone przez władze skar
bowe celem stwierdzenia, czy
wszystkie przedsiębiorstwa za
opatrzyły się w świadectwa
przemysłowe na rok 1930. W
tym celu na miasto sa wydele
gowani specjalni
urzędnicy
skarbowi, którzy odwiedzają
przedsiębiorstwa.

alkoholu.

"etny, acz wybitni.

kach butelki po wódce, sadzie
należy, iż zmarły, uraczywszy
się alkoholem
zasnął u stóp hałdy.
Odurzony wyziewami zostaj
przysypany gorącym żużlem.
Donosząc straszna śmierć.
Wobec zupełnego zwęglenia
twarzy, nazwiska nieszczęśli
wego nie zdołano ustalić

w

nieustraszoną

czasie nakręcan

'rozgrywających

p c h a ł e m Varcon-,

. Mozżu
^Cy obecni zmuszę
p

' etersen

•Puszczenia atelier,
2

«nelkiem niezadooczarowaniem. D
[Urywało koncerto
'ymentalna melodja

' tanga wytworzyb

Ciężki kufel od piwa
zwyciężył

półtora

Polska

Co o tern m ó w i I z b a S k a r b o w a ?

*T|ątkowy nastr
ł

wpłynął na bo
'^ch podówczas

restauratorką

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

azie.
Łódź. 5 stycznia. W dniu wofafi bójkę. Inni goście po
wczorajszym w godzinach wie śpieszyli z pomocą
"elier zaległa grol
czorowych
•łychać było jedyi
osaczonej za kontuarem
aparatu do zdję
restauracja Wilhelminy Donne- właścicielce lokalu.
rowej
waszyńskl poro2
Krzesła, kufle I butelki z »
' aktorami na migi
na Placu Kościuszki w Toma częły fruwać w powietrza, ra'
szowie - Mazowieckim
była niąc obecnych.
«zyć
wytworzonego
Bójka skończyła się fatalnie
W kąpielisku nadmorsklem rlal". którego dolne piętra zo terenem krwawej rozprawy,
•ceny te, utrwalone
Boulogne usunęła się wskutek stały zupełnie zasypane. Za wywołanej przez kilku znanych bowiem p. Donnerowa ugodzo
.Przez wytrawnego
długotrwałych deszczów cała równo 6-piętrowy hotel, jak i na miejscowym terenie awan na w głowę ciężkim kuflem od
turników.
i, fheye^a, twórca
piwa,
padła
nieprzytomna
na
góra. Olbrzymie zwały ziemi okoliczne budynki musiano o| i będą niewątpliv
Zajęli
oni
stolik,
przy
któ
ziemię,
co
widząc
awanturnicy
skał zagrażają największemu próżnić.
(h)
* najefektowniejsi
rym bawili się. racząc się obfi zbiegli.
lotelowi miejscowemu „Impe*<W „Kultu Ciała",
cie alkoholem przez kilka go
Donnerowa odniosła powa
ult Ciała" roi się
dzin.
żną ranę skroni i przewieziona
opodobnych
p
Mając porządnie w czu została na kurację do szpitala.
*rsklch ii opi
operators
bach, usiłowali, nic płacąc ra
perskich
Powiadomiona o awanturzej
chunku, wymknąć się cicha policja zatrzymała jednego z a ,
I w sceny o dużyn
czem.
em
i kolosalnem
wanturników
Spostrzegłszy to iednak —
napięciu ni e r w ó i
październikowej.
niejakiego Goldmana,
,-*alizalorzy
i kilku zbiegłymi wszczęto. **"*i«*al
i r« i nr zw idą w
Ryga S. 1. Z Moskwy dono 1's^opada. Nazwy miesięcy po o. Donnerowa usiłowała ich
fworzenla
z „Kult
zatrzymać.
Awanturnicy
wy>
poszukiwania.
szą, że państwowa komisja pla zostają te same. mają być zmie
p
w
rodzaju
polsk
nowa nadała ostateczna redak nione tylko
(Zmysłów",
filmu,
cję projektowi o zmianie kalen
nazwy dni.
Ngo atmosferą ero
darza w Z. S. S. R. Według u- Rok liczy 305 dni. przyczem b
Ponego
jednak pr
chwalonego projektu, rachuba dni, na które przypadają święta
Ssewmk przyczyną
nieszczęścia.
Jrafji.
lat od Narodzenia Chrystusa
rewolucyjne, pozostają poza ka
łość rozgrywa si<
Łódź. 5 stycznia. W dniu
ulega skasowaniu.
lendarzem. Oprócz tego rok so onegdajszym wieś Rokszyce, na co Jednak Kazimierczak nN
zesnych dekorac
chciał
się
zgodzić.
Kalendarz sowiecki wprowa wiecki dzieli się na cztery
. fantazji i polotu,
w
powiecie
piotrkowskim
była
Zdenerwowany
uporem
są
dza nową erę komunistyczną. kwartały, dwanaście miesięcy,
•djęcla zbliżają się
Pierwszy rok tej ery rozpoczy po trzydzieści dni każdy, każdy terenem krwawej bójki. Po siada Siwakowski napadł Kazif tempie ku konco
między
dwoma
mieszkańcami
mierczaka
na
drodze
i
zaczął
na się od rewolucji październi miesiąc zaś na trzy dekady.
?ły do nakręcenia I
wymienionej wsi Wacławem go okładać sztachetą, wyrwa
kowej, t. zn. 1917 r. Początek
Nowy kalendarz sowieck' Siwakowskim i Piotrem KaziMcoracje
(sala res
ną z płotu. Zanim rozszalałe
roku przypada nie na pierwsze* ma bvć wprowadzony w roku
f pałacu kryształo\
mierczakiem
toczyły
się
spory
go
Siwakowskiego
obezwład
•{.» stycznia, lecz na pierwszego 1931.
taberga i hall hotelo
na tle
niono. Kazimierczak
*ry w Budapeszcie
wspólnie kupionego siewnlka. padł nieprzytomny na ziemię
"
scenach tych blo:
DOKTOR
aczkolwiek dał ze złamanym obojczykiem i le
ZA WYNAGRODZENIEM 25 zt. pro Siwakowski,
°nawcy ról główna
szę zwrócić do administracji ..Echa" taka sumę. jak i Kazimierczak, wem ramieniem oraz kilku poVarconyl i Agnes
walizkę, zostawioną w dorofce, tadąu uważał, że siewnik więcej na ważnemi ranami głowy.
J Krystyna A n k w i c
na stacje Łódż-Fabryczną dnia 3 b. leży do niego, ponieważ sam go
Ciężko poranionego prze
Cegielniami 25, t e l . 1 2 6 - 7 8 m. o godz. 8,30.
i Bodo, Paweł O w i
sprowadził z Piotrkowa, chcąc wieziono do szpitala.
Js
z teatru Reinhai
zaś
stać
się
jego
właścicielem
•specjalista chorób skórnych i wene
Sprawcę krwawego pora
» tych dniach odw
DO WYNAJĘCIA umeblowany pokój postanowił wspólnika
spłacić,
rycznych. Elektroterapja.
Leczenie
chunku sąsiedzkiego aresztor
w wytwórni p mir
dla samotnego pana. Wiadomość —
wano.
lampa kwarcowa.
"ocny Rzplitej w
lt<

!f""""

w

H

m

Nowy kalendarz sowiecki.

%

Krwawe rozwiązanee spółki.

Arcydzieło
holenersklego
mistrza Van Dycka p. n. „Kon
cert anielski", którego wartość
oszacowano na półtora miljona
złotych, zostało wysłane z Bru
kseli do Londynu pod ścisłym
nadzorem. Ku przerażeniu ad

resatów okazało się po otwar
ciu przesyłki, której pieczęcie
bvłv nienaruszone, że obraz zo
stał po drodze w niewytłuma
czony sposób wykradziony.
Na zjęciu: puste ramy po ot
warciu przesyłki.
(h)

PORADNIA

WENEROLOGICZNA

Miro prlto i zażaleń w Łęczycy

L a k a r a y - . p a a ł a l l a t ó w

ZAWADZKA

a l . Plac K o ś c i u u k l Nr. 31
przyjmuje: w o s a d a l a

Plątak

w poniedziałki od godz. 8r. do 4 p.p.
przyjmuje:

W oiadiił

1

• a y n a i od 8 rano do 9 wl.cror
• d I I —13 I 2—3 priylraul* kobiote
lokari
w olodałolo
lwięta ad • — 3 pa.
L . c i . n l . chor6b
WENERYCZNYCH, MOCZOPŁCIOWYCH I SKÓRNYCH
Badaai* krwi i w y d i l . l i n aa
lyfllli i trypor.

Grabów

w łrody od godz. 8 r. do 4 p. p.

Z a ł a t w i a w sprawach i
Podatkowych, sądowych,
wojskowych, akcyzowych,
administracyjnych i umów

Konstolitti t innlc-oln i urologii!
Gąbina* ewiatio-iacanlaay.
Koamakyka lekarska
Oddiialna poca.kalota dla koblot

U W A W A : Iniomacj* bez
płatne.

PORADA 8 al.

LECZNICA
LEKARZY

Dr. med.

SPECJALISTÓW

W0ŁK0WYSKI

PI. Wolności 9, fr. II p. Lipińska.

Przyjmuje od godz 8 — 2 I od 3 — 9
W niedziele I święta od 9 do I w pol

Dr. L e w k o w i c z

PRZYBŁAKAL sie wilk ciemny z oKONSTANTYNOWSKA 12. tel. 155-52 brożą. Odebrać za zwrotem kosz
Choroby skórna, wanerycz. i plclo*e tów, ul. Głowackiego 3, Bałuty u go
Przyjmuje od f, 9 — I I od 6 — 8 spodarza.
dla pan od 4 — 8.
ZARAZ sprzedam
sklep
rzeźnlczy
Dla niezamożnych ceny lecznic.
wraz z nrzf.dzenlem, n!. Łagiewnloka 38. Wiadomość na miejscu u go
spodarza.

Ogłoszenia drobne.

KURSY kroju, szycia 1 robót ręcz
nych Marli Putowel, Przelazd 24 vis
a vis kościoła Sw. Krzyża. Niewiele
ul. A n d r z e - a 5 T a l . 159.40.
Choroby skórne, w e n e r y c z n e tego typu mamy w Polsce szkól, a w
Zqierska17, tel. 1.16-33
Łodzi Jest pierwsza 1 Jedyna dotąd
i moczopłciowe.
Csynnt od 10-.I rano do J-.l wiooł.
uczelnia dla Pań z Inteligencji gdzie
w n l . d i i . l t I i w i ą t ł do 2-e! po pot. Naświetlanie lampa k w a r c o w ą ,
pięknych, artystycznych robót nat,
W t i y t l k ł * ip««Ulnołol I dootyityka. r rtyimu|* od 8-10 '! po pot. i od 5-9 w
E a j o l e l e i w U t l n a , l a m p a k w a r  W niedziela i święta od 9 do 1 w pot. zyć sie można. Nasze Panie prze
płacają mnóstwo miłych drobiazgów,
cowa, alektryzacja,
l . nań niHri.lna picr.kaima
które same z łatwością I zadowole
ROENTGEN,
niem wyrabiać potrafią
Zapis no
y t a a a p i a a l a , a n a l i z y (motta, kota.
krwi plwocin, wydilclin I t. d.). O p * wych aspi ramek. Informacje 1 pro
»aaja, opatr. Wiayty na miasto.
specjał.sta ch^rńh skórnych, wenory spekty codziennie od 1—4 p p. Lek
cje rano. po południu I wieczorem.
cznycb I tnoczoplclowych
Kurs dwuletni. Pojedyncza
działy
Leczenie aztuc/nem Mońcem gór
zależne od umowy I na godziny. Na
•klem.
U L CEOItLNIANA 43, T E L 141-32.
mocy reskryptu Min. W. I O. P. za
Nr. Z. 7363/27 absolwentki otrzymują
Bneclall.t. chorób *lińrnvch wene
ul. NARUTOWICZA 9, tel. 128-98.
świadectwa.
Kierownictwo spoczy
Tcznvch I mocTonłcIowTCh. N t ś w l r
Przyjmuje od 8—10 I od 5—8
wa w reku Mistrzyni Cecho Łódzkie
danie lamps kwarcowa,
go, byłe) uczenicy B. HERSEOO w
*TXTtmułe od godz. 8—10 I od 5 — *
Dr. med.
Warszawie, długoletnie) nauczycielki
ftja a»fi od 1 Jł /yldzH ooc7fkalnl»
szkól średnich I powszechnych.

Niewiaiski

INSTYTUT ROENTGENOWSKI.
IABORATOHJUM ANALITYCZNE
GABINET
DENTYSTYCZNY

>

1

r l

Dr. med. R ó ż a n e r

Dr.med.H. LUBICZ

Dr. M . G L A Z E R
Choroby skórne I weneryczne.
VL ZIELONA Nr. i, T E L 185-4T

Z. R A K O W S K I
Tel.

137-81.

p t c | a l l i t a ehorob uatu, no>a. gardła,

t ptne.
PrzylmutelJ-2 l 5 - 7
Ronakanlynowika Nr.

MASZYNY do szycia „Burgera". —
Warunki dogodne. Ceny przystępne.
Piotrkowska 62, w podwórzu.

WYJEŻDŻAJĄC sprzedam
otomanv
za 40 złotych, łóżka, maszynę Sin
gera, piecyk szamotowy.
Informacje
Główna 55, m. 40, oficyna prawa,
parter.
M. GOhDSZTAJN, ul. Alcksandr ska 15 zgubił kwit nr. 946 na zł. 250.
wyd. ze Staromiejskiego Banku Ludowego.
y)

LEKCJE gry fortepianowej, dla na
uczycielek szkół powszechnych kurs
specjalny. Wólczańska 251 g. 3 — 6.
KURS FILET ręcznego 10 zł. Praca
zapewniona
Wyuczam haftów ręcz
nych, maszynow loledo. aplikacje
wenecka
robotę
Kaufmałiowa. Ul.
Piotrkowska
18 w podw, I prawa
oficyna. 1 piętro.
;

LEKCJE
muzyki
na skrzypcach,
mandolinie I gitarze. Optata zniżona.
Zielona 23 m. 24, I I I pI«tro.

i
REGINA Karolewska, zamieszkała ul.
Francisz
Kilińskiego 142, zagubiła legitymację JADWIGA PORĘBA, 'i.
kańska 73, zgubiła kartę od dowodu
zapomogową nr. 34041, wydaną w P.
osobistego, wd. « Ł L K. Po^nanUl. P. P. Wraz Z ini-ir,.-La uradzania.
altiaatk

Wybory nowego zarządu
pracowników

K. E. Ł.

Lód/, 5 stycznia. Jak nas komisji rewizyjnej, referat or
informują w sobotę dnia 11-go ganizacyjny oraz wybory no
stycznia 1930 r. o godz. 22,30 wego zarządu ł komisji rewi
w sali O. K. Z. Z. przy ulicy zyjnej.
Narutowicza 50 odbędzie się
W razie niedojścla do skut
roczne zebranie
ku w pierwszym terminie, ze
Związku Tramwajarzy.
branie odbędzie się w drugim
Na porządku dziennym m. terminie tegoż dnia o godzi*
Ml Jest sprawozdanie zarządu, nie 23-ej.
(y)
xx
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Skandi

Przełożyła St. E
—X—
^"aj murzyńscy
•^y to słyszeli i po
r

• 2enle

..maltre

ć

''cgli gdzieś jak war
hiik hotelowy, po
^ m . starał się pr;
«. Zdawało mu się
•* ' niespodzianie s
'owę. Co się stal
Rekowi? Możnab'
p że kupił dla sie
'ati
C(

Kronika

Pogotowia

Ratunkowego.

Łódź. 5 stycznia. W dniu 17 został pobity przez niezna
wczorajszym w godzinach po nych sprawców 27-letni
południowych w mieszkaniu ro
Kazimierz Bogacz,
dziców przy ulicy Pomorskie] robotmk, zamieszkały przy uli
44 w celu samobójczym wypK cv Dąbrowskiej 18.
Bogac2
ła większą dozę amoniaku — odniósł szereg tłuczonych ran
20-letnia
głowy. Karetka pogotowia ra
Agata Zarzycka,
tunkowego przewieziono go do
żona żołnierza. odbv walącego domu.
obecnie służbę wojskowa w
a
a
.
garnizonie łódzkim.
W mieszkaniu Jednego z lo
Zawezwany lekarz miej katorów domu przy ulicy Za
skiego pogotowia ratunkowego wiszy 30 podczas bójki został
po udzieleniu pierwszej pomo pokłuty nożamL, 34-letnl Józef
cy, przewiózł desperatke, w Partyczyński. bezrobotny, za
stanie groźnym do szpitala. mieszkały w wymienionym do*
Przyczyny samobójstwa nara- mu.
zie nie ustalono.
Partyczyński odniósł ran>
głowy, ramion i klatki piersio
Wieczorem w bramie domu wej, Pomocy udzielił mu le
Drzy ulicy Nowo-Zarzewskiei karz pogotowia ratunkowego.

3t

e

?

^°zrnowę podtrzynr
Malcolm. Franki
r filiżanki herbat
stkie grzanki,
^ i a ł że wkrótce
powadzony gdzieś
.' celu wysłuchan
'
żalów przyjaciel
« cierpliwie tej ch\
, . a n y nie pozwoli
"i wyprowadzić m
« i ciekawości. B:
1

1

2y

w

C n

4

w

S w

Nr

ir •

5

jp c n er

Dokoła realizacji

-„Kultu

Ciała".

STr. 5

Werkmistrz Kowalski z Białej

W A M P I R E M z DUSSELDORFU?
Polska ekspedycja filmowa w Wiedniu.
tfledeń, w grudniu. (Od wł. stwa, d-rem Bergierem. P. minif * ' , ~ P « wokoło reali- ster z zaciekawianiem przyglą
i w Wiedniu „Kultu Ciała", dał się realizacji „Kultu Ciała" 1
wszego filmu polskiego, za- wypytywał kierownika zdjęć
jonego na europejską miarę
o szereg szczegółów.
'.Cpuje szybko naprzód.
Powołana do życia filmowe«żyser M. Waszyński z wła
t% sobie energją i zapałem
ystąpil d inscenizacji po
ogólnych scen filmu, opar> na wybitnie oryginalnej fa' i posiadającej doskonale
zwartą strukturę.
W ciągu pierwszych dwóch
>dnl intensywnej pracy na-°no największe sceny, z
75" na specjalną uwagę zaH momenty erotyczne, zre
t^ane w sposób wyjątkowo
*retny, acz wybitnie realisty
Londyn, w styczniu.
czasie nakręcania tych
Mówi się dużo 1 pisze o
• rozgrywających się mię szkole angielskiej, o angielskim
pchałem Varconyim i A systemie wychowania. Od cza
•^tersen . Mozżuchinowa su do czasu o tym czy innym
W obecni zmuszerii został' naszym wybitnym mężu stanu
czczenia ateli er, co uczy mówi się z wcale wyraźną za
wielklem niezadowoleniem zdrością: przeszedł przez szko
' czarowaniem. Do zdjęć fę angielską, w gruncie rzeczN
grywało koncertowe trio /.aś z pewnością niewiele osób
'ymentalna melodja czarów ^daje sobie dokładnie sprawę
tanga wytworzyła w ate- z tego. na czem właściwie po
lega ten
Wyjątkowy nastrój,
osławiony system angielski.
^ Wpłynął
na bohaterów
Spróbujmy dać p;irę takich
Ych podówczas jakby w obrazków z przechadzki po
az) .
londyńskiej szkole powszech
"elier zaległa grobowa c i - nej.
„
.'tychać było jedynie cichy
Dzieci angielskie uczęsz
aparatu do zdjęć. Reży- czać zaczynają do szkół po
Waszyńskl
porozumiewał wszechnych począwszy
• aktorami na migi, by nie
od lat pięciu.
«*yć wytworzonego nastro- Sześcioletni gentelment wdro
i
żeni są już doskonale w dy
fc&ny te, utrwalone na tas- scyplinę szkolną i z pełną świa
.Przez wytrawnego operato domością powagi zadania, któ
^Theyer'a, twórcę „Hura- re je czeka, zabrać się mogą
f • będą niewątpliwie jed do niezmiernie trudnej sztuki
'* najefektowniejszych mo- czytania. Nie zapominajmy, iż
£w „Kultu Ciała",
niesłychanie trudna pisownia
f l l t Ciała" roi się od nieangielska czyni tę sztukę bezTt 'Opodobnych
pomysłów porównania trudniejszą dla ma
p

:nie od tego I?ba
w Ludzi H>dai:i dc
wfa^.i.c.eljiii r/cd
ab/ w ^zie zjawiecli M I V .-Jmków skat*
i dnku'un a
*r;.it
izania legityrnacyj.
cvch łeb stanowi:

p .s^b un.knie sie na

•vs7eIi4H.ii nadu

-

r a c

go w wiedeńsktem atelier ulica
Starego Miasta w Warszawie
wywołała prawdziwy zachwyt
min. Badera. Wizyta trwała
przeszło dwie godziny.
Sp.

Jeszcze j e d e n ślad...
Z Bielska donosząf
Tutejszy organ wszechniemiecki „Schlesische Zeitung"
zamieszcza nielada sensację, a
mianowicie: czerpiąc informacje
z wiedeńskiego pisma „Volkszeitung" donosi, że osławionym

wielokrotneml mordami diisseldorfskim wampirem ma być nie
jaki Józef Kowalski urodzony
w r. 1883
w Komorowicach pod Białą,
przynależny do Czańca, a to na
podstawie następujących prze-

0

Szkota powszechna w

Anglii

kształci silę woli przyszłego obywatela.

U)

żużlach.

U

r.
li po wódce, sądzić
marły, uraczywszy
m
ł u stóp hałdy,
wyziewami zostat
gorącym żużlem,
raszna śmierć.
upełnego zwęglenia
zwiska nieszczęśblotano ustalić

Twierdza potęgi wielkiego państwa.

z

piwa
stauratorką

lc

e

'.. Inni goście popomocą
e] za kontuarem
lokalu.
kufle I butelki z *
ć w powietrzu, ra'
ch.
sńczyła się fatalnie
>onherowa ugodzociężkim kuflem od
; nieprzytomna na
'idząc awanturnicy
va odniosła powa
bni 1 przewieziona
urację do szpitała.
niona o awanturze
ymała jednego z a*
f
po Goldmana.
ległymi wszczęto
u

w s k l c h i operatorskich, ob

łych londyńczyków, niż np. dla wodów,
ich rówieśników w Polsce.
uczą się rozumować
Kiedy się zwiedza londyń i mówić logicznie, spokojnie
ską szkolę
powszechną, na ] przyzwoicie. Szkoła powsze
pierwszy rzut oka trudno w chna w Anglji jest przede
n ej znaleźć coś specyficznie wszystkiem szkołą przygoto
innego, niż to, co zobaczyć mo wania do życia — o tern pa
żna np. w dobrze prowadzo miętać musi każdy angielski
nych szkołach powszechnych nauczyciel ludowy.
u nas. Przypatrzmy się jednak
Pamiętać też musi i o tern,
dobrze l zadajmy sobie trud że naiwaźniejszem jego zada
dokładniejszej obserwacji.
niem jest nauczenie dzieci
samoopanowanla się,
A więc przedewszystkiem
iedno. W szkołach angielskich tej przysłowiowej flegmy an
niezmiernie silny nacisk poło gielskiej, której każdemu An
glikowi znzdrości — i słusznie
żono na
—
popędlwy
południowiec,
sztukę pięknego mówienia.
Najmniejsze nawet dzieci wdra czy łatwo wybuchający Sło
ża się do przemawiania, uczy wianin.
Wchodzimy na lekcję gim
sie je odrazu ubierania swoich
myśli w piękną i logiczną sza nastyk' w klasie starszych już
tę słowną. Siedmioletnie dzie dziewczynek. Twarze uśmie
ci uczy sie prowadzić spokoj chnięte i wesołe,
ale cisza zupełna.
ną i rzeczową dyskusję nad
treścią przeczytanej bajkL — Nie wolno rozmawiać, nie wol
Stnrsze dzieci prowadzą po no się śmiać głośno. Na tern
ważniejsze debaty, w których właśnie polega training w o l i :
różne tezy ścierają się gwał opanować się wtedy, kiedy ma
townie z sobą. To przyszli się ochotę śmiać i rozmawiać.
leaderzy partyjni, członkowie
A oto inny obrazek: klasa
parlamentu, adwokaci wdraża pozostawiona bez nauczyciela.
ła sie za młodu do swoich za Ma być cicho. Na tym właś;

•

r W sceny o dużym rozniai kolosalnem
J napięciu nerwów.
e

• ali/.al«»i /.y

idą

w

kierun.

fworzenla z „Kultu Ciała"
f* w rodzaju polskiej „Sym
/Zmysłów", filmu, przesiąf*go atmosferą erotyki, po
jonego jednak przejawów

i spółki.
:cząścia.

»grafji.

Wość rozgrywa się na tle

: Kazlmlerczak ni*
>dzić.
wany uporem są>wskl napadł Kazil drodze i zaczął
sztacheta, wyrwaZanim rozszalałe'skiego obezwładierczak
toniny na ziemię
obojczykiem 1 leem oraz kilku po*
ami głowy,
oranionego przeszpitala.
krwawego pora:dzkiego areszto-

ftezesnych dekoracyj,

peł-

I fantazji i polotu.
Mjęcla zbliżają się w szybt tempie k u końcowi.

Po-

h do nakręcenia trzy wici
tekoracje (sala restauracyiF pałacu kryształowym, bal
M>erga i hall hotelowy! oraz
jjry
Budapeszcie i Nicei.
* scenach tych biorą udział
w

*nawcy ról głównych

Mi-

Varconyl i Agnes Petersen
\ Krystyna Ankwicz, Eugen
; Bodo, Paweł Owerło i F.
jjs teatru Reinhardta.
W tych dniach odwiedził ze
IW wytwórni p minister peł
jtocny Rzplitej w Wiedniu,
z

ft, wraz z małżonką i sze-

rządu

, Wydziału

Ł.

prasowego posel-

*M0 HAMILTON.

:vjnej. referat o r
>raz wybory noi l komisji rewl-

80)

Skandal.

ledojścla do skutzym terminie, ze
śle się w drugim
t dnia o godzi(y)

Przełożyła St. H.
—X—

^aj murzyńscy chłopcy,
*V to słyszeli i pochwycili
^zenie „maitre d'hotel'a"
V i i gdzieś jak warjacl. Zaś
friik hotelowy, pozostawić
^ m . starał sie przyjść do
- Zdawało mu się. że wóz
' niespodzianie spadł mu
'owę. Co się stało temu
R e k o w i ? Możnaby pomyr *e kupił dla siebie cały
r

rza.

ec

ikowego.

3le

ity przez nteznaw 27-letni
t z Bogacz,
ieszkały przy uli
iej 18.
Bogacz
l tłuczonych ran
ka pogotowia rasewiezłono go do

i e

?

tyl
Urnowe podtrzymywała I"
Malcolm. Franklin wypił
filiżanki herbaty i zjadł
stkie grzanki.
Malcolm
że wkrótce zostanie
, °Wadzonv gdzieś na spa.', ^ celu wysłuchania wszy
li żalów przyjaciela. Oczej ' cierpliwie tej chwili, zdenie pozwolić wyowyprowadzić na manow
^ ciekawości. Byłoby to
1

V

niu Jednego z lol przy ulicy Zaczas bójki został
ii, 34-letnl Józef
bezrobotny, zayymienionym do
k i odniósł ran>
i I klatki piersio
udzielił mu le
a ratunkowego.

2y

r

11

4

1

nie wypadku polega
ćwiczenie woli.
W klasie panuje cisza, jakby
kto makiem zasiał. Młodzi An
glicy wiedzą, że rozkaz jest
rozkazem nawet wtedy, gdy
nikt nie pilnuje jego wykona
nia.
Mimo to, wszystko tu jest
uśmiechnięte i wesołe.
Szkoła angielska konsek
wentnie otacza siebie i spra
w y z nią związane
nimbem dostojeństwa.
Środki, zapomocą których w y 
twarza się ten nimb, bywają
najrozmaitsze.
Wejdźmy do jakiejkolwiek
szkoły angielskiej. Na ścia
nach jej spostrzeżemy odrazu
szereg wielkich fotografii. To
C' wychowańcy danej szkoły,
którzy wsławili się jakiemiś
wielkiemł czynami. Czyny ich
stawiane są ciągle przed oczy
wychowanków, nazwiska ich
wymawiane są ze czcią.
W ten sposób utrzymuje się
stale
żywy związek
między obecnem. a przeszfem
pokoleniem i w wychowan
kach dzisiejszych wzbudza się
ambicję osiągnięcia tego. do
czego doszli ich poprzednicy.
Innym środkiem, zapomocą
którego stara się szkoła an
gielska wzniecić zaintereso
wanie swojemi pracami w sze
rokich kołach ludności, są
uroczystości szkolne,
które na długie miesiące stają
się ośrodkiem zainteresowania
wśród szerokich warstw ludi:ości londyńskiej.
Szkoły angielskie nie mają
bynajmniej w porównaniu np.
z odpowiedniemi szkołami naszemi szerszego, czy obszer
niejszego programu nauczania;
być może nawet iż w zakresie
szeregu przedmiotów nasze
dzieci umieją więcej, niż dzie
ci angielskie — czy Jednak z
naszych szkół wychodzą z ró
wnym zasobem cnót
wychowania 1 charakteru,
to jest właśnie pytanie.

Michał Victor Varconyi i Agnes Petersen — Mozżuchinowa w scenie erotycznej z filmu
polskiego „Kult ciała , realizowanego w Wiedniu przez reżysera M . Waszyóskiego
pg. powieści M. Srokowskiego.
że Jest niezłą kobietą i wziął
Malcolma pod rękę.
— Chodź, stary, — rzekł —
wynośmy się stąd.
Indyki I kury usunęły się z
drogi tvm wysokim stworze
niom, komiwojażerzy z drugie
go końca werandy, skoncentro
wali swe spojrzenie na łydkach
pani Larpent, jeden z Fordów
ruszył w drogę z wielkim ha
łasem, wioząc dwóch jegomościów bez marynarek 1 wylenia
—Jak panowte zamierzacie ły kot Jednym susem znalazł
się na drzewie.
zabić nudę do chwili tak zwa
Kiedy przed przyjaciółmi onego obiadu? — zapytała pa
trząc na Franklina. — Czy mo tworzył się widok na Atlantyk.
gę wam poddać pewna myśl? Franklin wyprostował ramiona
— Nie, dziękujemy — odparł i odetchnął pełną piersią. Zmar
szczka znikła z jego czoła, a za
— Malcolm 1 ja idziemy obej
ciśnięte usta przyjęły miększy
rzeć przystań, jeżeli tu coś po
wyraz. Tutaj przynajmniej miał
dobnego istnieje.
przed sobą żywioł, który rozu
Roześmiała sfę mięko. Mógł miał doskonale, we wszystkich
robić co mu się podobało aż do jego odmianach, burzliwych i
północy.Reszta godzin do świtu spokojnych.
nowego dnia. będzie należała
— Malcolmie, pojedziesz ze
do niej — o tle zna mężczyzn i mną do Europy?
życie. Otworzyła książkę.
— W każdej chwili — odparł
Malcolm.
Franklin wstał, przysunął sto
— Doskonale. Więc jutro wie
łek pod nogi pani Larpent. za
notował raz jeszcze w pamięci, czorem. Chciałbym mieć aero
— według niego — brakiem lo
jalności. Zaś Ida Larpent kon
centrowała swa wiedzę strate
giczna na ułożeniu planu akcji
która musiała być wykonana ^y
przeciągu najbliższej nocy. —
Trzeba było działać szybko, bo
zarówno Franklin jak Beatrbc
miewali niespodziane pomysły.
Mógł. naprzykład ni z tego ni
z owego nagle wyjechać I mo
gła go nie zobaczyć przez kil
ka miesięcy.

plan. Wynieślibyśmy się czemprędzej.
Rzucił wokoło znlecferpliwio
ne spojrzenie. Tak zwana przy
stań wyglądała jak gdyby znie
słona przez huragan, a późnie)
byle jak zreperowana. Leżała
w małej zatoce, przeznaczona
dla niewielkich statków — kil
ku ładnych łodzi, czyściutkich
szalup i kilku brudnych motoró
wek, własności murzynów. KII
ka rozwalonych szop nadawa
ło temu miejscu jeszcze więk
szy wygląd zaniedbania, nie
mówiąc już o trzech łódkach,
z których zostały tylko szkie
lety, leżące na wybrzeżu mię
dzy trawą morską a odpadka
mi
— Co znaczy ten pośpiech?
— zapytał Malcolm.
Franklin zwrócił się do nie
go.
— Dokuczyłem sam sobie,
dokuczył ml cały świat, doku
czył cały ten przeklęty bała
gan — rzekł. — Pragnę uciec,
chcę żeby od Beatrix dzieliły
mnie całe morza. Gdyby ktokol
wiek powiedział mi wtedy, kie
dy jechałem do Vanderdvke'ów

że taki smyk jak ta dziewczy
na zrobi ze mnie idjołę pierw
szej klasy, nazwałbym go sen
tymentalnym osłem.
— Wiem o tern — rzekł Mai
colm. — Wszystko to jednak
zależy od dziewczyny. Wszy
scy mądrzy ludzie, wszyscy
mężczyźni, którzy zgłębili, że
życie Jest niczem. jeżeli zaskle
pione jest w egoizmie, śpieszą
się na wyścigi, aby stać sie „rdjotami" za wolą odpowiedniej
dziewczyny. Zresztą, kto mówi
że stałeś się idjotą? Kochasz
Beatrix bez wzajemności. Ja
przecież — także. Z tego nie
wynika, że Jesteśmy idiotami.
Według mnie. powinniśmy dzię
kować niebu, że ją spotkaliśmy.
Najgłupszem byłoby to. gdyby
śmv jej nie pokochali. Oto moje
zdanie. I, słuchaj, Pelu, stary
druhu, nie śpiesz się nazywać
każdego, kto mówi o miłości,
sentymentalnym durniem. Po
co żyjemy na tym świecie? —
Czem jest życie bez miłości?
Kluby stworzono dla tych męż
czyzn. którzy nie potrafili zdo
być jedynej dobrej rzeczy. Jaka
jest do zdobycia, w okresie in-

słanek.
Policji diisseldorfskiej wpadł
w ręce przez mordercę przepi
sany
poemat wojenny,
który wydrukowano w dzienni'
kach. Pewna kobieta pod Wie
ner Neustadt czytając wiersze
te, przypomniała sobie, że pra.
cujący w czasie wojny w fabry
ce środków wybuchowych w
Blumau otrzymała odpis tychże
samych wierszy od współpraco
wnika a znalazłszy je wśród
swych listów, oddała w ręce
miejscowej policji. Stąd wycho
dząc, stwierdzono, że z Dijsseldofu właśnie stanął Kowalski do
służby wojennej w Blumau,
gdzie cały szereg osób, znając
go, podało o nim bliższe szcze
góły, jak opis wyglądu, wieku
46 lat, w zawodzie osiągnął
szczebel werkmistrza. Takża
papier, na którym morderca pt.
sał,
listy do policji,
ma pochodzić z fabryki Blumau,
który masami wynoszono. Kwa
stja więc tylko gdzie się obecnie
obraca Kowalskil — Tyle śla
dów w tajemniczej sprawie tej
już podjętych okazały się mylnemi, dlatego też i ten świeżo
wykryty przyjąć należy z rezer
wą.

Zdjącia filmowe
z powierzchni
księżyca.
Wschód słońca.
Obserwatorium w Prinpev
town udało się, dzięki siflnyrri
teleskopom, jakie posiada, po<
robić pierwsze zdjęcia filmowa
z powierzchni księżyca. Sfil
mowano na początek wschód
słońca na księżycu, a mianowi
cie w okolicy Kopernika (tak
nazywają uczeni największy^
krater na księżycu). Każde
zdjęcie wymagało
6 godzin ekspozycji*
Zdjęcie trwające 3 godziny
można eksponować na naszym
ziemskim filmie w dwie minu
ty. Film pokazuje jak najwspa
nialej z nadzwyczajną czysto
ścią, jak światło słoneczne po
czternastodniowej
nocy na
księżycu poczyna się tam po
jawiać wypełniając stopniowo
olbrzymie
wnętrze krateru,
głębokości około 3000 metrów
i rozlewa się na stukilometro*
wej przestrzeni dna krateru.

Popierajmy
budowę szpitala
0 . 0 . Bonifratrów
w Choinach.

terludjum między tern czemś*
czego już nie pamiętamy, ai
czemś, czego znać nie jest namj
dane.
k
Franklin wysłuchał tego n?e-s
oczekiwanego wykładu w fcM
kiemś chłopięcem skupieniu. —*
Malcolm miał talent mówienia!
rzeczy prawdziwych i to, w
dopiero wypowiedział z nie-,
zwykłym u niego zapałem by^
ło murowaną prawdą. Franklin
to wiedział. I miał odwagę ł us
czciwość przyznać się do tegoj
— Masz rację, synku. Gada
łem głupstwa, jak zwykle. Ale
różnica między nami polega naj
tern. że tv jesteś poetą i masz
klapę bezpieczeństwa w postąp
ci wierszy — możesz o tern pW
sać. Co do mnie, to jestem zwy|
kły sobie sportsmen. domowe*
go chowu, który umie tylka;
szczerzyć zęby i wszystko znq
sić. A kiedy opanuje cię taka
dziewczyna, jak Beatrix, to nie
ma wiele powodu do wyszcze<
rzania zębów — wierzaj mi<
Chodź, przejdziemy sie i ooo*
wiem ci wszystko.

P, c. n..

Echa ze stolicy.
Zycie

Warszawy

w kilku

Od roku omawiana Jest spra
•wa dworców autobusowych w
Warszawie, ale brak kapitału
nie pozwala na jej urzeczywi
stnienie. Właściciele autobu
sów zrzeszeni w Związek po
stanowili wziąć inicjatywę w
swoje ręce i postarać się o po
stawienie narazie choćby tym
czasowych dworców. Na po
siedzeniu komisji ogrodniczej
miasta rozważano
wniosek
Związku właścicieli autobusów
w sprawie udzielenia im na
warunkach dzierżawy bezplat
nej terenu przy parku praskim,
gdzie chcieliby postawić dwo
rzec. Sprawa ta przesłana Jest
do radcy prawnego celem za
stanowienia się nad warunkam umowy.

na 20.000 mieszkańców.
W
Warszawie powstać ma 50
bibljotek. Ogólna liczba ksią
żek wynieść ma miljon. Prze
dewszystkiem urządzi się bi
blioteki dzielnicowe. Biblioteka
dzielnicowa posiadać ma od 15
do 20.000 książek. Urządzanie
bibljotek wiążę s?e z budową
gmachów bibliotecznych, posiadających czytelnie i śwletlice lub z odnajmem lokali.
KRATECZKI.

•

•

•

*

•

Omawiano wniosek w spra
wie częściowej reorgaui-zacj'
podziału Warszawy na urzędy
skarbowe. Przedewszystkicm
dotyczy to Pragi która należy
dziś do 1-go urzędu skarbowe
go.
Projektuje się podzielenie
Pragi na 2 urzędy. Pozatem
nie są wyłączone zmiany w
samej Warszawie.

•

•

•

Opracowano plan rozbudo
w y bibljotek w Warszawie
Podług tego planu ma być zre
dlizowana sieć bibliotek publi
cznych, która
umożliwiłaby
wszystkim mieszkańcom ko
rzystanie z książek. Oblicza
|!ę przeciętnie jedną bibliotekę

znaleźli

sią szybko pod

Z Bydgoszczy donoszą:
Złodzieje, którzy przed nie
dawnym czasem okradli jedne
go z cyganów w czasie ich byt
ności w Grudziądzu, zabierając
im mnóstwo złotych monet oraz
srebrne ostrogi wagi jednego fun
ta — ogólnej wartości przeszłe
3500 zł., dzięki natychmiastowej
akcji wydziału śledczego zosta
li ujęci na dworcu w Bydgoszczy, w chwili, kiedy zamierzali

Pochlebcy używają w stosun
ku do kobiet szeregu określeń,
które ujmują kobietę tylko z jej
zewnętrznej strony. I tak mówi
sie np. ..piękna pani". ..miła pa
ni" i t. d. nikt jednak nie zdo
będzie się na tyle prawdy, by
użyć wobec kobiety miłego
przymiotnika o Jej charakterze.
Natomiast o nas. mężczyznach,
mówi się .szlachetny" (zwykle
starszy) pan". ..dobry pan",
..mądry pan" itp. O kobiecie
mówić prawdę byłoby nieprzyzwoitością określenia bowiem
w tvch wypadkach używane
godziłyby w moralność t oby
czajność publiczną.

Po dwóch latach Jednak żal
utulił się. za to gospodarstwo
nie ..utuliło" się. gdyż odczu
wało mocno brak kobiecej reki.
— Słuchaj synu — rzekł ra
zu pewnego stary Lambrecht—
jeden z nas musi ożenić się. —
Gospodarstwo szwankuje, nie
ma kobiety, któraby sie niem
zajęła.
Po przedyskutowaniu tej
sprawy postanowiono, że ożeni
się 28-letnl Wiktor. Edward bo
wiem doszedł do wniosku, że
jest za stary, aby mógł raz je
szcze znieść szczęście małżen
POSZUKIWANIE
KOBIETY. skiego pożycia.
Przy ulicy Tuszyńskiel znaj
NOWE ZYCIE.
duje sie domek, należący od po
czatku swego istnienia do rodzi
Wiktor Lambrecht zabrał się
nv l.ambrechtów. a obecnie do energicznie do poszukiwania żo
Edwarda lamprechta. W domu nv I rzeczywiście Już po 10 ty
tvm mieszkali przez czas dłuż godniach, w piękny dzień kwiet
szy jego właściciel 64-letni Ed niowy wprowadził pod dach
ward Lambrecht, jego połowi ojca swego 23-letnlą Karolinę
ca Anna oraz svn Wiktor. Z y  Windler. lako swą prawowitą
cie rodziny płynęło w spokoju małżonkę.
i ciszy, aż przed dwoma laty
Do czasu ślubu stosunki ojca
Anna Lambrecht opuściła ten z synem bvłv jak naflepsze. Po
oadóf podatków I kanalizacji ł ślubie stosunki zepsuły się. cho
przeniosła się do lepszych świa ciaż miłość rodzicielska nie wy
tów. gdzie niema łódzkiego ma
glstratu. Kasy Chorych, gdzie
niema również garnków, tale
Wgskie
rzy, miesięcznego ^prania i t. d.

Tajemnica zaplombowanej teczki.
urządmka

Z Rybnika donoszą:
Swego czasu głośną była
Iprawa zaginięcia 1200 złotych
z zaplombowanej teczki kolejo
wej na stacji w Wodzisławiu.
Sprawa ta przedstawiała się
następująco:
W pow rybnickim na mnlejlzvch stacjach kolejowych Ist
niał zwyczaj zbierania pienię
dzy, uzyskanych z kilkudnio
wej sprzedaży biletów kolejo
w y c h poczem dopiero po ze
braniu większej kwoty, dany urzędnik odwoził catą kwotę do
właściwej
wlekszei kasy stacyjnej.

Pewnego dnia wręczy! asys
tent kol. p. Maksymiljan Chlub
z Brzezia zaplombowaną tecz
kę, zawierająca 2048 zł. klerów
xx

kolejowego.

nlkowł pociągu, celem wręcze
nia jej kasjerowi stacyjnemu
we Wodzisławiu. Kierownik po
ciągu pozostawił teczkę w nie
obecności kasjera na stole w
'okalu,
przeznaczonym
na
sprzedaż biletów.
W niedzielę kasjer nie pełnił
służby. Po otwarciu w ponie
działek teczki stwierdził kasjer
brak 1.200 zł., które — niewia
domo, w jaki sposób — wyciąg
nieto z teczki. D. K. P. wyto
czyła wobec tego asystentowi
Chlubowi dochodzenia.
W tych dniach przed Izbą
Karną w Rybniku odbyła się
przeciwko Chlubowi rozprawa,
w której wyniku Chlub został
uniewinniony l w ten sposób
uzyskał pełną rehabilitację.

,

pozbyć się
lekko nabytych monet.
Sprytnymi złodziejami okaza
li się dawno poszukiwani przez
policję „młodzieńcy" w osobach
Kopczyńskiego Józefa i Kruszyn
sklego Aleksandra — nigdzie
niemeldowani.
Część
skradzionego łupu
oraz srebrne ostrogi, opryszkl
sprzedali pewnemu gospodarzo
wi w pow. bydgoskim.

Śmierć montera podczas reperar i
Z Sosnowca donoszą?
| f"o też w pewnym
Wielką miał biedę z samocho i pracy Gil odczuł
dem
Inż. Antoni Jurczyński
nieDrzvicmn dreszcz, •
yński z
nieprzyjemny
Sosnowca. Od jakiegoś czasu przebiegający po calem celft^
maszyna miała delekt i trzeba domyśla ;ąc się, że on p o w #
było go usunąć, aby nie chodzić skutkiem zetknięcia się i 'artłl
pieszo Zaangażował więc
odsunął ją od siebie.

dwóch małoletnich monterów

z Katowic: Wernera Golenia i
Gila Gustawa, którzy przy po
mocy Stefana Pieczyraka, stale
zatrudnionego przy doglądaniu
samochodu, wzięli się do napra
wy maszyny.
Goleń ze zwinnością kota
wsunął się pod stopień auta, Gil
stał w zagłębieniu pod maszyna
a Stefan Pieczyrak majstrował
przy hamulcu, a że to było wie
czorem i już się ściemniało, po.
slufjiwali się więc przenośną na
długim sznurze lampką elek
tryczną, złej konstrukcji, gdvż.
słowem zmarła zacna kobieci gasła, to też syn l ojciec żyli miała za mały kołnierz izolacyjna, pozostawiając w nieutulo dość zgodnie. Karolinka była ny, skutkiem czego pewna iei
część, przez która przechodzi
nym żalu męża i svna.
rzetelnie zmartwiona, że nie mo prąd. była całkiem odsłonięta.

XX

Rehabilitacja

kluczem.

czeka steranego teścia.

•

;

lecz ryzykował.

Siedem dni spokoju

J

Z dniem 1-go stycznia zlflcwł
•owano telefoniczne rozmów
nice publ'czne. dzierżawiona
przez poszczególnych abonen
tów wzamian których ustaw o
no automaty I powiększono lic?
be automatów tak że sięga
ona obecnie 127 Jak wiado
mo automaty te czynne są po
wrzuceniu koleino 3 monet 5grr>szowvch
Ostatnio zauwa
żono w Warszawie znaczne
zmniejszenie sie przypadków
wrzucania monet uszkodzo
nych destrnktów lub monet za
granicznych
Zamierzone jest
urządzenie automatów telefo
nicznych
w
poczekalniach
tramwajowych.

wierszach.

Wiedział,
#

Pieczyrak

nalomia«t

odpi*

jąc od hamulca stalowa l i ™
zaczepił nią o lampę w miei#
nielzolowanem I porażony pił
dem
elektrycznym — padł Wj
pem.
Ponieważ podrz.as repanł
samochodu byt obecny wlaw
ciel jego, p. Jurczyński kłW
wiedział o wadliwości lampl
elektrycznej i używaniu I
przez monterów nie /.ynobłf
temu. Sad Okręgowy w Sosn^
cu skazał go za spowodować
przez nieostrożność śmierci f
czyraka
na 2 miesiące aresztu
z zawieszeniem wykonania I

»y.
gła pokłócić ze soba swego m<>
ża i teścia, wściekłość wiec oKazywała teściowi. Wreszcie
10 paźdzernika Karolinka zinart
wioną zbyt długim spokojem
przez policie po kilku
lalad
zwymyślała szpetnie swego teś wvkrvta
cia i oblała go wiadrem pomyj
Z Torunia donoszą; .
na kradzieże różnej ilości saJ^.
Stary Lambrecht. choć człek
Od kilku lat dokonywano sy k'szek I t. p.
spokojny. bvłbv jednak miłej stematycznych kradzieży na te
Energiczne dochodzenia fl
synowej, wygarbował zacnie tenle rzeżm miejskiej.
wadz.one przez wydział śledcfl
skórkę, gdyby ta odważnie, jak
Pomimo sprytnie uprawiane ustaliły, iż sprawcą n a d u ż y c i )
na kobietę przystało, nie zdą go procederu kradzieży, wlad/.e nie kto inny. jak jeden z rob^i
y
żyła zamknąć się w pokoju.
śledcze zdołały wreszcie wpaść ników zatrudnionych w chloo''
Rozgniewany teść złożył do na trop wyrafinowanego złodzie rzeźni mleiskiej, niejaki J Sp^i
Sadu Orodzkiego skargę prze ja I położyć kres d.ilszcmu niec ciarz ten miał szereg odbiorC""
ciwko Karolince. Sprawa ta nemu czynowi
rekrutujących się wśród ok*
znalazła się na wokandzie Są
Od dłuższego czasu szereg licznych rzeżnlków, którzy 1
du Grodzkiego w dniu wczoraj rzeżnlków wnosiło swe zażale niższe ceny nabywali kradziofl
szym. W rezultacie przewodu nia do policji, uskarżając się na mięso l w ten sposób dopuszdj
sądowego s. Pawłowski wy brak przechowywanego w chlod li się paserstwa.
dał wyrok, na mocy którego niach wagi mięsa, jak również
Sprawa tą zajęła się prokaj
Karolina Lambrecht skazana
tura.
została na 50 złotych grzywny,
z zamiana w razie niemożności
zapłacenia na 7 dni aresztu.
Edward Lambrecht wola'bv
Skarga sgdowa
markza.
żebv nie mogła zapłacić. Sie
dem dni spokoju, to także coś
Z Warszawy donoszą:
cnik markiza wytoczył ft
warte.
W sferach kupieckich duże ..Seydel" sprawę kamą o nie
Jerzy Krzeckl.
zainteresowanie wywołał pro ciwą konkurencję, bowiem
_v_
ces, wytoczony przez markiza na sprzedawane pod etykiej
de
Lur Saluces,
właściciela ml
„Chateaux-Yquem" b
światowej s ł a w y winnic Cha- sprzedawane u nas
leaux-Yquem w Sauterne prze
przejście.
po 5 zl. butelka,
ciw
znanej hurtowni win p. f. podczas gdy oryginalne wino
Maurycy Seydel o
co winnica kosztuje 80 fr.
nieuczciwą konkurencję.
Sąd okręgowy, opierając Ą
Wskutek interwencji pełno na konsekwencji
handlonj
mocników markiza prokurator polsko-francuskiej, skazał wj]
dokonał rewizji w wielu skla śclcieli firmy p Feliksa Seyfl
dach winnych, przyczem w kil I Edmunda Seydlów po 3 000 Ą
ku z nich wykryto wino z ety każdego, zresztą darował n
kietami Chateaux-Yquem a w grzywnę na zasadzie amnesfl
firmie ,,Seydel" znaleziono po
Powództwo cywilne, w vrf",
nadto kilka tysięcy etykiet z na sokości 100.000 zł., wznoszeń
plsejn „Chateaux-Yquem".
przez adw. Korala, oddalona |
Na tej podstawie pełnomo

Szajka złodziejka w rzezi

r o u

1

Wino z fełszywemi etykietami.

Fabryka za 15 milionów złotych
stanie

niedługo

Z Katowic donoszą:
Jak się dowiadujemy Zwią
zek Koksowni zamierza w tym
jeszcze roku przystąpić do bu
dowy
wielkiej fabryki
syntetycznego amonjaku. Fa
bryka ta. wybudowana kosz
tem 15 miljonów złotych, z ga
zu koksowego wydobywałaby
wodór, potrzebny natomiast
azot wytwarzanoby znanym
O n i — Jeżeli się pani nie usunie, obawiam »ię, tt spadnę. sposobem sztucznym z powie
O n a i — Przeciwnie, jak balon pofrunie pan w górę
trza

przed jednym z fortów wybrze sąc mną okropnie, pomimo mo
ża. Koń rozłożył się na piasku, je krzyki I błagania... Wreszcie
w cieniu powozu. Zdołaliśmy za zrzucił mnie, jak worek na plas
ledwie u'okować się także, gdy ki, i uwolniwszy się od me*o cię
ukazał się stary marynarz o żaru, popędził z dziką radością
czerstwej, rumiane) twarzy, pro przez diuny I wkrótce znikł mi
Miałem lat piętnaście, gdy ponując ojcu tanią rybę z świe
ojciec mój zamieszkał w Beziers żego połowu. Ojciec mój zgodził z oczu na widnokręgu, w jaskra
jako handlarz zboża. Zakupił się zabrać ją wieczorem. Następ wem świetle dnia. Gdyby choć
potrafił odnaleźć drogę do do
do Interesu swojego powóz i ko nie,
zwracając się do mnie, mu!... Achl mój Boże! Co za nie
nia.
który pędził, jak wiatr. rzekł:
szczęście! W duchu szykowałem
Pewnego
czerwcowego dnia
— Gustawie, pójdziemy na się na surową karę.
świątecznego zabrał mnie z so
cietrzewie, tutaj niedaleko. Pil
Tymczasem jednak zająłem
bą nad morze.
nuj konia. Jest młody, więc pil się śniadaniem, łaziłem po rui
Wyjechaliśmy o świcie, w to nuj go dobrze I
nach lortyfikacyj... Niejedno
warzystwie nasze.go znajomego
— Dobrze, niech ojciec bę krotnie zapłakałem... Wkońcu
Rouquier, zacnego próżniaka, dzie spokojny I
zacząłem się już nudzić, gdy za
który utrzymywał się jako tako
Obaj przyjaciele oddalili się uważyłem wreszcie łódź, zbliża
z zawodu agenta win. Razem z z entuzjazmem, z fuzją na ra jącą się ku mnie. Był to stary
ojcem zasiedli na głównąm sie mieniu, torbami na plecach. Sta rybak ze swym połowem. Musla
dzeniu powozu, a ja ulokowa ry marynarz usunął się także, ło być około czwartej.
łem się z trudnością na przed wszedł do swej łodzi i wkrótce
W ciszy pustym piasków roz
niej ławeczce z koszem do pro- znikł mi z oczu. Dla rozrywki legły się dźwięki ludzkiej mowy.
wizyj I dwiema torbami myśliw- zacząłem zbierać muszle 1 przy Wracał ojciec mój z Rouskiemi. Konik szedł żwawo po glądałem się Im ciekawie, gdy quier'em, rozmawiając, gestyku
równinie, pachnącej winnicami, wtem zauważyłem, że Blancou lując zamaszyście. - Widziałem
ia któreml rozciąga się dopiero zaczyna się poruszać. Zbyt dłu tylko ojca, jego wysoką postać,
państ-vo piasków wybrzeża.
go nie zwracałem na niego uwa rudawą głowę, wielkie wąsy.
Po godzinie, ojciec mój zawo gl. Dałem mu trochę owsa... Wy
— Mały — mówił grzmią
lał:
dawał się tak zadowolony z te cym tonem, — nie bawił się za
— Małyl Oto morze! Spójrz! go, że przyszła mi myśl udania pewne zbyt wesoło. Cóż to? Nie
W oddali fale lśniły w słoń s'ę z nim na przygody. Dosiad ma gol — Gustawie!... Gdzież
cu. Koń nasz, Blancou, wkro łem go odważnie...
się ten chłopak podziali
czył na diuny I o jakie dwa kilo
Radość moja była krótkotrwa
A do ^cha I zanieookoił
tnetry dalej, zaUivmaliśmv sie ła. Koń Duścił sie galopem, trze sie Rouauier.

w

Katowicach.

Fabryka wytwarzać mógł*,
by b. wielką Mość amonjaku y
zwłaszcza Jeśli się zważy. J
obecnie koksownie, należą^
do koncernu — produkują b*
sko pół mli jona mtr kub. r*
cznie gazu koksowego, któn
zawiera 50 proc. wodoru.
,
Po uruchomieniu tej wielki*
fabryki Polska zajęłaby JecW
z pierwszych miejsc w eurori
skiej produkcji
nawozów sztucznych.

Marynarz zbliżał się z miną cia I oddaliłem się od wybrze pod krzaczastych brwi. UchmfJ
obojętną, trzymając rybę w rę ża. Nie zatrzymywałem się w ciWSZy mnie
nml«
nv."
za rramię,
rze
ce:
wiosce, aby nie spotkać się z oj gniewnie:
— Oto ryba dla pana!
cem. Wybrałem ścieżkę, która
— Skąd wracasz nędznik*^
— Ryba? Mało mnie obcho przez winnice prowadziła na
— Chyba wieszl
dzi wasza rybal Gdzie podział dziedziniec. Nagle zaczął padać
— Włóczęgo jedenl Ob**
deszcz. Nie wiedziałem, co zro wiesz lanie!
się syn mój z koniem?
— Za co?
— Nie wiem. To nie moja bić. Zauważywszy jakiś folwark
poprosiłem o nocleg.
rzecz!
— Za co? Jeszcze śmiesz
Zbliżył się do mnie wysoki pytać?! Idź za mną.
— Ach! ten Gustaw) Gdy
Udałem się za nim do mat*
bym go miał pod ręką, sprawił mężczyzna z latarką w ręce.
— Coś ty za jeden?
salki jadalnej. Słyszałem niesf
bym mu lanie. Jednak, trzeba
— Syn p. La font, handlarza kojne kroki nad sobą.
coś postanowić Rouquier, zo
stań tutaj. Weźmiesz rybę od zboża. Jutro sobie pójdę!
— Czy rodzice n'e sch
Wpuścił mnie do stodoły.
rybaka. A on zaprowadzi mnie
dziś jeszcze? — zapytałem.
— Dałbym cl wygodne łóż
do włosku
— Ojciec twój jest chorf'
— Chętnie, — rzekł mary ko, lecz niestety mam dziecko O, udało d się, bo gdyby tui*
narz. — Jest mi to po drodze młodsze od ciebie i chore. Nie byłl... Zaprowadził mnie do
Rouquier, sam jeden wśród chciałbym, żebyś się zaraził. koju, gdzie matka gotowała v"
plasków, także nie czuł się we Nic ci nie szkodzi, że. spać bę ka dla ojca. Zbliżyłem się
łóżka, na którem leżał ojciec ,
soło. Kręcąc się dokoła fortu, w dziesz w stajence?
— Nie, mój Boże— nie...
twarzą czerwoną I rozpalo**'
którym się ukryłem, mamrotał:
Gdy
otwierał
drzwi,
usłyszą
Na mój widok, rzekł gniewu ''
— Po co włóczyć się wszę
— Jesteś przecie!
I
dzie z tym chłopcem? Istna ma- lem szybki turkot wozu, słysza— Posłuchaj mnie, ojcl*
njal Żeby się chociaż nie utopili iłem dzwonki uprzęży Blancau,
niespokojny głos woźnicy. A za Błagam cię...
.
Jest taki głupi 1...
tem ojciec odnalazł swego ko
—
Zamilczl
Nie
chcę
cię
'
Uniósłszy głowę, Rouquier nia. Lękałem się dać znać o so
dzieć!
zauważył oica mego • maryna bie.
Bałem się ojca.
Ojcle.c wybaczył mi dopl« ^
rza, którzy przywoływali go rę
Noce są krótkie w czerwcu. po dłuższym czasie. Nikt dzi^',
ką Podszedł do nich...
Zasnąłem dopiero o świcie. Wło ; się nie może, że nigdy nie
Zostałem znowu sam. Noc scianm nazajutrz zawiózł mnie pomnę o swojej pierwszej Wf'
nadchodziła i niebo pokrywało do Bezie.rs na bryczce.
cieczce nad morze.
się chmurami Zapłonęła latar
Spotkał mnie stary sługa i
Tłum. L. 1*
nia morska. Wvsz3dłem z ukrv rzucił mi wściekle spojrzenie z
rJ>

1
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SPORT

Radfo-kącik

Na 2 7 p a ń s t w

Na poniedziałek

r
Tabela meczów

Warszawa, poniedziałek, 1411,7 m.
10.15

międzypaństwowych.

Tak. jak wszelkiego rodza
ju statystyki, tak i statystyka
meczów międzypaństwowych
niewątpliwie zainteresuje nattych czytelników.
Tabelę tę podajemy poni
żej:
Stosunek
gier bram. punkt.
Szkocja
42:9
11:1
6
Ąngija
10:4
27:9
7
Niemcy
17:3
9:1
5
Hiszpania
17:4
6:0
3
Szwecja
27:11 10:4
7
Polska
5:1
10:4
3
Bułgaria
6:2
4:0
2
Rumunja
6:2
4
10:6
Węgry
13:8
8:4
6
Norwegia
19:19
7:5
6
Austrja
14:9
7:5
6
^zech osłów . 8 23:17
9:7
Estonia
12:10
5:5
5
Wiochy
4:4
4
11:8
nolandja
11:20
5:7
6
Łotwa
10:22
5:7
6
Francja
11:24
7:7
7
Pinlandja
4:19
2:8
5
Belgja
2:6
4
5:11
Danja
12:8
2:4
3
trlandja
7:17
2:6
4
Słowacja
11:13
3:7
5
Litwa
1:3
0:2
1
0:2
a 1
3:5
Walja
2:10
0:4
2
Portugalia
1:13
0:6
3
Szwajcaria 6
9:27
0:12

W roku ubiegłym rozegra
no 64 spotkań międzypaństwo
wych, niemal trzecią część
mniej, niż w roku 1928. Za
wody międzypaństwowe uwa
żane są ogólnie, szczególnie
zaś u nas w Polsce, jako tamu
jące piłkarski ruch meczów
krajowych I lokalnych, skut
kiem czego zredukowano je
do minimum.
Polska zajmuje w ubiegło
rocznym bilansie meczów eu
ropejskich, dzięki swym wyni
kom szóste miejsce. Fakt ten
nie może być dla nas
pocieszającym objawem,
gdyż nasze mecze rozgrywa
liśmy w grupie środkowo-europejskiej amatorów zaś z za
wodowcami tych krajów, któ
rzy reprezentują właściwy po
ziom gry. nie utrzymujemy ża
dnego kontaktu a jest on nie
wątpliwie potrzebny dla pod
niesienia poziomu piłki nożnei
w Polsce.
Rok 1930 przyniesie nam
zmianę na lepsze gdyż P. Z.
P N. projektuje niezależnie od
rozgrywek w puli arze środko
wo - europejskim przeprowa Katowice. prmledztelek 408,7 m.
dzić kiilka spotkań z reprezen 10.15 — 11.15 Nabożeństwo z Kate
tacjami innych państw.
dry Poznańskie].

Polska weźmie udział
w wielkim

czwórmeczu

Projekt organizacji nieoficjal
nych mistrzostw bokserskich
Europy środkowej zostaj przy
fety przychylnie przez odpo
wiednie związki państwowe.
Organizatorami pierwszego ta
kiego turnieju byliiby Węgrzy,
* czwórmecz bokserski roze
grany zostałby w Budapesz
cie.
Na uczestników turnieju
tóproszono Anstrję,
Polskę.
Czechosłowację, a Jako czwar
te państwo walczyliby gospo
darze. Cały turniej trwać bę
dzie koło tygodnia, a każde pań
Stwo walczyć będzie kolejno z
każdem. Suma zdobytych w

bokserskim.

trzech spotkaniach punktów de
cyduje o zwycięstwie.
Poł. Zw. Bokserski postano
wił po dłuższej dyskusji przy
stąpić do turnieju. W skład re
prezentacji polskiej
wejdzie
prawdopodobnie około 12 —
14 zawodników. Dla Polski
turniej ten posiada o tyle
ważne znaczenie,
że przez udział w nim repre
zentacja Polski zwalnia sobie
weresr terminów, zajętych na
spotkania rewanżowe z poszczególneml reprezentacjami
państwoweml.
Turniej odbędzie się w po
czątkach kwletnia.

-XX-

Bieg z workiem węgla na plecach.
Oryginalne
W Londynie raz do roku
organizowana Jest niezwykle
ciekawa Impreza o charakte
rze sportowym, a raczej
kompleks Imprez.
3est to tak zwany dzień wszy
stkich sportów. W dniu tym
organizowane są najróżniejsze
zawody sportowe, rozgrywa
ne na ulicach, a w Imprezach
tych wziąć mogą udział właś
nie cl, których terenem pracy
lest ulica.
Zawody lekko - atletyczne
W formie biegów ulicznych
biegi kolarskie, najprzeróżniej
sze wyścigi kombinowane, w
których udział biorą nawet nie
zamiłowani sportowcy, a po
drostu ludzie pracy fizycznej,
odbywają się w „dniu spor
tów"
-XX-

Nabożeństwo z katedry Po
znański©].
11.58 — 12.10 Sygnał czasu. Kom.
meteor.
12.10
Poranek muzyczny.
14.00
Odczyt rolniczy — prof. S t
Biedrzycki.
14.20 Muzyka.
14.30
Odczyt tai. M . Kwasteborskiego.
I4J50 Muzyka.
15.00
Odczyt dr. Jana Ktezkela.
15.20 — 16.00 Audycja wojskowa
16.00
O wycieczce do Pompei opo' wie p. Jerzy SiweckL
16.20 — 16.40 Muzyka gramol.
16.40
„W krałnie mormcmów"-jprof.
A. Janowski
17.00 Koncert popularny.
18.20 — 19.00 Słuchowisko dla dzieci.
19.00 RozmattoscL
19.25 Skąd się bierze w naszych wo
dach węgorz?
19.40 Program na dzień nast. Wlad.
bieżące.
19.58 — 20.00 Sygnał czasu.
20.00 Felieton.
20.15
— 20.30 Przerwa.
20 30 Koncert międzynarodowy z
Berlina.
22.00 RozmaMr/d z Zolla Nałkowska
22.15 Komunikaty.
2225 ..Ostatnia fala" — red. Jan Pio
trów sM.
22.35 Komtmflcwty PAT.
23 00 — 24 00 Muzyka sałomowa.

imprezy.
w ogromnej Ilości.
Można
powiedzieć
bez
przesady, że w dniu tym ca
ły Londyn jest na ulicach, bio
rąc bądź czynny udział w
rozgrywanych zawodach, bądź
też grając rolę rzeczywiście
zapalonych 1 rozentuzjazmo
wanych widzów.
Sensacją zwykle Jest wy
ścig węglarzy. Wyścig ten
stanowi wcale nie tak łatwy
„ w y c z y n " sportowy. Każdy
z zawodników zostaje obdaro
wany workiem węgla o wadze
100 funtów angielskich 1 z wor
kiem tym przebiec musi dy
stans 1 mfli ang.
Przyznać trzeba, że wyścig
taki na ulicach miasta nowo
czesnego wyglądać musi bar
dzo malowniczo..-

21.00

Apel Łódzkiej Straży Pożarnej

„Nfeżywa ciotka t Inne wyda
rzenia". Następnie lekcja tań
ców I muzyka taneczna.

do Ogółu Społeczeństwa

1950

Transm. z Opery Poznańskiej.
W przerwie komunikaty War
szawskich Teatrów Miejskich.
Po transmisji komunikaty: „Ostatnia fala" oraz komunikaty
PAT.

Katowice, wtorek 408.7 m.

„Dzika Orchidea"
w

„Lunie".

Greta Garbo, ukazująca się
dotychczas w rolach kobiet
psychicznie skomplikowanych
— stworzyła w tym filmie
uczuciowo prostolinijny typ ko
biety kochającej. Owa miłość
w jej interpretacji staje się
czemś nieodgadniętem. wprost
fatalizmem duchowym, który
wyraża się w smutku jej pocią
gfej twarzy i nawpół przymru
żonych oczu.
Film jest przedewszystkiem
hymnem na cześć kobiety ko
chającej i zdolnej do najwięk
szych poświęceń, f ta właśnie
oklepana, a tak zawsze wiecz
na ł nowa — miłość Jest alfą i
omegą tego filmu.
Widz jest olśniony ową po

— 22.35 Konu«n.lka<
meteor,
oraz program na dzień nast. w
Jeżyku framc.
22.35 - 23.00 KounumBcaty PAT.
23.00 — 24.00 Muzyka tameczna.

w Poznaniu.
najświeższe
informacje o M. Vv. K. T.

22.15

Spi / me

maleństwo..,
u

Kftnlgswfjsterhsusen, potifedrrałek.

15.45
16.00
16.30
17 30
18.00
18 30
1855
19.20
20.00
20.40

Sonny Boy w „Splendzidzie". w filmie mówionym, z udziałem znakomitego artysty
Broadwayu. Al Jolsona, to bez
sprzecznie atrakcja, Jakiej Łódź
dotąd wosóle nie miała. ..Śpie
wający błazen" jest filmem nad
wyraz
plastycznym, filmem
pełnym najgłębszych wzruszeń
symfonja miłości rodzicielskiej,
filmem oddziaływującym na wi
dra w sposób niesłychanie sil
ny, pozostawiającym niezatar
te wrażenie.
Dobrze sie stało, że w sztu
ce takiej. Jak „śpiewający bła
zen", użyty został

ił

Język angielski.
którego gardłowe dźwięki tem
silniej uwydatniała głębie cier
pienia ojca. bolejącego naa
śmiercią ukochanego do szaleń
stwa dziecka.
Al Jolson zaprezentował się
w „Śpiewającym błaźnlc" w ta
ki sposób, że zdobywa raz na
zawsze szczerą sympatie w i 
dza - słuchacza. ..Śpiewający
błazen" to niebezpieczny kon*
kurent Melpomeny.
Film z Al Jolsonem l Sonn>
Bov'em wyświetlany będzie w
..Splendzidzle" Jeszcze tylko
przez kilka dni.

XX

Ma

zdolności

Węgrzy na kursie narciarskim
w

Udział przemysłu naftowe*
go w MWKT zapowiada się na
der okazale.
W sekcji trakcji spalinowej
m. f. warszawska firma „Stan
dard Nobel" zamierza podobno"
zademonstrować na MWKT no
woczesną stację obsługi benzy*
nowej.
Polskie Ministerstwo Komu
nikacji wystawi w dziale komu
nikacji ogólnej MWKT jedynie
wagony specjalne,
jak? sanitarne,, ratunkowe, L. O.
P. P. do hodowli jedwabników
Itp., wystawienie natomiast wa
gonów pasażerskich l towaro
wych oraz parowozów jako eksponatów pozostawia poszcze
gólnym firmom; w tym celu ułożone będą na terąnach M. W.
K. T. tory o łącznej długości około 800 mtr.
Dyrekcja MWKT zwrócił*
się do Magistratu i Starostwa
Krajowego et. m. Poznania a
wydani zarządzeń, celem do
prowadzenia do należytego sta
nu dojazdu do portu lotniczego
w Ławicy, gdyż tam przewi
dziany jest szered imprez lotni
czych podczas M w K T .
Przewiduje się nader liczny
udział w dziale samochodowym
MWKT, firm francuskich. Zgło
szenia tych firm już obecnie obejmują 1500 m. kw.
T-wo Akc. May & Pattison
w Londynie,, które zorganłzowa
ło 18 anglosaskich wystaw trans
portowych zainteresowało się
MWKT i delegpii tego towarzy
stwa przybywają w połowie
stycznia do Poznania, celem za
warcia kontaktu z M W K T dla)
urządzenia pokazu anglosaskie
go w dziedzinie komunikacji.

Polsce.
II

Akademicki klub budapesz
na tą propozycję
teński, M A F C , zaproponował 1 Węgrzy będą gośćmi naszych
Warszawskiemu AZS-owi, aże akademików. Kurs narciarski,
by członkowie tego k l u b u mogli zorganizowany podczas tej wy
W7*ąi udział w świątecznej w y . cieczki, prowadzić będzie p.
cleczce w Beskidy. AZS zgo Heinrich.
dził się
-X-

- w „Odeonie".

Przyjazd włoskiego trenera
bokserskiego

do

Polski.

Nowozaangażowany trener ski przed dniem 15 stycznia.
ęściarski PZB. p. Eduardo PZB.
zgodził się na powyższe
anzera
zawiadomił
zarząd 2-u tygodniowe
i
związku, że z powodów rodzin opóźnienie przyjazdu trenera.
nych nie może przybyć do Pol

g

Światowy kongres sędziów piłkarskich
Równocześnie z zawodami
łkarskieml o
mistrzostwo
^ ' a t a odbędzie się również w
Montevideo, światowy kongres
sędziów piłkarskich.
D|

tęgą uczuć, wyłaniających sfę
z przypadku l narastających,
dzięki nieugiętej woli faktów
życiowych.
Film wywiera l pozostawia
bardzo silne wrażenie, a to
dzięki wprowadzeniu widza w
nastrój, o wywołaniu jakiego
pokusić się może Jedynie dzie
ło o niezaprzeczalnych walo
rach artystycznych i estety
cznych.
Partner Grety Garbo — Nfla
Asther — okazał się bardzo
dobrym amantem o pierwszo
rzędnych walorach zewnętrz
nych.
Lewis Stanę — pierwszo
rzędny.
-X-

f tóJiina wystawie toilsipj

WedhirJ ostatnio odebranych
wiadomości, Komisja Handlowa
20.00 — 20 15 Peleton.
20.00 Recital fortepianowy Klaudiu Zagranicznego Min. Handlu w
Rzymie powzięła oficjalną de
20.15
— 20 30 Intermezzo muzyczne.
sza A-r.r,:'n.
20.30 — 22.00 Koncert międzynaro 20.45 Koncert rozrywkowy solistów. cyzję, popierającą udział prze
mysłu włoskiego w M. W. K. T.
dowy.
Nast. komunikaty.
i
1930 roku w Poznaniu.
22 00 - 22.15 FeUetoc.
_ v_

Odczyt rolniczy.
Muzyka gramol
Muzyka gramol.
Charakterystyki uczniów ze
stanowiska matki I nauczyciela
Ida v Hauf: Matka nad tożem
chorego dziecka.
Lekcja Języka anglelsktego.
Koncert popołudniowy. .
Odczyt prof dr. StelwWda.
Jerzy Foerstor: Współczesne
prądy etyoane.
Lekcja Języka amgleMłego.
Hr. v. d. Reoke: Wyrąb drzewa
w lesie prywatnym.
Odczyt z cyklu „Budowinłotwo"
Hf H Keyserlhg: „Wschód I
Zachód".
Muzyka rozrywkowa.

Łódzkiego.

morjałów złożonych odnośnym
Łodzianie!
Rozpoczęliśmy rok 1930, pod czynnikom państwowym, samo
znakiem zapytania naszej egzy rządowym i społecznym, posta
Na wtorek.
stencji. Ciężki stan naszych fi nowiliśmy odwołać się do spo
Warszawa, wtorek 1411,7 m.
nansów, który przedstawiliśmy łeczeństwa z apelem o popar
w lipcu roku ubiegłego, został cie naszych doraźnych zabiegów
1158 — 12.05 Sygnał czasu.
12.05
— 13.10 Radiowy
poramek tylko częściowo załatany z wpły z. których pierwszym w roku
wów tygodnia strażackiego, za bieżącym będzie
szkolny.
sadniczo jednak położenia na
Wielka Maskarada
1310 Komunikat meteor.
szego nie zmienił. Za ciężką i która odbędzie się dnia 8 lute
13.20 — 15 00 Przerwa.
ofiarną pracę naszych druhów go w sali Filharmonji przy ui
15.00
Komunikat gospodarczy.
nie byliśmy w stanie na święta Prezyd. Narutowicza Nr 20.
15.20
— 15.45 Przerwa.
Bożego Narodzenia wypłacić im
Nie wątpimy ani na chwilę,
13.45 „Chwilka lotnicza".
skromnej dodatkowej tygodniów że jak zawsze tak i tym razem
16.15 — 17.15 Muzyka gramol.
cenna pomoc i opieka całego
17.15
„Droga do piękna" — p. Kaz. ki.
Ekwipunek nasz pod każdym społeczeństwa nad swoją stra
Muszatówna.
względem domaga się gwałto żą nie zawiedzie.
17.45 Muzyka rosyjska.
wnych
uzupełnień.
18.45 Rozmaitości.
Zarząd i Komenda
Wobec takich warunków, o19.10 Giełda rolnicza.
Łódzkiej Straży Ogn. Ochot
czekując na wyniki naszych me
19.25
Odczyt d-ra Semkowicza.

12.05 — 13.00 Koncert gramol.
13.00 — 16.00 Przerwa.
16.00 — 16.20 Komunikaty.
16.2 — 1715 Koncert gramof.
17.15
- 17 45 W Wlostk: „Ogrodnik
Śląski".
17.45 — 18.45 Koncert z Warszawy.
18.45 — 19.05 Rozmaitości,
19 05 — 19.15 Kom. harcerskie.
19.15 — 19.25 Intermezzo muzyczne.
19.25 — 19.50 Odczyt S. Nitscha.
1950
Transm. z Opery Poznańskiej.
Po transmisji, komunikaty oraz
program na dzień nast. w Ję
11.58 — 12.10 Sygmai czasu oraz ko
zyku franc.
mun rka* meteor.
12.10 — 14.00 Poramek muzyczny.
14 00 — 15.20 Przerwa.
KSnlgswusterhansen, wtorek 1635.
15.20 — 16.00 „Szopka żołnłerska",
12.00 Lekcja francuskiego.
16.00 — 17.00 Koncert gramol.
12.30
Muzyka gramol.
17.00 — 18.20 Koncert popularny.
14.00 Muzyka gramol.
187 — 19 00 Słuchowisko dla dzieci. 16.30 Koncert popołudniowy.
19.00 — 19.20 Rozmaitości.
17.30 Audycja literacka.
19 20 — 19.45 Dr. M Budek: J. dzie 1800 Pogadanka muzyczna.
jów walk na morzu".
18 30 Lekcja francuskiego.
19.45 — 19.55 Intermezzo muzyczne. 18.55
Dr. Recke: Polska, nowe mo
19.58 — 20 00 Sygnał czasu.
carstwo na Wschodzie.

9.00
12.00
14.00
15 00

*

na który otrzymają zaprosze
nia przedstawiciele międzyna
rodowego Board, jak również
Kollegja Sędziów piłkarskich
wszystkich związków „Fify",

Szef: — Czy syn pański jeszcze się kształci?
Pracownikt — O nie, założył teraz księgarnię,,
Szef* — A czy ma do tego zdolności?
Pracownik* — Zdaie się bo bedac jeszcze w szkołach zawsze swoje książki sprzedawał

świetną jak zawsze grę za
prezentował w ostatnim filmie
w „Odeonie ulubieniec senty
mentalnych łodzianek, Harry
L!edtke„ jako „Rywal własnego
syna". Zaletą filmów, w któ
rych Harry gra główne role jest
doskonale opracowana akcja,
misternie zbudowane dekoracje
a przedewszystkiem
doskonała gra artysty.
Nadprogramowa farsa p. t
„Niefortunny konkurent" jest
dos konałem ukoronowaniem se
ansu.
Następny program „Odeonu"
to „Pat I ratachon wśród ludo
żerców". Obaj weseli bohate*
rowie ekranu nie potrzebują re*
kłam.

dom" dla każdego. Nie boje sie pańskich pogróżek!
Wielka wystawa w Sztokholmie.
r

Na

wybrzeżu

Ojciec zastrzeli! narzeczoną syna.

Djurgaards- gości z Polski, licząc na to, że Igo i naszego jeszcze większe u
0 3 kilku miesięcy bawiła w|chard. Obdarzona fenomenal- wśród Nowojorczyków
fcrunnsviken w Sztokholmie, na pokrewność wyrobów i techniki i nas niż u innych narodów wzhu
Nowym
Jorku piękna śpiewa-mą urodą, posiadająca piękny wielkie uznanie i powodzenia.
gruntach, na których niegdyś przemysłu ludowego szwedzkie 'dzi zainteresowanie.
czka francuska, Aurelia Bi-'głos sooranowy. zdobyła sobie W Aurelji zakochał się syn zna
królowie szwedzcy posiadali
nego milionera nowojorskiego
fcwój zwierzyniec, w r e I kipi pra
Karol Tarry, młodzieniec za
,ta. Przygotowania do przyszło
ledwie 22-letrd,
tocznej wystawy sztuki stoso
Z b i e d ą nigdy godzić sią n i e t r z e b a .
Karol wbrew woli ojca. któ
wanej i przemysłu pod hasł?m
ry nie chciał słyszeć nawet o
LJdealny dom dla każdego" już
takim „skandalu", oświadczył
się lekkomyślnej i pięknej śpie
{
w pełnym toku.
waczce i został naturalnie —'
Szwedzi, mlstrze z dawien
przyjęty
jdawna w stwarzaniu wnętrz
Nazwisko Tarry'ego znala
przepięknych, planowaniu budo
zło się na ustach wszystkich,
twy racjonalnej, w kulturze ogro
lohn Tarry, ojciec człowiek
idów I parków, skupili całą swoja
niesłychanie dumny i ambitny,
uwagę na jeden cel. Pokazać
tak silnie przejął się tem zhańkwiatu, co połączone siły prze
mysłu j sztuki potrafią zdziałać
Pomysł rdzennie amerykań niczna, Edyta przyjęła zajęcie mości. Tutaj zdolności jej wy pierwszym roku czysty zysk z Ireniem swego nazwiska, ii
pa polu idealnego domu dla wszy ski, niedostępny dla umysłów w fabryce przy maszynie do spa kazały się w pelnl. Niebawem własnego przedsiębiorstwa wy udał się do panny Bichard i
zagroził jej śmiercią,
Btklch. Kto zwiedził Sztokholm europejskich,
został niedawno jania metali, następnie przeszła została dyrektorem, a następnie nosił
jeśli
nie
zerwie z Karolem. Au«
kto zna ratusz tamtejszy, współ urzeczywistniony przez pewną do przedsiębiorstwa automobilo dyrektorem generalnym firmy.
100.000 dolarów.
relja
odrzekła
z uśmiechem:
czesne świadectwo odwiecznej Amerykankę. Polega na otwar wego, gdzie z czasem została za
Rozumując słusznie, że zdol
Podobny bilans mógł służyć
kultury, twór nowoczesnych kle ciu wyższej uczelni, kształcące] awansowana na urzędniczkę biu ności swe wykorzystać może zachętą i podnietą do do zdoby
— Nie znęciły mnie propono
runków artystycznych na sta kobiety w umiejętnościach han rową. Odtąd wznosiła się stop dla własnego dobra, założyła po wania miljonów.
wane przez pana pieniądze, nie
rych oparty tradycjach, wie i dlowych. Szkołę tworzyła ko niowo po szczeblach pracy, aż dobne biuro własne z kapitałem
Edyta Mac Cummings zdoby boję się również pańskich po
zrozumie, że z postawionego so- bieta, pochodząca z najwyższych wkońcu dostała się do biura po zakładowym 8500 dolarów. — ła nietylko pieniądze, lecz zara gróżek!
bie zadania Szwedzi wywiążą sfer, którą powodzenie wysunę średnictwa sprzedaży nierucho Szczęście jej sprzyjało. Już w zem wiedzę i doświadczenie. Ja
Ale Tarry nie groził od para
jpię zwycięsko.
lo na wyżyny życia. W dzie
dy.
W obecności syna, który
ko pracownica, której początki
były trudne, najlepiej ocenić po właśnie zjawił się u narzeczo
Na wystawie w r. 1930 w ciństwie swem
cierpiała nędzę i głód,
Konkurent samochodu
wyścigowego. trafiła ciężar i trudności walki nej, zastrzelił piękną kobiett
Sztokholmie powstanie cale mla
a
dziś
posiada
mlljony
dola
celneml
strzałami
0 byt dla kobiet oraz niedowie trzema
Mn. złożone z domów i domków
rów. Mogłaby korzystać z nich
rzanie, z jakiem spotykać się mu browningowemi.
pałaców, will I skiomnych
w spokoju, lecz idąc za niepo
Karol na widok trupa uko
szą na polu swej pracy. Poję
wiejskich sadyb.
ła 1 to jeszcze, że są kobiety, chanej wpadł w istny szał,
Tu każdy zwiedzający Szwed, skromioną żądzą czynu, nadal
które się tem niedowierzaniem Gdyby nie służba, która zdo
[ery cudzoziemiec m a znaleźć pracować musi i tę chęć do pra
1 brakiem uznania dla siebie zra łała go ubczwfadnić, byłby oj
rozwiązanie najlepsze proble cy ofiarowuje dla dobra innych.
Kilka dziesiątków lat temu,
żają i wkońcu tracą zaufanie do ca swego uśmiercił. Straszliwa
matu jak urządzić się stosownie
ta tragedia rodzinna wywołała
siebie,
do posiadanych środków, a i«d- na rogach ulic wystawała niepo
w Nowym Jorku niesłychane
nak tak, bv dom czy mieszka zorna, biednie, ubrana młoda
wiarę we własne możliwości.
nie posiadały wielki komlort, dziewczyna,
Stwierdziła ponadto, że kobiety, wrażenie.
sprzedawczyni pasty
w s / E L K I E wynalazki do ułatwie
osiągające swój cel w życiu,
nia pracy, wszystko to, co cieszy do obuwia, nazwiskiem Edyta
stanowią tylko wyjątki.
loko I zadawala poczucie estety Mac.
Przejęta tem poznaniem,
Była to córka biednej wdo
Czne
Naturalnie, że "bok te
dzielna bojownicza stworzyła
go oglądać będzie można inne, wy, trudniącej się pracą gospo
sobie nowy zakres pracy, pod,W zakres t e n wchodzące urzą darską I praniem po domach, ojąwszy się zadania zostać dorad Wieczorne r o z r y w k i Łortxf.
dzenia, a więc wnętrza szpitali raz wydawaniem obiadów, aby
czynią kobiet, szukających zaję leatr Mlelskl: — po poł. Pan Top aa,
i szkół, statków transatlantyc wyżywić siebie i sześcioro dzie
cia i powodzenia w dziedzinie za wiecz. Mazepa.
kich i iachtów prywatnych, ko ci, a ponadto opłacić szkołę dla
Teatr Kameralny: — po pol. ŚwW,
jęć handlowych.
nich.
Edyta
Mac
wcześnie
jęła
lei samolotów, tramwal I omni
dzień I noc, wiecz. Trio.
Zrazu podawała swoje rady
się jakiegoś zarobku, ponieważ
busów .
i nauki w licznych wykładach Teatr Popularny: — po poł I wlec*
lubiła muzykę i chciała pobie
Za dawnych dobrych czasów.
kierując się zasadą „jednako
By ściągnąć jak największą rać lekcje, a nie mogła o to pro
Teatr Oeyerowskl: po pol. 1 wleci,
wych praw".
Bość turystów, inicjatorzy wysta sić biednej matki, przeciążonej
Kopciuszek.
Aczkolwiek wykłady te zna
wy nie zadawalają sję przyro- ciężką pracą.
lazły odpowiednie do swej war Filharmonia: —•
d zonami pięknościami Szwecji i
Porzuciwszy handel uliczny,
tości rozpowszechnienie, przeko Mlelska Oalerla Sztuki — Wystawa.
Sztokholmu, Paryża północy, azostała łntroligatorką, a później
nała się jednakże, że trzeba szu \pollo: — Ten z którego sie śmieją,
le na wystawie urządzają teatr
jeszcze
manicurzystką.
Jednak
kać
innych dróg dla szerzenia Halka: — Miłość kozaka.
pod golem niebem, wspaniały
Caslno: — Przebudzenie.
zawsze
znajdowała
czas
wolny,
swych
rad 1 nauk.
rtadjon
aby za pieniądze, zaoszczędzone
Założyła państwową szkołę Czary: —- Coraz prędzej.
na 50.000 osób,
z trudnością, uczyć się gry na
dla interesów (national school Pocz. seansów o godz. 4, 6, 8 1 10.
[dzie odbywać się będą festiva- fortepianie. Po wyjściu zamąż Po udanym starcie próbnym samochodu, poruszanego skom of business), a zarazem wydała Corso: „Kto fest złodziejem?"
e muzyczne, pochody i turnieje za Irlandzkiego śpiewaka, Toma prymowanym bezwodnikiem kwasu węglowego, zamówiono książkę p. t. „Garnki, rondle i Capltol: — Miłość księcia Sergiusza.
historyczne. Nie zabraknie I we Cummlngs, akompaniowała mu u wynalazcy 100 samochodów tago typu dla celów sportowych miljony" (Pots, pans, and mil- (irand-Klno: — Płodność.
(ip)
yołego miasteczka, I raju dla na fortepianie. Tom umarł po
lions), którą obecnie pchłaniają Luna: — Dzika orchidea.
Mimoza: — Intrygant.
dzieci, i niezwykłych niespodzia długiej chorobie i została sama z
kobiety Amerykanki.
dwoma małymi synami. Był to
tek, i efektów świetlnych.
Niektóre wyjątki z tej ksiąi Oświatowy: — Pat i Patachon.
ki, raczej aforyzmy, w sposób Pocz. seansów o godz. 4, 6, 8 I M I
Szwedzi, którzy w wielkiej moment, w którym przyszło n a 
bardzo jasny określają stanowis Odeon: — Rywal własnego syna.
liczbie zwiedzili wystawę po tężyć wszystkie siły,
Pocz. seansów o godz. 4, 6, 8 I 10,
aby nie umrzeć z głodu
ko I zasady pani Cummings.
znańską i mieli dla niej w swej
Niewidomi
muzykanci.
Pisze pomiędzy inneml: „Płeć Palące: — Podwójne życie.
prasie słowa najwyższego uzna z drobneml dziećmi i starą mat
Współczesne metody na | najlepiej świadczy, że za naj jest kwestją osobistą, wywiera Rai: — Cyrkówka Rita.
nia, spodziewają się też licznych ką już niezdolną do pracy.
Wybór zajęcia był trudny. uczania niewidocznych pozwą lepszą w Anglji uchodzi szko jącą swój wpływ tylko na pry Reduta (Kopernika 16): — PlomJea
Zarówno introligatorstwo, jak i łają nietylko na nauczanie czy cka orkiestra, złożona wyłącz watne życie człowieka" Albo: miłości.
zajęcie manicurzystki nie przy tania i pisania, lecz umożliwia nie z niewidomych od urodze „Bieda jest stanem, na który ta Resursa: — Motyl brukowy
nia. Jedynie dyrygent tej or dna kabieta godzić się nie powln Splendid — Śpiewający btazea
nosiło dostatecznych dochodów, ją również
kiestry posiada wzrok, przy- na". Dalej: „Gdzie niema wol film dźwiękowy.
naukę muzyki.
a tem bardziej muzyka.
Mając n a względzie wyższe Jak świetne wyniki osiągnąć czem dyryguje on przy pomo ności, niema szczęścia; bez rów Spółdzielnia: Dziewczęce lzyi
zarobki, jakie daie Drąca mecha można w tym zakresie, o tem cy specjalnego, bardzo orygi nouprawnienia nie może być Słońce: — Dzikuska
nalnego narzędzia. Składa się wolności". — „Nic nie usprawie Świt: — Na zgubnej drodze
ono z odpowiednio skonstruo dllwia zdania, że naturze kobie Wodewil: — Rywal własnego syna
wanej klawiatury i systemu ty dana jest sumienność, jako Początek seansów o godzinie 4-«l.
Piękna Szwedka o której mówi cały świat.
Zachęta: — Łódź podwodna S. 44.
sznurków, połączonych z noga namiastka siły umysłowej".
mi każdego z członków
Zaznaczyć należy, że Edyta Pooz, seansów: 4.30, 6.30, 8.15, 10.00.
Mac Cummings jest prawdziwą
niezwykłej orkiestry.
Dyrygent podaje rytm danego Amerykanką, która wśród na
Wschód słońca 7.44
utworu muzycznego przez na wału zajęć i „wielkich" intere
Zachód
— 15.38.
ciskanie odpowiednich klawi sów nie zapomniała o pielęgno
Długość dnia 10.33.
waniu
swej
powierzchowności.
szów, które powoduje silniej
Przybyło dnia 0.11.
Swoje zasady co do tego wy
sze lub słabsze pociągnięcie
Tydzień2
sznurka.
Członkowie orkie raża w zdaniu: „Kobiety starać
się
powinny
wyglądać
na
miljon
stry odczuwają najlżejsze na
wet pociągnięcie sznurka 1 w dolarów dochodów".
ten sposób dostosowują się do
rytmu.

„Garnki, rondle i miliony

CC

Dzieło życia energicznej AmeryKanki.

Conasno prscy rozweseli?

ł

Orkiestra na sznurku.

Nie zapomnij o
Czerwonym Krzyżu!

W jaskini

gry.

„Sto procent"
Sensacja
teatralna
w Niemczech.
Teatry niemieckie będą mia
ły wkrótce
nielada sensację.
Oto największy z żyjących au
torów dramatycznych Niemiec
zachwycił się do tego stopnia
lekturą powieści Uptona Sincla
irem p. t. „Sto procent", że po
stanowił przerobić ją na scenę.
Za pośrednictwem swego wy
dawcy zapytał telegraficznie o
pozwolenie i otrzymał z Amery
ki odpowiedź przychylną. Wo
bec tego Kaiser natychmiast po
ukończeniu sztuki „Missisipi",
nad którą obecnie pracuje, za
bierze się do „Sto procent".
Grata Garbo w „Dzikiej Orchidei".
KcuukLur naczelni; Franciszek Probst.

—X—

Odbito na własnej maszynie rotacyjne!
przy ulicy Zawadzkiej nr. 3.

Pan I t — Co to za indywiduum przy stole ?
Pan I I t - To fałszerz pieniędzy. Żal mu przegranych.
Za wydawnictwo odpowiada: Władysław Stypułkowskl.
Za redakcję odDowiada: Roman Furmański,

