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Studencki kolektyw "wolnej miłośc i".
Dochod.renia policyjne stwierdriły, że
Stanismwów, 2;-;.8 - POlicja stanisła. byt i wikt płacili po 3 zł. dziennie.
Ogółem aresztowano 13 osób żydowska świetlica akademicka z ul. Kollą
wowska pod kierownictwem aspiranta Ka
f Mińskiego dokonała przedwczoraj sensa_
W tern 4: kobiety.
taja we Lwowie, której b yli członkowi e ode
cyjnych aresztowań wśród czbnków ży
Wczoraj naczelnik urzędu Śledczego grali kierowo ' czą rolę w komunie lllfajłow
dO'M>kiej akiademickiej kOlonji letniej w przesłuchał aresztowanych, których odsta kiej, hył a wylęga rnią wsz y!!tkich
Rafajłowej (znanej Zi bojów legjonQwych) wiono jm do sądu .. Śledztwo dało niezwy
imprez komunistycznych.
i Zielonej. Aresztowanyeh
kłe wyniki i toczy się w kierunku ustale- jak organizowtlrue masówek ulicznych, roz
nia winy aresztowanych.
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KomItet wykonawczy
Buf/alo, 25 s}erpnia. Stronnictwo de· ! Jługoletniego komis:uza zdrowia w Buf- jak mpalenie płuc i czerwonki występują
tworzyli trzej członkowie: inż. Welnman t mokratyczne w okręgu Buffalo ,wybrało falo l b. pułkownika armii polskiej. Per l pO,d kilku rozmbitemi postaciami. Odkrv.
inż K, .nnnholz i stud. Eisenberg.
ł na kandydata do konvrf'~u
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rermentacyjn~go.
ła
na.wet
Burmistrz Czennbk ' po zwiedzeniu PomaWOlna miłOśE.
).ia opuścil Po1ak~ w towarzystwie córki,
w sŁanie
Streiła.
Uczestniey' kolonjj chodzili nago. Za J)O•
zięcia
i &ekr'etarza.
urządzanie

MUCHY

Ka.· ody at

o laka

I

. Podpalacza
I

•

- Kalisz, !'J.t;

własnej

zagrody

z trudem 'wyratowano z płomieni.
sierpnia. W dniu wc.zo doły, z której wyd~byli

P9~a!zo

•

h

"

z

Poprawa

zdrowi a doktora

a am zas

o

I

o

z rĆ k

C

nka . •• "

lenIone zeznania bohaterki tragedji rodzinnei.

tafszym w ~odzinach popotudmo- neg-o w okropny 5posob własclclela.
Lwów, 25 sierpnia. Sprawa tra- iej właśn i e wczoraj wzięła zupełnl~\Wana u sędziego sle.dczee-o dra Hu·
'Wvch we wsi Tanków, ~miny Bru- Przybyła niebawem straż og-niowa e-edji. jaka roze~rała się w rodzinie inny obrót.
blat zmieniła swoje zeznan:a. które
'dzew. powiatu kaliskiego. wybuchł pożar zlokaliwwała. Zallrody obu Streitów, 'POczyna przybi e rać
Mianowicie Helena przesłuchi(Dalszy ciąg na Itr. 2~j)
pożar w. zag-rodzie nieial~ieg:o .Takó: braci s~łon~ły iedna~ nie!llal dozupełnie inne i niespodziane
ba StawIkowskieg-o. Pozar w 1edne1 sz~zętllJe. Ocalono l-edynle dOmy \
formy.
niemal ch"Yili prz~Izt1cił ~ie rów!1 ież mleszkaln~.
~tra~y
wyrz~d::o~e Tak to iu'z oonieśliśmy. Helena Strei Obrady przedstawicieli państw rolniczych w Warszawie.
na budynkI brata Stawlkowsklego przez pozar. Sle~ala WYSOkOSCI. ktl- tówna, kt6ra dokonała zamachu
- .lana.. Gdy za~h;r~owani ~ot~: kunastu tYSH~~CY złotyc~. Ta~ SIe 0- morderczego na osobie brata swe1rt11aca,SIę łu~a wlesmasy przyblegll k~zało zagrodę P?dpah~ Tako~ Sta- e-o dr. KazImierza Strelta I siostry
00 palacvch Sl~ budynkow.
•
!",l~owski, zd!adza lCJ-CY pd dłuzszego Maryli, pozosta j-e w wi~zieniu śled
usłyszeli przerazllwe krzykI,
lUZ. cza~;u oblaWy - ch_orob~ umysło- czem przy ul. Kaźrnlerzowskiei.
~obywaja:ce się ze stodoły Takóha W~l. Poparzoneg;o pod~nalacza prze- Powszechnie spo(}z!ewano sie. że jeStawi1wwski~f!o. Nie b~czac n,a za- \WIeZi0t10, w. stanIe g-roznym.. do szpi- ,szcze ~nia ~cwrą.iszep-o .Hel-:ena bęg-raża1CJ-ce nIebezpieczenstwo kilku tata w Kaltszu.
dzie odstawIona do Zl!.kładu dla urny
,vieśniaków wbiellło do płonacej sto
słowo - chorYCh wKulparkowie.
..
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Radosne powitanie

lorda-więźnia.

Sukces

Japończyków

w Mandżurji.
Nankin, 25 sierpnia. W o'iska iaoo'ńskie za jęłv
po krwawych walkach
Nan-Ling w prowincji Tehol. Za'ię
cie miasta poprzedziło bombardowa W gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych
nie z samolotów, które trwało kilka Stałego Komitetu Studjów Ekonomic:mych państw Europy
~o'dzin.

oficeró~
przeniesiono na emeryturę.

obra<1y

Aparaty polskie na międzynuodowym raidzie samolotcSw torystycznyela.

Warszawa, .2( . sierpnia. Nowy
Dziennik Personalny zawiera. przenie.si·enie na imerytur~ 7~1 .oficerów
rozmaitych stopni ł rodzajów broni.
M. in. przeniesieni zostali po'dpułkownicy Okołowicz Norbert, Sokołowski Wacław . na ernerytur~, a
na własne żadanie do rezerwy ppłk.
Okoniewski Stanisław i ppłk. Takubowie?: 'T'ade,us2':.

Dolar I funt w Łodzi: I
Prywatnie dol·ar · paJIlierowy w żąd aniu
8.90, w płaceniu 8.89; dolar zloty w żąda
niu 8.95, w płaceniu 8.94; funt angielski
w żądaniu 31.20, w płaceniu 31.00; rubel
złoty w żądaniu 4.67, w płaceniU 4.65;
marka w żądaniu 2.11', w płaceniu 2.10;
za 100 franków francuskich :w żą.da.niu
35.10, W płaceniu 35.00.

się

i wschodniej.

Ze &trOllly p'olski'ej wzięli ud'ział w zagaje mu ohrad minister Spraw 'Zagrunicznycb
Zaleski, minister Za,..-udzki, wireminister Rolnictwa i Refonn Rolnych Karwacki
oraz dyrektor RO!!e, których widzi my' przy fiole prezydja1nym.
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'Wiejscy s,!sit:;dzi lorda K ylsan:'.l 7ap rzęgają się do samochodu, aby 'W triumfi'3 odwieźć
powracajl! ~ego z więzi en''-l magnala .na jego zamek. Lord Kylmnt, generalny dyrektor
olbrzymiego koncernu okrętowego Royal Mail, zos~M jak wiadomo, za o ądZOllly na
~ok wię:z:ie'.lia za to, że w czasach dobrej konjunktnry porobił oszczędności w p'od.
ległych sobie spółk'.lch akcyjnych, i wypła cal dUŻkl dywidendy podczae 'obeonego kryzysu. Prawo angielskie przev.iduje za to surowe kary, opinja publiczna jest jedubk.
całkowicie 110 stronie lorda Kylsanta, który wykazał doskonały ZlDy'd p.rzewidY,\\'tUlia'.
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' :elil wymienionem~ ul'ztycłl1ikowi towany przez policJ·ę MOńsk,.
sIerpnia. o (od.z.. 18 mbI.. 50. """roWlJIJUent e e wyc
.......-.uYC
na.
ae
'1oski l;Ó.
~elgrzymkl
jest Ks. K.anoIrl1c Ce$Mz. DzIekan prz>ejud-owych.e
trO stosunku z Karolem
\Vczora j zaś u sęd'ziego
że teraz dopiero

FaJińbkim,
Doszła
"ałki~m ~łlll!MJe.

kupiła

Faln.skIf'1.

zaznaczyła,

'Ten\ltłć

I

~ekar2b,

Ostrowskie~o
wał się
l'OŻa chorc~o
Piętka
zmianę
zdradzał ~ckieś przymębienie.
się.
przyszedł

czuwają
&Obo1~ popołudniu dłoni

dn~

był

%ltstrżeleni4
ciężki.
chciała ru!Jić ponieważ nastąpiło zupełne

łością.

ąć

usiłowała pozbawić Sl~ źy6a
wy~i-i
większej
zamieszkała
dorn~

llO~oiu.

przewiózł desperatk~

rozległ si~ odRłos
maią.cy objąĆ 22~letnr

Mo~ińmlei~ca
udzielił

Ofier;~~:

cY'n;ńsł

został

BerHt~r,
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I
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a b·1eu szowa
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Byiom., 'J5 rierprr.l4.. DzW.aJ w nocy u ZgIerza I Ks. Kan. St.a4czak, probos%C1;' pand08zło do nowych mjM prsed wioldeniem

Nowe 2-złotówki srebrne
będą mn~ejsze

od obecnych.

25 sierpnia. W zwiqzku S\ formatem monetom . 5 l
.
ubrto§cJ
orządkowamem systemu
monetarnego w
10 • :z;.,
zł towym Nowa
wypWl:t.CZOlle mają ~yć w obieg nowe i. nowym mouetom bd::~ <'!d'C
t
. . dWilzlot,ówe
orma
k 'i'-'-"16 m:.\Ha
<lzłotowe monety Si~ b :me.
beq.a
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D
aErjt! dvn.·2.l-Jt6wek ~ mrue, •.zy, whicuy
o·'''cl ,,JOWIeID
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.
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n ' ..·. " ....
proporcJonaWJ.e
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ął

dalsze

•

Zgierzu

~wie
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I

GID1.Da.zjum

~eńs I:

y

W

Łodzi"
!II

N

azk6ł

lon1Dłi~a[ja AUto~D!OWa

ŁODZ-BR~EZI

ubiegłej

(-) w

Bcrłl'nle

.łhtó

ZAWADZKA 1
wi.n6r. .11
U-U l 2-3 praJ'lmuf. kobl.ta I.lea,.
w aladal.t.
.cł
L.,ulllo Ibor6b

Pl!zyw6dtca IIarodoWJ'(:h io$IS!1~w ." Bed-

nietTifnfe !cli

zasłutooa
bra..
przybył OOw<ó:a

Do Bytr..m!a

..... I

durmĆ'Wek

htt1emws1dch. kpt. Roehn. który s pO!eeetda Hit.
lera 00wietd:z11 w więzIeniIIl s!c!llZ8lllych na §mIe.rć

I-IV klasy Gimnazjum rozpoczynają się dnia l września 1932.
T. C"'!ófipczyńskl_ dyrektor.

'wl,t.

NIKAC)A. AUrOBUSOWA
r.ÓDZ-PIOTRKOW
Autobusy na powyższej linji odchodzą do Piotrkowa o ka.tdet pełnej
godzinie od 7-ej rano cio 21 w wiec1:. li: , ul, W6Ie •••lald.J 232 przy
Dworcu Południowym. Czas przyjazdu godz. 1.30 cena zł, 4.-

.p.c.

wa...YCZNYCHt.KORMYCB
POR DA a zł

(.O"'D~;r . . . a,

Powszechna Prywatna

.wł.ta

• program.m na.k prz.,stoaowanym do
11 mar", 193~ r.)
.

KOWIJ

(-) PlTled

Młdenr l!IIIIwYł.szym ", Maaryde

proces

przecłw1co l:en«e1owł

Salt·

p~ mf.e~ za.t.muje ~UOZ!1II: twłrko
drude pł~t ~
(-) We wsi Jełf1vt ,,00 ~tM 'W!7Ibachf
wczaml 1)M!I!', ' kt6ry wkrótce flb1l\ł 150 łu!yn

.5-

prsTgotowuje 4.0 flml!uj611' )tadstwoWyCD I utó: lawodovy.h.
W.Lllkl. iaformuje I l: l'h., W' lcan.:! .,larJl S.tolT - itI. GJd.t.:a
COdli.Dlli. w lIołbiDach od , da 2 po pał.
Doi Kd tramwalami 6. 8 I 17.

JeJE SIĘ OSZU
• In u.ulua tylko

ł gdy!

tania I dobrezG,ark I

VI Dal lIIl fabr'f~. li ..,i.UIlTIIl

.clą.

nklc:" a 5·.10 I.tnl, t .. ar

Z'Car,k klen.
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nik l. 3.9' taał. 495. n~H.ic Id .... ze dat. b. dabł.
;JI '>.95 fu.t. ~.95. ugai" '. n twin o,l.r:..tat ... 5.95
łan!. 7 95.

..~ar.ll IrrTtT

95

3-lIu /topertalli 11.95 '
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fant. 10.95. blldaiki ~Ioh...... d .t. 7S0. d.willo,; •.• ił
&

.lll--.n'1iII

.. ·

oru ui!I'''' lep ga, ~" luaob t.~::,.,
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2epel'óII. 'je 7101'4 .. 116 ... na mr_luu.
.. CHRO lOMETR!:", Oć!dział. l.óh'!f Pfo'_ ł'io_lu;a 116.
d. 1.-.

~I~~~~~""""
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Chorob., .kórDe, wenerycsne
I moczopłciowe.

Plolrko","ska tO.

CJaol'ob,. .1I6rD., .eD• ..,.e.D.
I moe.opłelo....
Cegielniana 15 t.l. 149-07
Pr.ylmal.

O.

roda. • 4.1.t. l •...-l.t.
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Dr. med.
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E
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o, '0....

11 l.d 4- 1 • al••
t - 1.

Dl. al ..AlDoZ.Tell ceny I••• nł.,

D • • • •d.

M. FELDMAN

Traugutta S tel. 179-89

Prayfmal' 110 10 r. l elf 4-1 ... i ....... at.chi-l,
i
twt,ta U-l pp. "I. pat od••I.laa pan.blllla
a:ofycłi~ prubTogu fo&t &t&ołłJ !urQPY po 'WYoofar'u stę WfocMw z powodu wad ~Jnydt Ich samolot6w -

st.wy. '!lla

•• 10 -

aku.s I'-ginekolog
ma;fa W S!1.lachu.
(-) W Bruył! poMlfdey po(i ~I\. nlIeprzepl'o wadzll .tę na
m!ecMego generała r<'fnrera odnI'etI uereg suk- ape.. elaorób sk6l'a,.da, weDAll'J'e.a,..1a
Z
adzką 10.
cesów n.aJd ~kaml rzą.dc>wemt. W RlQ de Ja·
ł moc.oplc:lowych.
TELEFON 115-77 ,,.yh..l. ad. 9-12 I .4 J-I
n-elm ł'tZl\Xl opałDWa.I łytUat:!O.
przeprowadził .i~ na uL
po pet
l"OrlIJ)OC'Ząl ~

I

t i.' 1 2-2

."drze)_ 2

DOKTOR

(-) w

Szk()ła

weD_ry".DYch, .k6re
lIych I Wł08Ó.

Pr&'Jf ••f••• '-11 I •• 1]-1 • Dlebiel, I

łurJo.

VII-klasowa

wrócił

p
claOl'.

(pera'" ..k ••• lu.)

'-2 •.,

Telef. 245.2L
srtunnowc6w.
P,..,.lm1l,. od 8-11, 1-~ w pol. i •• 5-9
Na dwot'CG ~ q,f., Roel!ll1ł ,,~~
W 111,4&1,1. i •• I,'a tO-l raD ••
bl'\llD!11~ Idcb sztunn6wck. poseł HełiIe:s. Na 111.
Dl. b.n.bot.y.1a •••y l ....f ••
oach !V"Tlegały 5f~ okrzyki: Howoin.1ć vnętrdłlw,,,
• 'I otągu kllkn mmut wyległy na uUce ty.słtł
cme tłllmy które t>O!~a I wtelIdem trudem ułTzy

LINGE

la)'IlJla otl. rallo 40 ,

z.loota..

9 wiecz6r.

a.

WENEROL061CZNA
L.karz,. •• peeJ
..

wa przed trybuna.łcm 'W}'W:ko.wym. Pu.edmbtem ro:r.&mlW było atarc:h .k'ouIwJt$taw .I hft1erowamL. Oskartony ~ III n.ldOccn1ł
spokju pu,blki:z.nelO Slkauny 2XlSi:a2 ta 10 iat wfe

nie GcebbeIs, orbeza &dt!aj ... .,Dw J.ncrltt"
ar~ p. t. .,ZydizI Ut "<'ł8ZYS~ Wlhmtl", "
którym oAIwude wsywa do ~...
W artyłM. swym tw!erd:zt ctał~ 00ebbeIs, łt
pra·wUztwt MooWa1ą'CJ'
~ę ch~awo Jasz..
cze be.zp!e.emł pod osloną p0Uc.J. ale ~c
~ <ideA. hledy państwo b~ m[~ Inne

6 l 8 -

PORADNIA.

11C)2;IIn-

Ży~ są wertnł - lrunIdtUIduJe Ooeb~

paliat.owych.

.

. Solo "iejczyk

y

Pnyfm'ltje od " -

doby.

odb)ia do ~

bedzle chronić zunJo6w narodu
prmd slusmym &:Jrlewem ltllh .
.

I-IV oddziah ukoły powszechnej i do

Dokt61'

dem'onstrant6w, przy
ozem dwadz:ieścia 08Ób odniosło rany. Do
Sp.eJall.ta ehor6b .kóruych I w ••
piero, gdy stwierdzono, te poglO!ka o wy
n • .-ye.nyeh
Autobwy do Brzezin odcbodą. po.toju
wiezienin skazańcó" jeet niepI~wdzi"Wa, na
włamego przy ul. Bnesi6ł.doj Nr. 144.
Jttpił.o w miekło uapokoj.enie.
po~rócll
Odjazd co godzin~ poczłway od ,oda.
8-ej rano do 21.ei wiec&.
Plo'lrkowsll. 89, tel_ 144.92.
t·
Dojazd tramwajami Nr. l ł 6.

.daNa I •

ul. Sienkie'W'icza 35. tel. 115...29.

pelaeml prawa.'

Policja rozp~ziła

c_

e.

cz

E~zaminy wslęr1"e do

w Bytomiu, Hitlerowcy prsyhy1i W' iloki
kiIkuaet osób, aby me dopu~ć do wywie
d'e41i. ebzanych Da muer6 IZturmowcÓw.

•Zdąrzenia i wypadki

fabryki.

Zgierz 25 ~iervnia, Strajk w fabryt pracę robotni~v firm ',E. Hoth" ł .,Zgłe
bch zgierskich mimo kilkakrotnych kor:- rzanka·'. O,ble fabrykI zatrudnlały razem
ferencyj obu stron, nie został dotąd.
do 30~, ~olr
.
.,'
Ogółem do dnia WCZOTaJsze~
D-nSlaJ po połudnIU odbędzle Sl~ kOD~
do 1.500 .obomików, za-! ferencjo z Inspektorem pracy.
w 7 tkallliach zarobkowych. l
Spodziewac się należy iż ltonferencja
W
dzlslejszyrn ~ ?oba strajkują- ' ta doprowadzl do zlikwidowania zatargu,
powiększyła się, bowiem pG,zucHi

J-

K~ N~icld.

ranny"h
'Z~

twą

WaT[

v.....

UM. . " ' . . . . . .

k6w l t!m\d I)OC~. Strt.ty ~ 6wtIerć
,mll!ona !Zotych.
(-) W casłe ""'If~ ~. s !zlk!eh
kapelA M !)OIadI. S'Ir~enna " Wetnom:.u cfIo..
$Zlo do tuwamur m!ęcby beilIołxA:ny.nI • ~
maftych ()I!collomyeh ~oo1rołcl Tłum sld'adaJącY 5ł~ z ~ 2000 oe& fOZł)f)d6 połłcJa..

(-) W BefdtHow~ Ibzb do st3rcta ełn1ł

robotników z bnLstralbumL PoI1'cJa
llrz:vw:r6dta i)On:ad~k alT'e~~ pOOltewatCJZ&, w

.JruJąeych

G. Rydzews

l.

Chor.•k6rDe l weDaryc.ua

Za.ntenhofa. 6.
Od 7 -

9 wiecz.

Dr. med.

JOZEF BERLIN
choroby kobiece

ł położnictwo

przeprowadzIł &ł~

na UL KAROLA a. tel 22....52.
Godziny' pn:yję6 od i do 1 wiees.

•

O YS I
Po-.vrócil

C.srl.IDI.... Nr.

4,

telefoD 216-90.

Spe.JaUata chorób aIlt6I'D,..h
_eaery.a.. eb l lDocsopłelowyc••
LecseDI lampą lItwarcewIł.
PUT!Dlujo od ,oda. łI-:ł l o<! 5-9. w a.I.da1.t,
I ',wlta ad ,. 9-1'
PLAC do spn:.edaD1a w mJeścte. Wiadomość
Umanowsk1ego 86, Po Oeyer. 9d 8 rwno do lO
rano•
DNIA , SIerpnI&. r. b. zgublollW dwa weksle.
Jeden lIlA sumę 200 zł., wysta,wca Ja.n Łase.c·

drugf na 100 LI .. wYstawca Jooef Mielc.zarek
l gotówkę 340 d. oraz kart~ rowerową Nr.
(-) Podcna nJ>lell w ruce LmdzJe t . " po..
1782. Wekslo un:lewamllam. Łaskawy Zillalazca
w1ede ł~cldm. utooęła 17,letnlla LfJOIII3a ł'Tan POSZUKU.rn 1 pOlrojóW J: lruc~ I W\SiZelklell1'!
rec.hce zwrócić za wynagrodzeniem pow. Piotrke.. ~ sl6dmeJ klasy (lmDazJtw w KaI:- WYiiOdalAl w o.1rolicy Karo!a. Pośrednłcy po~ą·
ków. gm. Szydlów, wieś Kam()ciJn., Andrzej Mil$1JIL
dani. Oferty ..ub. J. S.·,
czarek.
We one Młersejew, PdW. kal.łsł&,o. UlOlląr
PIlIdcZM boleU" pob1lskle« strudze 16·I~ta1 ,M. OTOMANY *nyntow. ~ letarurL me· F.DWARD Podstawka ul. 11 US't:opooa 151
zet Muse1f:flskl. uczeń drnrua.7t.łum w Krocroszyn!e. st. dClbowe. I'<lbota 1Cllid.na. Wlrunki d02Odue. zgubił bc.z;platny bilet wyd. PIIZez: DKJ::Ł.
~ Iromunłstv leka 00IdImłnc:a.

Musi:elińskl uronąr

wskutek

41a1ru

serca.

We Wl'IIl Orudrlsko, " ~ecfe kallsJdm utonął ool!lkutek aJtruku sen:a pooczas kaoicll 29-1etn!
Ora,cJaln

W~

Id,

ceny Illsk:fe. Klllflsldesro 160. Przewzlecld.

POTRZEBNA wychowawczyni

J

s~Tomnych

wy·

kuchni, (słonteeme) do wymję· magań d() dziecka roezneg.o, może być. starsza.
cia od zaras, Zgi~rlka 93 - wi.domoA,q ł1a Referencje nlezbedne. O~rty z oodamem wa1
młeiacu.. La. ~ front.
1lll1kÓW a.u.b, ,.lUIIIZ r. S.
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... łodad. paUl...... II. . . pWr w betju
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Niezwykla

.pału
a. cbwa.łal Spodbae. JlIUkl.- l bania
• podwłD1,__ rtb-- .,.. aapeble

przesyłka

P,ewną. tancerk~ włoską.,
która
,odbyła tournee artystyczne po Eg-ip
de. za'proszono na Występy goościnne do musie-hallu w Konstancy.
Przed samym iednak wyjazdem do
Rumunji, dowiedziała się z przera-

'*

~ ateklllhoo lit akobłec4 Po
~Jm1 Je-c- łftMIht I ~ mołD. po
1Il~ - ~ • ~
-...

depozyt siostry cail"owej.

"" porcie.

~

p'" ob~ N..... hl.,

.przeniewierzył

---1:
Tance ka jako

• ....,.. . . . . . . . baWej ....
...-..
z.. ...........,.,.,•••
lJwa7 ,...,.a .0l1li-... w
• ..te
l aIooh . . potI*,U06 bt

Woal'

yplomata carsl,i

berlhlllka. podała niedaw- wlelkie.i księżnej Elżbiety nie pote azerei{ pnmią.tek po b. car- dlegała
żadnym
Wątpliwościom.
sklei rodzinie sprzeda.ł obe.cnie pc!- przenl6sł ie do swych prywatny·ch
wiem dyplomata ameryka{lskiemu zbiorów· Obecnie sprzedaje ie do
antvkwarlatowi. Pamiij.tkami ternl Ameryki.
. . . . łateje ... 'dob~ "pieJ Ilłł włIel1l bpł4 Jak1ota1 "jlkl. ntw10r dłOlOOflń były Ikony wykładane drogiemi kaAni prasa berliJlska. ani rrancnJuddoaa. Z Jaklemł. mmramł .ieda, Ołłe w bOSO ptl_a. JtHClał hledni~Jsl ...elto""" mienla.mi oraz
ska nie nada j<!- nazwiska oweg-o pakll'Włam1aoh, ""1 \eł pneJ.e'dihJ~ plolm.. ptom, kotkom, pap"SOn1 1 małpom I Zoo.
platynowa szkatułka
na, któreQ',o zapatrywania na prami a1ltamll
Ale to trudno. tak jut J-t, te OIIłowłek mo Z listamI od Mikołaja II i ie .~o żo- wo własności wydaia sle być coko!·
L1ldlł. ~Jal kOłłłlenł'l:lJ. elf kotami te b~ pncyjaclelem dla p\lwlllua, ale dl. ny. Listy te. były pisane do w. h. wiek... swobodne. \Viclka ks;e7.na
lU pt\tukam!, Pewkła robotnik .blwllł drusłeso oałowieka jett wilki~.
Elżbiety' wdowy po stryju cara I nnzostawiła krewnvch i sP;1rlkobicr
pne. dwa 1... po pa., leoigdw, ab)' lObie
R. !. rodz.one; siostry ca.towei.
ców, którzyby mieli prav·:a do depoWszvstko to nie było bynajmniej zvtl1.
własnością. oweg-Q dyplomaty. Otrz"
Siostra carowe; raz leden tylko
mał on to bowiem, w Iqr7 r., od ode.p"rać próhowahl n?wna fole nnli~lnlercl
wielkie; ksleżne; jako deoozvt. do tvczna u tronu. Rvło to na kilkn
'-='
przewiezienia zae-ranlce.
Wielka miesif"rv nr7.Pfl wvbf1chem fe"coll1di
ksleżna znaidowała sie w
przede- rosvif.kif"i. 7.vi;1ra żvrif"m kl"C:7+flfdniu sweJ!'o aresztowania i zesłania nf"m w;flka bieżna llr1~l!l c:i~ 00 Pe.za Ural, ~d'zie po kllkunastumic- trop"radu i tam nr7.ec1kł~\(iala ~woi
si~czne.m wiezieniu została
wra~ z ,;ostrze o
knn;pc7ności ,1st1l1ierb
kilkoma Romanowym! strą.cona do ~aSTl11tina.
Wfnvczas też - iak
szybu weQ'lowego.
wsnomina ia ws n AłC'7.esne fl::1miętn i k;
Dvplomata zdołał powierzone - otr::vmała 00 rf<;ar70we;, któr::l
sobie pamlatkl i kosztown()~cl prze- nie Inhib. w. ks, F'l;i-hif'tv. barchn (l. wieźć zaQ'ranlce i tu trzvmał ie zra- "tra i stanm~Trza orlnra~'~. ()c1t:'(~
zu w bankowym safie. "V kilka lat nikt itlź Z (hrn~ "tii nie •próbował
później, gody wladomosć o śmierci nziałania perswazja .
:():x:---

<

COl'llI IaO,"

I

Nieuczciwy

żenlem, że
iei ~~ za'iął koms:>mik
na pokrvei-e zacią.gniętych

1NwNIMw,..

CIęłb )eIt .,..,..
:Ale
J-t J - jedu btet-Ja ~w,

kt6nr .". w BerIbałe , . w ....... T. ..
łł
awlenęta.
~ ...m6w ~ ,.Nioho w porcie ł:łJońdrtm, pb wydobycia
~ ...,. iron. • .....,....,. ~
monkłep ł sabmaia swłok marynanr • pod pokłada.

II - moie powłecbde6 błclr 1IIIwłI4.,.,1t.
o...:..to en. ...... ,...t.a6w. z.. (ocrM
~amy) pabadow.o..u..,.t ......

ar ~ o n i n a d o •b r e
.lbwłhlJ'

Je

•

dr OdZ e

cIDa

prZ'ez
ni", w Eg-ipcie dług-ów. Nieszczęśliwa
artystka nie miała ani ~osza w
kieszeni. Nie wiedziała wlec, iak 0płacić koszty podróży do Konstan-

CT

.Gdy sle 'fe.dnak zwierzyła ze swej

bagaż.

okrętowa.

tystki dyrektor zgodził się przesłać
ja wraz z jej bagażem
.. ;ako przesyłke za zaliczeniem"
pcxl adresem dyrektora music-hallu w Konstancy' Gdy okr~t przybr 1
cLo Konstancy, dyrektor musie-hallu
otrzymał zawiadomienie, z którego
dowiedział sie ze zdziwieniem, że
nod ;'eg-o adre.sem nadeszło aż 16
nrzesyłek: "Zawartość: Tancerka
bez opakowania; ba.g-aże: skrzynia j
kosze; waga: tancerka !-'lI kg'. bagaże
108 kg."
Choć suma zaliczenia bvła do~ć
znaczna. d'Vrektor music hallu zmttszonv bvł wvktlpić niezwłocznie ar•
tystke i iei rzeczy.,

ar 1arMo aby ••.."
WIbJ,
sytuacii dyr.ektorowi towarzystwa
••oboJy. Cd)' je wypą
.... klatek.
do wykolUlllia .ellllaC)1nego wynalazku.
okrłtowegoo, wsp6łczu ją,cy niedoli ar
cI)'7lII:tw .,..... pi ,....,.,......
Prof. Mareoniemu udało się u.~ fal radjowyeh. Qc.nja.tn1 ba~ W'S~ł
z:o:z-~-• ~e _do rotopaf6w. ldDoopene.h malyeh aparatów nadawczych na. krótkie] jm w r~ zeszłym, te krot1gi\t 1* ~o_
l npomri" DOtowało Da płJtbob. . . . .eh f.ałi długOŚci 67 em. osią.gną~ połączenia we 'VI pewnych warunkach mogą. zabÓJCZO
ł
II1II1 Dobach kddo pora.eaie .,••01. . radjoteJ!egraficzlM ł radjotel&aniczne na. od<l2iaływać na niższe organizmy świata.
W
.,6-.. Małp, 'W
odległoŚĆ 270 km. Dotąd tego r<>dzaju po- zwierzęcego, a także na ry:by i ptaki. Fakt
Sen.acyjny pro~es na emigracji,
-.dlowrwały lit jak ~=.J.:I"
łQcrenia możliwe były na hard?;o kirótkie ten IlI8ldonił go do dalsZYch eksperymen_
Iftałpi króJi wkrocsył w
--j odległości ł mi~dzy pun.kta.:mi, lWJajemnie t6w, kt6re posiadaj" I(lffbrzymie maczenie,
'Ta:k pisze "Dziennik Związkowy" ne Franciszk~ Górską., lat 26. Panna
..Jtonkf, troekJift - - - tntmała poełe <Ba siebie widocmemi. DoniosłOOć wyna_ t-eez połączone q
pana Klara Smolińska, lat 41 zamle Smolińska oświadcza, że z całei afe
~ .. ~ ł ~ cle . . . . aby w Jadru łrfaroon;ego polega na tam, ze odtąd
z dezmfernen. nłe~
szkała w Chicago, wniosła skargę rv miłosnei nie pozostało
jei nic
sam.łeauaiu ale .ęła.
będzie można uzymriwać połączenia na
Z ~ te! powodu M.a.rconł nm..prowa są.aową. do są.du okręg-oweg-o prze- prócz złamaneg-o serca, kilkunastu
Najlepiej tbioje Iłt,.... DaB6cwyl: Ultrakrótkiej f~i na ooaegłoścl. które do- dza
AWOiln statku na pełr~morlU cfw adwokatowi Ju!. Kwasjgrocho- prez-entów z czasów narze.czeństwa
lImiIłe .l~ ":upaje ... l
~ Wl B względu
vr od<la,.1oeniu dziesiątek mil od wszelkiego wi, lat ~~
,
z adw. K wasig'rochem
~
Jest dd4twiOllAt DsIId. Jak ~ ..
118 JmtiSłY kształt zteml
ty'cia lUdzkiego. Jeteli mu si,: powiedzie O 150,000 dolar6w odszkodowania,
oraz list6w mlłosnvch•
.-modem".
awałmo za nieosiągaJDe,
zdobyć do~y dąa !twym hipotez, będzie za rzekome złamaru-e przyrze,czeń po Zaznacza ona, że również z teg"o poPie. Im braydacJ - . . . ~. Co
l6.archese SQrari, cbrektor a:ltta<:i6w tl. zapewne najbardziej sensacyjnym wyna ślubłenia lei;.
wodu utraciła vosad~.
'
ebs - Co ~tesb, k*a moie pnyprawł6 lbTconiego, podkreśla ~e tego wY- l.azktem bie!~cego stUlecia.
Panna Smollńska olwi'a dcza, 'łe
Sprawe o odszkodowanIe za zła• ~ Imłec:ha. K.dclr ~: rtnta:iku ta.k7Je ~a ee!l6w wOjSklowych, p r z e - '
była bardzo zdziwiona, gody wyczy- manie !!erca w sumie I ~o.ooo dolap~k. DoP. .włuddde Dl_ uleW do In !Yłanie bowiem depe!!lZ rui. :fatach ultrakrót.
tała. w f!azetach, które nie tak daw- rów wniósł przeciw
adwokatowi
!lej rasy. Naj'wieIsa,m ".,.aluldem jed kich, Kt6re nie rozchodzą się na wszystkie
no płsałv o tei za.reczvnach z adw. Kwasle-rochowi w iei Imieniu adwopttmek ~1~,.m ałediwładk6w strony, lecz j4'dynie w kierunku 9l"Zema- Wid.
nb _~_L.. JA-I,KWMle-rochem, że. t-en noślubił pan- kat Tam-es R. Me. KnlQ'ht.
Ba pneraźliwie ob1'OADłętydl ..,..,kfch JIGo czonego dla nich eel'U,
ID
tar - - - - - - . 01_1'
'pch • okrągłem11bami ł eł.edcl, dwa 1Uy
uniemOŻliwia pOdt"bwytywante depeM. prawdziwe dobrodDejltWO pnr aepl1ltJm
dłnI.sq nił maj, pudlls. '!II aamh - aCll1
Marconi w dalSZym ełągo zajęty Jest Wą~ prwy pl'oeeeaeb lermentaeyjnreh
lItrWD.
•
I ~,
badaniem niemeych motIiwośeł krotk1eh
"kinbch l b6lw. eImmJ.

150 000 dola r o'

poema........ ....•

za z am a ne serce .

J;-:''''

lip""'"

Popierajcie

<

YlROR

MA.RKHAM
po~de

lunerykaAaka..

Maciach. schron1!skacłl, ,doo:utch noclelIOW1l ,owych dla nęd!zamy i wog6le po
kamleni~
wszelkich możliwych norach. Czasami
szukalem IllaJZwisk na Czterdz~estej
- Wł~o - potwłentdtcm.
Odprawiłem taksówko ł vrołsałem J)rugiej Street w Bibljoteee Publicznej.
się na liste lokatorów, jako Jan Wil- CasaIlll wystawałem cale godlz.iny na
ltlUMOl1. podtur podpisu unrczoneiQ mI rorach ultc, lub przed domami N!eba-

Bo to było ciosy, cta~
Pewnie. AIlłm nabyUŚ!DJ

Przemysł

Krajowy!

elegantem. Dowłed!zlałem sie, te tego
dnia., kiedy gO pierwszy ra:z zobaczylem. wrócił jakoby z "wakacyj", że nie
kazał sobie odsyłać listów j że wogóle
prowadiził baJrd:zo skąpą korespondencję. Lnfonnacyj tych udlzielila mi admi..
nistra~orka. u której zjednałem sobie

1~~~~~~~~~~~~~=======~~=~~~=~~~~~~~·M~W~~~~~~~w~~~
Corllpany. 01)r6cz tego przybralem 80- pewnych uecaoh zdecydowanie popuNazywał się Tomasz
11
STRESZClI!NII!

Naczelmk

""ęrJen1a

'fi

POCZĄ'RU.
fraok1JDlo

., .,

otnymał

la

oryginalnych Ustów, pisany~h prz_ mIo·
da dZLewczynę. podpisuJąc, slł pseudonImem
Pat do starsze&o od DieJ ~d~ kt6retO
J)2czkQ

JJIIlzwała Dubroskym.

Pnedrak •• bn......7·

-

.
W tałdm rułe kamJenłca OZYUSWwa. pokoje do WYnajęcia., lub ~ w
tym rodzaJ
nuto _ n:eJd
- Zacze aJh~ mi drzwł.
k:
do srof~ka. ~ fC I
_...O! l ł wal
ryclt Zfi1 n", ~ e~au... na az em , w
~łym ~edslOnku. w którym stalo
biurko. Nad biurkie ~dntała ~Olck:
c , _ŁWfJCO!J "fi
slcrz,ynebk pocz;tolwldYlk
ścia zo aczyem
a Wl'l1lU.
_
Zdjąłem kapelusz .i %wrócłtem się 00
siedzącegQ tmZY blUrku niemłodlego
stworzenia rod:zatu żeńskiego. Spostrzegłem odra.zu. te moja fr)IINt'a zro..
bila ujemne VR"ażeni-a.
- Jest })alfO wolnych pok~ - rcekło niechętnie stworz.enle, s:znuruJI\C IUrowe usta. - Natura1nle tadamy referencyj, ale mote pan '1Jłotvć podaołe na

k

Gay zamteresowame Hltamł doszło do .eałdo bogatelo od czasÓW'
,zkolnych n~w'idrziaillero kole&t Almtc:ha. kt6tY mu polecil wYsrukJ3.ć
autorh lIiIt6w •
!karb zakopany przez Dubrosldero. Naar:etnik WleZIenia przyjął mIsJę l obIeoat. te pomra się, aby go s posady wyrzucono.
Po kilku awantuM.eh 'fi wtęzSelft pnyJęło
;eco dymisję. Roopoczął pomJldfwuIa w Nowym Jorku. Uwagę jego 11JWt'6c:!t pasater w kra
c...Iastych spodnl.ach. WSiladl do talcsówld I po!t<:h~1 ~ mm.
•
•
•
4el stradtem go piśmie,
·
nice
da
Dw
.
le p r z e c z .
_ Pod.anłe_ A, po&tnłe - lIU'Ukn~~le ~.~CZl.l. i podzłall? _ mvkn'l nąłem nieokreślenie., stanjl\C 110 zyskać
ł -d l Zlef on $ ę
na czasie,
c>.~ ; c~ft~~~a. i wbaczvłem, Jak kra- Pan włe, te WYllaimułemy pokot .... k ę og'a rolka w dnwiach wejśclo- !e głównie młoddety pracującej ""NOj
anej kamleni- doW'O - dodała urzędniczka.
c Rs~a n
wvch Ol/:fIOmne
f;fLerw
_
Jestem 7JalWodowa rmOlt.deł _
n.
_ rzekł szofer.
oopa.rlem. uśmiechają.c się.
W T~ on ł
taksówki \ obrzucI- Mogę paca ])II'Zyjąć wanmkowo
,
vs ?c.z~ e~ojrzeniem front gma- _ rzekła ozięble. - Na p&.l1side tefe_~1 ll~a7.re s.'ę ~~adnąć coby to mo- t~cJe •
~uU. l; 31l":l. ąc l h'UT h~teL ar;y fabry
_ Q mog-ę Ich dO!!ltart:zve _ Pl'I«I.!ło b~ć: s.zk()!~ \ oO·napiSu. ale brak wałem. ~ Państwo Bolstt}!'owie z Canka. Nt~ h~.. r. ~w~:jczył dowodnie, te lonu 'VI' Ohio mieSIZkaU tutał cztery.
dł1ł.vc o len i fab ka ant biUJrO. Z I!ZY pięć la1: temu.
ni, hvł~ ~o ani wvp~dt~ duża gromada - Nie DrzYPQmJ!nam sobie tego nad II ~zyc
~7.w. _Iront" hn bylą.§Q..1lQ: mts,ka...-

tu. otrzyma I zaproszenie

dlzłeCł.

A .wll~,C w.e

~ą, " '

h

Dookety i ~
ble r.a upas nazwisko "TelTY fU'1tz- lama.
dawatl lakiernika. Sprawdziłem. że pra- tylko Jedno, teby się ale zaplfWłać. bo
VL
cewa! r.zeozywiście w fabryce lakieru.
to Jest aieberzpkczna metoda.
~At W PORZADNYM DOMU.
Niekiedy zostawszy w domu pO oW tej chwlli włnda zJecbała K czter
ZYCie 'fi kamienicy płynęło cicho I biedzie i zamknąwszy się na klucz stu
nutego piętra - apofrzałem przypad- spokojnie. Jeden ~ natważniejsz~ch W'Y. djowałem .fotoglI"aficzne odbi.tki list6w
kłem na. wskałnłk - I r; drzw1azek wY- padk6w S mego l?UIlktu widzema. jatki Pat w ZWiązku z odkryciami tiolborna.
lonił sle mój kracłasty elegant. Kamie- sio tam zdarzył, nte zrobił na mnie żad który wyczerpał tak dalece zawarte w
nica mlala stedemM1Ścłe pięter. PoPt'O" ne2Q wrażenia. Pewnego wieczora nie nich wskazówkI, te dla mnie nie DOZO"
siłem o pokój na cztemastem. lub płęł- wYszedłem na miasto, lecz. żeby się stał poprostu taden punkt uczepienia.
nastem i na azcześcto doS'tałeme Da Ulpcrl.l1ać bliżej ze wsJ>6łlokatoraml zar
Agent, którego wynajął w AngIji,
płetnastem. tut nad Jetl'O numerem.
siadłem w tak ZW~ym haUu recepcyj~ ~ka.l tropu Filadelfji .Boston prze:z P<>:
NaturalnIe w kamlesrlcy dochodowej nym na sz6stem pI<;trze. Był to dłUgI, sredmictwo firmy "ZWIązek ł'.uoz,mk6w
byłem bezplec:młeJszy. nit w hotelu. niski pokój I sze:rokiemi alkowami. w - była to ajencja podróżnicza - lecz
Gdyby policja mlnt~esowała 110 moJą k-łtórytn IitraJlO wieczorami, w karty, okazało się, że fimJa ta zV5tała zlikwt..
Ql5obq, co moglo łatwo nastąpłt. to prze plotkowano, filrtowan(), słuchano ra- dowana w ~ie wojny. a wszyscy u~ukoooby pl'Udewszystldem hotele.
dła i rozwł~ywano anagramy.
rzędnicy wstąp1li do annjl Kitchenera
Mój J)OkóJ s1cromnle, leoz wYgodnie
Rozmawiająo ~ ~siadem !postrze- w sIerpniu 1914 roku i wszyscy poleumeblowarrv mieścił Iło 'fi Jttronle p6ł- dem nagle, te w sali zapadła cisza. giL Ksią~ i papierów firmy nie udało
nocno-zaohodnlej. Z oma roztaoza.ł sie gdy! muzyka wYdala się głośniejSIZa, i się wogóle wytropić. Szukanie Dubro.
widok na ogrOO1JUL panoramo Manhatta- zobaczyłem przelotnie wysoką, s1rojną, *v'ego w Rosji było nie db pomyślenu. Patr~c na ro m<nł dachów my- kobietę w czerni z twaną białą jaki mą. Holbom ząś szukał w Ameryce.
~Ialem. że pod jednym s nich ukrywała plótno. Rozmawiała z kimŚ. uśmiecha- !dąc za wskruzówkami zawartemi w 11..
s.lQ z; pewnością _ (tak mt się zdawało) j~c się. ale z oczu jej patmył ciężki stach Prut, objeż.dżał zabite deskami
- kobieta. dawna mała Pat. Nałetało smutek. Przesz.ła przez ha1l ł ~ikła; miejsoow<>ści na~norskie ł ?'Y~Zl1ki-.
tylko zbadać, pod którym.
wr.z,DiWę rozmów za.gluszylo mów. ra- wał ludzi o naZWiskach wYt11le01onycb
Ze ~gledu na kanl~ W' tym dJo..
' , w Jej korespondenCji, WStLystko hel
domu optnJe ..ozłowieka pracującego
- Zrobiła 'W&"I.tet1ł. - I2lCkłezn ~o rezu1tatu.
w zwiuku ze wzmianką Palt o speo
zawodowo. caanptowalem sie l8ko~.
subiekt do sklepu s obuwiem. tak. te
- WIęc pan Ide wie. kJto to Jeslr cyflkach. wvwnioskowa~, te rodzice
miałem czas na poEUkiwania ty.llro w Pani Oray Masoo - mUJoaerka., Ona. jej mogli się dorobić na tego. rod'ZaJu
nocy i w week-mrdy. Jeteli kto z po- dala pienią~e na ten dom.
h~ndJu I w tym celu zebrał SplS wszy~t
znaolJych !oka-1orów ac>rov<>oowal mi
- No. to musi być bogata.
,
k!ich fabryk w Ameryce u
pnzecią.
kat"ty, lub kino. musialem ac1ekać slę
- Ale mówi!\. te ma stra.sme tyd.e dwudlzlestu lat, wYTaJbiających specyfl.
do wYkrętów.
I !netem. Wygląda staa'O.
ki I sprawdz,ił nazwiska właści'CielL
Pewnleby się bardzo 4ztwłU, gdr
- PięćdzieSiątka, ozy co§ koło te- mie,łscowoścl ł warunki lokal.ne. Był"
by wie~ieh w Jakich towa:r:;ys~ach go.
ąch. cół znowu, mema. nawet to k?I<>~.aJna praca, która kosztowar~ ga
spędzałem wieczory. Włóczyłem Slę POI CJterdzlcstu.
_
setkI m1ł podr6ty. Ale ł ten cierpltwa
zaułkach, do'lalrowych hotelach. J>Otajem Pomimo tIIOa1YCh wędr6wek l!ł~ za- 'trud lłlIił daJ uaJumie~ rezultatu.
IjIlł!tIkacb.. tbncJ.udJach. dokach LnitdhllYia1e.m .na~ kraaastvm..,.
.Oh. ~ a.i--

~r

t

"Z
Krwaw

'3'
•

zemsta za

Z G~dzlą.dza donos~~:
.
FranCiszek
WrzesIn~k{, robotnik,
zam, w Nicwałdzie w poWIecie grudZIądZ.
kim został ~strzelORY przez Jana Gosza~
zam. W StanIsławowie w pow. g1'udz. l
to na tle następuJącego zajśda:
DWie SIOStry Gosze były od dłuższego czasu zatrudnione jako robotnice U
rolnika Płażewskiego W Nicwałdzie.
Między ·wymlenionemi siostrami a ich
pracodawcą oraz jego oficjalistą Rv-

I

wolnienae z prac •
za~tali na poll~ o!i~jalistę, RylUi.lrki"ewfc?~

ktorego po klotbe] wyn'lIame z'dan !)OOIII
ootkliwJe kijami.
Na krzyk Rymarkiewicza zbiegk się

kilku robotników zatrudnlonych u Płuże
wskiego i m. in, także Płaioel\'eki. lIt.hrojony
w dubeltówkę, którzy poczęli napa: tników
icigac. W pewnym momencie ścil/::mi ~\ ró
cm się cło ~ci~.~tjilcych ich i z3/!roliłi plt?e:'.l
niem; .. Na skutek te.i ~ro:i?y :laie"~~'l;i od
dał ]e<ll"J1 strzał z uub",ltowk'. raJ1lę'" Go
"
d ł d
k"
sza lekko w uo~{', zu~ Gooz oddał j\!<'!~
k
mart leWI
t <;zem
os~ Ot °Gspr~ecz I. W strZał z brol\'ni~(o(a, raniąc rohot lika WUf
nas eps
., k'
b
I
- WIe czego SI05 Ty oszowny
l .
~ln~ lego w
rZllc l.
zosiał)}, % ,pracl) ~lVO ~~one .,
Po zaj;ciu lem GOIIz WI!.!~ ze SWynl1 S1."'N3
bez wypłacenI.a Im nalezytoscl. DZJe\~-!!Itl ni ~hiegł tło Stal1isłcH\"owa, Ciężko ran
RATECZKl.
czyny ~d~ły SIę ?o ~rata swego \~, ąt-ani- nego robotnika \Vtzc!!ID.kie!!o <ut ta VIÓ'rlÓ
sławoWJe ) opowIedZIały ln';! o zaJ~CIU.
tego Fall\e!I 0 dll1a do ~2pitala ł li .i8l{i!'go .,
Gosz,
przybrawszy
sobIe
do
pomocy
Grudl!iądlHl gUżie IJo(hI" \y !:(Istnł L'tt"d,i)li.
rt arzeczony na pokucie.
dwóch szwagrów, udali się razem <lo Nic- słowcj op\3l'acji. Goaza. j~k i .iep:o ~Z~L1. tó;!J
Niema rzeczy straszniejsz·ej po- bólu i meki ludzi, słucha jq.cych jego wałdu w celu osi'łll'nl~cia u Płi\zewsklego przytrtymal10 i ods '.I fOlIO rln ,1\ 'pó~ "
nad pensjonat w jakiejś letnie.j, pod- id ja tyczne; piosenki. Zwłaszcza to wypłacenia zarobku i wvdanla rZ'CCzy prOKuratuty w Grlltld~ttzll,
miejskie; miejscowości. Tylko czło "drżyj piersi dziewczęcej" je.st za~ GoszQwnom. Przybywszy do Nicwałdu,

P

•
zed~lubna BIes

'wiek o żelaz,nych nerwach, troszkę
I niecznły na wycie stareg-o f[ramofonu. w iaki każdly taki
pensjonat musi być zaopatrzony
wytrzymu je w pensj.onacie kilka dni.
- Wrócisz, do mnie wrócisz! wydzIera sie stara, zdarta płyta,
kiedy g-ość pensjonatowy przysię
f[a sobie na wszv.:stkie. świetości, że
p6ki żyda nie wróct do tego pensjonatu. ieś1ł g-ramofon nie zostanie
'?ryrztu'o1'lV na śmietnik.
- Piłem, kto m6wi, fe nIe piłem,
Dutelke W\rtrabiłem l... - drze si~ Inna płyta. Pl ta wprawdzie z sensem,
ale po jakle licho przvnominać mi,
że
piłem, kiedy s.am o t-em wiem
doskonale, mam jeszcze katzenjamer, a to płycłsko Jl1usł mi o tern
przypominać. jakbym sam nie wiedzIał, źe piłem. I to iak piłem'...
- O Santa Lucia, śród słońca
ł r6ż!... -. wvje. f[ramofon a tu
deszcz leje jak wół do karety i nletylko słO!ka nie widać, ale róży nie
ma na odleg-łość kilku kilometr6w.
Sa chwa.sty, słonecznikI i inna zielenizna. Przepraszam. Róża też jest.
Nawet dwie R6że są.. R6b Kugelszwanc i Róża Pipman.
Nawet czł,owiek łag-oanv, jat{ la,
&ostaie konWlllsii. gody pateion zaCZYI a. wyg-rywać plos·e nkt beznadide;nle połupie, id jotyczne i bezsensowne. Prosze tylko posłuchać:
- Diżyi piersi dzie.wcz~ca, drfv·j
w bo'n i m ce - oto słowa ;akiej~
n!os~T!kj. '~ehv autor tei .. piosenki"
konał w bólu 1 męce trzvdzie:ści dni
i czterdzieści nocy, nkzem nie okupi
g-łuchawy

• • •

Obec.nte prowadzone <111 przygotowawcze r~hoty 7.iemne przy budowie wielkiego parl:u na 2!olihoTZU. Park ten z.1.lmie
przestrzeń 16 hektarów w lormł1! podlroWY, Roboty po1't'j:!'tl.j~ D-al':u:ie na niwelacJi terenu i dowożeniu ril!ml. Cały oma...
wiany teren pokryty jest moczarami ! b~g
nis1camł, g Q!bo!{oscl od g do 4 m~tr6w,
kt6re są Z:1.syprwane. W ten spoc;6b bu.
down parJ;:'l prz -crynł ~ię do uzdrowot.
nienia całej okOik,,·.

. 1ft

AŁY

•

•

bójczel
To jest pensjonat. Pozatem pensionat znakomicie truje amatorów
świeże~o powlctrza "Świeżym nabiałem", który sprowadza z miasta oraz
zdechłeml kaczkami, którym uprzykrzyŁo sie życie na świecie. Znałem
;edneg-o bardzo porzą.dneg-o
psa, które,g-o kupiono do pensjonatu. Biedna psina po dwóch dniach
zde'chla. wysłuchawszy trzydzieści
razy z rzędu piosenki "Musisz, mu·
sisz, musisz".
Człowiek lest leClnak: barazie;
wytrzymały od n9.·i~orsteg-o bydl~
da. dlater.;o t~ż śmiertelność w pen.
si·onatach nIe jest szczeg-ólnle przeraża ;ą.ca.

NARZECZONY.
Ksaw·ery Matelskj nie poznał
swe; narze.czonej Władysławy 11sklei w pensionacie i stą.d też zwią·
zek mi~dzy powyższem a poniż
szem.
NIe. wiem zreszta. g-dzleonl sIe poznali, może właśnie, akurat mnie
na złość w pens jonacle, ale to dla
nas je.st w g-runcie rzeczy zupełnIe
oboietne.
Nieco wa~nielsze lest, '!e 21 kwiet
nia Matelsld okradł swą. narzeczona: I zdną.t Nie na dług'o, g-dyż 'PO
kilku tyg;odnl~ch złapano g-o a Są.d
Grodzki orzekł, że iż po swe; uci;lżliwei ucieczce Ksawe.rv MateIski
pOWlmenprzez mlesiacodpoczac
wora'....rlzie nie w pe.nsiona.ci~ lecz w

oh te

u nej tr gedji

Jeostanl

zb.

enł1

tra_zny wypadek w
ZA, tW'OW'a donOl!Złl

W ~ołcl pny uL Ka8Ztelaruklej 9,
nil .t"euó wielki hu.k. Pochod~il on
z mietzkania Gn;ogorza Strzemiłol\b., rohot
nika. pełniącego tam funkcje dozorcy domu. który krytycznej chwili mbuipulownł
przy ja-kim8 naboju i spowodował eksplozję. Prrera:teni d~tonacjł domownicy po
biegli do roieezkama Strzcmiłowa i tam zll,
stali go IcżlJcego na podkdze w kałuiy
J...rwl. Z gło'Wy', pieT8i i rąk Strzemiłowa
r:.ąc:ryła siO kren\'. Obok Grzegorza uedtitlła
prrestra.,zona jego iona, Marjb., kt6ra w cza
s:te wybuchu domała maczn'ego poranienia
dał

nóg.

ł wspomnłemiami przy ogrzanym pie_
Drogą, ciągnącą się wzdłuż kanaJu,
przejetdż.ałyod czasu do czasu samocho_

w

r

dy ciężarowe w ltiertmku Terrneuzen, lecz
nie
było żadnego prawdopodobieństwa,
Bastjan N'jjbrock, nazywany poufale
by
który z nich zatrzyma.! się przed cha_
"ojcem" Eastem, siedział nierucho!ll1O
t~ Basta.
przrd kominkiem, z czapką na głowie i rę.
Znienacka Je<inak roZl!egł się ~~ti
koma 2lo2onemi na kOlanach. W zębach
wy
huk, trzask rozbitych &zyb i jalcieś
u·zJ mał fajkę, pykając ją od czasu do
glosy...
Bast zerwał się z ławy, otworzy!
cz.asu, i wY'Puszczając Hęby dymu. Słu
drzwi,
przez
które do wnętrza wpadł wiatr
cha! wiatru, który przywiał z p6łn~cy, jak
i
smugi
deszczu
...
g>v~zd..'lł nad Olbrzymią, melanchOlijną rów
O
ja!'ie
dwadzieścia krok6w od dOOl.u
nin!} dookoła jegO chaty, marszcząc wody
leżało wywrócone na bok auto z jasną
k3na\u.
karoserją., a niedaleko od niego stał wielDziś był dzień odpoczynku. starego ki Sc.'Ulllochód ciężaroWJ·, n.ał.adowany drze
Basta, a przy ślubie zastgpować go powi- wem. Woźnica jeg~ klął i wrzeszczał, za...
nien K]aas, lecz odbywa się I-ienna.sz w kIinając się, że to nie jego wina.
Se1z:>€tte, wio&ce pil?kl1Y ch koronczarek,
We dwóch zbliżyli się do przewróco.
więc chlopcu zachciało się talicó"N. Byłn to nego samochodu, z którego słychać było
rzecz natura.lna w jego wielm i dlatego wątły. strwożony głos dziecięcy, w:>łają...
!!tary Bast nie sprzeciwiał się jego pój~ciu. cy: ,.Mamo l mamo l"
Piec!l ta,'H.'zy, poniew3.Ż jest młody i we.
W rQzbitem aucie ldały dwa trupy:
s-oly! B:1stjan trJde był kiedyś młody i w mężczyzny, z picrsią zgniecicmą kierowni.
owym czasie In1)ił t~flczyĆ z pi~~l~ną Kee, C.1, i kobiety, !{tó;rej ostry odłamek szkła
'1. któr!1 "'ię p6iniBj ożenił. Niegtety! ch~ przedziurawił skroIl. Prócz tego była tam
l·n. hyla n:1 p![fC:.1... Ob~arzyła go dWoJ- drobna dziewczynka, lat trzech czy też
giem dZipci, leCi; zarówno Da, jak i Griet, czterech, uczepiona futra matki. Sama
zn1.:\rli w wit"ku dziccięc ·m, a ?Otcm zga- także, ubrana w białe futro, robiła wra.
. la i on~ ... Więc na s1arość zostal ~
żenie maleńkiego niedźwiadkla, osierocoi ~am ...
nego kulą mYśliwego. Nie poniosła żad..
Pl'ar.Ą ,urozmdcała mu jego samotność. nego uszkodzenia. a gdy Bast W2:iąl ją na
Njekiedy rozmawiał % marynarzami, p:>- r~ce, by zanieść p~d dach &Wego dom.u,
maga! im przy.zajęciu lub w towar~y.. lc.czE'ła krzycze~ i kopać go.
litwie ich· wypijał kufel piwa i palił faJkę
Z pomocą woźnicy samoChodu cię~ro
luh .I:mił" krGtkie, czarno cygara, pocho- ~go, czlowicka herkUlesowej budowy,
dza~e 7. Gandw'y. 'reraz jcdn.1k, gdy za- prz('niósl oba ciała do chaty i daremnie
~

~

Tak ~ie a.o,,'iadu;el11V,
Helena Streitówna iuż w czasje. g-d~
uczęszczała do Zakładu naukowC'l;!o
SS. Urszulanek w Kołomyi,
była

nadzwycza i przeczulona

i często ulełra!a PSy hiczmj egzaltacii. Później g-dy zo"tała l'anl1a ~
czasie ukraiJ1skiee-o zamatbtl' na
'I'arsrach Vi[ r1~ ~dnfch opano\vała i~
mania przcślarlo\ 'cza, <'o \\'łaśni~
spowodowało traf'"eo ję,
jaka rozt'.gorała sie w sobote,
Tak dłul2'o w więtlenhl ślcdczem
p<ozostanie Faliń. ki. zapadni{' iiccyzia ~f,'ldzieg-o śled~zcf[O.
Stan zdrowia dr. Kazimierz:l
Strdta nie uleg-ł natazle żadnei zmla
nic i m\ ~,l ie~t powazn",

więził córkę

e

J

na strych u.

gardzie w eaU poczekalnej spędzała DOM nie
Policja w Starogard:zie
zaopiekowUła alę nią ch"lV'i!~wo. Co będzio
dalej - nie-wiadomo. W uncł'\l za nic w świe
cie nie chce już powrócić tlo domu. W'yrod
ny ojciec odpowiadać będzie przed sądem.
mając pie'tliędzy.

RADJO-KĄCI

•

RASZYN. pIątek.
11,58. Sygnał c2J3.su. 12,05. Program na d.:IN\
bież. 12,10. Przerlq,d pt1l!y polskieJ, lZ O. (JC7.
kom. PIM. 12,45~lJ,25. Plyty gramof. 13,35
1

Płyty grAmol.. lM~. Kom. gospodarczy, 15.11)
--15.30. Gitary hawajskie - Ławu 'cwi\; a.
15,35-16,35. Koncert soli t6w z płyt gramoł.
16,35. Kom. dla teglur;I l rybaków. 16,4.0. Odczyt z KrakOWI. 17,00-16.00, Koncert W wyk,
OM. Dętej 18,00. Odczyt. 18.20. Munka tan.
I Ciechocinka. 19,15. Rozmaitości, 19.a5. Pras.
Dz Radl. 19,45. ..Przegląd rOlniczej prasy kraJowe/ t zagr." z Wilna. 19.55. Program na dz.
nast. 2O.00--Z1.50. Koncert symf. :ze studia,
21,00. felietoo pt. "Mikrofon. jako krytyk",
wy,,!. dr. A, Simon6wna. 21.15 D c koncertu.
21.50. Dod. do Pras. Dz. Radl. 21,55. Kom. dla
komunikacjI lotnlClZej. 22.00. Muzyka ta.neczna.
22.40. WJadom, sportowe. ~3,50-2J.30. MUlyk,
taneczna.

-

-

pokornie, by zostawiono mu uśpio- wracała ze ~zkoły zastawała dymiącą, clo.
ne w międzyczasie dziecko' do cza.~u od. brą zupę, świeże jaja lub smacznie prz)'.
naleue:nia kogoś z jej rodziny. p.::> wyi~ rządzone kotlety. I trzeba było widzieł
ściu w6zystkich udał się na strych po da- jak stary B!l5t traktował smarkaczy, je-

błagał

łóżko Da. Napełnił je świeżą żeli ośmielili się nazwać jego LiIi "znaj.
slomą, którą o1crył czystem prze ściera- dą", jak ten smJ'k Michaś, z sąsiednie.!
dłem, przygotował również cievł1ł koMer- wsi! Dobrze natarł mu uszu... N'aryczał
kę, bo 2apDwiadała się zimna noc.
się chłopiec pod pięścią Basta...

wniejsze

Po tyg:><łniu Ś}eMtwo nie przyniosło
Gdy Lii ukończyła lat siedem. nie pa.
żadnych rezultat6w. W Paryżu znano Lu- miętała już nic z dawniejszego swego tvcjana Delmonta jako

człOWiebl. nieżona.

tego. Nie umiano tam udzielić Udnych
informacyj O kobiecie i dziecku, które zabrał swym ss.mochodem. Liii, mgadnięta o nazwisk:>, nie umia.1a dać na to odpo.
wiedzi. Fotografja zmarłej, opublikowa..
wiał male.ńkie. tłill!te rą.cz.ki, ładną twa... na w wielkich dziennikach fr~uskich i
rzyczkę o ciemnych oczach, ł jedwabną, belgijskich, nie została poznana pJ'7JeZ nibłę.kitną sukienkę, która wyłOniła s.ię oz kogo. W okresie tych poszukiwań mała
pod płaszczyka.
LiIi zo.stala przy dozorcy śl'UZy i prz~_
- Jak ci na imIę t - :.apytał.
czaiła się d:> niego. Chod!1;iła za nim jak
- Lili, - odpowiedziało dziecko.
piesek, gdy manewrował przy' śluzie. Na_
- Czy jechałaś z mamą i tatmiem t
zywała go "tata Bast", wskakiwała mu na
- Tak, b moja mama. Ale to nie ta- kolana i ujmowa.ła twarz jego W pucołow.ate rączki.
tuś, tYlko Lucjan.

Prz} były leka~ stwłe!rdzil jut tYłko
zgon obuo fiar WJpadku. Według papie_
rów, zn'llez1Onych przy zmarłym mężczy
ź"'ie. był to Francuz, niejaki Lucjan Detmont. Co do kobiety, cudownie pięlmej
nawet po śmiel'<!i. w wa,lizce Jej, pełnej
różnych fatałaszek, nie maleziono żadne_
g'Q dowodu tożsamości.
Skoro Lucjan nie ł:tYł ojcem Chi~;..
czynkii, uje byt r6wnież Itlężem zmarłej.
Była w tern wszystkiem jakaś tajenmica,
trudna dQ ro~iązĄnia dla wład~ polic} i·
padła. noc, ((';' żadna nie przybędzie wg~ usilovmł ocucie nieprzytomn~ ofiary wy_ nych.
" }(-!I.nału. i Bast ?:Qs~ał Bam r,ę ~wym h(.>::
dku.. ~~;:Ił
.. idy tamtę:n-. telefonował ..__ 24wł~ 04wtezbno <lo _ miasta. Bast

\vięzienny.

dny

Z Bydgoszczy donol,., I
Wyrod'nym ojcem o ekamienia~m serou
okazał si~ 63·1etW. enreryt kolejowy Józef
Brzozkoweki. Zaruieukuje on wruz ze BWI!
orugą żoną we właenej nieruchomości na
Jahcicach przy ulicy Sredniej SS. Córka j~
go, 32·Ietn.ia Wt.mda, pochodziła z pierw
8zego małżt'mtwa. Wedł1lg ojca, nieco upa
śledzona na umyśle, Wand\1 nie ctyni tego
wrażenia w potocznej
rozmowie. Ojorec
więzienłtf. ~
oOm.osił się do niej ze strasz'o,! nienawi~cil}.
Jerzv Krzeckt. Znęcał Bię nad córk,. Przez cztery miesi Ił
co więził bieool! Wand~ na Itrychu, gdzie
bylb zupelnie odcięta od ~wiata i ludzi. Na
~lomie bez pościeli leruła w kom6rce z nla
.... ieszkaniu dozorcy.
lem okienkiem, nędznie ubrana, czekając
. Na miejsce wypadku mwezwano pogo często daremnie na I!trawę. Zdarzyło si~ po
totvis rutunkow~ StnemiłowJl majdujące dobn'o, że przes trEf dni nie otrzymała je
go ai9
.
dzenia.
CD !1'o~ym Manie lycra,
Sdochy l płacz ora• •tru:me krzyki
przewieziono do eą>itala powszechnego, 1;0
nie jego lekar2 dyżurny zaopatrzył rany i dzi~cly\ly usłyar.teIi lokMorzy. Wreszcie
polioja znję \t &i~ tl! lJllutn'l nn.d'W}'ru apra
pozostawił jl! w domo",~m leeze'ru.n.
wą i uwolniła dzioewczynę z więzienia rodzi
P<lIliewał Strzemilow
macił zupełnie
c6W'. Biedna Wanda poetanowiła na zawsze
przytoJDDoś6, policjo nie mogla go przesła
opmci6
dom wyrodnego ojca, i I!zukbć echro
chać, natomiast tona poda~ te wybuch na
nienia
i
pracy daleko pOr.tł domem.
stąpił w chwili, gdy mlłł jej był zajęty piłowaniem jakiejś rurki. Przypnszczać nałe
Tułaczka wydawała lIię jej milez"
niż
ży, re była to spłonka od pociskn armat Itraszny pobyt w domu ojca. Udała się po
ci'łgiem w kierunku Starogardu. Nie Mwo
ni~o. J:J\ileze dochodzenia 8'! W toku.
dziś fednako prtlcę. Nil: dworcu w Staro

do bul'In13trm. miasteczka o prZ}5łanie Je..
karza.
Jeszcze pned przyb~iem łekarza, Bast
poznał odrazu, że wszelki ratunek był już
zbyteczhy. W między~sie usiłował da~
remnie usp~lGoić dziewczynkę.. Wziął ją
na ręce i śpiewał jej flamandzką kołysan_
kę, którą kiedyś n-ucił przed łaty dla usypiania Da i Griet.
- Chcę do mamy! - kr7:yeza.ła: dziew
czynka ze zło§cią.
- Cicho! - rzekł stary Bast, Ha.dąc
palec na ustach. _ Mama śpi. Nie budi
jej I
Czuł sl~ nad wyraz 9ZCz~, gdy
MJ1eszcie obeschłY łzy dziecka.. Podzi-

przez psychjatrów.

Ze Lwowa donosza:
Dnia wczorajszego policja odstawiła do dyspozyc ii ~~dzie.g-o śledcze
g'o przytrzymaną. H. Streitównę, któ
ra oddała .~ strzały re\yolw·erowe do
brata swe,g-o dr. Kazimierza Slreita,
lekarza wojskowego' oraz swej sio~
strv Marji. Równocześnie też do
sadu został odstawiony aresztowany kO'chanek Karol Falhlskl, zam.
przy ul. Słodowej Nr, 10.
W kuluarach są.doWych krą.ŹV
wiadomość, że Streitówna będzie
odstawiona do Zakładu dla umysło
wo-chorych w KulparlGowie i tam
pozostanie pod obserwacia lckarzyj)sychjatrów. Do takich celów, zwła
szcza dla osób UWięzionych, test w
tym. zakładzie specjalny oddział

E s ozja znal zio egto pocisku.

lem
cu.

JACQUES CONSTANT.

nka.

Każdego dnia bled:n,'yJ staruszek arza}
z obawy, by krewni dziewczynici nie zgło5iJ~ się po I i'. zdateka, lecz mijały tygodnie i miesiące. nie przyn~e rozwiązania
dziwnej zagadki. Wszyscy obecnie znali
dziewczynkę jako Alicję Wi:throck. Gdy
stary Bast wreszcie 7deeJdował si~ posy_
łać ją. do szkoły, r.apisał ją pod tern nazwiskiem.
..Ojciec· BM! obecnie dbał 'O swoje
dom<>we g~darstwo i nucił, porądktt.
jąc chatę o zielonych okienłcach. Z zamiłowaniem pielęgnował geranje w oknach,
bo Lili .l~bą~ kwiat~ A !tdy dziewezynka

cia, ani też tragicznego zgonu manmsł,
ani jego pięknego ubrania Marzyła o tern,
żeby zobaczy~ morze, do którego proWlII_
cizil kanał w kierunku Terrneuzen. Chcąc
przypodobać się jej, Bast

przyjął zapro_
s1Jenie znajomych mannarzy, jadących do

Blankenberghe.
Dziewczynka z zachwytem przygląda
la się lśniącej powierzchni mOrza J z r!_
dości klaskała w dłonie, gdy poznała gr~
fal na piaskach wybrzeża.
Widziała tam ła"k!Ze w namiotach w
jaskrawe pasy pię1mych panów i piękne
panie w trykotach i kostjumach ką?ieiO.

wych.
Znienacka przystanęła przed jednym I
nich, wysokim brunetem, wyglądającym
bardz·o młodo, ubranym w białe spodnie
i granabwą marynarkę· Wspomnienie j!\kichś uśmiechów pierwszych lat io/O''; 7ycill
wytrysnęło z jej pamięci.
- Tatuś t - szepn~ła,
- Jakieś podobieństwo. niewątpJlwłf,
- szepnął sta.ry Bast z drżeniem.
I jak ską.piec zagrożony utratą SWe,.,
skiarbu, wziął ~ziec~o na T~ce i unł6sł j.
daleko, na druID konIec !llazy.
,.
Tłum. L. M.

.r.
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Zycie r~konomiczne.

ZII zw,clę",two w slI.!abli na Olimpja~zi~=

rekord Helf~nowa

~

NO!O:#ANIA ZLOTEGO ZAGRANICĄ.
W zwil).zka x sukcesami. odniesione- ' w ministerjum wojny. zas członkowie
LOIll' "yl1, obwarcie - 31,06. zamk. - 31,00,
mI przea lpor t owc6w węgierskich na olimp , drużyn pHki wodnej 1 szermierczej. któ- Par'.I&' złoty (za 100 złotych) - 286.00, Pralla.
Inłereaujllca impreza motocyklowa.
jadzie w Los Angeles został kpt. Piller, :rzy dotychczas byli zaięci w utz~dach \',ł1>laŁy na Warszawe (za 100 złotych) 318.00Wczorajszy wieczór kOlarsJoo..m.otocy.
l} PaUi 17 pkt., 2) S,zmidt 13 pkt., S)
'
zwyd~zca w lZabli awansowany. na ma- jako urzędnicy dniówkowi, zostaną U17...~- ..ISO,OU, Zurych, zJoty otwarcie - 57.60. zamkn.
KowY wypadł bardzo interesując::>. Zarów •Cym erman 8 pkt.
- 57,60. BerlilII; złoty (za 100 zlotych) noty
.L.:.
n~ oba biegi kOlarskie jak i motocykJJ.owe
'VV pierw~y'm przedbiegu na !UŻIU zwy jara. Pelle został mianowany kancelistą I dnikami etatowymi· I
większe 46 .95-47.35, wplaty na Warszaw~
sIałY na wysokim 'Poziomie sportowym, cięż/a po zaciętej Wa,J,OEl Perkowski, biją.c
47,10-47,.30. Gdańsk, zloty (za 100 złotych)
przynosząc w rezulta.cie nowy rekord to· d~rego RubiIWteina. Cudkiewicz nie ode
w Głownie.
57,5.3-57,65.
ru ustanowiony przez Webba na żużlu. grB!l żadnej roli.
Czas Perkowskiego
Paryż, 25 sierpnia. Londyn 88,38. Nowy·
obok niego wyróżnił się też Perkowski i S.W.
Jork 25.51.
Trlińaki.
Drugi przedbieg wyg.rywa Pf~wnie Ty_
BAWEŁNA.
Strzelecki K. S .. - K. S. Strze~ec (I:.Qwl,c:z) 6:1 (2:0)
Z pośr6d kolarzy W'Yróżn.łć ~ ~ liń'ski wdQ brym czasie 2.52, Mjąc o 800
Nowy Jork, 25 sierpnia. Loco 8,30, s4erv"e~
de'll'szystkiem Paula, dobrego wczoraj m'l':r. Teo i przeszło okrątenie słabego Kaui
PowYższe zawody piłkarskie ro- .. co łaska" od publiczności.
lU 3, wrzesień 8,18, pażcLzieruik
Iit.n. listopad
strnidta ł czyniących etałe il06tępy Ka_ m.ma.
zeg-rane w Głownie. tym razem nie
Dochody
te
SIą. bardzo szczupłe i 8.32. grudz.ień 8.42. styczeń 8.50, luty 8.;i{i. maplaI;a ł Cymermana.
Międ7:ybieg pnynosi Z1v.'j'Cięstwo Teo należały do zbyt ciekawych, g-dyż
nie p.ozwala i~ na normalny rozv,rój rllec 8.64. kwieci eń 8.69, mai 8,78, Clerv.4.eC 8.-82
Bieg kolarski DA 10 k]m. z trzema fi- w ~asie 8.14 l)l"Led Kaufm2111em, kt6ry nie drużyna g-ości okazała sie je~zcze klu'bu.
Hpiec 8.92.
~ przyni6sł w pierwMYm rwyeię.. !łpOdziewanie dystansuje na finiszu Ru.
LiverpOOl, 25 sierpma. Loco 5,98, sierpit:tI
słabym przeciwnikiem, dla mie1scoGdyby boisko było og-rod.zone,
!IWO Pawła, przed Raabem, lqatte!n i Ret_ binsteina. Czwarty ~1 O.1dkiewi~.
wych którzy baz wysiłk\l zwycięży bylyby większe dochody. możnaby E.89, wrrz,esień 5.90, pa ździernik 5.92, listopad
tig'iem. W drugim finisaJa po udanej ucie.
W finale !tartują.: We'bb, TY'Jiń.ski, Per
li 6 :1.
ors!anizować inne , s,e.kcie, sport mógł 5,92, styczeń 5.94, luty 5.96 llt.l rzeC 5.98, kwiecICe zwycięża Ka.płan. za nim przychOdzą kt.~wski i Teo. Webb tr8.ci na sta.rcie kilcień b,OO. maj 6,02, czerwiec 6.04 lipiec 6,06,
Warto
zaznaczy
t
boislro
naby
się le,piej rozwi i:1Ć .
~owski, FreUllld i Wegner. Ci sami ka drogioh selmnd, który 'ch nie jest w sta25 sierpnia. Loco 820, październ1 k
Zatem całe Sf>O'l'towe m. GłoW' 8,07,EgipSka,
!JWOd'nicy utrzymują lWIł przewagę pt'ZJ'. nie odrobić, przych:-c' >rw& dopiero na trLe- teią.ce do Mag-istratu m. Głowna,
Listopad 8,la, grud~ień 8,14, ~tyczt:ń EI.Z3.
posiada
jeszcze
duże
braki
a
co
n.o apelu ie do ma,~istratu, bv raczył
:hOOząc w trzecim finlszu "ko«'ejności ciem miejscu. Bier> 1/~)Wadził przez cały
nie jest wcale og-ro- sie za i~ć s·nrawa wykończenia i 0- marzec 8.31. maj 8.38, lipiec 8.46,
g,pIan. Fretmd. Wegner. ~
cz.Q Perkowki przY;;)1 wają.c jako pierwazy nalważniejsze,
Brema, 25 sierpnia. Loco 8,84, pąid.zier!l·jk
W ~ punktacjir
o 50 mtr. pned Ty j.i ńs !kim. Teo wyoofal dzone, tak że urzą.dzane mec~~e pił 2'ro<:lzenia boiska ..
8.47, grud?;ień 8.58, styc z eń 8,75, J1la[z~ 8.91),
1) Kapłm 8 Pkt.. 2)_ Frotmd es pkt.. S) się w 5 okrążeniu Z potNodu defektu w mo karskie przez S. K. S. liczą. tylko na
maj 9,03. lipiec 9,13.
~ 4 pkt.
tOl'7.e.
DJ_ ...u
rob I
Mecz na luttu mł(~zy Webbem a Per_
.,,~/,...h •
",~ ".".d}'Btantlo-wy ml 20 '-'-.,.un.
y kow"Skim dał p3 zaciętej wa,llCe nowy re..
~.
,....... • ....,r.tIi.....
Ilt I pi~oma f'lIlismm.i. W Pierw3Wym laord toru U9łanowiOIl..r przez Webba OU!_
(-) W nadcho~IłCł JObot~ or~nizuje lnią'"
1
2 m. 83.
Pm;:
KP
w lokalu
• (-)' W.
na
~ ~e Psuta. Raaba ł Rettfga. Trze. a::a4J, l!!zczeg6Jjn1e ŚWietnie biorąc wn.. przy ulicy Pr~aneJ 68 o godz. 19 e) SU" IIll 8tad)om~e t.KS-u 'przy Al. Unji, zawo
NIEZNACZNE ODCHYLENIA KURSOW
df!nbg wyr a m6w PaU1 pl'2'led RetU_
W ostatniej kon}cureucdi wieczoru bie_ ciekawe sawody hoksemJr.ie, na które dożą dy o Pańlltwo''''ą Odz'nakę Sportową (POS)
DEWIZ.
Jfem., ~.riSzmidtem. W czwartym gu maszyn z przyczepkami na torze, si~ walId następujących par: (od muszej): dla członków klubu.. Członkowie, którzy
W porównaniu do notowań z dnia poprzed.
ftJlau Paa.t bije Szm!dta ł Cymermana. betonowym K01valski pokonał na fl- Brz~zek (Zjedn.) - Gmczyk (IKP), Mi chcą wziąć rldział w zawodach po.winIu się niego gms kursów dewiz wykazało dnJbnctYł·
\vnacte w ostatnim Szmidt pn:;,vdlodzi n1szu WegneraJ, wyg-rywając w:vści~ chalak (Zj.) - Krzywań&ki II (t.KS) , zgłosić na !!ru.djoni~ '0. god'Z. l7.ej.
Im zmjany. NaJbardz-iej wy róinHa sie dew-itli
~ Cymermanem. Paulzm J Rettigiem. W czasie li m. Vi sek.
Heck (Zj.)' - Krumm (Geyer), Rogus:re\V (-) Od 1--4 Wl"E'e.śnia odbędą się w Belgra Jla luryćh, która pOdniosła ię o 10 KOszy n3
!'anktllej,. ~na ~'WiA sit na..
Ornnizacj~. dobra'A'Publiczno~'c! ski (Zj.) - Szle&'l'l CO'a..) , Mar~ewslJd dzie doro.czne rrtgaty 'Wiośltt,rwe o. .mistrzo 100 fr. srz.wajc:uskicb. Pozatem z\\. yik uwala de·
i\pMOId
t
·,
~ i
ma!o:. I;.
(Zj.) -- Banłl8iak (IKP), Pawlak (ZJ:), rtwo Eu.ropy. Na J:~gatach tych reprezen w:iza włoska o 3 gr. na 100 lirach.

Sport

"Co laska" za w"ej ,ście l'la mecz.

ze.

-ort . . . . ." k 'ilku slol ' ....

S

::u=~tytł P~~~=~ ~m

We~ ~ro~ał

. :f-';.I tlił I ~:O:S

, -

/

cały

I
,

Termblllr.l je.ieDDych

mismostw P olski w grach sportowych.
1CałaClarzvJt PZGS-u flnałowycn hny 2TI-'f~% sob~ po razie, 'Przyczem O pie'rwszem mle;scu decyduje
wiek sza i1oś~ punktów i l-epszy stotłant1 L.e-rt
,
sunek kOS1ty. Finały () mistrzostwo
'I~""~--I-Jf-.I:".
'"-'C..,..
•
P O1Ski od (I d"'"·90 Sle 24 I 2 .' wrze ś n Ia w
K~va.uw" m.u:
MI~dzyokr~w. ,pOttCan!a: ofl- Warszawlle. _. .
~ SIO W trzech 2TUpaen. Do 21111- _ W ko'szvk6wce ~skJei oarazu
P' A na1eb warszawska Poloni •. i odb~da. s~~ 10 I II września finały w
II!Istrl • okrel'rU bla.łostoc1d~.o - Lc]m Warsza'vvie, przv, udzIale A, Z. S.
Irńsld Klub Sport. Nie zgłosiły u- (WafCi71l.Wa)', AZS (Poznań) i IKP.
atIału Wilno i Lublin. Grupę B .~a- (t,6dź). Nie zP"ł.osiłv udzi'ału Craco.nowl~: Cracovia i przemvskt H:aLS, via, m!'strz. Lwowa I ~l~~ka. 10 '~rrze~
Czuwal (mistrz okr. lwowS'kiegJo). nła ~al~ AZS (Po~.r'lan) - IKP 1
Nie zg-losił się Ślą.sk. Grupa C: A ZS I r. Wrze!n!a (W-wa) - IKP, AZS
;Poznałt)', IKP {Ł6dź}. Gm (1'0- (W-wa)" - AZS (Poznań)'.
ruń)'. Grupa ta f>osi-ada na ;silnłejl>zą,
W ima10wych meczach szczypIor
ob!ade. RoZ2TTWkt w ~pach .,d- nlaka ,biorą. udz}ał: Lel?'ja ('Y-:vva),
!leda sfe 'W' na.sttou;ą.cy spos6b: 10 ŁKS, Cr:\covła, AZS (Po7.nań), Cho
wrze!nła AZS-Grvf w 'rorunlu. \tI '[ZOW (Ś!ask" '18 wrzdnia odb~
wrze~~nia IKP-AZS) IKP-Gry-f dzłe ~ie -elimlnacvjne spotkanIe. mi~
'II Toruniu: . PolonIa '(W-wa)' - ' dzv 'ŁKS a Lep-'ia (Warszawa)',
romivnski K'S w Lom'!v \ CracoVia za! 8 I Q 'Pa~dzierl1ika :rlnałv w Poz-

I!'fet%ÓW :w kouvk6wce I 8zczypLOrulaku O ~n-zo.two Polski i~t na-

r,'

-RKS Czuwal w Krakowie. Dru-

ł.. T. S. G.
płer
I

ubJegł,

kandy,duje na mistrza

ni.edzle1c

z

-

a twyc

do ligi.

rozpocz~ły ~

sIc w Polsce miedzvokrtł!Owe. zawody o w~iśde do liR'i W rozi!l"Ywbierze udział .I~ drułyn podziena 4 ~rupy. W j)ierwszl' j RTU
walcz:,.: mistrz Warszawy Gwiaz
mIstrz Łodzi - LTSG., n" strz
ug-;a i mistrz B j dg-o- Polonia. Do drugiej g-rttIV naldą.: mistrz Krakowa Pod!orze, mistrz ~lą.ska - IFC. i mistrz
kieleckieg-o - Warta. Trzetl e-rupa składa sie :z; mistrza Lullina - Unii. mistrza Wołynia Ha~monei z Równeg-o i nlewyłonio'eg-o j·eszcze mistrza Lwowa (praw
11pnod,obnie, Polonia przemyska). W
tzwartej !!fu pie e-ra;a mistrz Wilna
- J n, n. Lee-ionów mistrz Polesia
- IV Dvon Samo'c hodów, Pancer. 'Ch I mistrz Okręg-u Białostockie-

I"VL.Ua.JlUa.

wejście

lekordzis~ japoń ki T suruta zOlItal zabity
Tllsu'n~ niedaleko Szanghaju. Na 'o bec
n'i 01imp;'l{lz~e w Lo.s An~les ku l1:cl.ziwie
"m wszystkich zjawił się Tsunlta, ahy bro
'i barw sw~o kraju. Zajął nawet pierw

,od

Nawrocki (ł..KS)~ Sapanowsld
(Z)), -Ornowek.i (Geyer), ByBtry (Zj), - Stabl 11
(IKP). Z pośr6d wymienionych par, IHLj
cicltawiej spowiadaj, .10 epotkania: Brlę
mJek-Grae'zyk, M~-Ban"giak i
Byatry-Stahl II.
(_) Dnia 4. września wy~dia sekcja
bobel'ika KP Zjednoczone w pełnym 8kła
dzie do lnoWl."OC.ławia, gdzie rozegra! to'Mirzy~ mee- pi~cianki s tamtejszą .,Goplb

towan:a będzie r6wnież Polua, p'o m.imo
braku olimpijczyków. Barw Polski będą
br'onic~ w jed:rnoo Verey (AZS) _ Kra.
k6w. w dwójce _ podwójnej: AZS-Kra.
ków, w d'Wój~ ze stemikiem KW-Włoda
wek, w ósemce KW 04.. Ponroń, kt6ra two.
rzy zaraZWl czw6rkę za sternikiem.
na:rem jedzie 14 wh)~{arzy, w t.em '2
stel'laik6w. Pozatem jako delegaci na ko'n
grell jadą pp.: Bojańczyk, Loth i Sllumy.
L'oclzie zostały już wydane, zas drużyna
wyjjeżdża z P(}leki w dni.u 'tlzisiejexym.

Belgja, Gdańsk, Praga oraz N. Jork - czek
l kabel zmian kursowych nie wykaza ły Zl!pd,
one.
Dewiza holenderska by la tańsza o 5 gr. rtil
100 ił. hol., Londyn obniŻY! się o'. I gr. mt )
funcie i Pary! o 1 gr. na 100 fr. fr ..

_

IPiłka Dożna zagranicą.
W WiednIU wyniki piłkarskie były
nast.: Austrja - F erencvarosl 4:0, Ra~
pid - Servette 6:2. Servette - Fetenc~
varosi 5 :3, Rapid - Austria 3: 1. Po·
zatem Hakoah zrernl50wał z WAC.em

2:2.
W

t

cle-

Brna 2 :3.

W Paryżu, Red. Star Olympique
POkOn"ł Creffeld 4: 1.
\V Bndl\peszcie, Uj~tlzremisował
z. 13udas 3:3.

,

. . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . ..

zagranicą.

Studja

Dla udogodn!enIlII! wyJełdłaJąeym. Biuro

na O ipja z·e

Wrocławiu. repr. Wrocławia

gła repr.

załatwia

przyjęcib.

na W8ZYtrtłJe uezelnie
bezpła~ wyezerpują
eych informacyj o wyłezych laltkdach nau

ugr., or8S udzid.a
kowych zagranią.

Zamiejscowi pra,sZ'elD! q o EałąQZbhie ",
znaczkach poczt. d~ 0,90 na pokrycie koez
Podobuo w iedncj II budapeszteńskich t6w informacyjno - programawych, porta
kawiarni, gdzi'e ktlCzka o jego śmierci .z08ta i t. d.
la ukuta ma być wmurowaną tablica z napi
~em: "Tu z!l:inl!ł z ręki W f;\gr6w Tsurllta,
'[t.} ity w Mt.mdżurji a rnD.1Il:t'Wycbw.tały w
~rześnia
Los An&,les".

Niedawno w czasie wall<' japońsko-I aze m.ie.fłlCl8 w jednej
pogło

giełdzie warszaws~n i

I

Zabity w Sza nghaju płYiwak jap6ński walczył w Los Angeles.
!łUń~kich w Szanghaju pojawiły się

~in dzisiej@.łym rozpoczynają

- p. p. Grodno.
Wobec rozp~ęteg'o urądowll.1.da eekre
RozJ!l"ywki dO'pIero si' zaczt:ły tarjatów wyt.szyeh uczelni SI.lgl. i przyjmo
trudno wiec prze,lwidzi-eć, która z wani. podbń od hoW'O'W8tępuJąoych na rok
drtJtżyn zdobedzie zaszczvtny tytuł akad. 1932/33, za.l.eea sit llaintel1ellOwanym
mistrza klasy A i zaawansuje do wczemlejae pr:reprowadzanie Upi8ÓW dl~
~rona drużyn liE:owych. Biorą.c pod zapewnienia sobie miejsca Ill1 obranej Bczel
uwag-e dotychc.zasowe. wYniki ostą. ni
e-nięte przez drużyny biorą.ce udział
Akademicy, 'WrJeżd.tająey na studja., po
w zawodach należy 'Przypuszczać, winni
'zaopatrzyć s~~ w niJt'iJLbędny dla nićh
że w pierwsze i e-rupi-e faworytem
d'ow6d C. L E., nb m 'OIey którego mogił ko
jest mistrz Łodzi - Ł TS G., w dru- rzyllta~ z szeregu ulg, ja.\:: ulgo~ i bezpłat
Irte; g-rupie walka o pierwsze mlej- be wizy, ulgi. na kolejw~h itd. SpecjalnIe
sce rozeg-ra się pomiędzy Podg-ó- ulgowe przejaw.y grupo we zagranicę, oJ'ga
rz,em a IFC., w tr:zeciei e-ruple na- ruzowaniem kt6rych Zlf jm.ie 1Ii~ War:Azaw
leży się liczyć ze zwvclęstwem mi- skie Akademickie Biurl) Informaeyjlllo - Zb
strza okr'~g-u lwowskieg-o, wreszcie. pieowe w WaI'sEawn, ul. Mirowska 3/17,
w ezwartei g-ruple składa;ą.ce; się z tel. 736 - 17, pozwol,! almdemiko7;D na za
d1ruźyn wo ;skowych bez wą.tpienia
oszczędzenie 50 proc. I normalnej ceny hinaisi1ni~isz~ jest 'drużyna I p. p. Le- ~tu.
2'lonów,.

wstał

ij w dziennikar.h zagraniczuych, że słynny

wła.sn~

'..

naruu.

.zel grupy o

tłZj~OC'lion\l"

WaIuty deWizy
. ·I ak'('Je

'I !/tonk.urencJ1.

1

--

rozpocznie flit: nowy
IlZkołny.

r~k

l

I

Olecki i Szam3ta

W grupie pożyczeo'k premjo wy ch ohrpcan<
wszystkieml gatunkami pa pie rów ; 3 prGC, Po·
życzka Budowlana po pew ny ch wahaniach po .
1l1os1a się o 35 glTOSZY na szt uce; 4 proc. POŻy·
czka Dolarowa była tańsza o 10 !!:r .. a 4 proc.
Pożyczka Inwestycyjna (z wykłe odcjnld) o I ~5
1.1. Serje Poż. Imwest. kształtowały s Ię bez
lmioany.
W dziale innyCh papierów p.rocen!owvch
za 5 proc. PoŻ. Kolejową płacono o 0.25 proc,
więcej; 6 proc. Pożyczk a Dolarowa i 7 proc,
Pożyczka Stabilizacyjna natomIast
b y ł y sIal:> szej pierwsza o 0.7-5, d :tga - o 0.62 rroc.
Drobne odcinki Poż. Stabi!. obi e g a ły po ceniĘ
55 proc. Listy l obHgacie banków pari stwo
wych pozostały bez zmiany.
PRYWATNE PAPIERY LOK<\CYJNE
- NAOGÓl SŁABSZE.

W dziale listów zastawnych obr otyl)ylS
ogólny nastrój słabszy . 4 i pól
proc. Listy Zastawne Tow. Kred. Ziemskie s(n
city 1,25 proc. na kursje. ta kież listy miejskie
pozostały be<L zrrrialllY; S Proc. Listy Zast. m.
Warsza wy były tańsze o l proc., a 8 proc. L Z
Tow. Kred. m WarrSZ8WY (zwykle) o C.38 procent; drobne odcinki 8 proc, L l m. WarST.awy
zakupywano po celJlie o 0.50 proc. niższej .
W struple prowinCjonalnej dosz ło do obro"Ów 10 proc. Listami Zast. Tow. Kred, m LubLina po kursre o 0,75 proc. Obni żonym, 8 proc.
L Z m. Łodzi, które były t a ńsze o 1).25 proc.
oraz S proc. L Z m. Piotrkowa, które w su..
sunku do ostat. notowań z dnia 16 bm. po ....
I!'iosly się o 1.50 proc.
aość duże,

PAPIERY PROCENTOWE.

J

Premiowa Potyczka Budowlana ~er. I 3536,50, Preml. Pożycrzka
Dollbl'owa, ~eria III
4B,4S-!.48,5O, Premjowa Pożyczka Inwestycyj·
na 96.50-96,,25, Pn,mjowa Pożyczka Inwestycyjna ser. 103, Konwersyjna Pożyczka Kol-ejowa 1!)z6 r. 30,75, Pożyczka Dolarowa 19101920 54.,15. Pożyczka Stabilizacyjna 1927 r.
l'Z-5.U5-52,,3B. Listy Zastawne Bamku Rolne11:0 83,25. Listy Zastawne Banku Rolnego 94,00
Llsty Zast. Banku GosP. Kraj. II em 83,25, Usty
last. Banku Gosp. kraj. II em 94,00, Obligacje
TeatrJ\IIeJskh ~ Kr61e!JtWlO nodzy.
Komuname Baoku OosP. Kraj. II em. 83,25, 0Teatr Letnl - Moja panna mama.
l.Jigac;e Komunralne Banku GosP. Kraj. I em
Teatr Popularny _ Ody IrobJeta rządzi
94.00.
Usty Zasł. Taw. Kred. Ziemskie ..,
Adria - P:a,łalna pomyłka
Warszawie 38,125, Usty ZaS't. Tow. I<ired, m
Capltol: - Powrót do tyda.
War&zaWY 45,00. Ust y Zasł. Tow. Kl'ed. iti,
Caslno - ~ona na Jedną noc.
Corso: I. Kląbwa rodu ma.ndlllrYllÓw, II. Z Byr Warszawy 47,00. Listy Zast. 'raw. Kred. m,
Wars'II1wy 53-56,7&-58,50, Listy Zast. Tow.
dmn do beruna..
Czary: - 1 U1ubteniC'l!! mah81"aldty, II. Ka- Kred. m. Lublina 56,75, LlS'ty Zast. Tow, Kred,
m. ł..<Xlzi 57,00. Usty ZaM. TOIW, Kred. m Piótrwruerowie nocy.
kowa 54.00,
Orand-Klno - Tabu

, =<.~

Ludowy: -

Tan'ec

W'łród ser~

Metro - Patalna pomyrka
Mimoza: - B1ęJdtny exprea. "

Palace - POga.rda śmieret

I

PrzechvlOŚDIe: - Seato lOOIiałe.
Dyrelreje Wf!IliYRakieta - Nad ranem
stikich szk6ł w l;odzi otn:yma.ły zawiado·
Resursa: ...... Krvlowa huzarow.
mienie z lrurato/Tjum okręzu s~:>\nego
Splendid - Krwawy wschód.
warszawskiego (,do którego, jak wiadomo
reprezenłu ' 21 Polslcę; w Rrym 2e.
OśwIatowy: - Dla dorosłyQb: DJablica
włączony został okręg łódrl.ci), i't p:>cząW sobotę rozpoczn~ się w Rzymie 1 sowCl5w. Na liście zgłoszeń znajdują się tek roku s?Jko\n(tgo WJmaczony zoetał na Tf1III)OUsu; dla mtodz. Wdka o 'steo.
lllrody kolarskie o mistrzostwo świata. vvśr~d szosowców am:ltorów
Kłosowicz d zień 1 września.
Zachęta: Królowa polu<lJnla.
Pogram zawod6w obejmuje biegi szoso- , i Olecki il wśr,)d zawodowców torowców
W dniu tym od~ się majł n,aibożeń
WINSZUJEMY.
~', ~printerowsk:ie i długotystans'Owe dla S7;amota. Startują naj'W}"bftnleisi kolarze stwa na intencję nowe,go roku ,Ol'a:Z zazna_
Jutro: M\trji.
lawodowców i amatorów' Dotvchczas do ~wiata, a m. in. Enge!. Sawall i Mi'ller jornienio u,czniów I nowemi podręcmika
Wschód słońca 4,34
!awcdów zgłosHo się 123 kolarzy z 111 . (Niemcy) Bulla i Schaffer z Austrii, mi i programami szkio!lnemi. W diIli~ .2
Zach6d - 18,42
Pań~w. W t('j lfC7bie jest 25 Z3,WOOOW- Michard, Gerardin z Francji: Martinełti września rozpoczną się n0t;na,]In.e ~Jęcla
Długość dnia 14,08
e~ ~30SO~CÓW 1 39 ~ma~orów oraz, 18, i Gucrr~~ z \Vłoch, \'X/mv l' ~lk Hanscn we wszystkich szkołach sredntch l ~w.
Ubylo dnia 2,39
lal%dowc:ow torowcow l 26 amatorow. z. Da nJl, Honeman z Amer'ykl. !
l.sz~hnY<;h.. _ '
.
.
Tydzreń 33.
POlałem zgłosiło si~ ,15 długodystan- l
..

Kłosowicz,

NIEJEDNOLITY NASTRÓJ W DZIALE
PAPIERÓW PAŃSTWOWYCH.

GlEL1>A Z80tOWA.
Warszawa, 2S Sierpnia. Urzęd()1w~ ce ~tita
Gleldy Zborowej , Tqwaro...veJ za 100 kg. parytet wagon Warsz.aJWl" w handlu hurtOWYlIl, ła
dunkach wagon., ustalona na podSlU!Jn:je cel
gleldowych: żyro 16,00-16,25; pSlZen1ca jednoli·
ta 21,00-21,50, - zbdlerana 26,50-27.00, owies
z Jednolity 17.00-18.00. - zbiea-any 16.00-17,00.
;~mled lIa kasze 16,50-11,00; jęczmteń brl)o
wamany 17,5~18,OO.

,------------~~~

[g zl~tOWI[ iutro na o~i~~ 1
Zupa pomidorowa z ryżem.
Pierogi z &erem.

Kom~,ot ~.aDf'

"1 _
_____________________________________________
8 . Kieszonkowy aparat radjowy. ł W
do\\v a po udolfie Valentinu
~r

__
Sł_r._~
________________________________________- -____- - - -__~~~t~B~cr~------------------

y króla Dus -

Sk

L elln
ajemniea serbskiego wieśniaka .
W .Belgradzl iYJc gO- letni starzec, kto i schowano do archiwum. Obecnit jeden z
l'y ma WIedzieć. ,ctzie . a zakopahe skarby inspektorów policji odnalazł ten dokukrÓla Duszana, i ldlJ('g'o ze ŚTedniowiecz. ment i odszukał sarnl'go Dimicza 3taru.
sZek bardzo się uciesLYł telllbard I t " że
nych monarchów SP ')s kich..
Stanko Dirr.ic'7
t '1k 5ie mm wa stlL pozostał s.am na świeeie D,óch jeg'o ss·
r7ec - twierdzi, że tajemnicę tę
nów zginęło na wojnie.
przechowano w ich rodzinie.
Sarn Stańko nietY'lko nigd,l 111e- ~ :lU kał
Pru'chodziła ona z ust ojrć1 do syna, z 'PO tych skarbów, ale nawet nigd" nie był w
k , ~lenia na poko!enie.
Przed śmiercią. oj okolicach, w których jakob7Y S:l l~ l·opane.
' il'C Oimicza powt6rzył mu tajemnicę. Policja, kierUjąc się wskazó,\ k aml wyrut
1 '''7v'>tkie wskazńwki i ~zczegóły.
odno- szyła na wsklaz.ane miejsce. ""l b dzj.
snlre się do tego, wyrażone są w rymowa kie, zarośnięte ustronie w gÓl'ac.h, gdZie
nv"TYl wier5zu, noszącym cha.rakter pieś,ri
znajduje się kilka j'askiń.
ludowej.
W jednej z nich, jeżeli wierzyć legendzie'l
Przed wieJu laty Dimicz zdecydował sie spoczywają bajeczne skarby i korona kró.
powierzyć swą. taJemnicę rządowi serb la Duszana. Do poszukiwań jednakże nie,
~kiemu i zjawił się w policji. Tam wysłu- 'Przystąpiono narazie, gdyż z.deeyd<>wano
ChllM jego opowiadania, zapi!!ano tekst
zawiadomić o tern króla Aleksandra.

o nieznanem życiu swego męża.
N eues Wienne.r Tournal" zamie
Nie mog-łam
znieść teg-o uoso
ścii wywiad sweg-..Q .korespondenta bienia czołc:bitności i 111eg-ło ści. lnz żona zmarłeg-o "boży~~cza kooiet', stvnktem lednak wyczułam . że b
_ Rudolfa Valentino' Ze wzg-Iędu na przerażaiaca g,.ueczność ValC'ntina.
wielki r. ozg-łos teg-o światoweg-o udu ukrywa ci erpiace młode serce. samI,
bieńca kobiet i g-róźneg-o rywala m~ż obronę, rozpaczliwa walke 9 ocirohi.
czyzn, zamieszczamy \\'~. atek cieka n:- przyjaźni, l\.~,~re.i wśród :::>bcvcl
wei rozmowY.
me mog-ł znalezc.
- MOle nazwisko tchnie rosyj\~Przezwyciężyłam swa niechęć ella
ka roma ntyk? - rzekła wysmukła, młodeg-o Włocha i zawarłam z nim
jak pantera żona Rudolfa Valentino znakmość. Valentino. był PO fV \\"
Natasza Rambowa. '"
czas jeszcze zupełnie nieznany. przez
Z zespołem taneczn"m Kozłowa nikog-<? nie ceni,om
ani powa;~lly,
przybyłam do H ollvwood, g-dzie po- Stopmowo zaprzy;aźniliśmy ~:, ',
zn~ła,m g-ł() śn.~~,o reżysera Cecil~ B.
wkoncu zostałam ies:r'o żonq..
MllIe~. L;dradzlłat? mu swe utajone Nikt nie zazdroś'clł mi meg-o wyboru
orap'menle zos'tam~_ :. • .
•
ale ja czułam się szcześliwa.
. dekorato,rka. v.TVt~oml fllmow~l.
Po ślubie pracowaliśmy tak sal wnet wIelkI. re~yscr - poleCIł ~TI1 mo, lak przedtem' Pewneg-o wieczoCiekawy wynik ankiety.
skomponowame k~lku scet:' Stol?mo- ru Rudolf przyszedł z radosną. wid
wo zdohyłam
ono mu e- ł'owna rol~
Pewien tygodnik paryski rozpisał nie rzem, łł teraz jestem ,dyrekto~m tlf'lJ,tru.
.
t SO,blf'
\ . k na teJ placowce CI'".... z'e
. ""'owl'er
OJ
Z
dZne
dawno ankietę nl, ht.udzo ciekawy temat, Gdybym mógł nanowo'Z3cZąĆ, nie wpllał.
PO,'YV
s. anoWI~ .0.
..
w filmie ',Czterpch jeźdźców Apoka
skierowując do widu wybitnych o80bisto· bym się w wyborze. Czyniłbym akurat ·to ,
.
studIO .zwroclł n!! SiebIe m.o- lipsy". Praca nad filmem zbliżała si~
la ,nwa~ pewien młodzmtkl WłoSh, ku końcowi i kaźd'e
.
sd do~~ oraż1iwe pytania:
s,mo".
ktory Sle wszystkrm starał orzv"pod0
l"
'ł'.g'o wIeczora ma
"Czy pan .jot>tot te ~.i karjery zad'owo
Na 38 osób, które w7ięły udział w an
hać Rvł n dl
tki h
ol
rzy lsmy o s aWle oraz nowonzenlu I
. .
o
a WSZYS c. przesal' wyobrażaliśmy sobie jak p' knl I
lony? Czy w d7liecinnych latach marzyl klecie, 29 odpowiedziało, że po rh:r. rlrul6
Oto
naprawdę
ki
eszonkowy
aparat
nI('
p'rzpcznv'
oa,dał
czołem
prud
ł -.'
. .'
le.
e s~
pan o zdobyciu .1lkce~ów. które etały 8ię i~ lyby tak samo, jak p'o raz pierw~z,·. Tyl
odbiorczy, Głośnik umieszczony j'est ._Q\viazd::PlljU a na reZysera soo;1a- u .oz"? nasz'e ZYCIS· ?'ddy Rudl zostapańskim udziałem? r.7.y żyillc po lUZ dru ko dziewięciu niezadowoJonvrh cbciało 80
ol ,
k"
.. .. me s awnym P'Wlaz ,Drem.
pomys ł owo w k ape l u s::U. Te st t o mo 'lal wzro lem npmym
na llllzSZe2'O
'... . •
gi ~ ~wiecie urządziłby sohie pan życie h;~ dnlg;e życie inaczej urządzić,
sława,
używany
przez
nolicje
an~ielską..
-ry
"r"
... h1
i l1wi",lh;pnia:
.
PowodzenIe,
m~m::lnze~
deI,
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wszy!'tko
naraz, 'Ale
nasze
t.odobnip jak teraz?"
Z dwu,stu zainterpelowan.ych
ciche szcześcle słe skonczyło.
I" ten 8po~óh osoh;stoeci więk~zoś6 odmówi
Zwaliła sie na nas potee-a l:>opularno
la orłpowi~dri. Do nicb naJety filozor
ści. Przez chwile nie mog-I[śmy 'Pozo
Berl!.'~on. którego wynurzenia mogłYby obu
satwać sami. Dom nasz był obleg-any
ilzić .7.czejl:ó1nfl "Vlaintl're!lowanie.
Tak ' sa
orzez tłumy ludzi: odtą.d całe nasze
mo f)o8tąpil polityk Painleve, Herriot i ptl
żyde było kierowane przez produ
"j C;;Hnrlowska.
c·entów filmowych. W chwif?ch wol
Z'oony powie8ciopi~arz V\l.utel odpowie.
nych
od pracy musidHm,r
odwitl .,. ·ał:
dza~
instytucie
oobroczynne~
być o.T~tnie.i~ uzo8a'dnione przYl>uszczenie,
chrzestną córką krÓla Jerzego.
hecnymi pa p.rem·ierach e-aJowyeh',
11 W!fI~pU rio oowe~o zyl'ia iłoświadczeriia
Król angielski nie mógłby &ię pJ>Skar. w tej dziedzinie, jakkolwiek jest przeciąI"hvte w piel'W8Zem są nam wiadome' i 'p o żyć, że "nie ma co włożyć na siebie", po. żony prac~ w sezonie letnim, gdy ob::l- HoWI€tt posiada tak wielIką kolekcję foto. na'Yet~ wlec~orami !Ile moe-li.śmv !!I~
'ornf'\. Je7ie1i
.lest prllwflth to uczyni} nieważ funkcje jego zmuszają go do po' wiązki reprezentacyjne wymagają od kró_ grafij z własnoręcznym podpisem króla, Ze ukryć przed -entwdastycznle 'Wlta'ją
'wrn z mOlt'!!o drul!;if"l'O iycia, ~.1k orzysfoi siadania pięciu~et zgórą ubrań. Nad im. la bardzo częstej zmiany stroju. Naog6ł pozazc!rościćby mu mogli wszyscy blek. C:l). n;:lS publicznoscia.
_ Na począ.tku RucH sie deszvł ze
l! I pratllwi, dnI~i'e. ulepszone i
sl~rannif1 ponującą tą kolekcją czuwa jeden tYlko rzec moma, że zaj~cie pierwszego kamer- cjonerzy autografów.
okory!!owane wydanie "ierw~zego . Nieza ' człowiek, :Mr. H::>w]ett, pierwszy kamer. dyn~ra klróla angielskiego nie jest syne_
Raz do roku, gdy król na czas jakj~ ooobyteg-o _'powodzenia. Ale potem i
dyner kt:róla, czyli. jak go tytułują ofi- kurą...
. o-puszcza pałac Buckingham, HoWlett przy on .miał t .ej _ z?-bóicze-i 'Oonularno~d
"'lflni/' ,..,lr-mrUhYTT1J ,.,';"1..,/,..,, rl'ldzenia,
kt6re były dla mnie szkr'\l'f1iwe".
cjalnie "z~rządca ~arder<:b)·'.
., .
Garderoba króla zajmuje kiJb poko- stępuje do "generalnej rewji" ubiorów za,. dużo. Cóż doniero la, !ona ,kto·
~ły"nna artystka CecH Sorel oewiadczv
CzłoWIek ten nIe. n.alezy do OSO.blst~CI jów na trzeciem 'Piętrze północneg:> skxzy. krÓla, by w potrzebie zapobi~ n.ajdrobniej rei _"Y5Z yscy za.id'roSciH.
Ru~ł, byl
f,,:
znanych~ ,tec~ pomlmo to stanowI wa.z:ną dła pałacu Buckinghamskiego. Okna jej szym niedokładnościom.
har(tzo dobrym mezem ! KOcna? mnie
..~den człowiek nie może wiedziec,jal. 08:>bę wsrod ltcznego }>ersonelu, otaczaJą- widzieć mozna ze strony: Green Park.
"Garderolm" powyższa stanowi rzecz ~zq'~rze. Ale Dvfam: P'oaówczas na'j
I , .ohą pokierował. !!dyby otrzV'1J1Jd w d~
cego krÓla a~gielskie~o, gdyż. na nim spo-,
W kasie ogniotrwałej znaJ'duja się
zupdnie odręłiną od gtłrderoby właściwej ~:.rdziI'J 2-ntenawi<f7ona Kobietą. Staczywa obOWiązek dOPIlnowanIa
k'
d
k 6 .
króla, mieszczącej się w szafie prywatnych "(m~ 711'nnOcZOnYCh.
' ., "l'U!!ą młolło'r. j ~n1r6e zycie. Wszyec'
a e' t o Y t"A "
wszyst te Or ery r la.
.. 7VnllQ:>:I'7l:111.l. Zfl nr1.ą&,i1ihv Ilię I~piej 1
"n l z~ e~ w ~ ~u,
"
Jeden z pok,ojów jest specjalnie prz.ema_ jego apartamentów.
Khbiety zazo"rosdlv mnIe Ruaolfa
.... o"mniei. Rll7,4ąrlf..k lerlnak ie8t eeepfv monarch!, w kazdeJ 0k?hcznośc~. ~le Jes1 czony na szaty i płaszcze orderów ry<:erJakkolwiek wydll'je się to dziwnI' u cUo u~al~ały gtnłe ni"eg-od"''1 a mez·czvź.
' ;" 'l'l i powi:lfi ~ w dTlllnem życiu po@tępr> to zad~nte ta~ ł.at'~e, Jak wfdar. SIę moźe skich, pomiędzy któremi najwidoczniejszE: wieka, posiadającego tak obficie za0P'ltrz'o
~1,. 1łp.2'ardzali D:'n!) -j !nfeli (IQ mnie
· ,l~h,,&.,.,v "ip;n~(' ..el iak w Tlierw~zem".
pozo~le, ~nte~az ~arz~zaJ~y .garderc_ miej&ce zajmuje order P')dwiązki, którego ną garderobę, król Jerzy nie okazuje .min zat. ~:e...nl'e potrafif~m: zatrzyma~ sw~
p""W;f"tJ znany f'l'anrmld teatTololZ ~n hą kro1a nt~~dy nl~ wte zgory, JakIego u?ra naszyjnik zrobiony jest z jedena~tu uncyJ teresowania w tej dziedzini~. Jego prywat g-o n1~za
.. ;"'r 7,;:.ł sIę ~ ri~·~!~i)Qitlr.yc~ <!OWf1C!l:
!tła ~a.2ąd!\c o~ l!leg? ~_ mogą, stąd kazde czystego :Uota i takiejż wagi drogocen - na "garderoba" jest skronma, i król nie
prz/'!Q.:
zonami•
.M~łem lat 1(;. kiedy mńi oieiec odrl~J ~uSi bye sta1e. w nIenagannym porządku nych kamieni.
pokusił się nigdy o odgrywanie roli dykta
... ,,; .. !lll nankl;" dó kra~cR. Od te!!o r.za~n l gotowe na kazde za~ołanie..
Mundury galowe znajdują sie w hero tora mody, jak ojciec jego, król Edward T?ke-ovhv to Dylo m·Qlą wIna. ~e na
" howałem ronnaitych z3J\"ofłów . .Bvłf'JTl
J~st ponadt::> deh~at~a kwes!Ja dek~_ metycznie zarnknietych surlach. -Wojsko_ VII, lub syn -obecny książę Walji. Z pew g-le 'całY 'śwIat kohiecv zaczął 2a
'f-ntf'm han"lnw~, k1\TlCPm, nrzedni. rac~J! O<! zbn ak, o,rderow I me~a\t.
NaJ- we mUlIldury reprezentowane sa najliczmoim 1hloim szalet.
.~
rn.nle}szy łąd w tch rozkłMZle byłby SU_ niei gdyż król dl kaźde " n b 'Tt '. k' .h nycb szczegółów, właściwych Jerzemu V,
~
,..ktfl~f''l1. ~'!~ntE'm tllwzpioeczeń. ozipn rowo komentowa.nv. Jednak Mr. Howlett
a.
<
z l'J Y.1S Ie uważać go można za człowieka innej epo
CIos Nataszy Ramoowe'l si~ zała
I1k" ..~,....
,. ..,". ·n'v,,·-,."""" ....kTPfl'
nigdy nie popem' błęd
puł. ąw, ktorych Jest TIć1czelnym szefem, ki: nie tak dawno .feezcze, mle przeeu tnał, na 'W.C;;l)omnil'nie o sml-erd uko
~.~~.~E
~'~~II~_.~;~'c~,~_~~~-~~---------.m
~ ~k~a~amu~~:P1~yiz~hl~
wal kraMIt swój prze~ złote kółko. Ręka ch'anee-o. lIle moe-ł2. rtoK,oń'czyc zaaOddzie~ny kufer mipści strój, kt6reg,
wiczki króla, białe czy ciemne, są zawsze nia. 'Po c'Fwili 7nczeła zn·ó'w ..
zwierz~ta widzą świat?
kr6lpojednorazowemużvciuniewłoźy· już pokryte czarn/'mi kropkami. W d"ohL,z
Gdy wvswietla ja ,;azles film 2
~
nigdy więcej - mianowicie
gach okazuje npollobanib konserwatywrre: Ruoolfe.m Valentino, "lach,m w K~'
Zmysł komb'nacyjny psów.
szaty koronacyjne.
nosi naprzykład, dziś jeszcze rl"tą Ilpinkę
publiczność.
list róJ duchowy zwierzęcia intere- braz6w, takie otrzymuje człowiek.
Mr. HoWlett odłożyl' musiał na boI~ r6w- u kołn;erza, klÓ.tI ,inż mu służyła, gdy był de sali i obserwuie
Drżę
na
mvśI,
że
wczora'jszy
,tg-wiaz
-lje nauke już od dawien dawna. Bvli i ' Przy badail1iu inteIiCTencii zwierząt nież mundury rosyjskiE', austrjackie i niew szkole karlf'tów marvnarki. Woli barwy dor" moż-e się lUZ dzi"5 wydawać smie
.
,.
...
mieckie.
t
sa acv. kt6 rzv pr ób uia zwierze uczto:- stwicrdzono m. in .• że niektóre ga1U111ki
wieczvć, czyli Drzez odpowiednie wv- rv,b Dotrafia liczyć Cło dwóch,
KrÓl najchętniej kładzie mundur admi- ciemne od jasnych. Pomimo zmiennych sznym. ZŁ rozwói naino\.,,-sz-e'i techni
chowanie wpływać na Jego rozw6j duo że . atoli za każdym razem uderzaia na rała. Kończył kieclvś szkolę oficer6w ma. dekretów mody staje uZvwa maryn~\Tki pro ki moze 1,~",,:prr;(t ~7.tll'!(" (t::lwna,
.:howv i podnosić je stopńiowo. inni swój własny obrazek. widziany w lu- r~narki i zawsze ie:l~akowo kocha mot'Z~ i stego kroju, zaprnan·e na dwa rzędy gu.zi
widza w zwierzeciu tylko maszy- strze, Rvbv potrafią rozróżniać kolory. Plę~e okręty SW~l(l.1 !J~ły. Z mund~lro\\' ków. Szary cylindoar, jaki wkklda na przy
Ile. poruszaną orzez impulsv z zewnatn Przed basenem umieszczono tarczę. po- WOJskowych
f1alczę!'\rle.1
prZJwd zlewa .ięciach na swieźcm powietrzu, tern się róż
hez wewnetrznej reakcl.i duchowej malowaną w rozmaite kolory i obraca- mundur marszalka, W rałacu Windsor- ni od innych, że opasany jf18t t\ł.kż~ popiela
'laiwieksza trt1dno~ć dla Mdacza pieT- łąca się dokola swej osi. Rvbv. nauczo- skim ~osi zazwvczai tradw!v.iil1Y granało_ tą wstążką zamia!'t czarnej.
-viastk6w duchowych zwierzęcia c1:yli ne przyjmować
pożvwiooie jedV'l1ie wy tt1zurek z czerwonym ko~nierzem i zło _
Przy łaiłnej po!!odzie król ukazuje się
WESTCHNIENIE ZIECIA.
IW. nsycholosra zwierzecego polega przed tarczą o kolorze szarym,
zaczy- temi .guzib.mi. Natomiast w swej rezv- w popielatym g:trniturze z takim~ meloni
- Na jakże się mamusi wcz,ora'J
' I tern te nie potrafi on sie
'wmvśleć natv jeść dooiero wówczas, gdy tarcza den.cJ! w Balmoralu ubier;t się w "kilt" kiem. Co do obuw'~ Jerzy V ma słabość
podobał
ten POlSki film -,UłanI, u·
-\ .dusl'e" zwierzecia. Nie wie ()IJ1 .· na- zaczrła sie obracać i stala sie szarą.
(kost1Um S2k::lcki), a wi€'czorern. 7arni::l"t do czarnych butów z suknem i zaw~ze nosi
\Vet CZy zwierze odbier~ te same wraWielki 7.mvsl kombinaCYjny okny- smokinO'a, naKłada ;>aradnv strój ~tll;:lrłńw kwiat w hutonierce - przew\ł.żnie białą gal łani" ?
" - f\'cli' nadzw.Ycza-jnle'! ,Wprost
I >nia ~ ~wiata . zewnetrznello co ezlo· wały psy. Mieso "ukryto pod puszką bia z szkockiego "tartanu" w hate, ozdobio.
denię. Paląc, używa bard:l!o długiego ustni
~łow
n~e mam Byłam napoły Żywą. ze
\ ,jek ani też w iaki sposób rąCZY zwie $zaną. puszkę obciążono kamieniami. ny masywnemi srehmemi gUZikami i bry.
ka (Jo papierosa.
smiechn.
ze to co. orzeżywa. Nainowsza psvcha- Pies po krótkim namyśle usunąf naj· 1antami.
Pon'lfłto król ma wie 1k!'3
11 TlOdoba'nie
1Q'ja l\Vlerzat wziefa sobie zatem za pierw kamienic. a następnie pUSlZke. by
Mr. Howlett już r><I 25 l,at pełni .swą
-ACh. Boże'! Że ta kochana ma·
,lo
.
,
'
r1 r " ('0·0 \lh "T'ia. jako wy!todn;ej!lzep;o,
7'tdan.ie nrzedewszvstkiem ustalić ~ci~ sie dostać do mięsa.
~luibę u króla. Córkaiego jest
musia musi wszystkO. robić pofowkz
a na.ilepieJ "ię ~zu.ie, j!ov w stbrym kostju
"te Olerwtastki nodstawowe. jakiemi
ni·e!
mie myśliwskim z tweedu. z fuzją na ra
,: wierze rozporzadza w swoie"m- -życiu
Wisłę.
mieniu, krąży po landach eikockich, z peem
' ,Ichowem Sa to w . pierwszym r~eWSP6ŁCZESJ'TE MAŁ-żEŃSTWO
u nogi.
, wrażenia. otrzymywane
Tuz w noc poslubna rokłócili
Opowiadają także, że król, podczas po
,(3 Dośrednictwem oka i UCha ·
śmy
sie
z meiem. Wvobra~ sobiebytów swych w 8lrej szkockiej rezydencji,
I,. J' ~~'torządk o wanie w czasie i ' przecałulemy
sie. a on naraz sz,-pce mi
wizytę
miejsco
w
Balmoralu,
zawsze
skladb
trze"., pvdstawówe przejawv , pamięci,
wemu szewcowi, który wbrew prądom cza do u'cha: "Droe-a Aniell. J' .. - Aniel
Idl",a.,r /.~"łe pojęć . wiązar/ie przyczyny i
o.;!\_JtJ(U u nąjwvższvch 'zwierząt może
su, szyjll obuwie ręc:tnie. Jerzy V kbie ko, kiedy i·a sie nazywam Maria! O
- ,\>v I:!t tworzenie pi)jt:ć i łączenie ich w
wziąć sobie miarę i gawędzi ze swym do mało mu wszystkich włosów nie wvr
"powiadam <io nic
"li ·sób zbliżonv do log-ikl człowieka. '
stawcą, który zaWsze żegna go ~reotypo wałam"! Adolfie I)la tej~al~zi wi edz v' stworzono
g-o
leszcz·e
;eano
takie ~ło\vo. a
wą odezwą:
~ V uniwerwŁeclC w Ha rTIbun~u spemieozy
nami
w"zv~tl(o
sk011C'7one!
,,Dobr:re, postaram eię zadowolić Waszą
-J3lnv i11stytut badawczy iedvnv w
Tos
mu dobrze powiedziałn.
Królewską Mość, ale oczywiście nic n\lpew
Ivm rodzaju 110 ~wil'cie . Instvtut przeno obiecać nie mogę".
-Do licha! Kiedy on s!e naz""/?
prow'ldtif prn :\, oich bad:1niach szeZbvteczne
chyba
będzie nadmienić, ~ Tózek, a nie Adolf.
I',Cł!
interesuią c , '- h
ekspe rymentów.
Mr. Howlett nie zaimnj~ się obuwiem króKrel I{tórernl l ')rLvgrvwa gramofon.
1~J.. Fu'nkcje te spełnia dru?-i kamerdyner,
SPOWSZEDNIAŁO
;-ozmah. 11 rf'''a\!" łli~ na po.;zc zeg(>lne , tobędący czemś w rodzaju wynalazcy, gdyż
_ Tak się panu pOdoba
Bu~ter
lIV. z czeS{(J .\ Ylllk a . że uch iego potra'i rozrt'lżniiłć \ \: -:okj ·, 1 n;<ik I' , •
WYkombinował sp'ec,iaJną pastę do obuwia, Keaton?
przyjem n(' i r aŹClce tony.
n,-:d~jącą mu sltczególny połysk Kliel1,ta
-Bust~r Keaton. kto to taH?
Z otocze'nu tł o \d el<3 hC/ne zwiemI le,::o ptale s~ ekA·król Alfortll i król nor
-Co. -? pan nie wie. Kto to :('~'
r Lera widzieć 1rJ()l!'[I tyJ kp newne części.
weRki, którzy zrlołali 8ię przekonać o zale B'l1~ter Keaton? S~vnnv Rllster K ~~
,!dVi posiadain
wiek mniej elemen·
tach pasty p'o(lr7':18 'Pohytu w p;ościnie u kró "on? Czło\viek któn' L i,..,.dy sle )1'
~ów wzrokow\ l:h ni i h1rdziel rozwi- Dwa sasiadL1 i;.ce Z~ "Ocl ,~
asta -Chełmno
i Świecie - utrzymują la. Jerzel!o. Składniki pasty. stanowią tojem I -~miele..
Ohr ,z zatem. jakk laczność zaponlOcq. r.lo ·nl1 r'otog-raf ja nasza przedstawia .odbijają,cy od ':Ilcę wynalazcy.
lJiety człowiek,
_ To mi sztuka l W takkh 'C7:~
ltrzvmu.ią. rÓżni "ie Z:J. ,dniczo od '0br zc:nl "i~laneg-o prom'
----"::leli'. 'iali oh~cne.
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