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PBEN'CJMEBA'l'A miejscowa 1 odblera.
ów w administracji „Echa"
dno
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bezrohot. 1 zł. Ogłoszenia dwukołorow•
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Katastrofa polskiego parowca.

„Niemen"zatonął w ciągu ośmiu minut

Ka ta strofa

~~Wi~[~iej łO~li

Tragiczny karambol z . I ińskim czteromasztowcem..-

podwodnej.

GOETEBORG 2. 10. (Tel. wł.) W czort1j Załog,1.l statku zosl•.tła całkowicie uratowana. ku „Niemna" donosi, że z parowcem pol·
w nocy za onQł 8tatek lmndlm:vy „Niemen" Okręt wiózł transport węgla i był ubezpie- ~kim zderzył się czteromasztowiec l iń.oki

na!.cż~cy do „Żeglugi Po~s'kiej". Statek zatonąl w pobliżu Goetehorga naskutek zdehenia z clrug:m okrętem. Starek polski
W ciągu

8 mi~mt
znikni;l z powierzchni morza.

czony.

SZCZEGóLY KATASTROFY.
wł.) Age'ncja
szwedzka w uzup.dnieniu o zatonięciu stat-

GOETEBORG, 2-. 10. (Tel.

Sowiecka łódź podwod•
na zatonęła w zatoce
botnickiej wskutek zderzenia z parowcem duń"
skim.

„htvhaill" idący z l\'.Itierjehamn. Załoga
zatopionego statku odstawiona została w
cał-0ści do Goet.ehorga. „Lavhaill'' uszkodzony jest

tylko n.a dziobie.
Załogę „Ni.cnm•.i" Złożdną z 28 marynarzy
oraz siedmiu oficerów uratował statek
eizwedzki
„Kronprincessen Margaretta".
Statek „Niemen" wyhuclov. 1„i.ny w stocz"" Ministerstwie Pracy.
niach angielskich w roku; 1927 posi•.tdał
\Y/ARSZA\VA, 2. 10. Mi'n!sterstwo' gfównie z pośród urzedników kontr~kto uajnow!<ze urządzenia techniczn.; i kursoPracy zwc'lnifo szereg urzednfków centra \VYch f dniówkowych. Wielu urzedn.ków wał pod banderą 'polską pomiędzy Gdynią
Il 1 agend. \V iednvm tv lko Funduszu Ministerstwo Pracy przeniosło na eme- Franc,ią i Morzem Śródziemnem, przcwo·
Bezroboc1a zwolniono
j ryturę.
·
żąc ładunki węglowe.
około 1OC osób.

Masowe redukcje urzędników

firnu umom~owa B. B. W. ft. me[iwto ~rzvmuuwi
ubezpieczania pracowników komunalnych w Kasach Chorych
. ~ARSZA~A.,2. IO.

Wczor~i w'Kl1:1bvprzewain!enieodbvlvposiedzeńz

Ohyd-ne morderst wo pod w·IeIun1em
.
•
Dwa trupy w rowie.

Se1m1e P.anowal ozyw10ny ruch z rac11 wy wv1atk1em Klubu Ludowego oraz B. B.
•
płaty
o:;z z pm~od_u pogło~e'k„ o W. R., w którym obradowałv sekcie sa- · -,
1
•
•
' .ses1i zwycza1ne1.
te morzadowa, rolna 1 grupy
Gru
okazai} M~ pr~edwczesne. wobec czego pa samorzą.dowa wypowiedziała sie prze
pobt.:'.no dietyhi S .
J cf·w~o przymusowi ubezoieczenia pracow
WIELUŃ, 2 padzi'ernika. w d'tuu wczoNa miejscle ponurego odkrycib. przybyła niarz po d1>konanym czynie zabrał wóz i utmac
e1mu opustoszał.
mkow komunalnych w Kasach Chorych~ t rajszym komenda policji powiatowej w Wie niezwłoczuie policja. Przeprowadz'one oglę dał eię cło Wielunia gdzie zrabowane zboŻ'e
luniu .~.t.lalannowana zos.a)., wbclomością o dziny lekarskie zwfok ustaliły że oh•.tj męż sprzeC:•..:J:, zaś wóz z: końmi porzucił na przed
mieściu Wielwni•.l.
ohydnem morderstwie ujawnionem pod ko
zamordowani zootali
Komenda policji powiatowej w Wieluniu
• · Jonją Nowa Wieś, gminy Rndo~zyce, pod I narędzZ•:mi. Twarze obu zmasakrol\ 1J111e :tosta
Stracenie szpiega W rlieświeiu,
Wieluniem. Około godziny 7 rano pod wy- I ły silnemi uderzeniami, tak ile rysów pomor uruchomiła specjalny oddział p'ościgowy,
WILNO 2,10 (od wł. kor.) Prz.ed kilku ściennych.
mieuictną kolon.Ją, znaleziono w przydroż- dov.•.mych nie można było odrómić. Głębo który przeprowadza obławę tll~j okolicy,
łłniami wyrokiem Sądu Do1lłi'.lego ~kazany
Wyrok wykonano wczoraj ill':ld ranem w nym rowie ~łolłi dwóch mężczyzn
j kie rany głowy spowodowały uszkodzenie W ciągu du).t wczorajsz'ego policji udało
,,.....-.„1
k „....~
.
•
,~
i'·
Ą
„1 . .„ .
I
..J
1 •
i.„
. „ '
,..,..; ...
flif! l!:a'rzv-maf k:ilkn podejr:r1mych o~obni
~..,.,,.....
~
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Piotr Krycki mieazkaniec ws1 Kromlewo
Eg6 oekucji dokonał n:owoz.tlangaźowany
l
-.iadomość o ponurej zbrodni !ciąg'aę.lił' ków. Czy jednak pośród areszlowanych
(koło Nie.świeża), Krycki oskarżony był o kat Braun.
tłumy wieśniaków, którzy rozpoznali w 2:najdnujoa się istotny spraw<1.ł morderstwa
ZlV,ł~1'-!Jcii Stl letnłeg'o -:Ąjlama„ Dfuhaka ~ ey łl~razic nie ns~•-1lono. Dafazte poszukiwania
tzpiegootw'o na ru-cz jednego z państw oZ OSTATNIEJ CHWILI.
na jego 2~ letniego Piotra, · zam;..:szK.•Jłvch trwają.
WIELUŃ 2.10 od wł. kor.
na tiau~nie gmfoy Rad~zyce we wsi Styr
Jak się dowiadujemy w ostatniej chwiU
czów.' Przepiowaclzone dochodzenie wstępne
wykazało, że ubiegłej nocy Dłubak w towa- zarządzona ohl\i.wa policyj'na zakończonQ zo
Zabfła z flo·Neru 17·1ełniego kuzyna.
rzystwi::i syna wymszył wozem naładol\ 1J. stała schwytaniem potwornego mon!.: rcy 56
Jl7ARSZA. W A, Z. 1(), W arazawski urząd
- Heniowi leci krew z hosa !
nym ki1ku11•.1stu korcami żyta, przeznaczo'.ae !€ttfrego gospoaarza Dłubaka i jego 22 Jet·
niego syno Piotra. Z\ibójcą jest 19 letni wy
!'r()kuratorski prowadzi dochodzenie w
Domownicy stwierdzili,
Sitkieiwfoz
I go na sprzedaż, do Wielunia.
eprawie niezwykle sensacyjnej i tajemni. nie żyje.
I W drodZ'e ojci~c z synem tosta1i napa- rostek Ignasiak, zamieszk\lły we wsi Raduc
czej zbrodni, która rozegyb.ła się n•.t te~nie
Z poLecenia wiceprok· warsz. sądu <>krę·
r dnięci i zamordo"tmi. Poszarpana odzież ki Folwark, syn gospodarza.
Jak z pierwszych wyników śledztwa oka
majątku Wawrzyny, pow. radzymińskiego, gow.ogo, zabezpieczono zwłoki i wszczęto w
j ohu mężczyz.n "lvskazuje na to, że stoczyli
woj'ew.warszawskiego. Wskutek
tej sp1tawie śleditwo.
I oni w obronie ewe~o życia rozp•aczliwą wal zuje się Ignasiak mbił najpierw ojca po.
I kę. Zwłoki 'obu ofiar potwornego morder cz.em dogoniwszy uciek\l.jącego syna kilko·
fatalnego strzału z floweru,
Zofja Kronenherżanka została oddooa
J:ll.tdł z ręki 16-letniej córki dziedzica, Zofji pod dozór p'olicji.
•
· stwa zabezpieczono na m1<>.1scu do czasu ma uderz-eniami tęptem narzędziem położy)
Kronenbed1mki, jicj k.uzy'n, Kazimierz
przeprowadzenia oględzin specjalnej komi- i jego trupem.
Sitkiew'icl"', lait 17.
Następnie wsiadłszy na wóz udał się dei
sji sądowo. le:k~uskiiej. W toku dalszego doWedług zeznań jedynego świadka trachodzenia stwierdzono że mordu dokonał Wielunia, gdzie zboże sprzedal za 182 złote
geJji, strzal był przypadk-Owy. Młodzi lumężczyzna, młody, 7.1.t]edwie · dwudziestok11 w młynie „Ameryknnka".
z sekretarzem Rady L. N.
dzie wybrali się na ~•.li;icę. Żartując, KronenPotworny morderca stanie przed eą'dem
ku letni, średniego wzrostu, s:tczupły, blon·
heritmL;a grozila brnynowi.
GENEWA 2. 10. (Tel. w!-.) Mi'a. Zale.aki
dyn, o twarzy pocfągłej bez zarostu· Zbrod dorbŹnyin.
- Strzelaj, i tak nie .iest nabity! - za. odbył wczor\l.j dłuuzą konferencję z sirem
1rolał S•tkicwicz,
Ericki.em Dnunrnondem, sekretarzem Rady
Padł str;:.t.ił, Sitkiewicz zachwia1 się i Ligi Ntirodów.
Na konferencji tej była
l'Uilał na ziemię.
omawiana sprawa nominacji nowego koo ure(llulowaniu cen artykułów pierwszej potr:zał>j·.
BarOl!lównb. pobiegła do ojca, wołając: misan." Ligi Narodów w Gdańsku.
WARSZAWA, 2. 10. Uk~ało · eię rozpo· uregulowaniu artykułów pierwszej potntrządzenie ministra ep1t1w wew'11ętrznych o by. Ceny mąki pieczywa, mi~sa, słoniny,
smalcu wyrobów ma"'.Hekich oraz oogły
ś.p. Stefan Skrzywan b. naczelnik Wyur.ii..ln
PremJ"ep Prystor
podlegały ju_:t; dotychczas regu'•1cji przez
Ka.t.t.tlizacji i Wodociągów, realizator wid_
władze admi.ui.slracyjne. Obecnie do tych
kiego dziieła w Lodzi budowy kaualiiw
powrócił Z urlopu.
artykułów rozporządz.el!l.d clodaje
zmarł dnia 30 września r. h. Zgon nastąpił
~'ARSZAWA, 2. 10. W dniu WCZO ·
odz'ież obuwie, naftę, irr:r;fr·l i żelazo,
I po długiej chorobie w dniu, w którym ś· p. raiszym powrćcił z urlopu premier Pry~ j czyli artykuły kartelowe.
, inż. Ste~•m Skrzywan miał przejść na . stor, który od poniedziałku rozoocznie nor
j
emeryturę.
l ma'lne urzedowanie.
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J1jkthy nrl.I chodźił ~łodn>· !

~yttia r11~·r·kl
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pMJada

rierwuJn-cvrń \l(:płvwo~n Ś\\'.iata 7.C\VllęTo l~z iatr1umfu1e u U!'O<lzonćJ .r.crzum nad uczuciami.. JeJ uspo·
I sob•~nic h~dzie trzeżwe 1 przenikliwe.
a jej wydatne zalctv to: ofiarność w
I sw,v~h zaj~ciaclr. pocrncie. odnowi~dzial
nosci. Słunuenne wykonanie pow1erzonycl1 kj prac, punktualność, .;;prawiPd li-

1trm~gó.
1

1

I

wość ł

w l~·n\
teatrów i
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•
nrnn<l.•..i.1own·li.
()!'1 .h1śk1t~·y prtykłtd htaktr ńalezy
Danki · war!zaw!ki'<l w ditl.zytn ciągu 1 tej oqn!'1!..i:tacji w Pól&ce· Wiemr.ie je~l
otrl'.ymują wymówienia od tóiilycf1 oE{,h k~la, \d •i:•''·. it!. •·-~~l~pujie om1 ~. miljo~y
!hohując:rh łOkrytki (FaCl"sy) w 6k.Urpcacli f k1l<J r:hJ~ba ~ nie ~rro·waclzani.y jej w WJ~
b~nkO'i'łych. Cż~IO w takich ~prawad1 nhrl I kszych jfo;c_11ch d<t k~aj11.
.
.
!.lyl:ibe r;ą Hsry. po6r6d któtyc11 znajdują ~ię ł
).fy. j<e~tP'. ;r,y . '1'ó~~l~ ~;,n.ial~1 tyl~o ń1t
tlowc'i('(~ i cJ{'kawe. \V jeduyri1 wypudlm m11icmy o:'_f itt'i>Jala1ósc1 ?.WJ.luówac. Mo
ndn!·a;vinięcy ~krytki pis1·~. że"' ·t.1ścy1vie nie ~~lby~tfly , mi'.;1! ··:.h~o1",-P'e JWrhy!ly, tylk..o
w nlł'.J nł pos1ad3., po1~1 paczką h.~tow ż cźa mlu 1.f.I "!" tue 1'1J~da.
.. .
.
.
~Ó;\· ka~\•.tl.;;rl'\kic~'. J~uhi. cta•em pr:7.ecż~-.
~'pow·~ <l:uto t:1' ap meda14 no taki
tac t.e ltstyi 1t boi 81 ~ Je ni1~6 w (lotnu. Teraz . fokt.
tie liHy Fp.al;. w innym 'i\-~'pa<lku pl~te p 'o
l'ou !.oclzią I i pr<n'tlano Jaką! ir.zo~ę.
1
siadact skrytki, ze dotychczas chował w n1ej Kilkunuiitu td·· 1, ików r.gro1ńadzifo ~\~
pieniądz-e t w.t:k@le, nkcy\rnjąc majątek ·wok(tł <ln~ego l..im1.1.11ii;, który tu.elc.t by
okiem
htema
lo
w
J,11
<!'•" u'l1ywac. Do ~krytki me< zagląrlał j1il l)<l tizi1l..1r:h j;Nyk~:i<ialt ćló kArni~i'lia tęćt'! i
S~d · G1·ndtki. tka· '1ł Stani~ta,~-a Bto"' iń
:dul. Optytnlzmem 1cl•l'll!:' Hśt inJ:. M. r:..~ '';ołali: Oóoo, h~jl I katl\1e'ń ZO"l!~\·al. 'Pó ~l..it-'l'O 'M ~~ lY11Mln'+" at~"t.'U.
?•~Jllf'g«> z lrunłMiv. Pisze <.• fi miat1t>•l'!c1e, i.o pół !!odJ,inie, ·1v cill@ie któr~j priy$!ląc"till
Nowoowor~ki. J\1-1'.lz'.e nin '"'l"~w1te dar.
r1łac;ił til ekrytkt dlaiiego, że wiertył, że na ~JQ E-m('Lni'e ktuni~nówf, mo~nl kładli llll J...i prtyt<yłał do c .>li.
~t#mi! leptiU czruiy. Jako! tych lep~tych tz' hin1 ri;:ce i wolali: Oooo, h<"j !
I
Jer7.)' Krźuki.
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JEi los wskazuje w młodości i w
wicku mlouym na nrzvkrości i urtcci·
wie1istwa. - Bt;>clzic
żY~ w U.ostatkach.
Grozi jej 11iebezpiect.ef1stwo falszy\\ c~c.
POS:\dzallia i -

\\' ko1icu śmierć tragi•

czn;...

o

il_(' )~dnakże pO$\:ięci si~ praC\·
rn1torsk1C'J i to, tdko wrwmitrz 11111I Ó\1-~ klJ:sztornvch. a slron ić bcdz ic od
l .n::1a ~\viatowc..::-o. \\ ówczas zdzia! a
\·;ick dobrc~o db oc;ólu, - gdrż pn·
rnsta\' i ~i~i_ ~ob.ie dzieł~~ dla ludzkości
,\· ncLhb1e11shv1c Dante go.
Dcni.ić tu jeszcze nu lcż.v, że ksiG·
żn: w ho roskopie urodzenia. w lrnlm1·

~tęboka reH~finość.
il?.Cii \l Ści'\ld ko11junkcj;
z gwiazdą
\V łO\Varzvśtwie hGdzie 1achowv- ~łat<\ ..Algol''. do)1itnie wróżv o d>ccnej
wać wi\!lką rezerwę i trudno b~dzic 111icd·1li jei malłd. Gor2011owej.
i.dóbyć jej prtyjaź11.
.
i(o1_1stC'IJc~<1 ta wsk:iznje Tli~ ~ce nom v~lJej zdolności to: medjalno~ć. 1asn0- n1t~Jsrn w1dl)k1 na nrlyszh1 sC.
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CłOS
przyc:iyną gwałtownej awantury.

W ~~~~1Ó'ł'.1_t. w' P·~~··, gt.i.:2t.i,' i1$l.~m
1
!taje,; 't. •iubre:ró ~ról l'ióW'ódwor~kttiitó trl uo~1i;•1 li!tn~t'ł21 ni . .I. 11Mr;.~u 1' · n. gruni·!,.
kc; r11icj~tnwi l'tlt'f.'i,(;Y c1Jit•.tśó tez M~ir-y , róó?~iUt l,a·.~ łów. 1·E;ó<l~ '\\' goi1pó·fatl"twie
1.~·rt'kili dę clM1 .,, r"'r~ ćj4 ó ptU.\i~1~tti.·' 1 1s:: itt't'4·ała Jt: UÓ l)JOl\K.:l ''· ~ i.:•ch .I an Llt;J
rfw~r'.· a do f,~1W..
,
.
•
j ?a
.7'.·lart.'1o .rn·. „~ '.'\owoiłwor•ln za.choi'" 1
t<iłoiJ'l u:łd.!nł ogni$ko.
wał i hlr~lmm ·,\ h·m rlniu 11ie udriel"'ł •' t
t.M ttj d1w11l po~'śl~wały usta11·iczn e
~iłkc'1w . Ws;)&CY nif'mal bif!dMy, majitc ta zatar~i na tit ń1a,iątk0Weń1 i 1\lieszka.niu
11odu~ sercil, póie~olili dr.ibhicó'\! ~~ókoj ~~~· ~:illll'"i przy~iemły na i:'1tetls):WilO
nif ,.J10 rować. jpJ,,11i„! Y.ehtak :'.\ ·1.:.-Hsław ·;N 1 mejl-dnokro-tń1e przeobrazaly się w
hro~!Mki nfo ~hciał „1~ z tyrn fakte,m po wielką ~wojnę r0<1':inną, kt6ra nieraz Ekoi\
!:.OJiić ..ł-uszn!·~ ro1Hmuiąc. 7!e nihy co tń c:r.y~b nę krwawo.
j,,i,!O obchólhi t'ł;~)1ś r.horoba. Chce "o~ic
. W . nbfogł.~7_11 roku fona Jana Latał! 7'1
:'\<.J'>rn•hHir<li chorować. tn nie.ćh sób1t'. I mu~ruła weJ~r- do clilew11 celem :raop1eko
i<4i Jl'.O ~<t"ć nil JuJ..5usy. choruje, a 1e 0.1\ wania ~ię ·kozą. Sżwagrowió ,iej Michał i
t :in\ ~1ratv J"l'7łZ to ni.~ma ~~·miaro
p·ono W~1.ulrs:~1W Latal~wie wy~t,pili , O ·llO rr~e
si1"
ciw ~OUle brata 1 byliby Jl'! nlĆWfI 11,_l]l'UJP
f na znak proł<'"'t11 pfiw) t,i.jal w dwM

·>•t

do~ć rJalekó_ ()~ f,odti+

o

hrzm.l:
Urodzona będlzic skłonną do pesy·
miżmu i 1ri~la11cholji, przez er> wytworzv si~ u niej niedostępliwość, tierwo·
wp~c i dzlwacznosć. Jednakże jej filozóficińe zapatrywanie się na żvcic dotmhVadz.i do duchO\~Cj dojr~ał<'>ŚCi
wH'l,1 nęfrznogo sooko.111 przcC1\\'kO de-

kołowym wsz~·l"tko: ko).1;
powzrcie tęcztckłm nui~·Ulki ~·6t. P'ó
wzbl'ania ijię , ~i.trzynf·wanla woz6w przed
Poht~e. Ale tllacie~o \l.' ()hec l~~> na nadto ~·;owodwor4ki )ló.;ia(;t„ dóh.tle Mr.u i
•itn; łieztoLot.1,m utz<•ctr'ltkmh r.•n·•·,·t1
· " • 1 •
•
ł_ ,
•
wjazdem do bram.
~·mc7.aFem zau,~t..tŹ0110,
;
"
i,n~.denrn hjt'.clał'ió'IY•• Jl.lory 81~ t~ta&ł.a mi
4
t~ 1-irzywożący artykuły wiej6ki"', węgiel i wym i ~kfoi'ćtm pań!'two nie kupuj e. koli? .ie co~ do ~.i'edt,;f1ia. Pórih wa~ pt>wiat ł~
rłńroi·karze zatrz)'llntją sict prud

Aatrol

il

•

p, .rz.,.,t~
· „J l ~';1 Hę.
~
j /-amłrygowa
~;
ł
~
"- ...
~1~r
o to pewiLgó
pruch óu'i!1„,
tw1e, .ze 1ucfzic1 ńJe ma~ą Có J-f'.Sc. ~ ogó .~ ~;toi:y ~pytał o cel tej rohó y.
dziwno jeeł, ie cfotychćzas nikt iii~ wva<lł
- Anó, od1~owiedż1eii ro&otnicr, ka
• • •
na u:1 gen~~Irly J~?ru.y~l. <:>to. ?tn~·ie?~j;r m:d1 Jt.e~t bi~r<lzo cię'żki, mamy gó u"uttfĆ
Cportąrlkowam... ruchu w ~arsŻa\Vie l\·y fom ~1ę, w tych diuach. z~ isini11'Je pk1~ a ńa hok.
ma;a zabiegów ze stróny nrngistrntu. Przy. frykati.!iki oti~cn, . kt&y fię nazywa „kolit''.
:lrzechodzie11 ~chylił ~ię. i;,•.ir(lnilł ka
franki imtohnsowe i ~nn')'\Htjo'\'n~ ~'! ro1.'p la 'f'<'I Roh jM r11'do~1iym środłfiem! jc?l§tH, rl'l'iemon, łtla}lał go i odrzucił uu b~ll:·
no'\.11.luf' wadli\li~. Przej~' in 1lo j)':l'7.Y!i<ln htaci-e; głodny? Zj~dz zar~nko ko1i a
Ro1Jotn·kt hyli wvl'aźnie ro:wi~no'~yarii.
ków 11 rr.ez j ..:zd-.1ię rno:q spowodowa<" wnfad pw':t. 40 dni i 40 nMy' l:Htclzi~z odczuwał .l<!rlen r. 11ici1 w imt:ni11 ogólu odt.ywa ~i.ę
li.i. Nie oznacza się 1e·i. pr.1\•j;.~ 1Jla pie· l:')'to~ć. j\tk po zjeduuiu jedwej 1tąi;ki na 7. pnuunL: 5z.tuka ! ~ii'ił<t„.
~zyrh. \\1 tych ~pra" ach J...01111 urjat uądu ~niadani~, kactkt 11m obiad, i l~a~a-nta rl.a
·
•
ttwr6ci ~ię clo magistr.'.lt11.
l.Glację. jeśt któ~ żnięczóny? • ~1echaj we
< nścr·:'ff D'X'OREK.

e ·t d h
.. 1
:1~ .1 s ·~ o ~~·

w;.1m. l\'iiek tóre zal...u1dr kasmelycilie pro·
wadzon~ są pod i:..udzo:t.tm lekarz)', jak to
le~t "'}m„._.~.u>e pr»:epi,owó•

a

tragiczna.
.

śm1erć

przyszłości dziecka
St1•.le·ił" ()Jl ń.ara-zie prtyto11n1e1~ć i tło
Jeden z astrolo~ów polskich. p. J. widzenie, zdol11ości litcra...:kic i arty·
~ii.,.ro po piewn)m da.ei~ 111t.i.ło inu się 1l<. \\'l}5ta!. którego przepowied11ie owacza sl' c1nc.
"!e<: do jakiegoś P'ri.!dtodni .t. który n Jił si~ v..-ielką trafnokia
naszkicował
Bcdzic z lllCJ n.~jpupul..i.rnicjsz~
rlzi'<'lił mn pierw;;zej pllmocy i 21.iwszwał l!oi:nskop. urodżenia dla c6rki Oor~ni10-, .. 111edi11111". obec11e~o stul~ci~l. P.rzcd któ
j WeJ. !Ióroskop ten znanego astrol0gJ. rvm za1t11lkna ua \Yet LL.1JWt~ks1 k.ryty1 .of:ói:.t•Wi~.

holejarza umiesEczolff) w

Z Bydgóetezy don~zą:
Pófoynt 1\'iec:~mrem wracał 2'l pracy rlo
domu kołej•.tra Wła<ly@law Fteiter (Bocia
Woedług rlan)'ch wydziałtl. zdrowia Komi· r.owó). Gdy ~olejarz rrzechóclził uli.cą Zy
urjatu Rzl!<lu w ciągu o~tatnil!h n'li~ięty gmu'fi1~1 Augusta tuż óhok k<>BJ:ar 62 pp„
p6w"'1ało w \\ arszawic 27 zaifa1dów kosm c· :fcHtleg.l .;.ię taj;cnuiiczy strzał' i cafa parcj11
tycmych. l\ie wchodzą w rachubę l\'s~efkire bttbinety urządzo'ue przy fryzjerach dafa
~kich. Powsta-«.'anie zakładów kosmetycz·
nych nie jei!t r!o\\.'o<feru ~01.epsz('ni'a' ~ę sy~
tuacji. Z1.1kłiula'ją taki~ zakłady i przcdsi~...
blorstwa <lamy z to"t.}rzystWa, które da'"·niej
nie miały potrzeby za'róbkować, obect.ti•~ za~
muszą dopełniać luki ,,,,. budzede domo

do przechodnia. I Córe~czce Gorgonowei grozi

I

e

.'O &&

pobi:i, gcl) by n ic. uciekła do 1\1iie~zka11ia
izJzie zajśc:e całe opowiedziała m~żowi.
~·r.burzour fon "''·sze dł z kl.iem <lo hrnd
i po krótki~j ~1:a1to~'11t>j wym)Jnie ~łów
w~zczął wielk~ łłwan1ur1~ i poczqł kh bić .
\1 ładysław •wob»c tego eięi;rnął po obok
leźący !<amieii i całą furją nucił na Jam
k tóry eię zachwiul, a U'.1„1~pni~· runął, :r.a
lany kndą u•:. ziem i<:. l lderzcnil'\ było fa

talne w 8K1ttkacl1, a!hm1!".•111 Ja'J.1 La~bła
zmarł nazajut~z.
Na r'ozprt1wilt', która odb)~1 1 f.ię w ·~
dzit1 okręgowym w Gnicźni„,

\\ 'ład) i'laW

Latała zost11l zasąllżo!ly 1rn ~ '.•.1t dęikiego
wi ęzienia . Wnie~io·.1~ 1 i• rz,•r. nif'gn apelacja
miała ten 1:1kulck. Ż<: l''łcl roz,\ 1..tżaj'!·~ po11n
,,nie Fprawę , :imnicj;;:i~· ł '\ ' ł ;;<l)»ław<.:"i .La

tułowi !-.ar~ 1lo

:i hl z·w~ k:"-'!!O

\1uy.1t'111;-·

Gniazdo wyw
, rotowców w kooperatywie.
Rewiz!a w „niewinnym" sklepiku.

perat~·wy w Poturz~ cy i Ańdn:"ja Dijaczy
ll7.YJłl, cki;.:cl'.1i•tr ;.dmnaz}:.1nf'go w ' Boja
~ri-:11 •t"'iPT'd;iły po tlłuż@:r.('_j ob~f'n,1.1cji. wira.:h. l ' wn;y11tk.ieh arc ~;-.1owanycl1 1mal~
!ÓW n~ 'l>\.J.dać. JtrSt rzeczą cha1ukter}'!tycz
' ~•t-;..~ .l/..dna ~ kooperatyw ukraiń„kich w po :r.I0110 wi1•l,• n1atf'TjRl11 w-;l·.tz.ującci,io że 11
ną, że w ·wielu wypad.kach stwierdzono, ~
I v ił-cie r&kaltikim. zajmuje sir- :tamiast pra trzymywali 011i l..on al,t z 7.a;zran ici~ i wy
po r;wo~ieniu skrytl..i w ban\..u wanzaw. ,
t~ i>półdzidc,;ą
v. roto11 i~ rn ą dzi;!}.1lnoeć od dłu.~st.e;,m "ll·ł
i;~im.p~i;iati~cz j.c:j tawartn1ć p1·:i:ev.-~W do
zł
I ncitacfa. ń.i TZf'cf"::S ~·
N. .
·~\ ll!ll'~Wiali na •.,·~i. M. 1.:. 7.:.wlc~i.c.no h.i~
(„danA~.
•
~
I rUdwa:o.ra1 p0tiłanow1.0no to pmuido kaclz;u~,,,1ął tcjZZem11Jarzy ,.~„~rmy·•, hłocr.kt
. . .
Dwa •przecme wyroki.
ióhófy antJpamtwowej zlikwi<lować i aT'e .1a fundu•:r. liojO\\ y. wil:'le 7.ił}'l~V·\\ j kom
nyrEkcja kutaów kre~h·ń t'e-cłm.ic„nych
p ...... „. d
• •
.. d f)'a e ki' .... aclzóll\" został .... „ I 1-rlOWllnll Wa!!yla 'takar~ studenta, bratb t'' omilująr.) eh li tów.
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el „ p a ·-:i za 1' ..,} si" s~ ct op.:ra y-wv z o urzyc, aw a a"a z ar- w KOO. ~·:-.tł\'Wlt! w ;iY; ::!!'()'\\ 1„ , ł\.łor:\ zo
1k(~l1\ia kre!lany technic2hy1:h po rocznym lllU toczv a .st~ ar z~ Cl~ ·a;,va roz SliOlkJ ·'.ł.P acn s r \\,~
•t·
't'.
"t.
łi\kowa Hrvnia JłahElde"'O urz;ędnjka koo ·!•.1.ła r „:c,·z~tuwana.
,J
\1Jr~if'1 pragnąc dopontóc t1iezatnOZ\\..;j n\ló pr~wa o Z.lll<!\Vaf((:. \ ·\
wo1ew6dz- okr~2'0WY.
.
.
e
I
"
(lzi~zv w 'Jm:thlceblu eię. ofiaro·wuje pięć t~vie .od~vł.3. si~ wówc~as k?nferen·
Po prz.eprowa.dzone.i rozpr~!'..-!C
Wolnogć
pocałunek.
b·~tp!;.ttnych kart rta roczną naukę do podllfa c1a portl1ędżv dr. S.t. P1aseck1m, ~ :1a sad uwolmł dr. P1aseck 1e~o ?d ;vm~· 1
Sk
b
„
d
"k
o
:n rnięrby niezamomych z pofród h1teli.gen czelnym lekarzem dt. Tózeiem (,or- i kan·, \\·vchodz4c z załoz:ema. ze .~a
~rga 0 ~azonego pl"zo own1 a po lCJ.h
··ii i'dzi.es-ięć katt ulgówyeh. Aby być pt:ty skim. naczelnvm lekarzem <lt. Szul- me~o faktu niepoda\\·a11ia r~ki me I
Z .Ki~~·.sk~j Huty dMouą:
prawy przed Sądem Okręgmq--iu w Król
j~tym na kursa, należy 'ltkołrnzyć przedtem c em i irtnYmi. \V trakcie tej konfercn można ieszc:r.e
P&lieja w Lipinacl1 osadziła w areszrie Hucie, oskarżona 7: cal;! stanowczośeił atwier
pr,;ynajnmi:cj szkołP -po-w~z-eclmą.
cii wszedł do zabinetu dr. żmig-ród.
uznać iako zniewa~~·
niejak• .Martę Bułkową z I ipin, ~„ zuliłó d?.11a, ie to, co rozgłoeiła o fb.Jkui'ie jc~t
"' • •
którv \Yitał sie 7. obecnymi. Gdv po \V nok swój .onarł są.d m. 111. na roz omie spokoju pnbłicmego i wypuikila ją fzcz.erą prawdą. Falkus natomiaet z~znal,
Handlowe przedsta"·:cielsl·wo ZSRR
da\Va~ r~k~ dr. Piaseckiemn. t('n O{l· mo\\7ie. iaka miał swee-6 ·czarn dr. dopiern tl.lt!lępn~o <hńa. Po o·lzy~kaniu ze owf..j nocy n~ hyl wog.51e w ce!! osku
\\/arstawie utworzyf o specialv dział ffi'\p<ll p:-trł ~
Żmig<tód z in ż. Rog>ozi1)skim . \V ro i': . wólnoipi· B. opowiadała, ż~ do c<.li jej żonej. Zt>z.nanfe jego potwierdził i·od przv
tu futer sowietkich, które tlotad ·wwofone
„Ta p~11ą, nie ,r.n~m i
:n?wie Hi .<~r. ~;nittr6rl o~zestr.z~~ał pny~)·:ł w n?7 -pnodo~'lłi~ Jfalkus i vhic si~~ą poeterunkowy Józł'f !\1nr.1~, ktf1ry
bvłv na bt>dstawie umów z poszczei:i;ólnemi
ręki me t>t-daJ(.:".
.
. t11z. ~o~o?.:111sk.1eg-o . ~bY ~ie ,.me za- c'!'1 Jl! wypusc1 na wolnosc pod "~1rw1 wtedy 1·ównież
•
.
prz:e(']sii;bit>rsh·•ami. W zwiazku z te•n 7.a
Zai:attiJ,va..ła wobec . tak'1tg-o che- c!av.·.31" z dr: P1a5-eck1m; T_em f'amem l.1t>m
.
•
,
I?cimł slw:bę. , ~
mieri'ohe jest otwarcie w W~rszawie s~-fo··1 tun.1 111eJa~a konsterna.c11,~ ''i rezul · c;tosµi;ek m!ed7.v
Zmarrodern: ~
. . .. lliEl so .P.°~u1e.
.
Na podeta1\lić . t)~ch z;e~na.u ..:::i'!-1 ;,ktlzal
PU d!a sprzedaży detaHczne1 sowieduC'h tacie obrazon\~ (lr:. Ż!111~rod. ~prawe dr. P1ą.s-eck11n mó:rna hYło pr.z ,·Ją.c 'Przcdowm.k F., dow.J,edz1.awszy e1ę o. tero, tłu!ho~ ą. na. 3 m1:Hąe w1ęz1cnia z waRJu
futer.
oddał do ~~ du. ' ' p1enYsz~1 msta.11- r.:.i, zen,~anv.
zaskarż:ył Bułkowti za obrazę. W czasie roz 1 kowl:'m i:nneszemem i.an· ll•ł '.? Jata.
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w.

·\z przviad~ł i.ei. męża, zmarle~ w r. 1917. la WSZys.}ko.... '
'
~
I - ok .~apiĆ sama.
~: .~.·
\szv. doirzała ~~a~z .Jana:P:-:-·ta. przeigtoprzedstaw1ł ie1 młodest"o malarza w pra- i
\V c1~gu dwoch la.t rń.łódv ma.lar.z zy ł
- ,N1e "WUXJSZ s~a.
czon(), z radom i prom1eme1aca. Jedno
"Y
I mwnl i~i na ;~li~y Parku ~9ntsonris . ,B..Y- . skał s.ławe .i roz~łe>s: Był p}~.kn~;· DD-qnil 1
'?~ zdziwi~nif'-rt pn.vie!~ sv{oiCJ. .l?orai tylko czuła pra~~·ienie·. dostać sie cl? ~n-.
.
~
•
"! . ło. to k.1lka mtes1~y po zawieszeniu ~.t1a-j oo~~odzem~ w . bzt:lsm. za~_r~Sie. Kilk~ ; ~~: .::>łut:~~ła•.1a~C)C z n~~ iak. ooow.rnd'tł mu, '~k~sztcwac swo1e iadowolen1e 1..•
\..dv Klara Lm:;on zn1~nacka u)fiał~ tan worennvch. Klara, zQ!;tawśzv wdo·w•k l!łoshych h1~torv1 utn.vahto 1ei;i:6 stikces .! :e1 o swtm zvCJu: ro;fN1odf s1e z zon~. zapommec ...
Jlna·Pawfa Całre ptm1!ędzy tańczą.cy~1~1-izttbwu Po dawnenit1 zaięła sie malarstwern . doszło do uszu Klary .. Cieroiah z lego czuł si~ .niezacłowolonv. Pustki żvcia ieRo
• • •
cioz~ala ch~-.·ił_~~e~o 'Za:v1l.tu ~o~. W poprostu dla za~icia ~lneRo, ~~s~, a .nie 1 powodu, Jecz ,ukry,~ała_. swói birl... ~".>ń I zaptj1~. :nie mq~ly pieniądze. ani sł;-wa. 1 A_.„poci~g 11.ninął już roi:t~tki~ Parvb.
vron1e przv1~(.;ół s1e.dul .i .J'..Ul.'V ~t?hku ka 1 z potr~eby„ gdyz rlH.\Z żostaw1l 1e1 znaci- , c.u n~d~ze.d~ ow ~v1eczor •. gdv Tan-~-.~~ł Zvc1~ 1e~o.było bezcelowe. ·wraz z Kh.r<} . zhhza1ą.c się do dvror~a ...LYo!lsk1~0. Kła
t;yna słucha1ac ork1e~trv 1azzo~h roz- ! ny n1a1arek.
oznarm1ł 1e1 swo1e zart11arv ~osluo1~nia I utracił rac.i:e bvtu.
ra Lu(:on przed zaJep1emem koperty p.ri.e
1
d13er<i;iace1 dł.w1ekam1 n.:1:1t1i urok tropi· . '\r.I ~hwili. gdy w-ychod. zil.a 'Z~mąi za , Irot:nv ~eroux, córld przen;vslowca. - 1 „:- N!~ . mów tego, - J>r.z.erv:!lła1 mu. ~zytywała ra~ jeszcz~ kr?t'k! list. streszcza
z.ap~w111ci!_.
t Dps _.dop1eró ro;zporza.dzasz pelm~. lii'O~· 1acv ·wszystkie uczucia. lak.ich doznata w
,
.
. f-łla~ryce~o. ~ł1C::ón, kry~ycv ~z~~k1 uPc\b:Y „Sw~Lnv, mt.eres. ,
hlne1 nocv.
1
1
P. tzy~nkri;da ocz:v. }'><' Kłos rnow1ł : . ·,v-ali '"· n,ie1 1edhą. z ~!'lzd,olme1sz.vch arty . Po!ll~~dzy koch3.nk!'-mt v..ry~ikfa s~a, kow 2yc1~~~Y~. J . am:s~VC7~yó ... Ntc i111a' drodze.
_ ........ Chod?, Jame·.': wie, prz:edst:,\q.ę stek.. wsrt>d .,~nł~11lv!:.h . Lill~n~hal. s]vn!l~ 1 1edvn~. y~ka <lotatl ~ra.ła. m1e1sc;e pottnt J~, dawm<e1. te1 ":'!tt~lh":_~sc1. co .. ohec.rue.
„ Tanie-Pawle.
'
qe- Klarze.
j kupr~t :amerykansk1. za~wmł sóbte 1e1 dzv nimt. .Jako a. n~ument Jart-Paweł 17.U
. c.ił • Płotn.a two1e ~ma zvc1ern.... Nie tr.z~ba
·
rod,Y staa-.)'. p~z~d ~·,:.1, 0~0·
J ·
d
.1 k · "
k
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I · ·
~ 1.
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l
d
l'ł
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„któregoś wieczora - może Pil•
:. . ;.i
1e nie 1. .ra-1.;1'r~ąu . c·re. na o-r-es tn:ec ~t. _ie ro~\ ieł w oczy ~'znuani..~ o róimcv Wl1:ł>. 1-po- bv a1'!ysta ~ma a.rz .,mę . rkc:>!"a. zqn~mi'„tas"'
·es,_cze _ prosi'łam Ciebte,
1
dz1h ~'~z.em, u 1u.1.: si~ zna1a. Nad roz- zwn1ano w1~c. dlaczego :z~odztła stę .po- nw:clzv nrm1.
to_.• 1iik poeta..• Wvstrze.ii:ac s1e nalezv
.,. ... 1
vło{nen'l ).c~ ttnvanie!1.l mineło dzie.~;.eł ślpblć <;-złowieka żnaczni~ srarś"t~~ó od s:c ; . . - Lat piętnaście różnitJ. -·: r~ek1 $~alych dóćlekań myś'l1 i - zidebianlet fak
~~~ u~~i~n1~~ł~i°1~ib~~c~r~f. r~:
łat .. K.loz 1estl ze pa~1. -.;tal o tern? Qo.-:i~o ~1e. ktory w ;dodcttku. mt mteresował się 1 1e1, -:::: dobre to do cz.ar;1~'. !--e,cz n1e .~am 1 1ow„ .
• .
•
a___ łabym czuc' s'ie szczes'li·,„a. Lecz · ~t
1""'
ht ·Hebie. ,o tJowroc.~ ·;. .J.:C'westo .1orb, zadna dz1edzma sztuk1.
/
· zamrara nadal okry'A-1lc s1e 'fim1eszn~1ę. 1
Jmi~Paweł zatrzymał auto tuz nad mo
·
•
f?<n.ie . żyta „amotnle połl. mo swei s! ·:wy, I
Gdy ·po zgonie mt'i;a onznata
~\ia .słowa ~ zemdlała. Nieco pł,inrej r~m. połyslrniac.-em w ~wi-etle ks.iei:yc') Na I
~zrzęśc1e - wierz m1 - bdleśnieisz.e
h!la; SP()!.:kat~ same nowe twarze. ..
Pa...~ta Caire, który p1'a~nł\.t "ZOSlB;Ć i~j ~ rzekła .mu ~~~odnie:
. • „ . chy.li1 s1e do Klai;:•
od demłenia. Bvfobv rzecza za pl.Jt
-- Kla; '! ...
uczniem, Klara przecho<:h1h\. rodzai wa- 1
- O ledno tvlko prosze. bvs tn1 kie
·- Poco m6w1c o Iem wszvst.k1eti.".?- na na to, aby bvć Prawdziw~. ~dyOdv.,rróc·:b się. Ja11-Pm~eł siech1Rł ·o - . kacyj, s~nttmentalnvch . .Z.aWit'tli"tiano się 1 dyś ~1dziel:ił sf)Osóbno-ki Cło -r~wahiuf
r~ld. - Cóż znaczyć mo~a c~yny-?
byś pokochał mnie raz ieszcze. Szcze
be~nie sam p1 zy iei stcHru. od ktćie~o ' nawet, t/LY wo~&le kred4kolv.1iek iuż rirze
Poże~n:ał je}, funiełac !'i'C dośno...
Wazy-stkó st~ie .si~ aaremne, ~dv człowiek
rośr - widzisz - rodzi sie z przy·
J)( \'VStal'i inni. Gdyby ~:o ł·<:i\'1'.'t nie wM:•,\ ' mó·wlło jćj &erce. TI>zh.\1iotm -sie porl11mo
* * •
. n'i-e ma ·już celu.. Zagubiłem ślad dr-óPi...
padku. Nie chce iuż poznawa\: per
!a· poznataLv zawsze notniedz-v tvśia<i.a;ni ws.it~Hw'. te lr.nh.fot~ t)~y,z.ąt'!'rt'l!1iaiaca. óhra ~ . -:-: Povviedz. mi', Klaro, czv bardzl:l ~i~ "'.)lfć'lna wiedziałaś, doklłd .mnie prowa- 1
nownie odwrotnei stronv oodobn-vi::~
1qnvch ten &ł;łos o aksarnltnem brzm?en11:1. 1 zv LC6narcla da Vmc1, kto1·e1 cała mdy~ zmtemtem?
dz1c.„.
krótkich porywów. \Vlem. że rnniei
1
ń~dAi4tv sie 1ak, ~obne do recv.towama r w'id~Jno;ć. od~n~czii!a ?re nia~~etvcznym :.
Spojr!ri1a na nieg-0. N
. ie, bvł za;\·s~ · , ~lar.a .~llc;za:ła •. l~z czuła i~ż. i~ od·
ode mnie cierpieć bedziesz. Stoię u
,,·1erszv Baudelarre a. ..
urokiem, nigdy me imała 11>7.-$1'.łC1S11vch pr.cy ! ~ 'S' l.m 7eszc2:e - ,.tancerz: ~1~htvnsk1 l.r.>o,. .·1e na p1en\.·sze J,?Qo wezwame ... Czula
Pr~ pustki żvdowei. ale tvm razem
1
; ...... !<hro !... B-~dź ~zc,:t.e!·a ... ~re ·?'as~ 1 1!od ,„
.
•. .
! :-;-iak 'llO. kredv5 n~zwaJa:. ~tlv ~kon'l.P"'; 1 -sj~ .tak heżwolna.. ż.e 41.arzu.cita mu ręc".' na
t.moszę 0 Tobie wspomnienie n'ic taf
d.yb?. 711lc do mnw Za~m1~ła s1e r.11}„o: · . -- r.Jarc, '!eSZc.Zl'. ·wc1-a7 c:zekcrsz na ko ni\ll~c rob1e na banio, ~mewał pierwsze nvft<. W nvstko .zatarł-O s1e odraz.u: .prze.
cz.y!ił't". jak pra~nełabvm bvta Zilcho
·- Ja„. 1 .żal? „ Na to trzebahv b•ih. : r han!·a? - nytano 1~. \V rtrunde rzeczy 11riodne tarrg;o.„
..
sztoi\c łl,ltzy.ła sie z teraźni~iszoścfa...
wać lat dzies~eć temu ...
U:v;ała. na~le„ . .Chćiała bó~"re1?1 .po-; b·fć'ł .b~.rdziei a~ibitna,: -~-zeka!a na. :rr>iło~ć. 1 - . l\_tv.. - rzekł, - jeste5 itdnak'-owo. Cljd~ł ·~rwaĘ, '~ swem aude. ~('!Y .zaTwoi a na zaw;z.e •• ,
wfedr.1c~: ~.trz~Wbv .bvfo koeh,ac, et~- n~- : -. M.ogł_a b~·J,a 'Zc;stac. ·zon-a. Jana-,Puwła, za,w"ze p1ek.na:·· ,„
..
, !.t~~y~.ał ~h. -oftlepl~li:\ y blask latam .dru- 1
„
.
Kara ·
ora~vde _ A tcx:_h~łR 20 mzec1ez.„ pJco !tez me T~cdz:la sre na f'? n1~dv. ~n&o· · . P?rwah s~ę z~1en~~cka z n:1„e1$Ca. sa~ 1 fł!~ ·samochodu. ~adacesro na 1c.h ł'!.otkv.Klnr~ zawahała <;Je chw1lke nrze? rz~
hyr ~re z. tr.!11 :nm~?
• . .
! Ha'l>~S7,v sre ?· ~-eiro. talen~1e. nie .ch,m~b 7,a- ~hitł. ze chce 'ż.atanayc; On'l 1~nak mv• me. .Byto.. łb ~w!~fe ~owarzvftwo Kfory, 1 .cemem h~tu do puszki. Przcchodzi-e'P, ktc:
Całą •rh lm tóri e wskr~stło to 'C.dM · 11azvc w zfcm regti "J;adnvm ·c1ęza1<e_m. 1słała tvlko D t·em, by uciec od n:~o. Wy„ 11w t>ctUuUiw~n1u tel.
rv ootrac1ł ia w p17ej~c"iu, doiltrzes:d. oo:ł~
1danie..... I'.'fie ~roniła też. bv Tan- P1weł Po!·zt.·d~a. v.,-lasn·e prace, hv d'®Omoc !e.~t) mówiła ~;e .hó_~n\ -~ł<>,~'V. ..
Jutro, .-. - r~uci~ Jan-Paweł.
daiac sie za nią, iak odchodzHa z twarz~
1
_ 5~!nda .v.!owa. Zanim o:ckszła do c.z.e , 7:lana lzam. nie mvi lac nawet o kh c1tiu#
dot~•1 a.ł rei t~~i. „
,
.•
tW<1"aoe.c1 ~prowadzft ~ do Eur.cmy l..ihen
. -- Pozwolisz• .ze -cie 0.<ln:·nwl>..1..-,.;. 1k:l1ace1 na 01;! grnnv Wf'~ołvrh towar:zv- cm...
Pr7y pomn1ilła sobie chw11P '"cl ,, iec.le:i :hab bv za·ntcrl"rnm.\t łr,ó larrem. n ff 11<:7v i-r~J.. ł !\,,•...., „,,., .„ ...?„bi..
T lum. L. 1
11„
1

MAURlCE BOURDET.
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Po praskich zgrzyta.eh ...

Lepsze rękawice nft rakieta.

W a.cek Kuchar la.ta.I.
Dwie generacje -

Zwycięstw,o
lekkoatletów n aszych w Pradze wisiało na włosku.
Dyskwalifikacj·:i nieszczęśliwęj sztaktv pozbawiła nas cennych punktów. to też w niedzielc: zapanował
w obtr.de polskim

tragiczny nastrói,

~(dyż zdawano sobie sprawę, że wy
m'k 7;~1eżv jedynie od przyp.:tdku i
najmniejsze <>dchylenie pozbawić
nas może sukcesu. z którym liczo-

no się prawie naipewne. W tych wa
runkach zdecvdowano się na słusz
ne pocic.).g·ni~cic taktyczne i post ano\"'.iono ·vryt1t1wic: Kusocińskieg-o do
b1eg·u na J._soo mtr., ·zapewni a jq.c so
bic temsamem pierwsze miejsce i po
trubne pnnktv. Kier.ownictwo ekspedycji w kalkulacji swej nie. wzię
ło i·ednak pod uwag-e iedneg-o czynnika. a to żelaznej woli KusocińŚkie
g-.o. któn- nie mvślał bvnaimniei ood
porzadkwv,·ać sie z1rzad1zeniom. Nic
pomog-h' r'rośbv ni oerswazie. Kusociński, iak przysta!o na mistrza
świata i Olimoiiczvka, pozostał
.
tward.y i nieustepliwv.
Żadrne r-l.cie nie przemówiły mu do
serca ani rozum u. Zasłoniwszy się
'V''E".
cdn~. f11ymówk'.l,
przemeczeniem
1
..,.
i
koni·ecrnościa,
szanowania si"'..,.
ptzed wie,kńska prób„. .,. pobicia rekórdu św~.itowco-o
Nurmieo-o,
za""
...
siadł wvo-ort?..k'. na trvlmnic, nie za"'
·„c sob~~ bvnai"rnnie 1• 2'łowy
1xza.ta 1
~
takicmi mafo~.t~ami., 1·ak prestiże
)ai1stwowe i

Roger•

porzucił łenn

RADJ O-KĄClK.

•·

R ~SlYN, poniedziałek.
Mistrz Irlti.ndji w 1enniFie, który W•!&puł
11 ..50·~11.55 Kom. Meteor. 01. \Voisk. St.
z mistrzynią Polski, Jędrzejowsk:i. vłohył w
tym roku w Wimbledoui~ ' Dublini~ młs· Mt'teor. dla kom. łomiczej, }l.58-12.05 Sygnał
trzostwo, przesze.lł - jak rl1 no3i pra~o an· 1.zas11. 12.05-12.IO Odczytanie programu na
dz.ień bieżący. 12.10-12 ?O
Co<lzienny Przes~eh n.a skromną, niewystawną jubile giel!;ka - do obuw zawoJowych bul..scrów,
giąd Prasy Polskiej, 12.20-12.40 Płyty gramo·
!-;dzi~ zamierza •tai tować p.:;d pseu<lor1i11:1·m
uswwą kolację.
fonowt\ }2.40-1.45 Komunikat meteorologicz·
LHry Gamsa.
N, S.
.1y. 12.45-13.55 Płyty gramofonowe, 13.5514.00 Przegląd
komunikacyjny,
14.00-Hi.00
Przerwa 16.00-16.15 Ptyty gramofonowe. 16.15
-16.20 Lekcja języka francuskiego - kurs
1·lementarny. Lektor L, 'Roquigny. ] 6.20-16.40
o WJ•łtłp i e Szamoty
Paryż u,
Plyty grairnofonowe. 16.40-17.00 „Drzewo Mat·
Dowiadujemy się szczegółów niedzielnego wprawdzie trzecie miejsce,
k' Bosk'ei w Egipcie'' - wygł. p. A. Lepec.1-1.
ale z minimalnlł różnicą.
startu Szamoty na wielkich międzynarodowych
i 7Jl0-17.55 Koncert 11ollstów.
17 .55-18 OIJ
zawodach kolarskich w Paryżu. Szamota wziął Szamota prowadził bieg początkowo, ale obaj Odczytanie programu na d?Jleń następny. 18.0fl
rywale wyprzedzili go na. finiszu. Tem samem -19.00 Koncert z ka1wiar11Ji. W przerwie: \Viaudział w wieikich zawodach sprinterów
Szamota zakwalifikował się do finału III-go,
przy udziale 30 kolarzy.
tl.omoścl bieżące.
19.00-19.20
Rozmaitości.
W przedbiegu Szamota. zajmuje drugie m1eJ- gdzie zajmuje trzecie miejsce za Gerardinem l9.20-19.30 Kom Izby Przem. Handl. w Łodzi,
okrążeni 11
sce o pół koła za Faucheux, a przed Miran. i Marcel.Jeanem. Na ostatniem
repertuar teatrów. 19.30-19.45
Felieton p. t
Gerardin
zaskoczył
konkurentów
swą
ucieczką, , Na widn-0kr~gu" 19.45-20.00 Prasowy Dzientern. W repesażu wygrywa Szamota w czasie
12.6 przed Mirantem I Bonnetem. Następnie w jednak na prostej obaj dochodzą o przychodzą t••ik Radiowy. 20.IJ0-22.00 Operetka w 3-ch
<>Idach Fr. Lehara ,„P.wa" w reżyserii i radło
półfinale Szamota losuje nieszczęśliwie, gdyż tuż za zwycięzcą.
trafia na tegorocznego mistrza świata, SheNaogół występ Sz&llloty wypadł bardzo do- knizncli Mic'haJ!ny Makowieckiej. W przerwie:
rensa i ze&złorocznego mistrza, Falk.H~nse~a. brze, a ~ dzie~niku „L'Auto" poświęco~o ~a wtiadomości sportowe. Dodatek do Prasowego
Skrzynka
Mimo to Polak walczy doskonale, zaJmUJąc szemu ko1arzow1 bardzo pochlebne wzm1ank1. Dziennika Radiowego. 2?.00-22.15,
techn1oDna koresp. bletą.cą i porad technkznych
- . . - x :o:s-...,._udzieli p. Wacław fren!Glel. 22.15-22 55 Muzy•
ka taneczna. 22,55-Z.3.00 Urzędowy
Paf:•
To p~zeclet n ie wlele •••
~twowy Instytutu Meteor. 1 kom.
policyjnf.
ZZ,00-?•l.OO Dalszy ciąg muzyki tanecznej,

dwa typy.

ducha towarzyszy.
W szę·d zie go było pełno, b rał na
siebie wszelkie sprawunki i ld>opoty,
zawsze wesół i g-otów do k:iwału.
Gdy wskutek nag-łc. j niedyspozyc ji
zawodników, wytworzyły sie w d ru
żvnie poważne luki, było dla wszy-·
stkich rzeczą, zrozumiałą, że załatać
ie może tylk.o vVacek Kuch ar, spor
towiec wszechstronny i niezmożony.
I vVacek K uchar łatał! Wyznaczony do bieg-u na 8oo m. i skoku
wwvż, bi eg-ał jeszcze na r soo m . IIO
·przez płotki i sk akał w d al, n ie oszczęd za fac sie ani ·przez chwilę, zbic
ra ią.c dla barw swvch

• •

Pochlebne wzmianki
w

I

cenne nnnkty.
A Kuchar był te· '\'Ówczas iednym
z naibardziej 7~ .;lonvch piłkarzy,
miał za sobą. iuż blig-atv sezon i vro
sto z Prag-i wncał do Lwowa. bv
za dni kilka błv~zczeć znów na ~r.od·
ku napadu Poe-oni, g-dzie czekał g·o
iesz.cze cie?'ki i bo!!atv nro~ram ~:der
mi~dzvnaro<lowvch i mistrzo"·srkich.
Tak bv!0 przed latv.

Kom.

Ratujcie łódzkie dzieci szkolne!

od no~alnego · stwowe Seminarjum Nauczycielskie, ul. Ewan.
"'
rozwoj'µ 1 od zdrowia fizycz.neg o i moralnego gieli~ka 11 i we wszystkich oddziałach P. K. O.
na konto czekowe Nr. 68338 Komunalnej KaPrzed kilkoma t ygodniami witała uro- młodego pokolenia.
sy Oszczędn~ści m. Lodzi (z zaznaczeniem; na
czyśde Wan ,zawa i cała Polska powraZ 70 zg ó :ą tysięcy dzieci szkół powszech.
cają.cych z Ameryki 01imptjczyk6w. Nie nych piąta. część jest dożywiana. przez K ~mi- rachunek Rady Szkolnej Mie:skiej m. Lodzi) .
b
yło końca mowom, toastom, od?:naczeRada Szkolna Miejska
h
,
·
h
tet do Spr aw Bezrobocia, Magistrat m. łr0.
niorn. Bo aterow,
powracaJącyc
z za
m. Lodzi.
lk
·1
'b f { · dzi oraz Opieki Szkolne. Ale t o zamało, gd~-~
morza nabdwsze i mozd iwy sposoA •e ,O·
dożywiania
dzieci
sz~rnlnych.
Komitet
'd zwiększyła się w roku bieżącym o kiika tysi~
wano,
o
arzano
i
o
z11aczano.
wsro
Cf
tk' h
'b d r •
, •
•
J
cy liczba dziatwy szkolnej. Zwiększyła się też
wszys ·1c
11a1 ar zieJ wyrozn1an2 &·
J?
·
·
k'
ł
·
i
•
nusza 'l. Usoc1ns 1ego. a zas ug,, POrozo- nędza wśród wyczerpanych do cna rzesr. bez
1
.J J
d
t
ł
.J p 1
·· robątnych rodziców. Wzrosła też• liczL•i dz1ec1 POŁĄCZENIE ZWIĄZKóW MARYNARZY.
ambkl' e .ó"i.K>rtu
polskieao.
ne L:.a naro 11 o rzyma on O\l o onJ 1
'
!>a
k ' k' ·
· -~
~ B · k
anemicznych, słabych, rośnie z dnia na dli,'f:
W niedzielę' dnia 25.IX. rb. w lokalu Fede.
Nadmiernvn.., "Nvsiłkiem wszvst- mfry·ans :eJ wspaniaiie aulv
u1c .
d
ł liczba dzieci obłożnie chorych. Ratup11v- ł\1dz·
bch
lk
P
racji
P .Z.0.0. w Łodzi odbyło się zebranie or
l
1
d
k:C h Z3.Wo<lnikó\o udało sie w ostatoKzi kie dzied szkolne. Jeszcze dla kilkn ~ysi-:c~·
b'J niami
W ło
' rzeck <i oma
· · tvgo
ganizacyjne Towarzystwa Marynarzy w Lodzi
l1i<'1· chwili niernai r.ratować spraw"'.,. Lhwow ~,pr.omn•e
in t eusz
ac
awa
v· ·ł ·· k'lk
Ł k ł'
dzieci szkolnych potrzeba. ciepłeg1) posiłku!
a~amkiem punktu. c ara.
0Jaw1 o ·s,ę
i
a ar ł'v ·u owdpra· Talr przecież niewiele, szklanka ciep1P,go rn~t'- pod przewodnictwem delegata Zarządu Główne
. i Polska wvo-rała
to..
h l ł
1
'
go Związku Marynarzy R. P. z Bydgoszczy,
\V śród tvch, którzv, rzucili na szale sowyc ' )yo wie e mow, s ow ser ecz· • ł h
ka i bułka,
h
1
na którem postanowiono zlikwidować Zwią:i:ek
•
, •
ostatnie S>Ye siłv. zabrakło rekordz i nyc
ciep vc. ,
ru:em koszt 10 grony I
0 d 0 kw t
d
Marynarzy Okręgu Lódzkiego a utworzyć To·
st\- świata, Z\YVciezcv. olim pi iski ego, .
.
~z ' uz
1a ow
bohatera. narodowep-o, pana Janu- k.lka 7,*lonow, odznak klubowych, l,)faZnajdzie się przecież w
sześćsettysięcznej warzystwo Marynarzy w Lodzi ..
sza KusocińskictrO. Tak dzia!o sie 2 c;) k1et.
Łodzi, ma.nej z ofiarności, jeszcr,e kilka. tyDo Zanądu Towarzystwa Marynarzy w
,
A
k ·
m
· · ę1. Z" sięcy obywateli z ludzkiem sercem, którzy speł Lodzi wybrani zostali:
i.nześnia r.o._,1:2 r,oku. w stolicy Cze, 'P~ s 0~('7,?n~rm •.cc__z u na1~1 KS. J
chosłowacn w Pradze.
spo1tow1ec, .1ak1ego \\·ycl·· 1q PolsJ1.~. rn- nią s~ój obowiązek sp~łeezny!
.
.
Prezes Lopiński Henryk, zastępca Głębski
.
,
.
<i"vl n 1'o ,vf~R,nym "Uf"',.,., • r 1• J',""'"<"i t"l·-Ofiary składać nalezy: \V redakcJach pism Fel;ks, ~ekretarz Florczak Stanisław, skarbnik
.
pan11ec nic n1v~ · ,
'
""
"' '""·
"· ., "
.
, .
.
.
B Ył o t o, o ?11e nas
\V t i· · C sowk0, Jer1 na S.1Jracowam cli i dobne dla codziennych łodzk1cl1; w biurze Rady Szkoln':'J Wojciechowski Leopold, oraz jako członkowie
I1,. 'v. ro k u I0-4.
1
s
o
1cv
zec
10k'
.
h
h
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·
k'
•
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d
·
·
p·
·
10
r
·
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p d
db
ł
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Foortu nols 1eO'O zasłuzonyc nogac
w
teJs ieJ m. ._,o z1, u1. 1ramow1cza.
,
p1ę zarz. Jesionek
Bronisław, Droś Kazimierz,
s ł O\\~r.,'7
wt • · ra ze o1 I kvwatl s1e
„. towarzyszy 1. 11aJ'bi'"
N
d
F u· h ·d p •
· • •-i
t · s o- szczupłym fł:ro111e
iz- t ro pok"
oJ r. 12 ; u p. yr. •. i„1c eJ y, an. Graupner Kurt.
"'1ans~
ro1mecz e < ·oa c ycznv.
·
~.
. . .„„
' :. "~~
~
„ '· .
Zebranie zakol1czono ha!llem.
'LTdział brah w nim po raz ·pierwszy
.,Cześć Flocie"
również

*

Przyszłość n arodu za.le~y

•

z

0

I

j

ekspedycja polska.

Pierwszy wvstep młodej lekkoatlctv1d polskiej, bez doświadczef1 i rutyny, odbyw'.lł sie w dość przvkrei
atmosferze. Złe. kwaterv, nieodpowiednie iedzenie, a wkońcu zdcncri.-owanic i trema wvtworzyłv cieżki.
!lieprzyiemr.„ nastrój, tembardziei.
że na dobitek 7.łeg-o zachorował iesz
cze icrlen czv nawet 'dwóch zawodni
ków. Svtuacia stawała si~ wprost

•

•

Gospodynie -

•

•

;..

tlznakaSp ortowa

f. l. a. b Marsz ze skurozem nogi! 4 kroki z dem wżwyż, i waga z Przenosem ramion doz:tznaczeniem lvroku palcami stóp 4 kroki i 4 łem wzwyż (2 ra:zy), poczem postawa. To sawypady z wymachem ramion naprzemi.alt1 (ca- mo wykonać vrawą nogą (całość wykonać 2
Iość wykonać 4 razy),
.
razy).
Z. a,b Wspięoie. ramiona wbok ł wzysiad z
3. ą Wsplit1:11!J.le si<;" po !:nie (żerdzi) pionowr.i
opustem ramion w dół, PoCzem siad płasfkl, le· na wysokości 5 m. z pomocą nóg i zejście bez
żenle tyłem. ramiona wbok i wiznos nóg W'/JWYŻ pomocy nóg_
oraz 4 skurcze i wyprnsty nóg, poczemo z zab Podpór opadny przodem i skurcze ora1z
machem nóg postawa (całość wykonać 3 razy)_ wyprosty rarnioa z n1przemian~t.rcn.11ym wuio3. a.b I<ozkrnk. rarrucma wdół I w krzyż i som nogi (wykonać JO razy).
wymachy raimi-Oll przodem wzwyż wskok ze
4. a Na równoważni wysokości 1,5 m. dłu·
wspięciem (wykonać 12 razy).
gości okoro 4,5 m. i szerok()ści około 7 cm. wy4. a,b Rozkrok szerokii. ramiona w luk. ugię- myk przod~m. s!ad bokiem. wejście na równo·
cie Prawej nogi z równoczesnym szyblkim skło· w.ażnnę 1i przejście z p11zyklc;ka11icm. siad bo·
11em tulowi.a w !ewo .i -0pustem lewego ramicrnia l«em, poupór przodem i odmJrk.
i 3 rytmiiezne dopeł>nienia skłonu z lekkim wyb Przejście w rl)wnoważn( (oo.ręczy, bariem a ehem ramienia ]J1ra.wego (w fukn) , J>oiozem rze, belce, wqsldci k!adce (wysokości okolo
.skłon w prawo z pofoże11iiem
ramJion w luk, 1.IZO m ., <ltug<>śOi 01koto 4 111. szernkości, oko·
wyk<0nana cięgiem przez 4 tempa {catość WY· to U cm .. z cież3rem 8--10 ki: Jiad głową.
kona~ po 3 razy w każda. stronę).
5. a,b Poprawne pełzanie na odlcgł·ość l.5
5. a.b Trzy podskoki w miejscu. diwa slro- m.
kl z półobrotem raz w lewo. raz w prawo do
6 a,b Lewe ramie wprzód. prawe whok !
półprzysiadu, skok w miejscu 1 w locie krocz~ zmiaoo votożerua wymaehem wzwyż (caloś6
ny wymach nóg (calość 'WYkooać 2 razy)
wykonać 4 razy).
Il. 1. a Półzwis tyiem u skłon naplęity (dira·
7. a Bieg z przeszkodamtl na przestrzeni
bink!. ćwic-t;efl'ie wykonać 3 razy).
100 m.
Przeszkody:
b. Leżenie tyłem„ ramiona wbok, dlońmi
wdół skurcz nóg i wypuklan:ie klatki piersiowe;
l) skrzy.ma wszer"!-· wysokość. około 80
z równoczesMm Prostowaniem nói; w ~órę cm .• Z) .~n bez łękO\v lub skrzynia wszerz,
(ćwiczen:e wykonać 3 razy)
wysako:s.)1 okolo l,?O m„ J) lawka u::.tawioua.
2. a.b Krok lewą z wymachem nmkln przo-1

do Grudnia . ..
Pozostałe

mecze ligowe.

W!r- Warta. Wisła -

Poitod, Cziirni - Ruch. 22
'z<itwianka.
Jl, p. - Cracovia.
9 października: Legia - Warta; Wisb 13 listQpada, godz. 13.30: Lrgja - Polonia,
Garbarnia, Czarni - Poiroń. ŁKS - Craco• Garbarnia - t.KS, Po1od - Ruch, Wis!:l ·
War~awianka.
\·ia, 2:2 p. p, - Ruch.
l' paźdiiernik.i: god7'. 14.?iQ: Wars.zawia.n.ZO listopada: godz. 13: Polonia - 22 p. p.
ka - 22 p, ll.• Garbarnia - Polonia, Cza.rłlti - Cra.covia - Legja., Czami _ Warszawianka.
Wisła. Warta - Pogoń. Ruch - Leg;Ja.
27 listopada: Legia _ tKS. WJsla _ PoloZ3 oażdziemi ka: Polonia Ruch, Craoo.-nia, 2Z p. p. - (Jauharnia.
Terminy 2-go t ~ po.źdz. zarezerwowai.11e s<1
•·ia - \\tarta, Pogoń - Garbamąa. ŁKS Wa ri•za wianka, 22 p. p. - \Visla.
ua zawody m;ędznn1istwow11•
" li.stopada; ~odi:. 14: Warszawianka - - -

POLSKO -

ieiwmość

ogląd{!

~obie wz~d.mi!fl1t 7.ail~·!crc..so-

wami:t. gd~r na)?'!e. l'O cl1wili, dzwoni ,iuż i~1;1y
osobn:ik rńw•nież rtncktant na pokój t:•me.
b!owiany. Zdawałoby ~~~- że to c.ztowiel< oh·
c~'. t}"mczasem, j2k sic póź.niei C"ka.mje, w~pól ·
11.~k to picrwsze.!!"o „rrflckta11ta". Węsz\\ on.i o.
cz.v•wiiście za l11pe1m T w~rpy1t11ia się IWS<;po<lynię. wsz~·s!ko w e• lu - doko11311,:a kradt7leży
Inna katcgorja o~wstów: Przcde'\\"<;zrstIdem s•tar~i'I sie
nob 1ć: i - dobre wra.
zrn·e. Typ ninmia~''· c1el!ancko 11bra11y. so·
lid.1w. Wynajmują rtok6J na dluiszy c.z:i.-s. Drobną 7.aJiczką pfatą :iii::órv, elegancka wa,Hzka oczywitŚcie pniżna. 1-ih :z<i.1JJef11.'011a kamienia111·
i t. p. - budzą z!~1fa11ie .~rsipodvni. Rówr.,:t>ż
i formalne :i:amcldoiwnn!e 00ilicv)·1~ wrp~l11'1p11c
na·zwiskir.111 - 7-11pel„:e wi<il!'Y!!'rdt~ie - naziwlsk>f'111 ... filkcr•inym ... nrntelmaimi!
Po kilkn dn:ach !n°!'1rnia nnl!lr. i:'k k~nnfo.
ra. Dziwne - pod nie.obecność 1rnspodrni - "'. .VPefnia,i::i nró7.11ą wal1!,zke f 11latt111hja się. a
wraz z nimi
""'
cen.1„ rtn ee! m •••Y·
'

GRU PA MĘŻC Z Y Z N.

października: i:odz. 15: Polonia -

-.-

wiem je~t - ryzyko. Kaidy o~zust
ztolllz.ici
próbuJc i ryz3nkuje.„
•
•
•
Najwiccej !Z't"a1Sud11 w -0stafo1k'h crasaich t.
7JW. oszuści mics.zJuinfowi.
Jest to spcc}ah1a
k~tego~Ja wydrw~grÓ~ zów, li<:z<1c~·ch na łatwo
w1ernosć gospO<lyn
11a icll dobre serce.
Oszuści to ch~·trzy, przebiel?.li, (lCJprostu dyplnma.ci sweiw fachu. Oczywiście w mniejszcm
wyda.n.iu.
Pierwszy tvp. kf6n• zamierza1my przedstaw.ić.
wyszu!rnie ~nhie m 1 e.1sca, ~d z ie ~ą
Pokojc do wynajęci11. O<:r nst tej katcgr1rji wct10
dzi przedcwszystklem do domów, które prezentu.ią się oka1zale1, l1l1cząc isę r, tc111, te i dobrobrt tam będzie w·ieksz.v.
Pod Dozorem reflektowa1111a na wolny 11ok!1i

Kategorja M ·A (od 2 1 do 34 roku życi a włączn ie.

a

••

Plaga oszustów m ieszkaniowych.

Wzorce gimnastyczne.

Aż

•

bądźcie

Wzrastajace bezrobocie, e w związku z telli
wielika nędza i zuboien•le ludności jest podatnym grun•tem, na którym wyrastają nairóżnorodniejszcg·o gatunku kombinatorzy oszuści. Zarówno pomysły, jak i liczba dokonan1ych osvustw wzrasta ositatinio zastraszają.
oo. To samo pow1iedzit::ć można o kradzie·
iach. Obiawy to wielk01T1iejskie, wszędz.ie spo·
tra~iczna.
tykane
-W dmżynie polskie"1 znajdował
w większych miastach.
się wówczas m. in. „nieiaki'' Wac- Nauspr.aiwniejsza choćby polkia nie
odstraław Kuchar, piłkarz.
lekkoatlet3. i szy zlo<lziejów i oszu~t6w od WTkonania ołvżwiarz. Niefrasobliwym
h urno- szust-w i kradz,i eży, 11ajbardziei zaostrwnc
rc.m, temperamentem i Źywościq przepisy i>Mwa karnego ich również nie odpodtrzvmvwal
"'odzą od przestępstwa. I~ rota tych czynów be-

Państwowa C

:,

om

*

•

•

•

•

,

•

•

1

Trzecia kategorJa e>.szustow 1mcszl,a1mowyc 1
reflektuja,Cl'Ch również na Pokój Ul11~blowanv.
.
kl
l d •
r0<Z1k a zie
sitara się do adnie roteJrzeć w
·
s
k
·
b
d
ć
t
a·
b
'ź
„
mic z w.ta, z ai 3
er~n.
ze_ Y po , ni ei mając ~a ~bscrwacJ! . m1eszkalllle. - wtainwać
\~ czasie meo.becnośc.1 1ws1>0ldyn1 do miesz.kama zapomoc~ w~~trycha t_ . o;raść ie_ ~ cen.
nrch prz~dm1o~ów. P'l~ol1c1 . ri z1'°':1~rieJe.
• laik ":'idać _11om.y~low~ść meble~k:ch • ptas7..
kow ktm'e nie s.1e1a „~ orz ~
iec:t 111e"WY'
.
• · : . ··•:··
, " ·
kla. Gospo~y'.uc. n ie .11 f~c1e dz;i.ś zbyt1110 ludziom. bąd::me <>strorne.

Rejestracja rocznika 1912.
Jutro winni &ię zgłosić do spisu przy ul.
Za>ńtidzkiej 11 mężczyŹJ:u rocznika 1912 za
mi\:}szkali na terenie I komisar}..itu o n\l.zwi.
~kach na litery F, G, H, Ch. I, J, oraz za•
mi.:szkali na terenie VU komisariatu o na2wiskach i.•.~ litery D, E, F,

I

Dwutydzień

..,,

!'RONTEM KU ~\ORZU!
oroinitandowy Ligi Morskiej
I f(olonjalncj.

PRZYSMAK

I CHLEB CODZIENNY.

Radjo jes.t dla wszyistkkh, podobnie jalr
chleb. Jednak smak teg~ chleba naijlep!ed zdoła
o.~enlć ten, kto napra.wiCI~ Jest ~ładny, k-0go
ni'! stać na inne pożywienie. Dla zamożne~
sma•kosill radjo moze bJ•ć Jednym z wielu sposobów Qbrowaniia ze sztttki I kultur~ - dla
c-zlo'>'"ieka ni.e~amożnego lab \\"ff1<W •Zfeg&,
dla clmrego wreszcie, radjo ie5't jedynym
łącznikiem ze św1iatem, ded.y.nem <blatft d•e,_.
nem źródłem t~iąca i }edneJ radości.
Jest to Jakby usyrnbol~ame w r6tn1cae"
jak.ie zachodzą w techfillce stuchanii.a na it&ś
nik lub na sruchawki.
Jeden niedbały ruch ręki - I odbiorm!k lam·
,J)01Wy ZOISta!e wlącz()ny. Kapryśne łcręceftlf
gałka. kondensatCM"a f oto str:if.l>Y rótnt'języcznych stótw ~ urywki rozrmaitych dtwitków wypelrnrają IPl\kó;.
Jakże inaczel z.blwa słe do łwego skrom·
neg.o odhiornlka „detektorowicz"'! or.esto przea
dl1ugie tygodnie- lub naiw8t miesią,ce, od UM so.
btc odejmując, ciula? lfO'SZ do grosza, aby
wprow&.dz~ć w dom 9\VÓJ tego najlepszeg~
przyijaolela, św:i atowego bywalca~ śwdetnego
gatWę.dziarza i - ho,
ho! -- nieł>yle'Jaklie1~
muzykusa„. Bywa, ie acdoą pal!'ą s!uchalweX
dzieli sdę cala TOOZiina: bo druga para J)(ll:iO~taje w s(erze n1edości111ton\rch mail'Zeń. Moc·
no przyl~gające do uszu kabłąkil słuchawek
nie-tylko że zapewniaj!\ wrnecej ciysty i bar·
dziej bezpośredni odbiór, ale jedno.cześnie
nJe dopuszczagą 2zew11ątrz
niieipożądainych
dźwięków,
roopraszaJ11,cych uwagę, W1res1.1o
cie sznur, łączący stuehawki z odbiomikie~
jakby przywiązuje do~ radjosluchaQza, W Sf)OI•
sób widomy zaioie~nlai11e serdeczne w~zly mię
dzy nim, a mikrofonem.
Tak jest, radio to W'ielka rzecz... Wielb

Ce.Iem 11ś1•.ri•a.docnienia jaknaJszerszych wa.rstw
polsk1!ego SPQ!cczeńsiwa co do celów i zadań
Ligi oraz zamaniiestowania wobec kraju i za·
[ granky niezłomne,; woli Narodu Polskiego w_ła·
dania wfasnym tbstępem do morza. Liga
Morska i Kolonialna na terenie całej Polski or·
ganirnie ... Jlwutydzień Propagandowy", poświ~· i pożyteczna.
con~, zazadnienio01 morskim t kolooJalnym,
Przystępując z calym zapałem do wyko·
mnia zamierzeń Li!!.: na teremie Łodzi, Łódz.
ki Od<lziaT urządza szereg odczytów, zarówno dla dorosłych jak i mtodzieży szkolnej.
Pierwszy z cylt1u odczytów, mianowicie ma
Teatr l\\ieis~i - Cłf'~· ·
tema~: „Przeiz morze do kolonij" wygloszony
Teatr Popularny - · Księżna cyrkówka.
będ1.1ic dla dmosły-ch prze.z cztonka Zarządu
Teatr Popularny {w sali Geyera): Ack!
Oddzfal11. inż. A. Nalepitiskle.go. w niedz.ielę
te kobieciątka.
dniia 9 października r h. o godz. 12-e:i w sali ,
Adria: - l. Ja sle boję \ltyć, Jl Karoł4
M iciskiei Sz4mlv ttandlo"·eJ (ul. Kiłi1iskie1:;0
ratuje Europę.
Nr. 109.)
Capitol• - M.łsl ' cri.
Wstę.p bezplatny. nta młodzieży 0tdoiyt bęCasino: - Pogromcy przcstWQny.
Corso: - I Ming "toy. II Juk zarobić l.'*ł
d7.ie powtórzony w jednyim z dni następnych.
dolarów tygodniowo.
W sklad wspomnłancgo c3rklu odczytów we)„
Czary - W krzy i.•1wyrn ogn'!J.
da da'lsze referaty na
tema1ty następują~c:
Cyrulik: - Publiczność na scenie.
·
.•Piort w Gdyni i zna,czcnie je11:0 d1a Łodzi",
Gong: - Bable la.to.
.,Dm11:i wodne i śró<lbdowe w P.oilsce". „Morze
Grand-Kino: - Dr. Jekyll i Mr. Hyde,
w literatmrze p'lllsh.11-ei" i inne. Bliższe w:iad:amo·
Jar: - Tit>-Top.
śd zostaną po<l:rne ~·e wl2ś.Ciwyrn czas,ie.
Ludowy: - Żegnaj Mąscote.
Luna - Ron11y.
Metro: - I. Ja się hoję utyć. li Karolel( rai
,.POGROMCY P~ZESTWOR.ZY"
tuje furopv,
na ekranie „Caslna''.
l\Umoza - hiłotowde piekła.
:\1elodramt ._ Maż z gnzecznok!
W ton za.wa<ljackiei, brawurowy, męski, ruOświatowy: Dla dorosł. Tra,gedja M•
baszny I heroiiczny zilll'azem uder.z;ają „Popiętnowanych
dla
rnlodiz. Królewski fet•
gorQ.mcy przestworzy'',
dziec.
A1kcja toczy się poiczęści w obłokach, poPalace: - Moskwa beri maski.
e;zęści nJ lądz.ie poozęśui na moro:u, a biorą
Pan: ...... l. Kobietio me grzesz( II. Maryna„
w niej udział mnogie eskadry samolotów, pan·
wbrew woli.
cerniikóiw, torpedowców
1>0śród
hucz.nego
Przedwiośnia:. ...... Bracta Karamazow.
h
.
•
h
k
•
·•
·
gr.zmotu prope11 er 6 w t motorow, u u c1elli<1c .•
Rakieta: :- Zew ziemi.
airrnat okrę.(owyc-h i odlt'losu J>~kających pomh.
Resursa: - Straszna noc.
film nic jest :z.resztą wojenny· odtwarza on
Splendid - Cz.f'Owtek, któreio zabiłem.
m· lk"
•
Sztuka: - Milion.
mle ie
manewr lotnic 0 _ mo skle
Y
z
r
maryn.a rki amerykańskiej, za.ś osnową i podkfa.
deim psyichoJogkz.nym przypounlna nieco „$wiat
w p.looiieni.ach".
Do.bry scena11jus.z:. klobra rei:vsein!a;. lkaipt,
tail na gra. 'Rz.a<lko :z,dar.za Sii.ę Wlidzieć f.ilm,
Zupa ·ogórkowa
gdvicb.v umiano dać tyle efektów czysto kiKlQ?s
z bura.c:zikami.
·
..
nowych na1przedrn1eJSZC.!!i<> 1atunku nie rezygnuKompot.
j~C zarazem z ra'Cjona.lneio użycia milk.roto.nu.
Roiy~er George Hill, łwórca „Szare.go domn"'. ,.Dzieaka gr,ze~hu" t 'Wlielu innych wyWINSZUJEMY:
bitnych fitlmów dowiódł już n.ie.jedno.krotnie
Jutro: - Ewaldowi. /
swojej Wysokie! klasy, lecz „P<>.gromcaich przl!
stworzy" o>Slią~nąr wy11iki naal~sze.
Wschód słońca 5.87. ł
Taikich scen. iaik: lądowamiie samoloitó1w na
Zachód 17,16.
Długość dnia 11,39.
pokład.z.ie .,Sarato·i:I". iak
bombalrdowanie
dwóch pancernilków, jaJ\ wreszcie star~ sanno.
Ubyło dnia 5.14.
Tydzień 40.
lotu w~ród ootrycll ~ikar nadhr.zeż.nyich 11fe 7:t~111in2 c.t.. tatwo..

I
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I

[o z1~towat iutrn na:r 1~i1~
ł
....

l
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Tt. Wo"'

• w zatoce Abukir.
- Nurk owie

~łr.

Flota Napoleona ujrzy
Towarzystwo włoskie, zajmuface się wyd.obywaniem skarbów z
e-łebi morza, ma w naibliższym cza
sie przystą.pić do kolosalnei pracy
\:'ydobycia skarbów• zn1iduią.cych
s1e
w okrętach woiennych
napoleońskich.

światło

Przy_jemna. podnieta.

dzienne.

Płyty

gramofonowe jako

~ramofonowych.

Teorja. jaka sie kiera·
znalazła swoje uza·
sadnienie. Przy pomocy odpowiednich
prz~rządów zamienit
dr~ania tonów.
ndbite na plytach ~ramofonowych,
w drgania elektryczne,
wpłvwające na porażone mięśnie.
Przy próbach tej dziwaoznej oozornie metodv okazało się że na po~zcze~ólne mięśnie dziataia specjalne
dr!tania i specjalne utworv muzvczne.
! tak nprz. na porażone mięśnie dolnvch kończyn działają najlepiej pfyty
z marszami i tańcami:
zatacza na miejscu na porażone mięśnie krtani - pfv'tv ze
§piewem, na mięśnie palców rąk

muzułmańskich.

mnichów

Zakon derwiszów, tanrerzy, założony w1elki.
w Kouii w w. XIV. przez słynnego kr~t:i.
poetę perskiego Dżie]ale<ldin Rumi (12971373). Członkowie jego skludają śJub ubó
stwa, wyrzeczenia się wszelkich dóbr ziem·
skich. Życie ich. schodzi na doskonaleniu
eię moralnem, zbi.era·niu j~!mużny i wspo
maganiu nieszczęśliwycl1. Wyrazem ~ligij·
nym zakonu tego je..c;t taniec.
Koncepcja ich fi]ozoficz.na zbliża się
najbar<lziej do panteizmu, odrzucając wsze]
kie ob)'lwienie.
Spełniając przykaza'nib Proroka, dierwi
sze zawiierają związki małżeńskie, przyjmując zazwyczaj dzieci stąd powstałe do swego
zakonu. Żyją w gminach z ftmduszów moż
oych ofittrodawców, prucn.iąc ciężko jedno
cześnie, ja·ko zwykli wyrobnicy·
Pragnący wstąpić do zakonu derwiszów
Mewlewi musi poprzednio poddać się cięż
ki1tj próbie,

złowieszczy ~p,

:Wstał

która trwa

ucze~tniru>nill

w

'1ł.

~.

świętym tańcu.

taniec daje derIW!szom zapomnienie, prowadzi Jo szczęścia
mistycz'nego,
do szału.
„Tekkę", czyli dom modlitewny 'derwi
tzów ma kształt dużej okrągłej sali o błysz
c:iącej posadzce; otac~tiją ją krużganki dla
puhJiczności, przeważnie oboej, z ok1•..1towaną lożą dla muzułmańskich kobiet.
Tu właśniie odbywają eię tańce, które
etan·owią modlitwę.

I

Przemiły potwór!... Słowo daję,
ludziom jak może tak dogadza,
sam to stwierdziłem, gdy mnie
wezwały wczoraj do Sieradza.

n•t1mczuym.

Każdy

z mnichów

Ryblia... 'koniaczek... rybka„. koniak„,
nalewa 1 ·ci:Jż ś„. ś„. sot ·.;ki,
mocną ma rękę, człek do rzeczy,
tylkf\ ten jego djalekt chiński!....

Po sprawie gri.ecznje, bez protestu,

tylk" pani,
(nie pisz-że o tern. zły chłopaku,)
po dwóch kieliszliach lis niebie$ki,
musiał już spocząć na wieszaku.

m!1 ślałcm,

Niech

wirre
szej

wSp0'JDa

lrn nabC'żnie w rękę.

śpiewy,

żyje

drap3CZU Chmur.

I ~nów, głowę dumnie w tył odrzuciwszy, ~mo„i się w ztJwrotnym tbńcu j.:den po
Nowy pomyd jn1~yn:erów amerykańskich,
dru~1m, a tak posuwiście ślizga się po woAmerykanie
nie ustai·ą w zabie2'ach
posiadania własnej anteny,
!Ik··ownnych (]e;;kach, że wydaje się
raczej
~
którą
urządza
zwykle na szczycie gman11tomatem, aniżeli żywym człowiekiem. o coraz to wyższą technikę radjową. M.
,,; t:>ńca tym ni!!dy
in. zwrócono uwagę na skargi radjosłn- chu.
.d
chaczów, zwłaszcza wielkich miast jak
f nżynierowie radjowi są zdaje się na
Je en nie dntknie drugiego;
New Jork, gdzie w jedn:ym wielkim a·radrodze
do praktycznego
rozwiązania
obrt11ują się jakby na osiach, 8ymetrycznie: i
b
k
paczu n:e a znajduje się nie1 az po kiJ l<J. tnidności w tej dziedzinie: doszli do
kraźąc
dookoła mistrza ' któ set odbiorczych „gn1az
· d" rad'JOWyc,1.
1 p
ry0'1•'C':nlrycznie
••
: ,
n~ wniosku, że dla
takich zbiorowisk nad 83 m zarazon.y. swiętym szałPm, od czai;n wie każdy posiadacz odbiornika ma w bo·
leży stosować antenę wspólną.
" ' :.znFu rozpo~ciera czarne ramion~ 1, j•.ik gatych Stanach Zjednoczonych ambicję
Taką antenę zainstalowano na jeclnyrn z wielkich drapaczów nowojorskich,
m_ies~czącym .?k.oło. 3,?00 odbiorn:ków.
~1ew,adomo bhzeJ, 1ak1e sposoby tech·
ni~zne za_stosowa~? w tym wypadku;
c~ekawy referat uczonego.
wiadomo Jedn~k, iz. z ~n~eny k~rzystac
Na o~tatnim lwngresie fizyków i ma- ba tętna serca np.
mogą ws~ystk~e odb1omik1 .. Wspolna. antep:iatykow w B~d ~au?eim, W) g!osil
wynosi 2.85:i.000.000,
~~f: Groed:J . nie~_mi;m1~ int~resujący a ilość krwi, jaką serce w t~ m samym ten a ?ędz. e _miała _podobno J_eszcze te za.
p:e1at o or„aniz~CJt i działal~?sci se~ca. czasie przepompuje, 112.527,400.000 li- !et~, ze ehmrnowac ma w duzym stopniu
d wzg}ędem bilansu energJi porow· trów. Do przewiezienia tej 1Iości krwi ~nkie prze~zlrody statyczne w odbiorze,
~ał mowca $er~e z akumulatorem, pod potrzebaby 5 626.320 wagonów po 200 Jak re~kcJę, spowodowaną działalnością
~l.ęd~m fun~cyJ z motorem. - Szcze. ctn. Transport krwi w organiźmie luct z„ urząclzen elektrycznych wewnątrz gma.
g6lnie rnte resu,Jące były cyfry; jakie mów kim dokonuje się w 1,5 mi)jarda naczy 1i chu, a więc: windy, dzwonków, aparatów
~~ektryczn:vch_ w v.abinetach dentystów
ca ~rzytoczył. co do czynnosci serca w kapillarnych.
az u_rządzen el~~trycznych zewnętrzczasie 70-letniego życia człowieka. Licznych, pk: tramwa1ow, kolei elektr. itp.

antena Da

I

Gigantyczna praca serca.

Podsłuchane.
NIEPEWNY.

Warta!... wiwat Sieradz!
Gród co się siłą do serc wkrada
Oby się jeszcze powtórzyła,
ta najcudniejsza eskapada.
Ro m.

humor, taniec,
wesołkiem przecież jestem w „Erhu",
lubię się bawić, - moja wina,
że Studebacker spuchł ze śmiechu?

całujie

Wiśniaczek piła

- ach, biedaczek!
Zaś jego władcy. ja, pan Kazio
poszliśmy zgodnie na konl„~7rk ...
benzynkę chłonął

A potem

dawnni<' ~łmużny.

Głowy. niby węże. zastyizają w tym

wcrtt•pach szosy ślicznie,
że już kogoś palnie,
choć bardzo późno ruszył z Lodzi,
w Sieradzu stanął punktualnie!„.

• Rwał 11u

sąrly

5zym warunkiem istotnie kojace2"o
wpływu muzvki staje sie dobór indv·
widualnv utworów muzvcznvch Jest
zatem zupełnie naturalne. że radio. U•
mieszczone na ogólnej sali szpitalne!
nie wszystkim pacjentom dostarczyć
może jednakowvch wrażeń i zadowolenia.
Jest dowiedzione, że utworv w tonacjach minorowvch lepiei wptvwają
na podniesienie nastroiu
osób wvczerpanvch i zmeczonvch. niz
, t0nacie majorowe. Niewątpliwie rów·
niei nowoczesne melodje taneczne stu.
żyć mogą dla rozrvwki i odświeżenia
zmęczoneg-o mózgu. Utworv klasvcZl!le
lub dawne walce nie wvwofufa tei;ro
wrażenia. co rytm nowoczesnego Łań·
ca.
Próbv leczenia chorób umvsłowvdi
i depresyj zapomocą muzvki datują
się iuż z bardzo
dawnvch czasów,
Nowsze badania w tei dzirdzinie dopro·.rnciziłv do różnorodnvch rezułta•
:ów. zależnie od tvn11 chnrobv n~vchi·
cznei. Zauważono iednakże w paszcze„
xólnvch wypadkach. że nawet chorzy,
.::atkowicie oboie!ni na otoczenie. pod
wpłvwcm muzyki
J
wvkonywali ruchy r~tmiczne.
(
Zaleca si~ t:mnimo wszystlCo
wielka ostrożność w stosowaniu
muzvki jako Środka leczniczego w.
chorobach urnvsłowvch, a w każ„
dvm razie bczwzglednie stosować
go nie można bez zgody pacjentów,
Zn3.nv lekarz neurolog- stwier„
dził. że słuchi:!.n.ie muzyki icst pot~ż·
na podnieta dla obie!lu krwi, środ•
Idem ożvwia i<lcvm nrzemianę ma„
terii i skuteczna 11omoca dla odwle•
c:unia mvśli zaró,vnn od cierpień'
finC'7:nvch. iak i duchowvch.
Pisano iuż wiele o pró~ath · am.e
rv1;ańskiego lekarz1-chirurga, pole!!a 1acvch na zagłuszeniu za pomocą
muzvki, niektórvch przvkrvch szcze
!!Ółów przv operaciach dokonywa.i
nvch z mieiscowem tylko znieczule•
ni em. Ch orzv d enerwu ią. się czesto•
kroć brzekiem instrumentów, ru...
chami otoczenia i t. o. Ustawiano
wiec e-r'.łmofon w innei sali, łaczą.c
e-o drutami ze słuchawka. Pacienci
o;;ami wvhiendi t1tworv muzvczne,
1
<"tńrf' naiharcł?iei kni::iro chi::i.łałv na
i('h nc>rwv. Tf'st 7.m1mi<'nnl", że w
wiPkszo~ri wvparłkńw rhochiło zaw
:;7e o niekra mnzvke ~zooena.
, Wszvstkie wzmi:rnkowane sicże
O'nłv 7.::'tc;h1g-11i::'ł na uwa!!e. zwłasz
cza ie7.eli sohie unrzvtnmnimv. że
().ncracia iest nietvlkn nrzei~ł"irm
fizv.cznem. lf'cz nif'ni::il <lla k:u~·rlee-o
n::i:c1Pnta sta.nnwi cie7kie nrzf'Żvcie
n.11chnwe. w ktńr"<'m t1lżvc mu sta"ie
"'f'> l'\hl'\"Th71•lń.,.., lp1 · ~f' 7 :;'1

"'I

Trze~ zaś wi~dziicć, :he

Ciemny - pośrodku z Jasnym pas1dem,
a motor mocny niczem Sztekker,
robi óto zgórą na godzinę to - proszę państwa - Studebacker !

na psychikę człowieka.

1ylk~ kwestią orowizorvcz~ą orzv leczemu. Lekarze na podst~w1e otr~vmanvch rezultatów nosza. się z zamiarem
konstrukcji specjalnych płyt leczniczvch.
Wzmiankowane oróbv. znajdujące
się jeszcze w stadjum początkowem
sposób przystępny przenoszą leczniczy
wpływ muzyki w mechaniczną dziedzine. Dotąd bowiem wołvwu teczni.J

-.. W Y C J E C Z K
N~

)ESIE

łanie

rno 1 dni,

Na obrzęd modlitewny schodzą ~ię cler
wisze ubrtmi w białe tuniki, z wysokiemi
kolpakttmi z sierści wielbłądziej na !?łowie.
Pr:red rozpoczęciem tańca siadają derwi·
l!!k'l w półkole.
Szeik, główny kaołan mo·
dli 11ię półgło~m. Trwa to do~ć długo.
Wreszcie słyszeć Bię rlaje dźwięk fletn.
Derwisze w półkolu
zaczynajq drgriĆ.
Pod wpływem wschodnich motywów cudow
ne.i muzyki powstują derwisze i, rozpoczy·
na się taniec.
W białych tunikach krążą na swych
m]ejscach, rozdymafoc płaszcze w kntałt
porrelanowych figttrek o ukrytym gdzirś
pod ziemią mechtmiźmiP.. Co pewien czaR
JIOrhyklją p:łowy ze 11krzyzowanemi na pier
siach rekoma kłaniaia "ię sobie·
'raniec taki trwa długo, bo blisko pól
irorł:zinv. Parokrotnilf' ~zPik WRtrzvmn,ie tan
f'f'lty. których oczy, wpbtrzonie wdał zaćmio
Dl<'< rncl1em wirowym, nie wid:i:ą Już nic. u
dała 1lr1?a ią od nadlmlzkie!?o wy!'.iłku. Rę
ce wyrażb ia ire„ty syrnbolicZJlle: p1t:1wa odda
je reE<t pro~hy, lewa -

paraliż.

Również i mie~nie kiszek. funkcjonu
Jest rzeczą zrozumiała. i w wielu
Jące bezwiednie. ożvwić można zapo· wypadkach dowiodły teg-o badania klimocą pod~!e!Y m_uz~cznej.
. riczne. że jeden i ten sam utwór muzvOczvw1sc1e uzvc•e płvt 2"ramofo- cznv inaczej wpłvwać musi na Judzi
nowvch już istniejących fest obecnie o różnorodnvch ciernieniach. Pierw-

czyli dwa Iata i dziewięć miesięcy. Prztez ca
ły ten czas neofittl wykonywuje kolejno naj
mozolniejsze i 'n•Jjniższe roboty w przyszłej
ewej gminie. Po ukończeniu ich, kandydat
staje się członki.cm zr:neszenia, zdobywa
uroczyste odpuszczenie grzechów, otrzymuje
Atrój zakonny i małą celę, lecz dopiero zna·
cznie później spotyka go zaszczyt najwyż
szy,

na

nprz. harfa.

wal. w praktvce

Taniec jako modlitwa.
Szał

środek

MUZYKI.

Jeden z zal:!"ranicznv-ch lekarzv wy- ptytv. oddające g-amv na fortepianie, cze~o muzyki użvwano tvlko w dzfe.
mvślit środek na paraliż w oostaci płyt lub tony instrumentów o strunach. jak dzinie duchowej, t. j. stosowano jej dzla

zatopionvch podczas słynne i bitwv
pod Abukir dnia I sierpnia 1728 r.
przez ang-ielską. flot~ pod wodzą. admirciła Nelsona.
Maia znaidow1ć sie tam przedmiotv niesłnhanie ·cenne nietvlko
z nunkt11 widzenia historvczneg-o. bedą. musiały opłacić cło.
iak np. kolumnv złote ze świq.tyń.
-

I

ZAPOMOCĄ

LECZENIE

klejnoty eg-ipskie, wywiezione przez
żołnierzy Napoleona i różne przerln:iotv ~ wielkiej wartości archeolo··
g-1czne1.
Według- tvch wiadomości, powstał specjalny koncern
finansowy,
który ma z1ang-ażować state1c „Artig-lio" i ieg-o załog-ę, złożoną. z nur·
ków do natvchmiastoweg-o ood iecia
prac w zatoce · Abukir. Podobno
rzad eiriDski miał iuż udzielić
pozwolenia na te prace,
rezerwuiac sobie nrawo zadecv<lowani3. czv nrzerlmioty odnalc7intie

• - ~zy mogę panią zapytać, ptmno _h.
d~m o Jedną. rzecz? Pierws:i:y narzeczony pa
~ nazywał się Adam, drugi Bolesław, a tne
c1 Cz:eła~. Czy to przypadek, czy też P'llli
stosuje się do liter tJfahetu ?

Hai1imnieU1~ mi~inepowietrzem.
wfuro~i~.
Dolina z

PODARUNEK.

~ Astronom do swojej młode} żony: ser_deczne życzenia z okazji Imienin,
Wydawałoby się,
że
na1z1mme1- ~oJa droga. Przygotowałem dla cie.
o;;zego miejsca w Europie trzebaby szu- b1~ na popołudniu bajeczną, niesp~
dz1ankę.
kać gdzieś daleko na oólnocy, w okoli- Jaką.
cv Szpicbergów. Tymczasem europej- O go.dz„ 15.30 rozpocznie się Ził
ski rekord zimna drzieży jedna z doiin alpejskich, położona w Tyrolu t. zw. pe.Dne zaćmienie słońca!
„Ostcttner Alm". Jest to kotlina otoczona z wszystkich stron g-órami do której
ZBURZONE SZCZĘŚCIE.
w zimie z gór spływa na dót
Widz.i pan: t,ei;i mfodzieniec zlit.t
zimne powietrze
rzvł mo1e szczesc1~ domowe
(jako cięższe) i nie znajduje sobie uj- .. \V jaki sposób? Uwiódł pań;;k,
ścia. Ostatniej zimy zanotowano tam zonę?
w stvczniu temperaturę - 51 stopni
:-· E nie! Gorzej! Oźenił si(! z
Celsiusza. Roślinność w tej dolinie jest mo1a kuch~rk~, a oQ.ecnie moja żon
nadzwyczaj ubo){a, podobna do flory ka g-ot!.1 ie sama.
Laponji lub pólnocnvch zakątków Sy·
berji. Poczwarki owadów, z którvch w
mnvch okolicach w ciąi:tu roku lub
krócej wychodzi owad doskonaly, potrzebują na to w tej dolinie
całych dwu lat.
!i;n wyżej ponad dno doliny wspinamy a teby wszy1cy ntnleczalnł i ałętko e'horsy prst•
s1ę na otaczające ia ściany, tern bujniej- konali si ę, ie mol!ą mieć l'ladidef~ na u•rowieafa•
Wauzawa, N11tolińska 5 m. 3, telefon 8-55-51.
, zą staje się roślinrność.
lodowałem

I

0

~-------------------~-----------------------------------------------------ei
rntaL'V}na:.·
Za wvda wn:ctwo odpowiada. Władvsław Stvrmłkowra.U. ,
l~t:duk l11r nac1eł11v: f"randszek Probst.
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m.ic: 1vnie

w Łodzi orzy ulicv

Karola Nr. 2.

Za redak.cJc odoo.wiada; lomaa rarm14akJ.

